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“Virgem Santíssima, acompanhe, pelos caminhos do mundo, a todos os  

que viajam em busca de trabalho, saúde e lazer”. 

 

PREPARANDO O AMBIENTE 

Prepare carinhosamente um singelo altar com uma imagem de Nossa Senhora, a bíblia aberta no trecho 

do Evangelho proposto para esse dia, um vasinho de flores, um porta retrato com a foto de sua família, 

um terço e uma vela acesa. No último dia desse mês, vamos coroar Nossa Senhora em família. Portanto, 

já vá preparando uma singela coroa de flores para prestar essa bela homenagem à Mãe de Deus e nossa. 

 

CANTO INICIAL 

Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás 
Contigo pelo caminho, Santa Maria vai 
 
Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem 
Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem 
 
Se pelo mundo os homens, sem conhecer-se vão 
Não negues nunca a tua mão a quem te encontrar 
 
 

DIA 29: NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM 1 

                                                           
1
Fonte: Liturgia Diária, Ano III - Nº 29 - Maio de 1994 - Paulus. Material cedido gratuitamente. Proibido a reprodução impressa 

para comercialização. 
 

Maria na vida do povo 
SUBSÍDIO PARA ORAÇÃO E REFLEXÃO NO MÊS DE MAIO – DIA 29 
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Saudação Inicial 

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

Todos: Amém! 

Dir.: A graça de Deus nosso Pai, o amor e a ternura de Jesus, nosso irmão, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. 

Todos: Bendito seja Deus que nos reúne em seu amor. 

 

BREVE HISTÓRICO 

Leitor: A devoção à Nossa Senhora da Boa Viagem surgiu em Portugal, na época das grandes navegações. No entanto, o 

primeiro templo sob esta invocação só foi construído em 1618, perto de Lisboa. Esta devoção corresponde à Nossa Senhora de 

Buenos Aires. A princípio era a devoção dos viajantes das águas, mas com o tempo e com o surgir de novos meios de 

transportes, ela passou a ser protetora dos viajantes da terra. No Brasil, e em várias localidades temos vários templos dedicados 

à Senhora da Boa Viagem. Ela é, inclusive, a padroeira da capital mineira, Belo Horizonte. 

CANTO À PALAVRA 

Quero que faças em mim/ Segundo a tua Palavra Senhor./ 

Quero dizer sempre sim/ ao teu projeto de Amor. 

 

PARA REFLETIR 

Leitura bíblica – Lucas 1, 39-45. (Leia o trecho bíblico de sua própria bíblia) 

 

Momento de silêncio e oração pessoal. Seria muito oportuno se cada membro da família repetisse alguma palavra ou frase que mais lhe 

chamou a atenção na leitura do trecho do Evangelho. 

 

Dir.: Maria também enfrentou muitos perigos na Palestina e no Egito. Os perigos, porém, não a impediram de realizar sua 

missão de levar Jesus. Enfrentou vários quilômetros de estrada rude e íngreme para prestar sua ajuda a uma idosa mãe, Isabel. 
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Quem mais e quem menos, todos precisamos nos deslocar de um lado para o outro. Que o exemplo de Maria não nos deixe 

acomodados em nossa vida egoísta e fechada, por medo de perigos. Ela conduz os viajantes ao destino seguro e feliz. Saudemos 

a Senhora da Boa Viagem, com a oração da Salve Rainha: 

Todos: Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve! A vós bradamos os degradados filhos de Eva. 
A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a 
nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto de vosso ventre. Ó clemente! Ó piedosa! Ó doce sempre 
Virgem Maria!  
 
Dir.: Rogai por nós Santa Mãe de Deus. 
 
Todos: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. 
 
Dir.: Rezemos essa dezena do terço (ou esse terço) nas intenções do Santo padre, o Papa Francisco e por todos aqueles que dia 
e noite enfrentam os perigos das estradas em busca da subsistência de suas famílias. 
 
Pai nosso.... 
Ave-Maria... (10 x) (Pode-se recitar o terço completo, contemplando os mistérios propostos para o dia) 

Dir.: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
Todos: Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 
ORAÇÃO 

 
Dir.: Virgem Santíssima, acompanhe, pelos caminhos do mundo, a todos os que viajam em busca de trabalho, saúde e lazer. Tu, 

que foste peregrina pelas estradas da Palestina e do Egito, olhe misericordiosa a nossa condição de caminhantes pelas estradas 

do progresso. Proteja os motoristas em seu esforço e vigilância. Vele sobre todos os passageiros, a fim de que cheguem felizes à 

meta desejada, sem contratempos e acidentes. Alerte os pedestres em ruas e avenidas, a fim de que não se tornem vítimas da 

velocidade e da imprudência. Confortados pela tua misericórdia, socorridos pela tua maternal providência, defendidos pela tua 

intercessão, faze, Senhora da Boa Viagem, que nós e nossas famílias, peregrinos nas estradas do mundo, confortados pela fé, 

esperança e caridade, caminhemos no santo Amor a Deus, gozemos os frutos da prudência humana e mereçamos a paz da vida 

eterna. Assim seja. Amém. 
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BÊNÇÃO E DESPEDIDA 

 
Dir.: Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. 
Todos: Amém. 
Dir.: Permaneçamos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe nos caminhos da vida. 
Todos: Graças a Deus. 
 
CANTO FINAL 

 
Mesmo que digam os homens, tu nada podes mudar 
Luta por um mundo novo de unidade e paz 
 
Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem 
Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem 
 
Se parecer tua vida inútil caminhar 
Lembra que abres caminho, outros te seguirão 

 


