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MÊS DE MARIA NUMA PERSPECTIVA 

MISSIONÁRIA 

Lema do Ano Missionário: 

“Vão com a força do Espírito Santo e sejam minhas 

testemunhas” (cf. At 1,8).  

ORIENTAÇÕES 

Estamos no Ano Missionário na arquidiocese 

de São Luís, cujo lema é: “Vão com a força do 

Espírito Santo e sejam minhas testemunhas” (cf. At 

1,8). Em meio à pandemia do Novo coronavírus, 

vamos contemplar Maria que enfrentou muitos 

sofrimentos.  

Durante o Mês dedicado a Maria, Mãe de 

Jesus, Mãe da Igreja e nossa Mãe querida, 

queremos também estar em sintonia com o Ano 

Missionário meditando a Palavra de Deus e 

assumindo gestos concretos como oração na família, 

ações solidárias e outros. As sugestões aqui 

apresentadas podem ser integradas a outras 

iniciativas já existentes durante a celebração do mês 

de maio. Apresentamos alguns textos bíblicos, 

fazemos algumas indicações do livro Sou Católico e 

outras já bem conhecidas na piedade popular, como 

a recitação de um mistério do terço, a ladainha de 

Nossa Senhora, orações a Nossa Senhora, etc. 
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1º ENCONTRO MISSIONÁRIO 

Anuncia-se o nascimento de Jesus 
 

 

 

 

 

 

PREPARANDO O AMBIENTE: Organizar um lugar 

na casa para o momento de oração. Uma Bíblia 

aberta, uma vela acesa e uma imagem de Nossa 

Senhora e se possível um jarro com flores. 

Leitor 1: No início desta oração rezemos a 

invocação ao Espírito Santo conforme está no Sou 

Católico p. 186 – 187.  

Leitor 2: Estamos iniciando o mês de maio. Para 

nós é um período de profunda oração e meditação 

da Palavra de Deus por meio da contemplação dos 
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mistérios do Santo Terço. Peçamos a Nossa querida 

Mãe do céu que cuide de nós, seus filhos, como 

cuidou de Jesus. Maria, mediante o projeto de Deus, 

disse sim. Hoje Deus conta com nossa resposta para 

a grande obra de evangelização e missão.  

Leitor 2: Nós estamos reunidos em nome do Pai, do 

Filho e do Espírito Santo. 

ESCUTANDO A PALAVRA DE DEUS 

Canto de Aclamação  

Que alegria, Cristo ressurgiu, 

no evangelho ele vai falar. 
Entoemos nosso canto de louvor e gratidão: 
Sua palavra vamos aclamar. 

 
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia! 
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia! 

 
EVANGELHO DE SÃO LUCAS 1,26-38 

Neste momento alguém da família toma a Bíblia e faz 
a proclamação do Evangelho. 

APROFUNDANDO A NOSSA FÉ 

Leitor 1: Por que dizemos que Maria é Mãe da 
Igreja? Vamos aprofundar essa pergunta lendo o 

Sou Católico p. 133 – 134. 

PRECES 
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Leitor 2: Quais são os nossos pedidos a Deus no 

dia de hoje? Com amor e confiança elevemos a Deus 

as nossas necessidades por meio da proteção de 

Nossa Senhora. 

RECITAÇÃO DO MISTÉRIO DO TERÇO 

Para a recitação do terço é bom observar os 

mistérios que devem ser comtemplados no dia do 

Encontro. Ver página 22 abaixo. 

SALVE RAINHA  

ORAÇÃO MISSIONÁRIA 

Senhor Deus de bondade e de ternura, em Vosso 

coração de Pai está a fonte da missão. Jesus, Vosso 

Filho, cheio de misericórdia, vem sempre ao nosso 

encontro. Ele nos chama a ser discípulos 

missionários, seguindo o Seu caminho, como Igreja 

em saída, na arquidiocese de São Luís. Com a força 

do Espírito Santo, fazei que possamos vivenciar a 

graça do Amor que salva, liberta, dignifica e 

transfigura. Pela intercessão de Nossa Senhora da 

Vitória, sejamos testemunhas do Evangelho nas 

famílias, nas comunidades eclesiais e nos vários 

setores da sociedade, com atenção especial às 

periferias. Amém.  
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COMPROMISSO 

Vamos combinar o dia e o horário do nosso próximo 
momento de oração. 

BÊNÇÃO 
 
- O Senhor nos abençoe e nos guarde. 

Todos: Amém. 
 
- O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e nos 
seja favorável. 

Todos: Amém. 
 
- O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. 

Todos: Amém. 
 

