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“...Iluminada, iluminadora, inspiradora de quem quer amar...” 

 

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 

Primeira cristã, Maria da luz. Sabias, ó Mãe, amar teu Jesus 
Primeira cristã, Maria do amor, soubeste seguir teu Filho e Senhor 
 
Nossa Senhora da milhões de luzes 
Que o meu povo acende pra te louvar 
Iluminada, iluminadora 
Inspiradora de quem quer amar 
E andar com Jesus 
E andar com Jesus 
E andar com Jesus 
E andar com Jesus 
 
 

Maria na vida do povo 
SUBSÍDIO PARA ORAÇÃO E REFLEXÃO NO MÊS DE 

MAIO – DIA 26 
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Dia 26: NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA1 

 

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 a Nossa Senhora da Candelária surgiu por volta de 1400 na ilha de Tenerife, nas Canárias, depois de uma 

aparição da Virgem a dois pastores. Certo dia, ao levarem os animais para o redil, os animais empacaram na entrada da gruta 

onde eram guardados à noite. Os pastores então entraram e viram numerosas candeias (velas), iluminando um bela Senhora. 

Assim Nossa Senhora recebeu o título de Candelária, por causa das candeias que iluminavam sua imagem. No Brasil, esta 

devoção se firmou principalmente no Rio de Janeiro, onde se eleva a Igreja da Candelária. 

CANTO À PALAVRA 

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

Quero dizer sempre sim/ ao teu projeto de Amor. 

 

 

 

 

 

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

para comercialização. 
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PARA REFLETIR 

Leitura bíblica – Lucas 2, 29-32. (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 trouxe ao mundo aquele que é a luz das nações. Diante dele não dá para ficar indiferente. As pessoas devem se 

decidir: caminhar na luz ou nas trevas. Essa é a opção que todos devemos fazer. A luz nos leva ao encontro e à convivência com 

Deus e com as pessoas; as trevas dividem e dispersam, deixam cada um entregue à própria sorte. Pois bem, Maria trouxe a luz e 

por ela se deixou conduzir. Saudemos a Senhora da Candelária, 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 missionários e 
missionárias ad gentes, pelos religiosos e religiosas, presbíteros, diáconos e bispos, para que levem a luz do Evangelho a muitos 
corações que se encontram na escuridão. 
 
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. 
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ORAÇÃO 

 
Dir.: Pai celeste, luz verdadeira, fonte e princípio da luz eterna, fazei brilhar no coração de vossos filhos e filhas a luz que não se 
apaga, para que, iluminados pela Senhora da Candelária, um dia cheguemos ao esplendor da vossa glória. 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 
 

CANTO FINAL 

 
Primeira cristã, Maria do lar. Ensinas, ó Mãe, teu jeito de amar 
Primeira cristã, Maria da paz. Ensinas, ó Mãe, como é que Deus faz 
 
Nossa Senhora da milhões de luzes 
Que o meu povo acende pra te louvar 
Iluminada, iluminadora 
Inspiradora de quem quer amar 
E andar com Jesus 
E andar com Jesus 
E andar com Jesus 
E andar com Jesus 

 


