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Oh, Coração Imaculado! Ajudai-nos a vencer a ameaça do mal que tão facilmente se enraíza nos 

corações dos homens de hoje e que, nos seus efeitos incomensuráveis, pesa já sobre a nossa época e 

parece fechar os caminhos do futuro!” (São João Paulo II) 

PREPARANDO O AMBIENTE 

Prepare carinhosamente um singelo altar com uma imagem de Nossa Senhora, se possível, a de 

Aparecida, 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.  

CANTO INICIAL 

 

Imaculada Maria de Deus. 

Coração pobre acolhendo Jesus 

Imaculada Maria do povo. 

Mãe dos aflitos que estão junto à cruz 

 

Um coração que era sim para 

A vida. Um coração que era sim 

Para o irmão. Um coração que 

Era sim para Deus. Reino de 

Deus renovando este chão!

 

Maria na vida do povo 
SUBSÍDIO PARA ORAÇÃO E REFLEXÃO  

NO MÊS DE MAIO – DIA 16 
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DIA 16: IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA 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: A memória facultativa do Imaculado Coração de Maria é celebrada sempre no sábado depois da festa Sagrado Coração 

de Jesus (após o 2º. domingo depois de Pentecostes).  Foi introduzida em 1944 pelo papa Pio XII.  Sua maior divulgação 

aconteceu nas décadas de 1940 e 1950, devido à influência exercida pelos acontecimentos de Fátima.  A primeira alusão ao 

coração de Maria se encontra no evangelho de Lucas (2,19).  Na Bíblia, a palavra “coração” indica a relação religioso-moral do 

ser humano com Deus, pois o coração era considerado como o centro de toda vida psicológica, moral e religiosa. 

 

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 2,16-20 (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. 

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

para comercialização. 
 



 

3 

 

Dir.: São Lourenço Justiniano nos diz: “Maria meditava consigo mesma tudo quanto lia, ouvia, contemplava. Assim conhecia 

quanto crescia na fé, se enriquecia de méritos, esclarecia-se pela sabedoria, ardia sempre mais com o fogo da caridade!  

Impelida pela renascente fonte dos sacramentos celestes, transbordava de alegria, era profundamente fecundada pelo Espírito, 

corria para Deus e, humildemente, guardava-o em si.  São assim os progressos da graça divina: da maior baixeza se elevam às 

alturas e se transformam de claridade em claridade.  Totalmente feliz, a mente da virgem obedecia sempre e em tudo à 

vontade do verbo de Deus”. 

Para os próximos dias, em sintonia com o pedido do Papa Francisco, para que nossas famílias se acheguem mais junto à Maria 

nesse mês de maio, vamos recitar, no santuário dos nossos lares, a ladainha de Nossa Senhora, e com essa oração, 

continuarmos a clamar a Deus, pela intercessão da Mãe do Céu; o fim da pandemia do Corona vírus, causa de tantos 

sofrimentos, tribulações e mortes. 

 
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,... 
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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, 
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. 
Rogai por nós, santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 
 
Dir.: Queremos rezar essa dezena do terço (ou esse terço) pelas intenções do Santo padre, o Papa Francisco, e pela humanidade 
inteira, para que o Senhor nosso Deus desperte nos corações a verdadeira caridade e a consciência de que somos 
corresponsáveis uns pelos outros. 
 
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.: Pai Celeste, vós preparastes uma digna morada para o vosso filho Jesus no Imaculado Coração de Maria.  Fazei que cada 

um de nós possa manter a dignidade de vida, e assim possais realmente morar em cada um de nós.  Maria, o vosso coração é 

exemplo para todos nós.  Fazei que o nosso, a exemplo do vosso, esteja sempre preparado e digno e possa de fato ser morada 

do Espírito Santo.  Assim seja. Amém.  

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. 
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CANTO FINAL 

 

1- Eu era pequeno, nem me lembro, só lembro que à noite ao pé da cama 

Juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. 

Nas Ave Marias que eu rezava, eu sempre engolia umas palavras 

E muito cansado acabava dormindo. Mas dormia como alguém que amava 

 

Ave Maria mãe de Jesus, o tempo passa não volta mais. 

Tenho saudades daquele tempo que te chamava de minha mãe. 

Ave Maria Mãe de Jesus.  Ave Maria Mãe de Jesus. 

        

2- Depois fui crescendo, eu me lembro e fui esquecendo nossa amizade 

Chegava lá em casa chateado e cansado, de rezar não tinha nem vontade 

Andei duvidando, eu me lembro, das coisas mais puras que me ensinavam 

Perdi o costume da criança inocente, minhas mãos quase não se ajuntavam 

 

3- O teu amor cresce com a gente, a mãe nunca esquece o filho ausente 

Eu chego lá em casa chateado e cansado, mas eu rezo como antigamente 

Nas Ave-Marias que hoje eu rezo, esqueço as palavras e adormeço 

E embora cansado e sem rezar como eu devo, eu de ti Maria não me esqueço 