CANTO FINAL 

1.Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. 

Contigo pelo caminho, Santa Maria vai. 

Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria 

vem! (2x). 

2.Se pelo mundo os homens, sem conhecer-se vão. 

Não negues nunca a tua mão, a quem te encontrar. 

3.Mesmo que digam os homens, tu nada podes 

mudar. Luta por um mundo novo de unidade e paz 

4.Se parecer tua vida, inútil caminhar, lembra que 

abres caminho, outros te seguirão. 
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     2º ENCONTRO MISSIONÁRIO 

    Maria Visita Isabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARANDO O AMBIENTE: Organizar um lugar 

na casa para o momento de oração. Uma Bíblia 

aberta, uma vela acesa e uma imagem de Nossa 

Senhora e se possível um jarro com flores. 
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CANTO 

Quando o Espírito de Deus soprou o mundo inteiro 

se iluminou. A esperança na terra brotou e um povo 
novo deu-se as mãos e caminhou. 
 

Lutar e crer, vencer a dor, louvar o Criador, 
Justiça e paz se abraçarão, e viva o amor. (Bis). 
 

Leitor 1: Estamos vivendo o Ano Missionário em 
nossa arquidiocese. Somos chamados a vivê-lo, de 
modo especial nestes dias, no recolhimento de 
nossos lares. Ao celebrar o Mês Mariano queremos 

fazer de nossos lares verdadeiras escolas do 
Evangelho. Aprendamos a acolher a mensagem de 
Deus em tempos difíceis e quando não formos 

capazes de compreendê-la a guardemos, como 
Maria, em nosso coração. 
 

Leitor 2: Nós estamos reunidos em nome do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo  
 
ESCUTANDO A PALAVRA DE DEUS 

 
Canto de aclamação 
 

Alguém do povo exclama: “Como é grande, oh 
Senhor! Quem Te gerou e alimentou”. Jesus 
reponde: “Ó mulher, pra mim é feliz, quem soube 

ouvir a voz de Deus e tudo guardou”.  
 
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia (bis). 
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EVANGELHO DE SÃO LUCAS 1,39-45  
 
Neste momento alguém da família toma a Bíblia e faz 

a proclamação do Evangelho. 
 
APROFUNDANDO A NOSSA FÉ 

 
Leitor 1: Hoje iremos refletir a partir da seguinte 
pergunta: Por que chamamos a Mãe de Jesus de 
Nossa Senhora? Para tal, vamos ler o Sou Católico 

p. 134 – 135. 
 
PRECES 

 
Leitor 2: Irmãos e irmãs cheios de alegria, 
coloquemos diante do Senhor nossas vidas e a cada 

prece digamos: Pela intercessão de Maria, vossa 
Mãe e nossa, atendei-nos Senhor! 
 
RECITAÇÃO DO MISTÉRIO DO TERÇO 

 
Para a recitação do terço é bom observar os 
mistérios que devem ser comtemplados no dia do 

Encontro. Ver página 22 abaixo. 
 
SALVE RAINHA 
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ORAÇÃO MISSIONÁRIA 

Senhor Deus de bondade e de ternura, em Vosso 

coração de Pai está a fonte da missão. Jesus, Vosso 

Filho, cheio de misericórdia, vem sempre ao nosso 

encontro. Ele nos chama a ser discípulos 

missionários, seguindo o Seu caminho, como Igreja 

em saída, na arquidiocese de São Luís. Com a força 

do Espírito Santo, fazei que possamos vivenciar a 

graça do Amor que salva, liberta, dignifica e 

transfigura. Pela intercessão de Nossa Senhora da 

Vitória, sejamos testemunhas do Evangelho nas 

famílias, nas comunidades eclesiais e nos vários 

setores da sociedade, com atenção especial às 

periferias. Amém. 

COMPROMISSO 

Vamos combinar o dia e o horário do nosso próximo 

momento de oração. 

BÊNÇÃO 

O Deus que olhou para Maria volte seus olhar para 

nós e nos faça caminhar na fé, na esperança e na 

caridade, agora e para sempre. 

Todos: Amém! 
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CANTO FINAL 

Mãe do céu morena, Senhora da América Latina. De 

olhar e caridade tão divina, de cor igual à cor de 
tantas raças. Virgem tão serena, Senhora destes 
povos tão sofridos, patrona dos pequenos e 

oprimidos. Derrama sobre nós as tuas graças. 
Derrama sobre os jovens tua luz, aos pobres vem 
mostrar o teu Jesus. Ao mundo inteiro traz o teu 

amor de mãe. 
 
