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Nossa Senhora dos Navegantes, Santíssima filha de Deus, criador do céu, da terra, dos rios, lagos e 

mares; protegei-me em todas as minhas viagens. 
 

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 

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 
 

Maria na vida do povo 
SUBSÍDIO PARA ORAÇÃO E REFLEXÃO  

NO MÊS DE MAIO – DIA 28 
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DIA 28 – NOSSA SENHORA DOS VIAJANTES1 

 

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 dos Navegantes surgiu no tempo das cruzadas, quando os cristãos atravessavam o 

Mediterrâneo rumo à Palestina, a fim de defenderem os lugares santos. Eles tinham na memória a lembrança das terríveis 

travessias marítimas, contra as frágeis embarcações da época. Por isso recorriam à proteção de Maria. Na época das grandes 

embarcações, desenvolveu-se ainda mais essa devoção, principalmente entre os navegantes portugueses e espanhóis. No Brasil 

se concentrou, como é natural, principalmente nas localidades costeiras, como Porto Alegre. 

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: Marcos 6, 45-52. (Leia o trecho bíblico de sua própria bíblia) 

 

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

para comercialização. 
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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.: “Estrela do mar” é uma das invocações da ladainha de Nossa Senhora. De fato, Maria ilumina e guia seus filhos e filhas que 

navegam pelo mar da vida. Ela é a estrela que protege os navegantes, mostrando-lhes o melhor abrigo, também o porto da 

eterna salvação. Deus tem o domínio sobre o mar e seus perigos. Maria, a Senhora dos Navegantes, está sempre atenta em 

proteger quem a invoca nos perigos no mar agitado. E Deus não vai deixar de atender a um pedido de sua mãe. Saudemos à 

Virgem Maria, sob o título de Senhora dos Navegantes, 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 se 
encontram perdidos em meio as ondas revoltosas do mar da vida. 
 
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.: Ó Senhora dos Navegantes, mãe de Deus criador do céu, da terra, dos rios, lagos e mares, protegei-nos em todas as nossas 

viagens pelos mares e rios. Que ventos, tempestades, borrascas, raios e ressacas não perturbem a nossa embarcação, e que 

monstro nenhum nem incidentes imprevistos causem alteração e atraso à nossa viagem, nem nos desviem da rota traçada. 

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 

 

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 


