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APRESENTAÇÃO
Na nossa Igreja, tradicionalmente, Maio é o mês
dedicado a Maria. Diz Santo Afonso de Ligório que “os
devotos de Maria celebram com muita atenção e fervor as novenas de suas festividades. E durante elas a
Santíssima Virgem lhes dispensa, com muito amor, as
graças inúmeras e especialíssimas” (Glórias de Maria,
pág. 446). Na Exortação Apostólica Signum Magnum,
São Paulo VI aponta a Virgem Maria como modelo de
todas as virtudes e assevera que “a verdadeira devoção a Maria Santíssima leva à imitação das suas virtudes” (item II). É necessário, portanto, que levantemos
os olhos à Virgem Maria, que resplandece à comunidade como modelo de virtudes. Desse modo, a cada
dia da novena, vamos percorrer uma virtude de Nossa
Senhora, utilizando passagens bíblicas, reflexão e partilha, culminando com a oração do Santo Terço, cujos
mistérios nos recordam, especialmente, as virtudes da
humildade, da paciência, da confiança e da caridade.
Celebremos, pois, com entusiasmo, estes nove dias em
companhia de nossa Mãe Santíssima, Ela que, como
uma boa Mãe, conhece as necessidades materiais e
espirituais de seus filhos e, como uma boa Mestra, certamente vai nos ensinar a imitar suas sublimes virtudes.
Nossa Senhora de Nazaré, nossa Mãe e
Mestra, rogai por nós!
Diretoria da Festa de Nazaré 2022
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TEMAS DOS ENCONTROS
1° dia: Com OBEDIÊNCIA, Maria acolhe o anúncio
do Anjo Gabriel
2° dia: Com CARIDADE, Maria visita sua prima
Isabel
3° dia: Com FÉ, Maria ouve a profecia de Simeão
4° dia: Com MANSIDÃO, Maria foge para o Egito
com Jesus e José
5° dia: Com PACIÊNCIA, Maria procura Jesus
perdido em Jerusalém
6º Dia: Com HUMILDADE, Maria intercede pelos
noivos de Caná
7º Dia: Com ESPÍRITO DE ORAÇÃO, Maria
acompanha Jesus no caminho do Calvário
8º Dia: Com FORTALEZA, Maria permanece junto
à cruz do seu Filho e recebe nos braços o corpo
de Jesus deposto da Cruz
9º Dia: Com DOÇURA, Maria leva ao sepulcro o
corpo de Jesus à espera da ressurreição
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Fonte: Swjohn’s Blog

NOVENA MARIANA
1º Dia

Com OBEDIÊNCIA,
Maria acolhe o anúncio do Anjo Gabriel
“O nó da desobediência de Eva foi desatado
pela obediência de Maria. O que uma fez por
incredulidade o desfez a outra pela fé”
(Santo Irineu)

Dirigente: Boa noite, irmãos! Nesta Novena Mariana de 2022,
a nossa caminhada com Maria inicia com o anúncio do Anjo
Gabriel. O plano da Salvação, concebido por Deus-Pai desde
toda a eternidade foi anunciado à Mãe do Salvador naquele
exato instante e Ela o acolheu prontamente. Vamos meditar no
dia de hoje, de modo muito especial, sobre a virtude da obediência. Iniciemos fazendo o sinal do cristão (Sinal da Cruz) e,
em seguida, invoquemos o Espírito Santo, para que Ele nos
capacite a sermos, cada vez mais, obedientes aos planos de
Deus para nós.
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CANTO INICIAL
n Maria de Nazaré
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 (bis)

 LEITURA DA PALAVRA (Lc 1, 26-30)
Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas
“Quando Isabel estava no sexto mês, o anjo Gabriel foi
enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré a uma virgem prometida em casamento a um homem de
nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. O
anjo entrou onde ela estava e disse: “Alegra-te, cheia de graça! O Senhor está contigo”. Ela perturbou-se com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação.
O anjo, então, disse: “Não tenhas medo, Maria! Encontraste
graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe
porás o nome de Jesus. Ele será grande; será chamado Filho
do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu
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pai. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó,
e o seu reino não terá fim”. Maria, então, perguntou ao anjo:
“Como acontecerá isso, se eu não conheço homem?” O anjo
respondeu: “O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do
Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que
vai nascer será chamado santo, Filho de Deus. Também Isabel,
tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Este já é o sexto
mês daquela que era chamada estéril, pois para Deus nada é
impossível”. Maria disse: “Eis aqui a serva do Senhor! Faça-se
em mim segundo a tua palavra”. E o anjo retirou-se”.
Palavra da Salvação.
Todos: Glória a Vós, Senhor.

REFLEXÃO
Ao receber do Anjo Gabriel o anúncio de que seria a Mãe
do Salvador, Maria logo demonstrou espanto ao perguntar como
isso se daria, se Ela não conhecia homem. Segundo a Tradição
da Igreja, Maria, embora noiva de José, desejava manter sua
virgindade perpétua. Entretanto, em total obediência, colocou à
frente dos seus, os planos de Deus e pronunciou o famoso fiat
(Faça-se em mim segundo a tua palavra), com o qual deu o seu
SIM a Deus. O Evangelho da Anunciação nos lembra que Deus
não é invasivo e autoritário. Deus quis se servir de Maria na Encarnação, mas esperou pela sua adesão voluntária. Como grande serva do Senhor, Maria confiou plenamente nos desígnios divinos para sua vida e, exercendo seu livre arbítrio da forma mais
agradável a Deus, abriu-nos as portas para a Salvação. Como
disse Santo Afonso de Ligório, “agrada mais a Deus a imolação
que fazemos de nossa vontade, sujeitando-a à obediência, do
que todos os outros sacrifícios que possamos lhe oferecer”. Foi
através do SIM de Maria que o Plano de Salvação, concebido
desde toda a eternidade, começou a se concretizar. Foi pela
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obediência de Maria que Deus se encarnou na pessoa de Jesus
Cristo, cuja Paixão, Morte e Ressurreição, permitiu à humanidade o gozo da vida eterna na pátria celeste. Também José, esposo
de Maria e pai adotivo de Jesus, foi modelo de obediência quando, visitado em sonho por um anjo do Senhor, deu o seu SIM ao
plano de Deus e acolheu como seu o filho gerado pelo Espírito
Santo no ventre de Maria, mesmo que ainda não compreendesse
a magnitude daquele mistério. Foi graças à obediência de Maria
e José que Jesus cresceu no seio de uma família, a Família de
Nazaré, berço de muitas graças para toda a humanidade. Que a
obediência da Família de Nazaré nos fortaleça para suportarmos
os incômodos, angústias e sofrimentos da vida cotidiana.

 PARTILHA
Nestes tempos tão desafiadores, temos acolhido os desígnios de Deus com obediência, mesmo quando eles se mostram
contrários à nossa vontade?