Refrão: Ensina quem tem tudo a partilhar. 
Ensina quem tem pouco a não cansar e faz o 

nosso povo caminhar em paz. 
 
Derrama a esperança sobre nós, ensina o povo a 

não calar a voz. Desperta o coração de quem não 
acordou. Ensina que a justiça é condição, de 
construir um mundo mais irmão. E faz o nosso povo 

conhecer Jesus. 
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3º ENCONTRO MISSIONÁRIO 

Maria proclama as maravilhas do Senhor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARANDO O AMBIENTE: Organizar um lugar 

na casa para o momento de oração. Uma Bíblia 

aberta, uma vela acesa e uma imagem de Nossa 

Senhora e se possível um jarro com flores. 
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CANTO 

Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu 

ser, permanece em nós.  

Leitor 1: A nossa caminhada cristã, nos permite 

olhar para homens e mulheres que fizeram uma 

experiência profunda com o Senhor. Contemplar a 

vida de Maria é um forte e seguro sinal de alguém 

que reconheceu as maravilhas de Deus em sua vida 

e na vida do seu povo. Ao cantar O Magnificat, 

Maria resgata toda a tradição de mulheres do 

Primeiro Testamento que confiaram no Senhor. 

Aprendamos como Maria a cantarmos as Maravilhas 

do Senhor. 

Leitor 2: Nós estamos reunidos em nome do Pai, do 

Filho e do Espírito Santo   

 

ESCUTANDO A PALAVRA DE DEUS 

Canto de aclamação 

Aleluia, alegria, minha gente, Aleluia, Aleluia! 
(bis) 

 
O Senhor ressuscitou, minha gente,  
Ele está vivo em nosso meio, Aleluia! 

O sepulcro está vazio, minha gente, 
O Senhor ressuscitou, Aleluia! 
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EVANGELHO DE SÃO LUCAS 1,46-56  

Neste momento alguém da família toma a Bíblia e faz 

a proclamação do Evangelho. 

APROFUNDANDO A NOSSA FÉ 

Leitor 1: Qual a importância do Rosário para a 

contemplação do mistério cristão? Vamos ler o Sou 

Católico p. 190 – 192. 

PRECES  

Leitor 2: Irmãos e irmãs cheios de alegria, 

coloquemos diante do Senhor nossas vidas e a cada 

prece digamos: Maria, rogai por nós! 

RECITAÇÃO DO MISTÉRIO DO TERÇO 

Para a recitação do terço é bom observar os 

mistérios que devem ser comtemplados no dia do 

Encontro. Ver página 22. 

SALVE RAINHA  

ORAÇÃO MISSIONÁRIA 

Senhor Deus de bondade e de ternura, em Vosso 

coração de Pai está a fonte da missão. Jesus, Vosso 

Filho, cheio de misericórdia, vem sempre ao nosso 

encontro. Ele nos chama a ser discípulos 

missionários, seguindo o Seu caminho, como Igreja 

em saída, na arquidiocese de São Luís. Com a força 
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do Espírito Santo, fazei que possamos vivenciar a 

graça do Amor que salva, liberta, dignifica e 

transfigura. Pela intercessão de Nossa Senhora da 

Vitória, sejamos testemunhas do Evangelho nas 

famílias, nas comunidades eclesiais e nos vários 

setores da sociedade, com atenção especial às 

periferias. Amém. 

COMPROMISSO 

Vamos combinar o dia e o horário do nosso próximo 

momento de oração. 

BÊNÇÃO 

O Deus que olhou para Maria volte os seus olhos 

para nós e nos faça caminhar na fé, na esperança e 

na caridade, agora e para sempre. 

Todos: Amém! 

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. 

 

Refrão: Ave Maria, Mãe de Jesus! 
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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 

para seu Deus, Maria do povo meu.  

 

               

                                    Mãe... 
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    4º O ENCONTRO MISSIONÁRIO 

     Maria junto à Cruz de Jesus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARANDO O AMBIENTE: Organizar um lugar 

na casa para o momento de oração. Uma Bíblia 

aberta, uma vela acesa e uma imagem de Nossa 

Senhora e se possível um jarro com flores.  
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Leitor 1: No início desta oração rezemos a 

invocação ao Espírito Santo conforme está no Sou 

Católico p. 186 – 187. 

Leitor 2: É uma grande graça estarmos juntos em 

oração. Hoje vamos comtemplar Maria junto à cruz 

de Jesus. Queremos, com esta oração, estar em 

comunhão com todas as famílias que perderam um 

ente querido por conta da Covid-19 ou outra 

enfermidade. As narrativas dos Evangelhos não 

terminam no Calvário, mas com o túmulo vazio. 

