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“Louvemos à Virgem Santa, pura de virtude, Rainha do céu suprema,  

oh, Mãe de Deus, Senhora da saúde.” 

 

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. Amanhã, último dia de maio, queremos coroar Nossa Senhora em 

família. Portanto, a partir da imagem de Nossa Senhora que você tem aí na sua casa, prepare uma 

singela coroa de flores para prestar essa bela homenagem à Mãe de Deus e nossa. 

CANTO INICIAL 

Vem Maria, vem, vem nos ajudar neste caminhar 
Tão difícil, rumo ao Pai. [bis) 
 
Vem, querida Mãe, nos ensinar 
A ser testemunhas do amor 
Que fez do teu Corpo sua morada 
Que se abriu pra receber o Salvador. 
Nós queremos, ó Mãe, responder 
Ao amor do Cristo Salvador Cheios de ternura 
colocamos confiantes em tuas mãos esta oração. 
 

DIA 30: NOSSA SENHORA DA SAÚDE1 

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

para comercialização. 

Maria na vida do povo 
SUBSÍDIO PARA ORAÇÃO E REFLEXÃO NO MÊS DE MAIO – DIA 30 
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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 Saúde é uma das devoções marianas mais sentidas, principalmente em épocas de 

grandes epidemias. Surgiu no México nos primeiros tempos após as conquistas espanholas. A imagem foi esculpida pelos índios. 

Em Portugal teve grande propagação na época da “grande peste” que assolou Lisboa nos meados do século XVI. De Portugal 

veio para o Brasil. Aqui encontramos vários locais onde é venerada a Senhora da Saúde. Em nossa Diocese de Guaxupé temos 

uma Basílica a ela dedicada, na cidade de Poços de Caldas. “Saúde dos enfermos” é uma das invocações da ladainha. Quem de 

nós já não teve alguma doença e não recorreu à Maria? 

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, 53-56. (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. 
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Dir.: Deus quer a saúde do seu povo, pois não quer ninguém sofrendo. A vontade dele é que busquemos com todas as forças e 

recorramos aos meios possíveis para conseguirmos a saúde, dom precioso que ele nos concede e que devemos valorizar ao 

máximo. Devemos evitar todo excesso que prejudica à saúde. Que Maria nos ensine o valor da saúde e a lutar pelo direito que 

todo o povo tem à saúde. Saudemos a Senhora da Saúde, especialmente nesse contexto de pandemia mundial, 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 os enfermos, 
sobretudo pelos que foram infectados pela covid-19. 
 
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.: Ó Mãe querida, Nossa Senhora da Saúde, aqui estamos diante de tua imagem. Agradecemos e louvamos a Deus Pai que te 
preservou, pela ação do Divino Espírito Santo, de toda mancha de pecado para seres a Mãe de Jesus, nosso Senhor e Salvador, 
saúde plena de toda a humanidade. Volve teu olhar de compaixão e carinho sobre nós, teus filhos, que sentimos, no corpo e na 
alma, o peso de tantas enfermidades. Ensina-nos a unir nossos sofrimentos aos de Jesus, percorrendo contigo o caminho da 
santidade, lutando juntos na construção de uma sociedade onde reine para todos; saúde, alegria, fraternidade e paz. Confiantes 
no poder de tua intercessão junto a Deus, depositamos em teu coração de Mãe, a saúde nossa e a de todos nossos irmãos e 
irmãs. (Pausa para intenções particulares). Ajuda-nos a afastar, de nossas famílias e da sociedade, a desunião, a corrupção, as 
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drogas e a violência. Fortalece a fé, a esperança e a caridade de nossa Igreja e concede-nos, ó Mãe, a alegria de estarmos um 
dia, todos juntos contigo, no Céu. 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 

 
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! 