ORAÇÃO DO SANTO TERÇO
Vide Pág. 45

 ORAÇÃO FINAL
Arca Santa e Imaculada, tão pura e cheia de graça, sede a
nossa salvação neste perigo de desgraças. Sendo a Mãe do
Deus humanado, que por nós expirou na Cruz, que pedirás, ó
Senhora, que vos negue o bom Jesus? Advogada celeste, desta pobre humanidade, perdão, Senhora, alcançai-nos da Divina
Majestade. Dissipai a cruel peste, Poderosa Intercessora, como
a cabeça esmagastes, da serpente enganadora. A natureza,
Senhora, ao vosso Filho obedece, e o vosso Filho que a rege,
não resiste à vossa prece. Assim seja. Amém!
Nossa Senhora de Nazaré, nossa Mãe e Mestra, rogai por
nós!
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CANTO FINAL
n A Escolhida
Uma entre todas foi a escolhida
Foste tu, Maria, a serva preferida
Mãe do meu Senhor
Mãe do meu salvador
Maria, cheia de graça e consolo
Venha caminhar com teu povo
Nossa mãe sempre será
Roga pelos pecadores desta Terra
Roga pelo povo em que seu Deus espera
Mãe do meu Senhor mãe do meu salvador
Maria, cheia de graça e consolo
Venha caminhar com teu povo
Nossa mãe sempre será
Dirigente: Estivemos e estaremos sempre reunidos, em nome
do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém.
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Fonte: A12

NOVENA MARIANA
2º Dia

Com CARIDADE,
Maria visita sua prima Isabel.
“É a força interior do amor, o desejo de compartilhar
a alegria da Boa Nova e a vontade de servir que faz
com que Maria vá imediatamente à casa de Isabel.”
(São João Paulo II)
Dirigente: Boa noite, irmãos! Nossa caminhada com Maria,
neste segundo dia de Novena, leva-nos a refletir o exemplo de
Maria no seu servir, na sua disponibilidade, na sua caridade e
na solidariedade, quando, mesmo grávida, vai ao auxílio de sua
prima Isabel. É nesta atmosfera de alegria que Nossa Senhora
nos encoraja a vivermos enfrentando todas as adversidades.
Hoje vemos mais fortemente a necessidade de ajudarmos uns
aos outros. Vivemos em um cenário de sofrimento e perdas,
mas, com a caridade, nós aprendemos a ir ao encontro dos outros, um sinal cristão. Que nesse encontro abramos os nossos
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corações para a caridade que Cristo tanto nos ensinou e que
Maria e José nos mostraram com seus exemplos. Iniciemos, então, fazendo o sinal do cristão (Sinal da Cruz) e, em seguida,
invoquemos o Espírito Santo para que nos ilumine.

CANTO INICIAL
n Maria passa à frente
O inimigo pode até tentar
Mas nunca vai te derrubar
Você pode até cair
Mas logo vai se levantar
Quem tem Maria como mãe
Tem sempre o amor de Jesus
Se sua fé prevalecer
Pra sempre vai te atender
Vou me entregar
Vou confiar no amor de Jesus
Pode acreditar, Deus é maior
Deus é maior
Maria passa à frente
Pisa na cabeça da serpente
Intercede junto a Jesus
Cruz Sagrada, seja minha luz

 LEITURA DA PALAVRA (Lc 1, 39-47)

Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas

“Naqueles dias, Maria partiu apressadamente para a região
montanhosa, dirigindo-se a uma cidade de Judá. Ela entrou na
casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou de alegria em seu ventre, e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com voz forte, ela exclamou:
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“Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre!
Como mereço que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Logo
que a tua saudação ressoou nos meus ouvidos, o menino pulou
de alegria no meu ventre. Feliz aquela que acreditou, pois o que
lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido!”. Maria então disse:
“A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em
Deus, meu Salvador”.
Palavra da Salvação.
Todos: Glória a Vós, Senhor.

REFLEXÃO
Logo que acolhe o projeto de Deus na sua vida, Maria se lança
em missão. Vai “apressadamente” em direção à casa de sua prima
Isabel. Não para descansar, já que acabara de descobrir que estava grávida do Messias, e sim para servir. Sua prima estava grávida,
já no sexto mês. Era uma mulher idosa, que precisava de ajuda, e
Maria nos deu exemplo de estar pronta a servir. Ela era uma jovem
de Nazaré que, humildemente, foi ao encontro de sua prima.
Especialmente nos momentos difíceis precisamos seguir o
exemplo de Maria: servir, ajudar da forma que pudermos. Seja ligando para alguém que está doente, dando de comer a quem tem
fome, doando a quem precisa (alimentos, remédios, cuidados,
idas ao supermercado), tudo sendo feito em constante oração.
Podemos observar que inúmeras pessoas, a exemplo de
Maria, entregam-se à caridade, à doação ao próximo. Vimos,
por exemplo, profissionais da área da saúde, segurança, limpeza, religiosos, trabalhadores dos setores de alimentação, farmácias, entre outros, que se colocaram totalmente a serviço dos
irmãos afetados pela pandemia, seja aumentando suas horas de
trabalho, seja substituindo colegas doentes, arriscando-se, até
mesmo, a contrair a doença. Vivenciamos também vários grupos
arrecadando alimentos para os necessitados, sem empregos e
sem ter o que comer.
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A verdadeira caridade não espera nada em troca, nenhum
reconhecimento ou homenagem; ela brota do amor desinteressado ao próximo. Como cristãos, devemos dar testemunho da esperança, da caridade e da proximidade de Deus,
que não nos abandona e nos ajuda a enfrentar as provações
mais difíceis.

 PARTILHA
Neste período de tribulação, somos convidados pela Virgem
Maria a enxergar a imagem e semelhança de Deus na face de
cada pessoa necessitada que encontramos diariamente e a sermos mais solidários com os nossos irmãos.
Você tem vivenciado atos solidários, zelando pelos nossos
irmãos mais necessitados?

ORAÇÃO DO SANTO TERÇO
Vide Pág. 45

 ORAÇÃO FINAL
Arca Santa e Imaculada, tão pura e cheia de graça, sede a
nossa salvação neste perigo de desgraças. Sendo a Mãe do
Deus humanado, que por nós expirou na Cruz, que pedirás,
ó Senhora, que vos negue o bom Jesus? Advogada celeste,
desta pobre humanidade, perdão, Senhora, alcançai-nos da
Divina Majestade. Dissipai a cruel peste, Poderosa Intercessora, como a cabeça esmagastes, da serpente enganadora.
A natureza, Senhora, ao vosso Filho obedece, e o vosso Filho
que a rege, não resiste à vossa prece. Assim seja. Amém!
Nossa Senhora de Nazaré, nossa Mãe e Mestra, rogai por nós!
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CANTOS
n Nas Asas do Senhor
Sei que os que confiam no Senhor
Revigoram suas forças, suas forças se renovam
Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar
Pois recebo d’Ele asas
E como águia, me preparo pra voar
Eu posso ir muito além de onde estou
Vou nas asas do Senhor
O Teu amor é o que me conduz
Posso voar e subir sem me cansar
Ir pra frente sem me fatigar
Vou com asas, como águia
Pois confio no Senhor!
Que me dá forças pra ser um vencedor
Nas asas do Senhor
Vou voar! Voar!
Dirigente: Estivemos e estaremos sempre reunidos, em nome
do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém.
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Fonte: Instituto Hesed