Fortaleçamos a nossa fé no Deus, que vencendo a 

morte, nos dá nova vida. Que Nossa Senhora nos 

ajude a superar nossas dores.  

Leitor 2: Nós estamos reunidos em nome do Pai, do 

Filho e do Espírito Santo   

ESCUTANDO A PALAVRA DE DEUS  

Canto de aclamação 

Buscai primeiro o reino de Deus e a Sua justiça. E 

tudo mais vos será acrescentado, aleluia, aleluia! 
 
Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra, 

Que procede da boca de Deus, aleluia, aleluia! 
 
Se vos perseguem por causa de Mim, não esqueçais 
o porquê. Não é o servo maior que o Senhor, aleluia, 

aleluia!  
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EVANGELHO DE SÃO JOÃO 19,25-27 

Neste momento alguém da família toma a Bíblia e faz 

a proclamação do Evangelho. 

APROFUNDANDO A NOSSA FÉ 

Leitor 1: Comumente falamos ou ouvimos alguém 

dizer que Maria é Mãe da Igreja. Vamos aprofundar 

esse assunto lendo o Sou Católico p. 51-52. 

PRECES 

Leitor 2: Dirijamos ao Senhor nosso coração cheio 

de gratidão. Hoje não iremos pedir, mas agradecer. 

A cada sinal de gratidão digamos: Obrigado Senhor 

por vosso imenso amor.  

RECITAÇÃO DO MISTÉRIO DO TERÇO  

Para a recitação do terço é bom observar os 

mistérios que devem ser comtemplados no dia do 

Encontro. Ver página 22 abaixo. 

SALVE RAINHA  

Pode-se rezar ou cantar a ladainha de Nossa 

Senhora – Sou Católico p.198-201. 
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ORAÇÃO MISSIONÁRIA 

Senhor Deus de bondade e de ternura, em Vosso 

coração de Pai está a fonte da missão. Jesus, Vosso 

Filho, cheio de misericórdia, vem sempre ao nosso 

encontro. Ele nos chama a ser discípulos 

missionários, seguindo o Seu caminho, como Igreja 

em saída, na arquidiocese de São Luís. Com a força 

do Espírito Santo, fazei que possamos vivenciar a 

graça do Amor que salva, liberta, dignifica e 

transfigura. Pela intercessão de Nossa Senhora da 

Vitória, sejamos testemunhas do Evangelho nas 

famílias, nas comunidades eclesiais e nos vários 

setores da sociedade, com atenção especial às 

periferias. Amém. 

BÊNÇÃO 

- O Senhor nos abençoe e nos guarde 

Todos: Amém. 

- O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e nos 

seja favorável 

Todos: Amém. 

- O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. 

Todos: Amém. 
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CANTO FINAL 

Refrão: Virá o dia em que todos ao levantar a 

vista, veremos nesta terra reinar a liberdade. 

(bis) 

1. Minh’alma engrandece o Deus libertador, 
se alegra o meu espírito em Deus, meu Salvador 
Pois ele se lembrou do seu povo oprimido 

e fez da sua serva a Mãe dos esquecidos. 
 
2. Imenso é seu amor, sem fim sua bondade, 

pra todos que na terra lhe seguem 
na humildade. Bem forte é nosso Deus, levanta o 
seu braço, espalha os soberbos, destrói todos os 
males. 
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MISTÉRIOS GOZOSOS (segunda-feira e sábado) 
 
1º. A encarnação do Filho de Deus.  

2º. A visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel. 
3º. O nascimento do Filho de Deus. 
4º. A Apresentação do Senhor Jesus no templo. 

5º. A Perda do Menino Jesus e o encontro no templo. 
 
MISTÉRIOS DOLOROSOS (terça-feira e sexta-feira) 
 

1º. A Oração de Nosso Senhor no Horto das Oliveiras. 
2º. A Flagelação do Senhor. 
3º. A Coroação de espinhos. 

4º. O Caminho do Calvário carregando a Cruz. 
5º. A Crucificação e Morte de Nosso Senhor. 
 

MISTÉRIOS GLORIOSOS (quarta-feira e domingo) 
 
1º. A Ressurreição do Senhor. 
2º. A Ascensão do Senhor. 

3º. A Vinda do Espírito Santo. 
4º. A Assunção de Nossa Senhora aos Céus. 
5º. A Coroação da Santíssima Virgem. 

 
MISTÉRIOS LUMINOSOS (quinta-feira) 
 

1º. O Batismo no Jordão. 
2º. A auto-revelação nas bodas de Caná. 
3º. O anúncio do Reino de Deus convidando à 
conversão. 

