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“Maria era bem-aventurada porque antes de dar à luz o Mestre na 

carne, o concebeu no coração”. 

Santo Agostinho 

 

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! 
 

Dia 5 – NATIVIDADE DE NOSSA SENHORA1 

 

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 Igreja celebra no dia 8 de setembro a festa do nascimento de Maria. Esta celebração 

foi introduzida pelo papa Sérgio I, no fim do século VII. Somente dois santos são festejados no 

dia do nascimento: Maria e João Batista. Sobre o nascimento de Maria, os evangelhos não 

fazem nenhuma referência. Nem por isso a Igreja deixa de lembrar a chegada daquela que seria 

a mãe de Jesus. Todo nascimento de criança é motivo de júbilo e alegria. A partir do nascimento 

                                                           
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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de Maria, Deus começa a pôr em prática o seu plano eterno: era necessário que se “construísse 

a casa antes que o Rei descesse para habitá-la”. A vinda do Homem-Deus à terra fora 

longamente preparada pelo Pai no decurso da história. 

CANTO À PALAVRA 

 

Quero que faças em mim 
Segundo a Tua Palavra, Senhor. 
Quero dizer sempre sim, 
Ao seu projeto de amor.  
 

PARA REFLETIR 

 

Leitura bíblica – Romanos 8, 28-30 (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.: Como diz o profeta, Deus pensa em cada ser humano antes mesmo deste vir ao mundo. O 

plano eterno de Deus é predestinar, chamar, tornar justo e glorificar a cada ser humano, fazendo 

com que todos se tornem imagens de seu filho Jesus. Ao nascermos, começamos a manifestar 

este maravilhoso plano de Deus: sermos santos. Ao celebrarmos a natividade de Maria 

compreendemos que Deus tem um plano de amor para cada um de nós. A nossa existência não 

é por acaso. Você já conseguiu compreender qual a missão que Deus lhe confiou ao lhe 

presentear com a vida? 

Diante da triste realidade da pandemia do coronavirus, elevemos ao coração de Deus, 

pela intercessão da Mãe do Céu, as nossas súplicas, a partir da oração proposta pelo Papa 

Francisco: 

Leitor: Ó Virgem Maria, volvei para nós os vossos olhos misericordiosos nesta pandemia do 
coronavírus e confortai todos aqueles que se sentem perdidos e choram pelos seus familiares 
mortos e, por vezes, sepultados duma maneira que fere a alma. Sustentai aqueles que estão 
angustiados por pessoas enfermas de quem não se podem 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 surja um horizonte de esperança e paz. Como em Caná, intervinde junto do 
vosso Divino Filho, pedindo-Lhe que conforte as famílias dos doentes e das vítimas e abra os 
seus corações à confiança. Por isso, vos suplicamos: 
 

Todos: Maria, Senhora Nossa, intercedei por nós. 
 
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: 
 

Todos: Maria, Senhora Nossa, intercedei por nós. 
 
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: 
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Todos: Maria, Senhora Nossa, intercedei por nós 

 
Leitor: Virgem Santa, iluminai as mentes dos homens e mulheres de ciência, a fim de 
encontrarem as soluções justas para vencerem este vírus. Por isso, vos suplicamos: 
 

Todos: Maria, Senhora Nossa, intercedei por nós. 
 
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 económicas com clarividência e espírito de solidariedade. Por isso, vos suplicamos: 
 
 

Todos: Maria, Senhora Nossa, intercedei por nós. 
 
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 novas pandemias, no futuro. Por isso, vos suplicamos: 
 

Todos: Maria, Senhora Nossa, intercedei por nós. 
 
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 e 
a constância na oração. Por isso, vos suplicamos: 
 

Todos: Maria, Senhora Nossa, intercedei por nós. 
 
Leitor: Ó Maria, Consoladora dos aflitos, abraçai todos os vossos filhos atribulados e alcançai-
nos a graça de que Deus intervenha com a sua mão onipotente para nos libertar desta terrível 
epidemia, de modo que a vida possa retomar com serenidade ao 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.... 

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, cada ser humano que vem a este mundo reproduz a vossa imagem e 

semelhança. Toda vida humana é sagrada e deve ser respeitada porque Vós próprio estais 

presente nela, e ela é a obra-prima de Vossas mãos criadoras. E vós, ó Maria, fostes preservada 

com abundantes graças divinas. Preservai, conduzi e abençoai a cada criança que nasce. Que 

todas encontrem acolhimento, amor e carinho. Amém. 

BÊNÇÃO E DESPEDIDA 

 
Dir.: Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza a vida eterna. 
Todos: Amém. 
 
Dir.: Permaneçamos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe nos caminhos da vida. 
Todos: Graças a Deus 
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CANTO FINAL 

Maria que eu quero bem 
Maria do puro amor 
Igual à 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 
Para o mundo encontrar a paz 
 
Maria que fez o Cristo falar 
Maria que fez Jesus caminhar 
Maria que só viveu para seu Deus 
Maria do povo meu 
 
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus! 
 