NOVENA MARIANA
3º Dia

Com FÉ,
Maria ouve a profecia de Simeão
“Por isso, se a nossa fé for débil, recorramos a
Maria. Na escuridão da Cruz, a fé e a docilidade
da Virgem dão um fruto inesperado”
(São Josemaria Escrivá)

Dirigente: Caros irmãos na fé, esse terceiro encontro quer nos
mostrar uma das sublimes virtudes de nossa mãe Maria, a virtude da fé. Maria possui uma fé viva e, a partir da sua fé, aceitou os planos de Deus na sua vida e assim transformou toda a
humanidade. Iniciemos então, com o sinal do cristão (Sinal da
Cruz) e, em seguida, invoquemos o Espírito Santo, para ajudar-nos a crescer na fé.
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CANTO INICIAL

n Mãe Da Fé
Não há no mundo ninguém
Que não precise de uma mãe
Até o filho de Deus teve os carinhos de uma mãe
Mãe que quando fala nos traz tanta paz
Com sua voz
Mãe que só sabe amar
Senhora que trouxe o céu a nós
Nossa mãe Oh Oh...
Nossa Senhora do Céu
Nossa rainha e mãe da fé
Nossa senhora do Céu
Ensina-nos a estar de pé
Na plenitude dos tempos
Deus quis nascer dessa mulher
E toda graça do céu passa por nossa mãe da fé.
Mãe que quando fala nos traz tanta paz
Com sua voz
Mãe que só sabe amar
Senhora que trouxe o céu a nós
Nossa mãe Oh Oh...
Nossa Senhora do Céu
Nossa rainha e mãe da fé
Nossa senhora do Céu
Ensina-nos a estar de pé

14

 LEITURA DA PALAVRA (Lc 2, 22-35)

Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas

“Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo
com a Lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para
apresentá-lo ao Senhor (como está escrito na Lei do Senhor:
“Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao
Senhor”) e para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz
a Lei do Senhor: “duas rolinhas ou dois pombinhos”. Havia em
Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel; e o Espírito Santo
estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele
não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus
para lhe fazerem o que requeria o costume da Lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: “Ó Soberano, como
prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Pois os
meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de
todos os povos: luz para revelação aos gentios e para a glória
de Israel, teu povo”. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou
e disse a Maria, mãe de Jesus: “Este menino está destinado a
causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser
um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos
corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma”.
Palavra da Salvação.
Todos: Glória a Vós, Senhor.

REFLEXÃO
Nossa Senhora é, certamente, o maior exemplo de fé que já
existiu. Desde o início, Maria acreditou incondicionalmente em
Deus. Sua fé foi diversas vezes posta à prova, mas sempre se
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manteve inabalável. Maria precisou acreditar, mesmo sem ter
visto, quando o anjo lhe disse que ela daria luz ao Filho de Deus.
Maria teve fé mesmo quando não compreendia. Na Palavra de
hoje percebemos que, mesmo recebendo uma dura profecia de
Simeão, Maria se manteve firme na fé e na missão que aceitou de ser mãe do Salvador do mundo. No fim da vida terrena
de Cristo, Maria passou pela maior prova contra sua fé, que foi
acreditar, mesmo quando as aparências eram contrárias. Viu seu
Filho único e amado ser maltratado, injustiçado e crucificado.
Maria sofreu, mas não se desesperou. Acreditou. Nossa Senhora
teve um papel central na história da Salvação da humanidade,
porque além de gerar Cristo, foi responsável por gerar nos discípulos a unidade e manter viva a chama da fé. Para crescermos
espiritualmente, devemos buscar imitar as virtudes de Maria, pedindo a Deus que derrame em nós a graça de sempre acreditar
e buscar a verdade nas mais variadas circunstâncias da nossa
vida. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé!

 PARTILHA:
Ter fé é acreditar na graça, muito antes de recebê-la. Ter fé
é confiar de forma inabalável em Deus. Maria pode nos ajudar a
vivenciar a fé, quando buscamos imitar sua virtude.
Acredito que Deus sempre fará o que é melhor para mim,
mesmo às vezes parecendo o contrário?
Tenho refletido sobre a beleza da fé de Nossa Senhora e de
que forma seu santo exemplo pode ajudar a aumentar minha
confiança em Deus?

ORAÇÃO DO SANTO TERÇO
Vide Pág. 45

 ORAÇÃO FINAL
Arca Santa e Imaculada, tão pura e cheia de graça, sede a
nossa salvação neste perigo de desgraças. Sendo a Mãe do
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Deus humanado, que por nós expirou na Cruz, que pedirás, ó
Senhora, que vos negue o bom Jesus? Advogada celeste, desta pobre humanidade, perdão, Senhora, alcançai-nos da Divina
Majestade. Dissipai a cruel peste, Poderosa Intercessora, como
a cabeça esmagastes, da serpente enganadora. A natureza,
Senhora, ao vosso Filho obedece, e o vosso Filho que a rege,
não resiste à vossa prece. Assim seja. Amém!
Nossa Senhora de Nazaré, nossa Mãe e Mestra, rogai por nós!

CANTO FINAL
n Mãe do Novo Homem
Singela doce e pura, Maria de José,
Mãe terna e escolhida, és mãe leal da fé.
Seu nome é Maria de Deus.
Maria santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos.
Olhos voltados para o céu e por Ele construir a nova vida.
A nova vida.
Mãe da obediência, da graça e do amor.
Que os homens se encontrem no filho desta flor.
Seu nome é Maria de Deus.
Maria santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos.
Olhos voltados para o céu e por Ele construir a nova vida.
A nova vida.
Dirigente: Estivemos e estaremos sempre reunidos, em nome
do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém.
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Fonte: Canção Nova

NOVENA MARIANA
4º Dia

Com MANSIDÃO,
Maria foge para o Egito com Jesus e José

“Não te aflijas pelas contrariedades e as
dificuldades, mas entrega cada coisa a Mãe
Imaculada. A Imaculada é o esplendor do amor
Divino nas nossas almas e a forma de nos
aproximarmos do coração de Jesus”
(São Maximiliano Maria Kolbe)

Dirigente: Caríssimos irmãos, esse 4º Encontro da Novena Mariana de 2022, revela-nos a importância da mansidão para que
se realizem os desígnios de Deus para a salvação humana. Iniciemos com o sinal da nossa fé (Sinal da cruz), seguido da invocação ao Espírito Santo, que nos ensina a guardar tudo que
Jesus nos ensinou.
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CANTO INICIAL
n Maria de Deus - Senhora da Paz
É bom estarmos juntos
Nesta mesa do Senhor
E sentirmos Sua presença
No calor do nosso irmão
Deus nos reúne aqui
Em um só espírito
E um só coração
Toda família vem
Não falta ninguém
Nesta comunhão
E vem, cantando entre nós
Maria de Deus, senhora da paz
E vem, orando por nós
A mãe de Jesus
Maria, nossa mãezinha
Nos convida à união
Sua presença nos une
Faz-nos sempre mais irmãos
Nossa Senhora escuta
O nosso silêncio, a nossa oração
E apresenta o filho
Que se dá no vinho
Que se dá no pão
E vem, cantando entre nós
Maria de Deus, senhora da paz
E vem, orando por nós
A mãe de Jesus
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 LEITURA DA PALAVRA (Mt 2, 13-14)
Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus
“Depois de sua partida, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: “Levanta-te, toma o menino e sua mãe e
foge para o Egito; fica lá até que eu te avise, porque Herodes
vai procurar o menino para o matar. José levantou-se durante a
noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito”.
Palavra da Salvação.
Todos: Glória a Vós, Senhor.

