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“Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo! Não tenhas medo, porque encontraste graça 

diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus”. 

Lc 1, 28-31 

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 terço e uma vela acesa. Seria oportuno colocar, também, um porta retrato com a 

foto de sua família. 

 

CANTO INICIAL 

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

MAIO – Dia 3 
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Dia 3 – ANUNCIAÇÃO DO SENHOR1 

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 e seu amor. 

 

BREVE HISTÓRICO 

Leitor: A solenidade da Anunciação do Senhor é celebrada no dia 25 de março, nove meses exatos que 

precedem a grande festa do Natal, em 25 de dezembro. Antes da reforma litúrgica que veio com o Vaticano II, 

era chamada Anunciação de Maria. Mas o tema central da festa é a encarnação do Filho de Deus no seio da 

Virgem de Nazaré. Apesar de o centro não ser Maria, a solenidade tem muito a ver com ela, pois graças ao 

seu sim Jesus encarnou. Naquele momento sublime marca-se o início de tudo: com o sim de Maria realiza-se 

definitivamente a aliança de Deus com a humanidade toda. Hoje, em família, contemplemos o belíssimo 

episódio da anunciação do Senhor e rezemos para que, como Maria, possamos sempre dizer sim ao projeto 

de Deus. 

CANTO À PALAVRA 

Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça 

E tudo mais lhe será acrescentado, aleluia, aleluia! 

 

Não só de Pão o homem viverá, mas de toda Palavra 

                                                           
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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Que procede da boca de Deus, aleluia, aleluia! 

 

PARA REFLETIR 

Leitura bíblica – Lucas 1, 30 - 33. (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.: “O Filho de Deus entrou neste insignificante mundo, descendo do trono celeste, sem se afastar da glória 

paterna, gerado por nova ordem, novo nascimento. Nova ordem, porque, invisível em si, fez-se visível como 

nós, incompreensível, quis ser compreendido, vivo antes dos tempos, começou a existir no tempo. Ele é 

verdadeiramente, Filho de Deus e, verdadeiramente filho do homem. Deus, porque no princípio era o verbo, e 

o verbo era junto de Deus, e o verbo era Deus: homem, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós” 

(Leão Magno). 

Na dramática situação atual, carregada de sofrimentos e angústias que oprimem o mundo inteiro, nunca nos 

esqueçamos que o nosso Deus não é distante de nós. Aliás, assumiu a nossa carne fazendo-Se próximo e, 

assim, nos conduzir aos caminhos da santidade. Diante da triste realidade da pandemia do Corona vírus, 

recorramos a Mãe do Céu suplicando-lhe com a oração proposta pelo Papa Francisco: 

Leitor: Ó Virgem Maria, volvei para nós os vossos olhos misericordiosos nessa pandemia do Corona vírus e 
confortai a quantos se sentem perdidos e choram pelos seus familiares mortos e, por vezes, sepultados de 
uma maneira que fere a alma. Sustentai aqueles que estão angustiados por pessoas enfermas das quais não 
podem se aproximar, para impedir o contágio. Infundi confiança em quem vive ansioso com o futuro incerto e 
as consequências sobre a economia e o trabalho. Por isso, vos suplicamos: 
 
Todos: Maria, Senhora nossa, intercedei por nós. 

 
Leitor: Mãe de Deus e nossa Mãe, alcançai-nos de Deus, Pai de misericórdia, que esta dura prova termine e 
volte um horizonte de esperança e paz. Como em Caná, intervinde junto do vosso Divino Filho, pedindo-Lhe 
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que conforte as famílias dos doentes e das vítimas e abra os seus corações à confiança. Por isso, vos 
suplicamos: 
 
Leitor: Protegei os médicos, os enfermeiros, os agentes de saúde, os voluntários que, nesse período de 
emergência, estão na vanguarda arriscando a própria vida para salvar outras vidas. Acompanhai a sua fadiga 
heroica e dai-lhes força, bondade e saúde. Por isso, vos suplicamos: 
 
Leitor: Permanecei junto daqueles que assistem noite e dia os doentes e dos sacerdotes que procuram 
ajudar e apoiar a todos, com solicitude pastoral e dedicação evangélica. Por isso, vos suplicamos: 
Leitor: Virgem Santa, iluminai as mentes dos homens e mulheres de ciência, a fim de encontrarem as 
soluções justas para vencerem esse vírus. Por isso, vos suplicamos: 
 
Leitor: Assisti os Responsáveis das nações, para que atuem com sabedoria, solicitude e generosidade, 
socorrendo aqueles que não têm o necessário para viver, programando soluções sociais e econômicas com 
clarividência e espírito de solidariedade. Por isso, vos suplicamos: 
 
Leitor: Maria Santíssima tocai as consciências para que as somas enormes usadas para aumentar e 
aperfeiçoar os armamentos sejam, antes, destinadas a promover estudos adequados para prevenir 
catástrofes do gênero, no futuro. Por isso, vos suplicamos: 
 
Leitor: Mãe querida, fazei crescer no mundo o sentido de pertença a uma única grande família, na certeza do 
vínculo que une a todos, para acudirmos, com espírito fraterno e solidário, a tanta pobreza e inúmeras 
situações de miséria. Encorajai a firmeza na fé, a perseverança no serviço, a constância na oração. Por isso, 
vos suplicamos: 
 
Leitor: Ó Maria, Consoladora dos aflitos, abraçai todos os vossos filhos atribulados e alcançai-nos a graça, 
que Deus intervenha com a sua mão onipotente para nos libertar dessa terrível epidemia, de modo que a vida 
possa retomar com serenidade o seu curso normal. 
 
Dir: Confiamo-nos a Vós, Virgem Santíssima, para que brilheis sobre o nosso caminho como sinal de 
salvação e de esperança. Por esses e tantos outros pedidos queremos juntos rezar: 
 
Pai nosso.... 
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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. 
 
Dir.: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
Todos: Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 
ORAÇÃO 

 
Dir.: Reconheça o mundo inteiro ter chegado a salvação: cessa o julgo do pecado, aparece a redenção. Já se 

cumpre a profecia: uma virgem dá à luz; Gabriel vem à Maria, anuncia-lhe Jesus. Do Espírito concebe aquela 

que nele acreditou, e aquele que não cabe no mundo, no seio dela se encerrou. Assim seja. 

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 


