
 

1 

 

 

 

À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas 

necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó virgem gloriosa e bendita. Amém 

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-retratos com a foto de 

sua família, um terço e uma vela acesa. Prepare uma singela coroa de flores para coroar Nossa 

Senhora e pétalas de flores também. Procure a música “Perfeito é quem te criou” por meio de seu 

celular e deixe-a pronta para ser tocada. 

CANTO INICIAL 

Ave cheia de graça, ave cheia de amor, 
Salve, ó mãe de Jesus, a ti nosso canto e nosso louvor (bis) 
 
Mãe do Criador, rogai 
Mãe do Salvador, rogai 
Do Libertador, rogai por nós 
Mãe dos oprimidos, rogai 
Mãe dos perseguidos, rogai 
Dos desvalidos, rogai por nós 
 
Mãe do boia-fria, rogai 
Causa da alegria, rogai 
Mãe das mães, Maria, rogai por nós 
Mãe dos humilhados, rogai 
Dos martirizados, rogai 
Marginalizados, rogai por nós 
 

Maria na vida do povo 
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DIA 31: VISITAÇÃO DE NOSSA SENHORA 1 

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: Chegamos ao último dia do mês de maio e, hoje, além de meditarmos sobre a Visitação de Nossa Senhora, queremos 

coroar Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, ao final de nossa celebração. A visita de Maria a sua prima Isabel é mais um fato 

significativo em sua vida. Isabel está grávida de João Batista, o precursor de Jesus, por isso ela necessita de ajuda de alguém. 

Maria, arca da nova aliança, é a portadora de Deus, saudada por Isabel como mãe do Senhor. Por volta do século XII, os 

franciscanos transformaram este fato evangélico numa comemoração festiva e o papa Pio IX, em 1850, a oficializou. 

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. 

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

para comercialização. 
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Dir.: Nossa Senhora foi visitar, com solicitude, sua prima Isabel, para lhe oferecer os serviços que uma jovem senhora pode 

prestar a uma anciã que está para tornar-se mãe. Maria foi movida pelo desejo de comunicar à prima o júbilo que sentia por 

trazer em seu ventre virginal o salvador da humanidade. Deus vem habitar entre os homens, porém sua morada não é mais um 

templo de pedra, é uma pessoa. 

Todos: Vem, Maria, vem, vem nos ajudar, nesse caminhar tão difícil rumo ao Pai. 

Dir.: Vivemos tempos sombrios diante da dramática situação atual chagada pela triste realidade da Covid-19. Porém, em meio 

às dificuldades do tempo presente, tivemos a alegria e o refrigério em nosso coração ao caminharmos todo o mês de maio 

unidos a Nossa Senhora, sentindo que “em meio a esse vale de lágrimas, os Vossos olhos a nós volveu”e sempre nos volverá, 

pois, Ela é a nossa fiel advogada no céu. Dessa forma, concluindo esse mês tão especial, queremos rezar em família esse terço 

nas mesmas intenções propostas pelo Papa Francisco no dia de ontem, nos jardins vaticanos. 

Todos: Creio em Deus Pai... 

Dir.: No primeiro mistério glorioso contemplamos a Ressurreição de Jesus e queremos rezar por todos os médicos, enfermeiros, 

cuidadores, enfim, por todos os que trabalham na área da saúde e têm se colocado na linha de frente contra a pandemia do 

coronavírus. 

Reza-se 1 Pai-Nosso, 10 Ave-Marias e 1 Glória ao Pai... 

Dir.: No segundo mistério glorioso contemplamos a Ascensão de Jesus aos céus e queremos rezar por todos os que já foram 

curados do vírus e, ao mesmo tempo, rezar pelas vítimas dessa doença e seus familiares. 

Reza-se 1 Pai-Nosso, 10 Ave-Marias e 1 Glória ao Pai... 

Dir.: No terceiro mistério glorioso contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos reunidos no cenáculo e 

queremos rezar pelos sacerdotes, religiosos e religiosas que têm se desdobrado para manter acesas a chama da esperança e a 

fé no coração dos fiéis em meio às tribulações. Ao mesmo tempo, rezemos por aqueles que morreram vítimas da pandemia. 

Reza-se 1 Pai-Nosso, 10 Ave-Marias e 1 Glória ao Pai... 
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Dir.: No quarto mistério glorioso contemplamos a Assunção de Nossa Senhora aos céus e queremos rezar por todos aqueles 

que, mesmo em meio à pandemia, não puderam parar de exercer suas funções e trabalhos, arriscando suas vidas, colocando-as 

a serviço do próximo.  

Reza-se 1 Pai-Nosso, 10 Ave-Marias e 1 Glória ao Pai... 

Dir.: No quinto mistério glorioso contemplamos a coroação de Nossa Senhora como rainha do céu e da terra, e queremos rezar 

confiando ao Senhor nossa família e todas as famílias do mundo, para que a oração seja sempre fonte de alegria e esperança. 

Reza-se 1 Pai-Nosso, 10 Ave-Marias e 1 Glória ao Pai... 

Dir.: Coroar Maria hoje significa mais do que um simples ato de piedade popular e tradicional. Esse gesto singelo quer 

demonstrar todo nosso amor e agradecimento por termos, no céu, uma fiel intercessora que nos acolhe sempre em seus braços 

maternais, livrando-nos do medo, da angústia e da desesperança, apontando-nos sempre para Jesus, o vencedor da morte. Ao 

coroar Maria, queremos confiar a ela nossas vidas, nossos anseios, nossos sonhos e, de modo muito particular, nossas 

famílias, para que, com suas graças e bênçãos, possamos realizar plenamente a vontade do Pai na vida de cada um de nós. 