REFLEXÃO
A perseguição a Jesus começa bem cedo. Mateus nos relata
que a família de Nazaré teve que fugir para o Egito, a fim de
escapar da ameaça do rei Herodes. Ver Jesus, Maria e José andarem fugitivos, peregrinando por este mundo, ensina-nos que
também devemos viver nesta terra como peregrinos, sem que
nos apeguemos aos bens que o mundo oferece. Ensina-nos,
ainda, que abracemos as cruzes com a mesma mansidão de
Maria e obediência de José. Em razão desta passagem bíblica,
Nossa Senhora recebeu o título de Nossa Senhora do Desterro.
A onisciência e onipotência de Deus superam as armadilhas
do mal, pois Ele envia os Seus mensageiros para orientar aqueles que fazem a Sua vontade. Somente aqueles que estão em
sintonia com Deus, que são mansos ante os Seus desígnios,
que obedecem à Sua Palavra e que creem verdadeiramente em
Jesus conseguem se livrar das garras do inimigo. Deus nos quer
mansos e é primordial compreender que um dos grandes obstáculos para que não alcancemos a mansidão é a ira. Não há
escritos de que Maria, em alguma momento, teve atitudes de
raiva ou vingança contra aqueles que lhe causaram sofrimento.
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 PARTILHA:
É diante das adversidades que descobrimos quem
verdadeiramente somos, diante de Deus e dos homens.
Ante os desafios que o momento atual nos impõe, temos permanecidos mansos de coração?
As dores da nossa vida nos levam a seguir obedientes a
Palavra de Deus ou nos desequilibram?

ORAÇÃO DO SANTO TERÇO
Vide Pág. 45

 ORAÇÃO FINAL
Arca Santa e Imaculada, tão pura e cheia de graça, sede a
nossa salvação neste perigo de desgraças. Sendo a Mãe do
Deus humanado, que por nós expirou na Cruz, que pedirás, ó
Senhora, que vos negue o bom Jesus? Advogada celeste, desta pobre humanidade, perdão, Senhora, alcançai-nos da Divina
Majestade. Dissipai a cruel peste, Poderosa Intercessora, como
a cabeça esmagastes, da serpente enganadora. A natureza,
Senhora, ao vosso Filho obedece, e o vosso Filho que a rege,
não resiste à vossa prece. Assim seja. Amém!
Nossa Senhora de Nazaré, nossa Mãe e Mestra, rogai por
nós!

CANTO FINAL
n Perfeito é quem te criou
Se um dia um anjo declarou
Que tu eras cheia de Deus
Agora penso: Quem sou eu
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Para não te dizer também
Cheia de graça, ó Mãe
Cheia de graça, ó Mãe
Agraciada
Se a palavra ensinou
Que todos hão de concordar
E as gerações te proclamar
Agora eu também direi
Tu és bendita, ó Mãe
Tu és bendita, ó Mãe
Bem-aventurada
Surgiu um grande sinal no céu
Uma mulher revestida de sol
A lua debaixo de seus pés
E na cabeça uma coroa
Não há com que se comparar
Perfeito é quem te criou
Se o Criador te coroou
Te coroamos, ó Mãe
Te coroamos, ó Mãe
Te coroamos, ó Mãe
Nossa Rainha
Te coroamos, ó Mãe
Dirigente: Estivemos e estaremos sempre reunidos, em nome
do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém.
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Fonte: Venerável Ordem Terceira do Carmo de Sergipe

NOVENA MARIANA
5º Dia

Com PACIÊNCIA,
Maria procura Jesus perdido em Jerusalém
“Como uma rosa cresce entre os espinhos, a
Virgem Santíssima cresce entre as tribulações”.
Sua compaixão pelos sofrimentos do Redentor
bastava em si mesma para torná-la mártir da
paciência.
(O anjo à Santa Brígida).

Dirigente: Caríssimos irmãos em Cristo, boa noite! Sintam-se todos acolhidos em nosso 5º encontro da Novena Mariana de 2022.
Neste encontro, com Maria, somos chamados a entrar na escola
da paciência, aprendendo com Ela, como suportar os acontecimentos de nossas vidas com esperança e serenidade, sabendo
que em Deus esperamos, pois Ele é o Senhor sobre todas as
coisas. Iniciemos com o Sinal da Cruz e, em seguida, peçamos a
luz do Espírito Santo, para que abra nossas mentes e corações.
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CANTO INICIAL
n Vem, Maria Vem
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 colocarmos,
Confiantes em tuas mãos esta oração.

 LEITURA DA PALAVRA: (Lc 2, 43-45)

Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas.

“Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém, para a festa da Páscoa. Quando ele completou doze anos, subiram para a
festa, como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém,
sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse
na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a
procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. Três dias depois,
o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres,
escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino
estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas.
Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados, e sua mãe lhe disse: “Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai
e eu estávamos, angustiados, à tua procura”. Jesus respondeu:
“Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa
de meu Pai?” Eles, porém, não compreenderam as palavras que
lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré
e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração
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todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e
graça, diante de Deus e diante dos homens”.
Palavra da Salvação.
Todos: Glória a Vós, Senhor.

REFLEXÃO
A paciência é uma virtude necessária diante do imediatismo que
vivemos em nossa sociedade atual, pois, na maioria das vezes, agimos sem pensar ou sem nos preocupar com as consequências dos
próprios atos, ou seja, não sabemos esperar e quando a paciência
nos falta, causa danos em nós e em nossos relacionamentos.
Em Maria, encontramos esse modelo de paciência, pois em
sua vida se verifica que, nas situações mais adversas, ela soube
gerir todas as coisas com serenidade, coragem e esperança.
Deus nos deu a Santíssima Virgem como modelo de todas as
virtudes sendo a paciência uma das mais exercidas. Toda a vida
de Maria foi um exercício contínuo de paciência.
Se quisermos ser filhos de Maria, devemos nos esforçar para
imitar sua paciência. São Cipriano nos ensina que a paciência
nos liberta do pecado e do inferno e nos fala “O que pode nos
enriquecer com maior mérito nesta vida ou com maior glória na
próxima, do que a paciência dos sofrimentos?”
Paciência não pode ser confundida com omissão ou indiferença e sim saber quando e como agir frente às situações da vida.