4º. A Transfiguração. 
5º. A Instituição da Eucaristia, expressão 
sacramental do mistério pascal. 
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         Celebrando a Ascensão do Senhor 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Lema do Ano Missionário: Vão com a força do 
Espírito Santo e sejam minhas testemunhas (cf. At 
1,8).  

 
O espírito que deve nortear nossos encontros é: 
Escutar com o coração e agir por compaixão. 
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PREPARANDO O AMBIENTE: Bíblia, uma vela, 
imagem de Nossa Senhora, alguns sinais de 
sofrimentos trazidos pela pandemia do novo 

Coronavírus, flores. 
 
Leitor 1: Vamos celebrar a solenidade da Ascensão 

do Senhor Jesus. Na oração do Creio, rezamos: 
Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, 
morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos; 

ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus; está 
sentado à direta de Deus Pai todo-poderoso, donde 
há de vir julgar os vivos e os mortos. 
 

Leitor 2: O prefácio da celebração de hoje proclama: 
Jesus subiu aos céus ante os anjos maravilhados. E 
tornou-se o mediador entre Deus nosso Pai, e a 

humanidade redimida. Ele, nossa cabeça e 
princípio, subiu aos céus não para afastar-se de 
nossa humildade, mas para dar-nos al certeza de 
que nos conduzirá à glória da imortalidade.  

 
Leitor 1: Cantemos pedindo que o Espírito Santo 
nos ilumine no seguimento a Jesus Cristo, como 

iluminou a vida de Maria. 
 
Enquanto cantamos, um de nós acende a vela 

erguendo-a mais alto até o final do canto.  
 
Leitor 1: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo. Amém. 
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Canto 
 
A nós descei divina luz, em nossas almas acendei, o 

amor de Jesus. 
 
Leitor 1: Com a solenidade da Ascensão de Jesus 

Cristo, celebramos o dia mundial das Comunicações 
Sociais, em meio aos sofrimentos que nos traz a 
pandemia. O papa Francisco publicou uma 
mensagem especial para esse dia. Vejamos o que ele 

nos diz: 
 
Leitor 2: “Em cada grande história,  entra em jogo a 

nossa história. Ao mesmo tempo que lemos a 
Escritura, as histórias dos Santos e outros textos 
que souberam ler a alma do homem e trazer à luz a 

sua beleza, o Espírito Santo fica livre para escrever 
no nosso coração, renovando em nós a memória 
daquilo que somos aos olhos de Deus”. 
 

Leitor 1: Continua o papa: Quando fazemos 
memória do amor que nos criou e salvou, quando 
metemos amor nas nossas histórias diárias, quando 

tecemos de misericórdia as tramas dos nossos dias, 
nesse momento estamos a mudar de página. Já não 
ficamos atados a lamentos e tristezas, ligados a uma 

memória doente que nos aprisiona o coração, mas, 
abrindo-nos aos outros, abrimo-nos à própria visão 
do Narrador. 
 

Leitor 2: E o papa ainda diz na mensagem: Nunca é 
inútil narrar a Deus a nossa história: ainda que 
permaneça inalterada a crónica dos fatos, mudam o 
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sentido e a perspectiva. Narrarmo-nos ao Senhor é 
entrar no seu olhar de amor compassivo por nós e 
pelos outros. A Ele podemos narrar as histórias que 

vivemos, levar as pessoas, confiar situações. Com 
Ele, podemos recompor o tecido da vida, cosendo as 
rupturas e os rasgões. Quanto nós, todos, 

precisamos disso!”. 
 
ESCUTANDO A PALAVRA DE DEUS  
 

Canto de aclamação 
 
Aleluia, Aleluia, Aleluia 

- Ide ao mundo inteiro, ensinai aos povos todos; 
convosco estarei todos os dias, até o fim dos tempos, 
diz Jesus. 

 
EVANGELHO MATEUS 28,16-20 
 
Neste momento alguém da família toma a Bíblia e faz 

a proclamação do Evangelho. 
 
NOSSA MEDITAÇÃO 

 
a) O Evangelho proclamado fala sobre o que? 
b) O que este Evangelho diz para mim? 

c) O que o texto me faz dizer a Deus? (a partir do 
Evangelho que mostra o momento em que Jesus 
envia os apóstolos em missão, cada um pode fazer a 
sua prece). 

d) Que luzes esse texto aponta para a vida 
missionária na família nesse momento tão difícil do 
Novo coronavírus?  
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e) O que aprendemos de Jesus Cristo que enviou os 
discípulos em missão? 
 

