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“Ó Maria, quem, depois de vosso Divino Filho, se interessa por nossa felicidade mais do que Vós? 

Quem nos consola em nossas aflições como Vós?” 
 

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.  

 

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. 
 

 
Olhos abertos pra sede do povo, 
passo bem firme que o medo desterra. 
Mãos estendidas que os tronos renegam, 
reino de Deus que renova esta terra. 
 
Faça-se, ó Pai, vossa plena vontade, 
que os nossos passos se tornem memória 
do amor fiel que Maria gerou, 
reino de Deus atuando na história! 
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DIA 22 – NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO1 

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 Consolação é bem antiga, lembrando o tempo dos apóstolos. Após a ascensão de Jesus, 
Maria foi para os discípulos de Cristo verdadeira mãe, consolando-os e encorajando-os na missão de levar a fé ao mundo. Os 
padres agostinianos foram os maiores divulgadores desta devoção. A própria conversão de Santo Agostinho é atribuída a ela, 
depois de tantas orações e lágrimas de sua mãe Mônica. 
 
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 – 2Cor 1, 3-7. (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.: O maior desejo do ser humano é o da felicidade. No entanto, o sofrimento está sempre presente em toda parte. Por isso, 
necessitamos de afeto e consolação, muitas vezes as consolações humanas nos decepcionam. Há, porém, uma fonte viva de 
esperança, um raio de luz que ilumina as trevas, do desânimo e do desespero e distribui a paz aos corações atribulados: é o 
Cristo por meio de Maria, a consoladora dos aflitos. Nossa Senhora da Consolação é considerada padroeira principal do lar, 
porque promove a harmonia no seio das famílias e a conversão dos filhos desviados. Saudemos a Senhora da Consolação, 
padroeira dos lares, 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 todas as famílias, 
especialmente, por aquelas em que os filhos se rebelaram contra os pais e contra Deus, encontram-se perdidos no mundo das 
drogas, da violência. 
 
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, pelo sim de Maria, Vós enviastes ao vosso povo Vosso Filho Jesus, que é o consolador por excelência. 
Concedei, nós vos pedimos, por intercessão de vossa e nossa mãe, que sejamos repletos de toda a consolação e a partilhemos 
com nossos irmãos e irmãs. 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 

 

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. 

Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem ! 

Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem ! 

 

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. 

Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem ! 

Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem ! 