 PARTILHA
A virtude da paciência exige de nós a capacidade de saber
esperar e de aguentar as contrariedades da vida. Ser paciente
é também não agir no imediatismo, mas sim dar um passo após
outro, levantar-se e estar disposto a sempre recomeçar, confiantes no amor de Deus.
Qual a contribuição desse momento de reflexão para sua
vida, nesse tempo de provações? Tenho exercitado a minha paciência diante das tribulações?
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ORAÇÃO DO SANTO TERÇO
Vide Pág. 45

 ORAÇÃO FINAL
Arca Santa e Imaculada, tão pura e cheia de graça, sede a
nossa salvação neste perigo de desgraças. Sendo a Mãe do
Deus humanado, que por nós expirou na Cruz, que pedirás, ó
Senhora, que vos negue o bom Jesus? Advogada celeste, desta pobre humanidade, perdão, Senhora, alcançai-nos da Divina
Majestade. Dissipai a cruel peste, Poderosa Intercessora, como
a cabeça esmagastes, da serpente enganadora. A natureza,
Senhora, ao vosso Filho obedece, e o vosso Filho que a rege,
não resiste à vossa prece. Assim seja. Amém!
Nossa Senhora de Nazaré, nossa Mãe e Mestra, rogai por
nós!

CANTO FINAL
n Ensina teu povo a rezar
Ensina teu povo a rezar, Maria, Mãe de Jesus
Que um dia teu povo desperta e na certa vai ver a luz
Que um dia teu povo se anima e caminha com teu Jesus.
Maria de Jesus Cristo, Maria de Deus, Maria mulher
Ensina teu povo o teu jeito de ser o que Deus quiser
Ensina teu povo o teu jeito de ser o que Deus quiser
Maria Senhora nossa, Maria do povo, povo de Deus
Ensina teu jeito perfeito de sempre escutar teu Deus.
Ensina teu jeito perfeito de sempre escutar teu Deus.
Dirigente: Estivemos e estaremos sempre reunidos, em nome
do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém.
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Fonte: Oratório São Luiz

NOVENA MARIANA
6º Dia

Com HUMILDADE,
Maria intercede pelos noivos de Caná
“Maria, sendo sumamente humilde e vazia de si,
foi cheia do Divino amor e nesse amor excedeu a
todos os anjos e homens”
(São Bernadino de Sena)
Dirigente: Boa noite, irmãos! Nosso encontro de hoje se passa
em Caná da Galiléia, no episódio conhecido como “Bodas de
Caná”. Vamos meditar no dia de hoje, de modo muito especial, sobre a virtude da humildade. Iniciemos fazendo o sinal do
cristão (Sinal da Cruz) e, em seguida, invoquemos o Espírito
Santo, para que Ele sempre nos aponte o caminho da humildade, virtude cultivada pelo próprio Cristo Jesus, que “encontrado
em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a
morte - e morte de cruz!” (Fl 2, 7-8)
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CANTO INICIAL

n Pelas estradas da vida
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

 LEITURA DA PALAVRA (Jo 2, 1-11)
Evangelho de Jesus Cristo segundo João
“No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia,
e a mãe de Jesus estava lá. Também Jesus e seus discípulos
foram convidados para o casamento. Faltando o vinho, a mãe
de Jesus lhe disse: “Eles não têm vinho!” Jesus lhe respondeu:
“Mulher, que é isso, para mim e para ti? A minha hora ainda não
chegou”. Sua mãe disse aos que estavam servindo: “Fazei tudo
o que ele vos disser!” Estavam ali seis talhas de pedra, de quase
cem litros cada, destinadas às purificações rituais dos judeus.
Jesus disse aos que estavam servindo: “Enchei as talhas de
água”! E eles as encheram até à borda. Então disse: “Agora, tirai
e levai ao encarregado da festa”. E eles levaram. O encarregado
da festa provou da água mudada em vinho, sem saber de onde
viesse, embora os serventes que tiraram a água o soubessem.
Então chamou o noivo e disse-lhe: “Todo o mundo serve primeiro o
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vinho bom e, quando os convidados já beberam bastante, serve
o menos bom. Tu guardaste o vinho bom até agora. Este início
dos sinais, Jesus o realizou em Caná da Galileia. Manifestou
sua glória, e os seus discípulos creram nele”.
Palavra da Salvação.
Todos: Glória a Vós, Senhor.

REFLEXÃO
São muitos os aspectos levantados pelas “Bodas de Caná”,
mas nossa reflexão de hoje pretende se voltar ao grande poder intercessor de Maria que o episódio revela. O Evangelho
deixa claro que Jesus ainda não pretendia dar início à sua vida
pública, durante a qual anunciaria o Reino de Deus e realizaria
muitos sinais. Contudo, não resistindo ao pedido humilde de Sua
mãe em favor dos noivos em apuros, Jesus decidiu se antecipar
e, então, realizou seu primeiro milagre: a transformação da água
em vinho. A propósito da humildade do pedido de Maria, nota-se
que Ela não questionou a reação de Jesus e apenas disse aos
que estavam servindo que seguissem tudo o que Seu filho lhes
dissesse. A Virgem Santíssima dirigiu essas palavras a todos
nós, lembrando-nos de que devemos humildemente nos curvar
à vontade de Deus como Ela própria sempre o fez. Deveras, a
oração há de ser feita com humildade de coração, sem imposição da nossa vontade, mas com submissão à vontade de Deus.
Assim como esteve atenta aos noivos de Caná, Maria segue,
com seu amoroso olhar maternal, atenta a todas as nossas necessidades, intercedendo por nós a Jesus. É dela a missão de
nos conduzir até Jesus. Como disse São Luís Maria Grignion de
Monfort, “a Santíssima Virgem é o meio de que Nosso Senhor se
serviu para vir a nós; é o meio de que nos devemos servir para
ir a Ele”. A mesma humildade de Maria que levou à Sua escolha
para ser a Mãe do Salvador conferiu-Lhe o papel de “medianeira
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de intercessão”, Ela que é a mais humilde e mais santa de todas
as criaturas. Em meio às amarguras e tribulações em nossas vidas, Maria, como Mãe amável e Consoladora dos Aflitos, segue
atenta a todas as nossas necessidades.

 PARTILHA
Quando apresentamos nossos pedidos a Nossa Senhora e
clamamos pela Sua poderosa intercessão, pedimos, humildemente, que Ela os apresente a Jesus apenas se forem necessários à nossa Salvação ou sempre esperamos sermos livrados de
todo e qualquer sofrimento?