RECITAÇÃO DO MISTÉRIO DO TERÇO 
 
Vamos rezar um mistério do terço de Nossa 

Senhora. Para a recitação do terço completo ou de 
um dos mistérios, é bom observar os mistérios que 
devem ser comtemplados. Ver página 22. 
 

Agora, rezemos junto a Salve Rainha. 
 
COMPROMISSO 

 
Vamos combinar o dia e o horário do nosso próximo 
momento de oração. 

 
BÊNÇÃO FINAL. 
 
- O Senhor nos abençoe e nos guarde 

Todos: Amém. 
 
- O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e nos 

seja favorável. 
Todos: Amém 
 

- O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. 
Todos: Amém. 
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CANTO FINAL 
 
Refrão: Ó Trindade, vos louvamos, vos louvamos 

pela vossa comunhão. Que esta mesa favoreça, 
favoreça nossa comunicação.  
 

1. Contra toda tentação da ganância e do poder. 
Nossas bocas gritem juntas a palavra do viver. A 
palavra do viver. 
 

2. Na montanha com Jesus, no encontro com o pai.  
Recebemos a mensagem: ide ao mundo e o 
transformai. Ide ao mundo e o transformai.  

 
3. Deus nos fala na história e nos chama a 
conversão. Vamos ser palavras vivas proclamando a 

salvação. Proclamando a salvação.  
 
4. Vamos juntos festejar cada volta de um irmão.  
E o amor que nos acolhe restaurando a comunhão. 

Restaurando a comunhão.  
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     Celebrando Pentecostes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lema do Ano Missionário: Vão com a força do 
Espírito Santo e sejam minhas testemunhas (cf. At 

1,8).  
 
O espírito que deve nortear nossos encontros é: 
Escutar com o coração e agir por compaixão. 
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PREPARANDO O AMBIENTE: Organizar um lugar 
na casa para o momento de oração. Uma Bíblia 
aberta, um crucifixo, uma vela apagada em destaque 

e uma imagem de Nossa Senhora. Todos estes 
elementos podem ser colocados sobre uma mesa ou 
em algum lugar de destaque. Preparar também uma 

vasilha com óleo de oliva (preferencialmente). 
 

Iniciar com o refrão:  

A nós descei divina luz (bis), em nossas almas 

acendei o amor, o amor de Jesus. 
 
Animador: É com alegria, meus irmãos, que vimos 

chegar este dia de pentecostes, onde a santa Igreja 
resplende aos olhos dos fiéis e inflama seus 
corações. Celebramos este dia em que nosso Senhor 
Jesus Cristo, depois de sua ressurreição e da glória 

da sua ascensão, enviou o Espírito Santo. 
 
Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do 

Espírito Santo. Amem! 
 
A paz do Senhor esteja conosco!  

 
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor 
de Cristo 
  

Animador: Se, após o dilúvio, a impiedade da 
humanidade edificou uma alta torre contra o 
Senhor, merecendo a família humana ser dividida 

por línguas diversas, a humilde piedade dos 
discípulos reconduziu para Deus os povos diversos. 
Assim, o que a discórdia tinha dispersado, a 
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caridade juntou. E os membros espalhados de uma 
única família foram agrupados entre si e com o 
Cristo, sendo fundidos pelo fogo do amor na 

unidade deste corpo santíssimo. (...) É assim que, 
hoje, a própria unidade fala todas as línguas através 
de todas as nações. (Santo Agostinho) 

 
Nesse momento acende-se a vela maior que está no 
centro (enquanto se acende faz-se a seguinte oração) 

 
Todos: Bendito sejas tu, ó Deus, nosso Pai; Na 
Páscoa de teu Filho, clarão da tua glória, deste-nos 
a vida, livrando-nos das sombras da morte. Por tua 

Palavra, coluna reluzente a guiar nossos caminhos, 
concedeste-nos a graça do Espírito, que de ti, mas 
também do Senhor Jesus procede. Por esta luz que, 

robusta, nos salva e ilumina, clareia a noite do teu 
povo que atenta vigia, na esperança aguarda e na 
docilidade se alegra. 
 

Animador: Vamos cantar (ou recitar) o canto: Um 
hino divino 
 

1.Presente tu estás desde o princípio. Nos dias da 
criação, Divino Espírito! És sopro criador que a terra 
fecundou e a vida no universo despertou! 

 
2.Presente tu estás desde o Egito, vencendo a 
opressão, Divino Espírito! És fogo e claridão, luz da 

libertação de um povo em movimento de união! 
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3.Presente tu estás em Jesus Cristo na cruz, 
ressureição, Divino Espirito! Boa nova do perdão, 
carinho entre irmãos, ardor na militância e na 

missão!  
 