Ao coroarmos Maria nesse último dia do mês de maio queremos, sobretudo, manifestar nossa plena confiança de que dias 

melhores virão. 

CANTO PARA A COROAÇÃO 

Caso não se conheça a música, pode-se utilizar o próprio celular para tocá-la. No momento da música em que disser “Te coroamos, ó Mãe!”, 

todos os membros da família, juntos, coroam a imagem de Nossa Senhora. Em seguida, jogam-se as pétalas de flores. 

Se um dia um anjo declarou 
Que tu eras cheia de Deus 
Agora penso: Quem sou eu 
Para não te dizer também 
Cheia de graça, ó Mãe? 
Cheia de graça, ó Mãe? 
Agraciada 
 
Se a palavra ensinou 
Que todos hão de concordar 

E as gerações te proclamar 
Agora eu também direi: 
Tu és bendita, ó Mãe! 
Tu és bendita, ó Mãe! 
Bem-aventurada. 
 
Surgiu um grande sinal no céu 
Uma mulher revestida de sol 
A lua debaixo de seus pés 
E na cabeça uma coroa 
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Não há com que se comparar 
Perfeito é quem te criou 
Se o Criador te coroou 

Te coroamos, ó Mãe! 
Te coroamos, ó Mãe! 
Te coroamos, ó Mãe! 
Nossa Rainha! (3X) 

 
LADAINHA DE NOSSA SENHORA 

 
Dir.: Senhor, tende piedade de nós.  
Todos: Senhor, tende piedade de nós. 
Dir: Cristo, tende piedade de nós. 
Todos: Cristo, tende piedade de nós. 
Dir.: Senhor, tende piedade de nós. 
Todos: Senhor, tende piedade de nós. 
Dir.: Cristo, ouvi-nos. 
Todos: Cristo, ouvi-nos. 
Dir: Cristo, atendei-nos. 
Todos: Cristo, atendei-nos. 
Dir.: Deus, Pai do céu, 
Todos: Tende piedade de nós. 
Dir.: Deus, Filho Redentor do mundo,  
Todos: Tende piedade de nós. 
Dir.: Deus, Espírito Santo,  
Todos: Tende piedade de nós. 
Dir.: Santíssima Trindade, que sois um só Deus, 
Todos: Tende piedade de nós 
 
Dir.: Santa Maria / Todos: Rogai por nós. 
Santa Mãe de Deus,... 
Santa Virgem das virgens,... 
Mãe de Cristo,... 
Mãe da Igreja ... 
Mãe da divina graça, ... 
Mãe puríssima,  
Mãe castíssima,  

Mãe sempre virgem, 
Mãe imaculada,  
Mãe digna de amor,  
Mãe admirável,  
Mãe do bom conselho,  
Mãe do Criador,  
Mãe do Salvador,  
Virgem prudentíssima, 
Virgem venerável, 
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Virgem louvável,  
Virgem poderosa,  
Virgem clemente,  
Virgem fiel, 
Espelho de perfeição,  
Sede da Sabedoria,  
Fonte de nossa alegria,  
Vaso espiritual,  
Tabernáculo da eterna glória, 
Moradia consagrada a Deus,  
Rosa mística,  
Torre de Davi,  
Torre de marfim, 
Casa de ouro, 
Arca da aliança, 
Porta do céu, 
Estrela da manhã, 
Saúde dos enfermos, 
Refúgio dos pecadores,  
Consoladora dos aflitos, 
Auxílio dos cristãos, 
Rainha dos Anjos,  
Rainha dos Patriarcas, 
Rainha dos Profetas, 
Rainha dos Apóstolos, 
Rainha dos Mártires, 
Rainha dos confessores da fé, 
Rainha das Virgens, 
Rainha de todos os Santos, 
Rainha concebida sem pecado original, 
Rainha assunta ao céu, 
Rainha do santo Rosário, 
Rainha da paz. 
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Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. 
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. 
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. 
 
Dir.: Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. 
 
Todos: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. 
 
ORAÇÃO 

 
Todos: Vem, ó Senhora nossa, Maria, tu que encheste de alegria a casa de Isabel, vem visitar-nos também. Vem, doce mãe da 

Igreja, vem visitar teu povo. Roga o perdão para nossas culpas, refazendo tudo. Vem ver teus fiéis, já prontos para a luta: 

renova suas forças para que não tombem na labuta. Vem, mãe da humanidade, guiar nossos passos errantes: na estrada do 

bem, sigamos exultantes. Assim seja. Amém! 

 

BÊNÇÃO E DESPEDIDA 

 
Dir.: Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o 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 

 
Maria de Nazaré, Maria me cativou 
Fez mais forte a minha fé 
E por filho me adotou 
Às vezes eu paro e fico a pensar 
E sem perceber, me vejo a rezar 
E meu coração se põe a cantar 
Pra Virgem de Nazaré 
Menina que Deus amou e escolheu 
Pra mãe de Jesus, o Filho de Deus 
Maria que o povo inteiro elegeu 
Senhora e Mãe do Céu 
 
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus! 
 
 

 
Maria que eu quero bem, Maria do puro amor 
Igual a você, ninguém 
Mãe pura do meu Senhor 
Em cada mulher que a terra criou 
Um traço de Deus Maria deixou 
Um sonho de Mãe Maria plantou 
Pro mundo encontrar a paz 
Maria que fez o Cristo falar 
Maria que fez Jesus caminhar 
Maria que só viveu pra seu Deus 
Maria do povo meu 
 
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus! 