ORAÇÃO DO SANTO TERÇO
Vide Pág. 45

 ORAÇÃO FINAL
Arca Santa e Imaculada, tão pura e cheia de graça, sede a
nossa salvação neste perigo de desgraças. Sendo a Mãe do
Deus humanado, que por nós expirou na Cruz, que pedirás, ó
Senhora, que vos negue o bom Jesus? Advogada celeste, desta pobre humanidade, perdão, Senhora, alcançai-nos da Divina
Majestade. Dissipai a cruel peste, Poderosa Intercessora, como
a cabeça esmagastes, da serpente enganadora. A natureza,
Senhora, ao vosso Filho obedece, e o vosso Filho que a rege,
não resiste à vossa prece. Assim seja. Amém!
Nossa Senhora de Nazaré, nossa Mãe e Mestra, rogai por
nós!
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CANTO FINAL

n Vós sois o Lírio Mimoso
Vós sois o lírio mimoso
Do mais suave perfume
Que ao lado do santo esposo
A castidade resume.
Ó Virgem Mãe amorosa,
Fonte de amor e de fé,
Dai-nos a bênção bondosa,
Senhora de Nazaré
Quando na vida sofremos
A mais atroz amargura
De vossas mãos recebemos
A confortável doçura.
E lá da Celeste altura
Do vosso trono de luz
Dai-nos a paz e ventura
Do vosso amado Jesus.
Dirigente: Estivemos e estaremos sempre reunidos, em nome
do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém.
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Fonte: icatolica.com

NOVENA MARIANA
7º Dia

Com ESPÍRITO DE ORAÇÃO,
Maria acompanha Jesus no Caminho do Calvário
“Nos perigos, nas angústias, nas dúvidas, pensa
em Maria, invoca Maria. Que ela não se afaste
dos teus lábios, não se afaste de teu coração.”
(São Bernardo de Claraval)

Dirigente: Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos
a mais uma Novena Mariana, no seu 7º Encontro! Hoje reunidos em torno de Maria, sejamos por Ela fortalecidos no Espírito de Oração, nesse momento de tribulação que estamos
passando e descobrir pela fé, a beleza e a profundidade da
presença de Maria em nosso meio. Iniciemos com o Sinal da
Cruz e em seguida, peçamos a luz do Espírito Santo, para
que abra nossas mentes e corações e possamos aproveitar
ao máximo esse momento.
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CANTO INICIAL
n Regaço acolhedor

Óh minh’alma
Retorna tua paz
Como criança bem tranquila
No Regaço acolhedor de sua mãe
Minha Mãe é a Virgem Maria
É ela que agora vai me acolher
Me abraçar, me perdoar
Me compreender
Me acalmar, me ensinar
Me educar
Me formar, me amar
Minha Mãe é a Virgem Maria…

 LEITURA DA PALAVRA (Lc 23, 26-28)

Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas

“Enquanto o conduziam, detiveram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo e impuseram-lhe a cruz para que a carregasse atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão de povo
e de mulheres, que batiam no peito e o lamentavam. Voltando-se
para elas, Jesus disse: “Filhas de Jerusalém, não choreis sobre
mim, mas chorai sobre vós mesmas e sobre vossos filho”.
Palavra da Salvação.
Todos: Glória a Vós, Senhor.

REFLEXÃO
A Tradição da Igreja, como vista no exemplo da Via Sacra,
faz nos refletir que Maria estava acompanhando Jesus no trajeto até o Calvário, tentando em algum momento vê-Lo, tocá-Lo,
ajudá-Lo no seu sofrimento. Jesus também deveria estar procurando Sua mãe no meio da multidão, buscando aquele conforto
que só uma mãe pode dar. Pode haver dor maior que a dor de
uma mãe assistindo impotente ao sofrimento do próprio filho?
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O Espírito de Oração e de entrega a Deus certamente ajudara
Maria a suportar aquele momento.
“Para mim, a oração é uma elevação do coração, um singelo
olhar para o Céu, um clamor de gratidão, o amor no meio da provação e da alegria”. (Santa Teresa de Lisieux). Não devemos nunca deixar de rezar, pedir e agradecer a Deus. Orar é estar ligado
aos Céus. “A oração dos humildes penetra nas nuvens; ele não
se consolará, enquanto ela não chegar a Deus, e não se afastará,
enquanto o Altíssimo não puser nela os olhos.” (Eclo 35,21).
Como Jesus e Maria, naquele momento angustiante, hoje
também muitas mães encontram seus filhos com a cruz não mais
de madeira, mas do desemprego, da violência, das drogas, da
falta de leito em hospitais, da falta do último adeus, da falta de solidariedade, enfim. Mas Jesus tem um olhar de amor, de carinho,
de compaixão, de esperança, mesmo em meio a toda essa dor.
É importante perceber também que nesses momentos de
tribulação nunca estamos sós. Deus pode nos parecer ausente,
mas não está. Ele está perto e Maria é nosso grande auxílio,
nossa intercessora nos momentos mais difíceis da vida. Dirijamos
nosso olhar, mais uma vez, Àquela que soube permanecer junto
da cruz, com espírito de oração e resignação. A você que, de
algum modo, carrega a sua cruz nos dias de hoje, lembre-se de
que Cristo já percorreu esse caminho de dor e também de amor.
Não sejamos meros expectadores e sim um Cirineu, ajudando
os nossos irmãos a carregarem as suas cruzes.

 PARTILHA

A exemplo de Nossa Senhora no caminho do Calvário, que
nos ensina a suportar tudo a partir da vivência do Espírito de
Oração, como você busca essa intimidade com Deus em seus
momentos de aflição e adversidades?

ORAÇÃO DO SANTO TERÇO
Vide Pág. 45

 ORAÇÃO FINAL

Arca Santa e Imaculada, tão pura e cheia de graça, sede a
nossa salvação neste perigo de desgraças. Sendo a Mãe do
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Deus humanado, que por nós expirou na Cruz, que pedirás, ó
Senhora, que vos negue o bom Jesus? Advogada celeste, desta pobre humanidade, perdão, Senhora, alcançai-nos da Divina
Majestade. Dissipai a cruel peste, Poderosa Intercessora, como
a cabeça esmagastes, da serpente enganadora. A natureza,
Senhora, ao vosso Filho obedece, e o vosso Filho que a rege,
não resiste à vossa prece. Assim seja. Amém!
Nossa Senhora de Nazaré, nossa Mãe e Mestra, Rogai por nós!

CANTO FINAL
n Nossa Senhora

Cubra-me com seu manto de amor
Guarda-me na paz desse olhar
Cura-me as feridas e a dor me faz suportar
Que as pedras do meu caminho
Meus pés suportem pisar
Mesmo ferido de espinhos me ajude a passar
Se ficaram mágoas em mim
Mãe tira do meu coração
E aqueles que eu fiz sofrer peço perdão
Se eu curvar meu corpo na dor
Me alivia o peso da cruz
Interceda por mim minha mãe junto a Jesus
Nossa Senhora me de a mão
Cuida do meu coração
Da minha vida do meu destino
Nossa Senhora me dê a mão
Cuida do meu coração
Da minha vida do meu destino
Do meu caminho
Cuida de mim

Dirigente: Estivemos e estaremos sempre reunidos, em nome
do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém!
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Fonte: Breviário

NOVENA MARIANA
8º Dia

Com FORTALEZA,
Maria permanece junto à cruz do Seu Filho e recebe nos
braços o corpo de Jesus deposto na cruz.
“Quem estivesse no Calvário veria dois altares,
onde se consumavam dois grandes sacrifícios: um
era o corpo de Jesus, o outro o coração de Maria”
(São João Crisóstomo)
Dirigente: Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao
8º Encontro da Novena Mariana de 2022!
Hoje vamos meditar sobre a força de Maria aos pés da cruz,
que traz em si as dores de todas as mulheres de todos os tempos.
Ela é a Mãe que carrega as dores de todas as mães. Vamos iniciar
com o sinal da nossa fé (Sinal da Cruz), para, em seguida, invocarmos o Espírito Santo que, pelo dom da Fortaleza, dá ao cristão não
apenas o que as forças humanas podem alcançar, mas também a
força divina.
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CANTO INICIAL
n Aos pés da cruz
Aos pés da cruz eu quero estar
E te adorar com todo meu amor, senhor
Ao meu lado está a mãe do meu senhor
Sentindo a dor de um coração transpassado e ferido
Senhora da dor, tão cheia de amor
Criastes teu filho que por nós se entregou
Aos pés da cruz quero estar
Ao lado de Maria
E adorar o único Deus e Salvador
Aos pés da cruz quero estar
Ao lado de Maria
E poder ouvir do meu Senhor: Eis aí tua mãe

 LEITURA DA PALAVRA (Jo 19, 25-27)
Evangelho de Jesus Cristo segundo João
“E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua
mãe, Maria mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Ora Jesus,
vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava
presente, disse a sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo
a recebeu em sua casa”.
Palavra da Salvação.
Todos: Glória a Vós, Senhor.

