MEMÓRIA DE NOSSA SENHORA RAINHA
22 de agosto de 2020
PREPARANDO O CORAÇÃO: Preparar o local de modo que o mesmo se torne um
ambiente orante. Coloque no centro a Bíblia aberta em Lc 1, 26-38, um crucifixo, uma vela
acesa e uma imagem de Nossa Senhora. Se coloque inteiramente diante do Senhor.
ORAÇÃO INICIAL:
Dirigente: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém.
Vinde Espírito Santo...
Dirigente: Segunda a Tradição, Maria foi assunta aos céus e coroada como Rainha do Céu
e da Terra. Assim como o reinado de Jesus, o reinado de Maria não é deste mundo. É o
reinado da humildade, da fraternidade e do serviço. Nossa Senhora é rainha por causa de
Nosso Senhor. Maria é como a lua diante do sol, sua luz vem de Jesus.
Todos: Maria foi elevada aos céus e coroada como Rainha do céu e da terra.

1

1) LEITURA
Canto de aclamação:
Vai falar no Evangelho Jesus Cristo, aleluia!
Sua palavra é alimento que dá vida, aleluia!
Glória a ti, Senhor. Toda graça e louvor
Glória a ti, Senhor. Toda graça e louvor
A mensagem da alegria ouviremos, aleluia!
De Deus as maravilhas cantaremos, aleluia!
Glória a ti, Senhor. Toda graça e louvor
Glória a ti, Senhor. Toda graça e louvor
Ler Lc 1, 26-38.
Cada um fala o que entendeu do texto proclamado.
2) Meditação:
O Anjo Gabriel anunciou a Maria a maior notícia da humanidade: o nascimento do
Salvador. Ao ouvir a saudação real do Anjo, a jovem virgem ficou com medo, mas a
criatura celeste a acalmou, dizendo para não ter medo. Em seguida, Gabriel disse a jovem
que ela seria a Mãe do Messias, do Filho de Deus. Já solicita à vontade do Pai, Maria
pergunta como se dará este acontecimento, já que ela era virgem (obviamente, não é
possível engravidar sem relação sexual). O raciocínio da filha de Joaquim e Ana estava
logicamente certo, pois não é humanamente possível que uma mulher engravide sem ter
a fecundação do espermatozoide do homem com seu óvulo. Mas o Anjo acrescentou que
ela ficaria gravida por obra do Espírito Santo, porque para Deus nada é impossível. Após
a fala do enviado divino, Maria diz a célebre frase: “Eis aqui a Serva do Senhor, faça-se em
mim, segundo a vossa Palavra” (Lc 1, 38). O “Eis-me aqui” mariano é prova de que Maria,
assim como seu Filho, não veio para ser servida, mas para servir.
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Maria é exemplo de seguidora de Cristo. Ela foi a primeira vocacionada do Senhor,
por meio de Jesus. Se olharmos os reis e rainhas das monarquias do mundo, como da
Espanha e Inglaterra, podemos perceber que suas mães também são chamadas de
rainhas. Maria é rainha porque Jesus é Rei. E este reinado se dá quando se cumpre a
vontade de Deus: a santidade do homem.
A santidade, tão vivida por Maria, se dá quando o cristão vive intensamente a fé, a
esperança e a caridade. Que o exemplo de Maria, Nossa Senhora Rainha, nos inspire a
sermos fiéis servidores do Senhor.
3) Contemplação:
Vimos acima que Maria é rainha porque Jesus é Rei. Muitos são aqueles que criticam
a devoção a Nossa Senhora, dizendo que essa é idolatria. Quando na verdade, Maria é
como uma seta que aponta para Jesus. Mas devemos estar alertas para que nossa
devoção à Maria não se torne adoração. Maria não quer, não pode e nem é adorada pelos
católicos. Mas sim respeitada e amada por ter dado seu sim e ser instrumento do Altíssimo
para a redenção da humanidade.
Discutir sobre a correta devoção à Nossa Senhora.
4) Oração:
Dirigente: Rezemos juntos a oração do Angelus. O anjo do Senhor anunciou à Maria.
Todos: E ela concebeu do Espírito Santo.
Ave Maria...
Dirigente: Eis aqui a serva do Senhor.
Todos: Faça-se em mim, segundo a vossa Palavra.
Ave Maria...
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Dirigente: E o Verbo Divino se fez carne (todos reverenciam).
Todos: E habitou entre nós.
Ave Maria...
Dirigente: Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.
Todos: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Oremos: Infundi Senhor, como vos pedimos, a Vossa Graça em nossas almas, para que
nós, que pela anunciação do Anjo conhecemos a encarnação de Jesus Cristo, Vosso Filho,
pela sua Paixão e morte na Cruz, sejamos conduzidos a Glória da Ressurreição, pelo
mesmo Cristo Senhor Nosso.
Todos: Amém.
(Glória ao Pai 3x).
ORAÇÃO FINAL:
Dirigente: Saudemos Maria, Rainha do céu e da terra:
Salve Rainha, Mãe de Misericórdia...
Dirigente: Por intercessão de Nossa Senhora, Rainha do céu e da terra, o Senhor nos
abençoe, nos livre de todo mal, e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai e do Filho e
do Espírito Santo.
Todos: Amém.
Canto final:
Oh, Minha Senhora e também minha mãe
Eu me ofereço inteiramente, todo a vós
E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração
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Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca
Tudo o que sou, desejo que a vós pertença
Incomparável mãe, guardai-me e defendei-me
Como coisa e propriedade vossa, amém
Como coisa e propriedade vossa, amém
Oh, Minha Senhora e também minha mãe
Eu me ofereço inteiramente, todo a vós
E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração
Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca
Tudo o que sou, desejo que a vós pertença
Incomparável mãe, guardai-me e defendei-me
Como coisa e propriedade vossa, amém
Como coisa e propriedade vossa, amém
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