4.Presente tu estás desde o início nos primeiros 

cristãos, Divino Espírito! Firmeza e novidade, estrela 
da unidade, amor concreto solidariedade! 
 
5.Presente tu estás no sacrifício, na dor das 

multidões, Divino Espírito! Clamor e profecia 
ternura e ousadia, sabor de nosso pão de cada dia. 
 

ESCUTA DA PALAVRA 
 
EVANGELHO: JOÃO 20, 19-23 

 
Neste momento alguém da família toma a Bíblia e faz 
a proclamação do Evangelho. 
 

De que o texto fala?  
O que significa o gesto de Jesus de soprar sobre os 
discípulos?  

O que o texto diz para mim? 
Como o Pai me enviou também envio vocês! Para 
que Jesus nos envia hoje? 

O que o texto me faz dizer a Deus?   
Vão com a força do Espirito Santo e sejam minhas 
testemunhas! Este é o lema do ano missionário. 
Como o Evangelho que ouvimos atualiza em nós 

este convite de Jesus? 
Esse texto ilumina a vida da nossa família e rumo 
da humanidade? De que maneira?   

32 



RECITAÇÃO DO MISTÉRIO DO TERÇO 
 
Para a recitação do terço é bom observar os 

mistérios que devem ser comtemplados no dia do 
Encontro. Ver página 22. 
 

SALVE RAINHA 
 
VAMOS APROFUNDAR 
 

Animador: A presença do Espírito Santo nas 
pessoas e na comunidade eclesial se torna 
perceptível principalmente através de seus dons e 

carismas, concedidos a todos e a cada um para a 
unidade da Igreja (Ef 4,1-7). Essa variedade de dons 
é resumida pela Igreja na doutrina dos sete dons: 

sabedoria, entendimento, ciência, conselho, piedade, 
fortaleza e temor de Deus.  
 
Leitor 1: O dom da SABEDORIA fortalece nossa 

caridade e preparando-nos, desde já, para a visão 
plena de Deus, conferindo-lhe um conhecimento 
eminente. O sábio, segundo Deus, não é aquele que 

sabe coisas sobre Deus, mas que vive Deus. Não é o 
que simplesmente fala de Deus, mas quem o 
contempla. A sabedoria traz o gosto de Deus e de 

sua Palavra, permitindo-nos avaliar corretamente as 
realidades terrenas. 
 
Leitor 1: O dom do ENTENDIMENTO torna a nossa 

fé luz segura e sólida para o nosso caminho. 
Mediante este dom, o Espírito Santo nos permite 
perscrutar as profundezas de Deus, comunicando 
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ao nosso coração uma particular participação no 
conhecimento divino, nos segredos do mundo e na 
intimidade do próprio Deus. 

 
Leitor 2: O dom da CIÊNCIA nos permite um juízo 
reto sobre as criaturas, não colocando nelas a 

felicidade perfeita, nem o fim absoluto de tudo o que 
somos e temos. Faz com que o ser humano entenda 
que a aparência deste mundo é passageira (1Cor 
7,31). O dom da ciência orienta-nos para Deus, 

desapegando-nos das criaturas. 
 
Leitor 1: O dom do CONSELHO nos é dado para 

sanar a nossa natural precipitação ao dar uma 
resposta a um problema concreto que nos angustia, 
a uma escolha que devemos fazer. Quem acolhe este 

“conselho” sente-se em paz, sereno, readquire força 
e esperança. Também compreende que todos temos 
fraquezas e, portanto, devemos olhar-nos com olhos 
de compaixão. 

 
Leitor 2: O dom da PIEDADE nasce de um Deus 
piedoso, bondoso e cheio de misericórdia para com 

os que erram. Nosso Deus é Deus da aliança e do 
perdão. Se Deus vive a sua aliança com o homem de 
maneira tão envolvente, o homem, por sua vez, 

sente-se também convidado a ser piedoso com 
todos. 
 
Leitor 1: O dom da FORTALEZA nos torna 

corajosos para enfrentar as dificuldades da vida 
cristã. Torna forte e heroica a fé. Lembremos a 
coragem dos mártires. Dá-nos perseverança e 
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firmeza nas decisões. A fortaleza manifesta-se 
também na esperança. Afirma o profeta Isaías: “Os 
que esperam no Senhor renovam suas forças, criam 

asas como águias, correm e não se fadigam, andam 
e não se cansam” (Is 40,31). Todos nós precisamos 
da força do Espírito Santo! 