REFLEXÃO
Maria viveu muitas dores no percurso de sua vida e todas
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elas foram redentoras e salvíficas. A fortaleza de Maria, especialmente no momento da crucificação, impressiona qualquer um. Mesmo sendo especial, pois fora escolhida para ser
a mãe do Salvador, Maria era humana. Sua fortaleza serviu
de amparo para João e para as mulheres que a acompanhavam naquele momento. E essa mesma fortaleza também deu
forças aos discípulos, após a partida de Jesus até o Pentecostes, período de medo e incertezas. Fortaleza que nos
inspira até hoje.
A cena de Maria aos pés da Cruz nos chama atenção e deve
ficar para nós como o retrato de uma Mãe verdadeira. A Mãe
que pela força de sua fé aceitou entregar seu filho único para a
salvação de toda a humanidade.
Outro ponto marcante dessa passagem do Evangelho é
quando Jesus nos entrega sua mãe, representados por João, e
nos entrega a Ela, como filhos. Que grande bênção essa, termos
sido confiados a Nossa Senhora pelo próprio Cristo, em seu momento de maior sofrimento.
Os desígnios de Deus são realmente misteriosos. Ele escolheu uma mulher muito jovem, sem grandes instruções, moradora de uma cidade pequena, que foi capaz de mostrar ao
mundo que a verdadeira força não está na luta e na violência,
mas no amor e confiança incondicionais a Deus.

 PARTILHA
Maria partilhou a sua vida com os seguidores de Jesus,
porque em seu coração, tinha a certeza que seu Filho estava
vivo! Ser Seguidor de Jesus é não perder a fé e a esperança,
mesmo diante da dor e da incerteza.
Como você tem enfrentado as dificuldades que se apresentam em sua vida? Onde você tem reabastecido suas
forças?
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ORAÇÃO DO SANTO TERÇO
Vide Pág. 45

 ORAÇÃO FINAL
Arca Santa e Imaculada, tão pura e cheia de graça, sede a
nossa salvação neste perigo de desgraças. Sendo a Mãe do
Deus humanado, que por nós expirou na Cruz, que pedirás, ó
Senhora, que vos negue o bom Jesus? Advogada celeste, desta pobre humanidade, perdão, Senhora, alcançai-nos da Divina
Majestade. Dissipai a cruel peste, Poderosa Intercessora, como
a cabeça esmagastes, da serpente enganadora. A natureza,
Senhora, ao vosso Filho obedece, e o vosso Filho que a rege,
não resiste à vossa prece. Assim seja. Amém!
Nossa Senhora de Nazaré, nossa Mãe e Mestra, rogai por
nós!

CANTO FINAL
n Maria passa na frente
O inimigo pode até tentar
Mas nunca vai te derrubar
Você pode até cair
Mas logo vai se levantar
Quem tem Maria como mãe
Tem sempre o amor de Jesus
Se sua fé prevalecer
Pra sempre vai te atender
Vou me entregar
Vou confiar no amor de Jesus
Pode acreditar, Deus é maior
Deus é maior
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Maria passa à frente
Pisa na cabeça da serpente
Intercede junto a Jesus
Cruz Sagrada, seja minha luz
Maria passa à frente
O inimigo pode até tentar
Mas nunca vai te derrubar
Você pode até cair
Mas logo vai se levantar
Quem tem Maria como mãe
Tem sempre o amor de Jesus
Se sua fé prevalecer
Pra sempre vai te atender
Vou me entregar
Vou confiar no amor de Jesus
Pode acreditar, Deus é maior
Deus é maior
Dirigente: Estivemos e estaremos sempre reunidos, em nome
do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém.
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Fonte: Jovens Conectados

NOVENA MARIANA
9º Dia

Com DOÇURA,
Maria leva ao sepulcro o corpo de Jesus à espera da
ressurreição
“Lembre-se de que você tem no Céu não somente
um Pai, mas também uma doce Mãe.”
São Pio de Pietrelcina (Padre Pio)
Dirigente: Caros irmãos, estamos iniciando o último dia de encontros da Novena Mariana de 2022. Durante todos os encontros,
refletimos sobre as virtudes de Maria e hoje encerraremos meditando sobre a doçura de Nossa Senhora. Cada virtude mariana, além de ser exemplo para cada um de nós, serve como um
tijolinho que pavimenta nosso caminho à santidade. A doçura às
vezes é mal interpretada, chegando a ser considerada sinônimo
de apatia. Entretanto, a doçura agrega, acalenta a alma e o coração. Aproveitemos esse último dia de reflexões sobre nossa Mãe
celeste, buscando a doce serenidade que somente ela conseguiu
exercer. Iniciemos então, com o sinal do cristão (Sinal da Cruz) e,
em seguida, invoquemos o Espírito Santo, o Paráclito.
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CANTO INICIAL
n Mãe do Novo Homem
Singela doce e pura, Maria de José,
Mãe terna e escolhida, és mãe leal da fé.
Seu nome é Maria de Deus. Maria de Deus.
Maria santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos.
Olhos voltados para o céu e por Ele construir a nova vida.
A nova vida.
Mãe da obediência, da graça e do amor.
Que os homens se encontrem no filho desta flor.
Seu nome é Maria de Deus. Maria de Deus.
Maria santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos.
Olhos voltados para o céu e por Ele construir a nova vida.
A nova vida.