 
Leitor 2: O dom do TEMOR DE DEUS, tratando-se 
de um dom do Espírito Santo, não deve confundir-se 
com o medo de Deus. Também não significa uma 

atitude servil diante de Deus. Este dom nos mantém 
no devido respeito diante de Deus e na submissão à 
sua vontade, afastando-nos de tudo o que lhe possa 

desagradar. 
 
Bênção do óleo  

 
Pegando a vasilha que está com óleo. 
 
Animador: Ó Deus da vida, que firmaste, no dia de 

hoje, uma aliança conosco, derramando em nossos 
corações o fogo do teu amor, abençoa este óleo, para 
que, ungidos no corpo, retomemos a consagração do 

nosso batismo. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 
 
Todos recitam o símbolo (Credo) Niceno-

constantinopolitano. 
 
Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, Criador 
do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e 

invisíveis Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, 
Filho Unigênito de Deus, nascido do Pai antes de 
todos os séculos: Luz da Luz, Deus verdadeiro de 
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Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial 
ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. E, por 
nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos 

céus: e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da 
Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi 
crucificado sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi 

sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as 
escrituras; E subiu aos céus, onde está sentado à 
direita do Pai. E de novo há de vir, em sua glória, 
para julgar os vivos e os mortos; e o seu reino não 

terá fim. 
Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e 
procede do Pai e do Filho; e com o Pai e o Filho é 

adorado e glorificado: Ele que falou pelos profetas.  
Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. 
Professo um só batismo para remissão dos pecados. 

Espero a ressurreição dos mortos; E a vida do 
mundo que há de vir.  
 
Neste momento pode-se fazer a unção dos presentes, 

cantando. Depois de ungidos na testa, faz-se a 
oração do Ano Missionário. 
 

Canto 
 
Vinde Espírito de Deus e enchei os corações dos 

fieis com vossos dons. Acendei neles o amor como 
um fogo abrasador. Vos pedimos, ó Senhor. 
 
E cantaremos, aleluia. E a nossa terra renovada 

ficará, se o Vosso Espirito Senhor nos enviais 
(bis). 
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Vós que unistes tantas gentes, tantas línguas 
diferentes numa fé na unidade, pra buscar sempre a 
verdade e servir a vosso Reino com a mesma 

caridade. 
 
ORAÇÃO DO ANO MISSIONÁRIO 

 
Senhor Deus de bondade e de ternura, em Vosso 
coração de Pai está a fonte da missão. Jesus, Vosso 
Filho, cheio de misericórdia, vem sempre ao nosso 

encontro. Ele nos chama a ser discípulos 
missionários, seguindo o Seu caminho, como Igreja 
em saída, na arquidiocese de São Luís. Com a força 

do Espírito Santo, fazei que possamos vivenciar a 
graça do Amor que salva, liberta, dignifica e 
transfigura. Pela intercessão de Nossa Senhora da 

Vitória, sejamos testemunhas do Evangelho nas 
famílias, nas comunidades eclesiais e nos vários 
setores da sociedade, com atenção especial às 
periferias. Amém. 

 
Informações: Acompanhe as celebrações da sua 
paróquia que estão sendo transmitidas pelas redes 

sociais ou mesmo por outros meios de comunicação, 
tais como: Rádio Educadora, Rádio Web, Facebook 
ou Instagram. 

 
BÊNÇÃO  

(Uma pessoa da família pede a benção de Deus para 
todos) 
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O Deus que hoje iluminou o coração da Igreja 
nascente e reuniu no amor todas as línguas pelo 
dom do Espírito do Ressuscitado, estreite entre os 

povos a fraternidade universal até que possamos 
nos sentir na mesma aventura, na mesma casa 
comum, o mundo todo e todos os seres para 

sempre. Amém 
 
- O Senhor nos abençoe e nos guarde 
Todos: Amém 

 
- O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e nos 
seja favorável 

 
Todos: Amém 
- O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. 

 
Todos: Amém, Aleluia, Aleluia. 
 
CANTO FINAL: Povo novo 

 
Quando o Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro 
se iluminou. A esperança na terra brotou e o povo 

novo deu-se as mãos e caminhou... 
 
Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador! 

Justiça e Paz hão de reinar e viva o amor! 
 
1. Quando Jesus a terra visitou, a Boa Nova da 
justiça anunciou: o cego viu, o surdo escutou e os 

oprimidos das correntes libertou... 
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2. Nosso poder está na união, o mundo novo vem de 
Deus e dos irmãos. Vamos lutando contra a divisão 
e preparando a festa da libertação! 

3. Cidade e campo se transformarão, jovens unidos 
na esperança gritarão. A força nova é o poder do 
amor, nossa fraqueza é força em Deus libertador! 
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