 Leitura da Palavra (Jo 19, 25; 40-42)
Evangelho de Jesus Cristo segundo João
“Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de
sua mãe, Maria, mulher de Cléofas, e Maria Madalena. Eles pegaram o corpo de Jesus e o envolveram, com os perfumes, em
faixas de linho, do modo como os judeus costumam sepultar. No
lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim e, no jardim, um
túmulo novo, onde ninguém tinha sido ainda sepultado. Por ser
dia de preparação para os judeus, e como o túmulo estava perto,
foi lá que eles colocaram Jesus”.
Palavra da Salvação.
Todos: Glória a Vós, Senhor.
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REFLEXÃO
No trecho do Evangelho lido hoje pode se perceber que, no
momento de maior dor ao qual uma mãe pode ser submetida,
ver seu amado filho morto, Maria age com doçura e mansidão.
Maria é a mãe do silêncio e da confiança, mas acima de tudo,
Maria é mãe de ternura. Segundo Padre S. M. Manelli, a doçura
é uma das virtudes mais preciosas. Ela pode existir, ainda que
no sofrimento extremo e nas situações mais improváveis. A doçura é a coragem sem arroubos, sem raiva. A doçura é a característica que nos mostra claramente a fortaleza de Maria. Nossa
Senhora é doce sem ser dura, é firme, sem ser ríspida. Vivemos
em um mundo que a docilidade não é muito valorizada, pois
hoje ensinamos nossos filhos a serem espertos, a não se deixarem enganar. A desconfiança generalizada mina a capacidade
de doação ao outro, endurece as relações e nos afasta de Deus.
O contrário da doçura é a amargura. Como é ruim a convivência
com pessoas amargas, que só se lamuriam, que não enxergam
o lado bom das coisas! E, algumas vezes, nós também só oferecemos nossas dores e nossas amarguras à Nossa Senhora.

 PARTILHA
Sinto a obrigação de retribuir a doçura de Nossa Senhora
com a minha doçura?
Em relação a meu próximo: tenho buscado colocar doçura nas
minhas relações afetivas familiares, de trabalho e de amizade?

ORAÇÃO DO SANTO TERÇO
Vide Pág. 45

 ORAÇÃO FINAL
Arca Santa e Imaculada, tão pura e cheia de graça, sede a
nossa salvação neste perigo de desgraças. Sendo a Mãe do
Deus humanado, que por nós expirou na Cruz, que pedirás, ó
Senhora, que vos negue o bom Jesus? Advogada celeste,
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desta pobre humanidade, perdão, Senhora, alcançai-nos da Divina Majestade. Dissipai a cruel peste, Poderosa Intercessora,
como a cabeça esmagastes, da serpente enganadora. A natureza, Senhora, ao vosso Filho obedece, e o vosso Filho que a
rege, não resiste à vossa prece. Assim seja. Amém!
Nossa Senhora de Nazaré, nossa Mãe e Mestra, Rogai por
nós!

CANTO FINAL
n Imenso Amor
Maria, a mãe do meu Senhor.
Maria, uma flor, imenso amor.
Maria, Rainha da paz.
Maria, rogai por nós ao Pai
Maria, Rainha da paz.
Maria, rogai por nós ao Pai
Pois aceitaste o que Deus traçou e se entregou em suas
mãos.
Bendita és mais que outra mulher, de Ti nasceu o Salvador.
Dirigente: Estivemos e estaremos sempre reunidos, em nome
do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém.

“A Bem-aventurada Virgem é o modelo e o exemplo de todas as virtudes. Nela, achareis o modelo da humildade.”
São Tomás de Aquino
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ORAÇÃO DO SANTO TERÇO
• Sinal da cruz
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
• Oração do Oferecimento
Divino Jesus, nós Vos oferecemos este terço que vamos
rezar, meditando nos mistérios da Vossa Redenção. Concedei-nos, por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa
Mãe, as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo e a
graça de ganharmos as indulgências desta santa devoção.
• Credo
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, criador do seu e da
terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho Nosso Senhor, que
foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem
Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e
sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos Céus, está sentado à direita de Deus Pai
todo-poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e mortos.
Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição
da carne, na vida eterna. Amém.
• Pai-Nosso
Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome,
venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim
na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a
quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas
livrai-nos do mal. Amém.
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• Ave-Maria
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita
sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre,
Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém.
• Glória ao Pai
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no
princípio, agora e sempre. Amém.
• Jaculatória
Oh! meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno.
Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as
que mais precisarem.
• Oração de Agradecimento
Infinitas graças vos damos, Soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais.
Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo de vosso
poderoso amparo e para mais vos agradecer vos saudamos
com uma Salve-Rainha…
• Salve-Rainha
Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve! A vós bradamos os degredados 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 do vosso ventre, ó clemente,
ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós,
Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.

46

n Segundas e Sábados (MISTÉRIOS GOZOSOS OU DA
ALEGRIA)
Primeiro Mistério: Contemplemos a anunciação do anjo Gabriel
à Virgem Maria. (cf. Lc 1,26-38)
Segundo Mistério: Contemplemos a Virgem Maria visitando a
sua prima Izabel. (cf. Lc 1, 39-56)
Terceiro Mistério: Contemplemos o nascimento do Menino
Jesus na gruta em Belém. (cf. Lc 2, 1-20)
Quarto Mistério: Contemplemos a apresentação de Jesus no
templo e a purificação de Nossa Senhora. (cf. Lc 2,22-40)
Quinto Mistério: Contemplemos o encontro de Jesus no templo
entre os doutores da lei. (cf. Lc 2, 41-51)

n Quintas-feiras (MISTÉRIOS LUMINOSOS OU DA LUZ)
Primeiro Mistério: Contemplemos o batismo de Jesus no rio
Jordão. (cf. Mt 3, 13-17)
Segundo Mistério: Contemplemos a auto revelação de Jesus
nas Bodas de Caná. (cf. Jo 2, 1-12)
Terceiro Mistério: Contemplemos Jesus anunciando o Reino
de Deus, convidando-nos à conversão. (cf. Mc 1, 15; 2, 3-13)
Quarto Mistério: Contemplemos a Transfiguração de Jesus no
Monte Tabor. (cf. Mc 1, 12)
Quinto Mistério: Contemplemos a instituição da Eucaristia.
(cf. Lc 22, 15-20)

n Terças e Sextas-feiras (MISTÉRIOS DOLOROSOS OU DAS
DORES)

Primeiro Mistério: Contemplemos a agonia de Jesus Cristo no
Horto das Oliveiras. (cf. Lc 22, 44)
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Segundo Mistério: Contemplemos a Flagelação de Jesus,
cruelmente açoitado em casa de Pilatos”. (cf. Mc 15, 1-15)
Terceiro Mistério: Contemplemos Jesus Cristo sendo coroado
de espinhos. (cf. Mc 15, 16-20)
Quarto Mistério: Contemplemos Jesus carregando a pesada
cruz até o Monte Calvário. (cf. Mc 15, 20-23)
Quinto Mistério: Contemplemos a crucificação e morte de
Jesus Cristo na cruz. (cf. Lc 23, 33-49)

n Quartas-feiras e Domingos (MISTÉRIOS GLORIOSOS OU

DA GLÓRIA)

Primeiro Mistério: Contemplemos a ressurreição triunfante de
Jesus. (cf. Mt 28, 1-15)
Segundo Mistério: Contemplemos a ascensão admirável de
Jesus ao céu. (cf. Mc 16, 1-19)
Terceiro Mistério: Contemplemos a vinda do Espírito Santo
sobre os Apóstolos e Nossa Senhora. (cf. At 2, 1-41)
Quarto Mistério: Contemplemos a Virgem Santíssima sendo
elevada ao céu. (cf. Lumen Gentium n. 59)
Quinto Mistério: Contemplemos a coroação de Nossa Senhora
como Rainha do céu e da terra. (cf. Ap 12, 1)
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