
NOVENA DE MARIA 

 

3º DIA: Alegria de ser mãe. 

“Alegra-te, Maria, és mãe de Jesus, o Filho de Deus.” (Lc. 2,1-21) 

 

1. RITOS INICIAIS 

1.1. ACOLHIDA 

Antífona 

Com grande alegria rejubilo-me no Senhor, e minha alma exultará no meu Deus, pois me revestiu 

de justiça e salvação, como a noiva ornada de suas joias. 

EU QUERO SER TEU FILHO 

Estrela que brilha à noite, chamando os filhos pra luz,  

Clareia o nosso caminho e nos leva a Jesus. 

Tão forte como os raios do sol, aquece a nossa esperança.  

Contigo me sinto feliz, me sinto criança. 

Levanto as mãos pra te buscar  

E o meu coração parece desprender de mim 

Pra te alcançar, te abraçar, e para te dizer:  

Eu quero ser teu filho. Me  abraça, Maria!   
Tão calma, és como um rio de água mansa e cristalina! 

Serena, me acalma, me ajuda, me alegra e me anima.  

De Deus, a mais pura e fiel; de Cristo, a mãe oferente. 

Na vida de todos que ama, se faz tão presente! 

Padre:  A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo 

estejam convosco. 

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

1.2. ATO PENITENCIAL 

Padre: No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de 

reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. 

ESTOU AQUI 
Estou aqui pra ser amado e te amar, 

Te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar, 

Diante de Ti pra me render ao Teu amor. 

E confessar minhas fraquezas; sou pecador. 

Também estou aqui pra pedir perdão 

Pelas almas que ainda não buscam Teu coração. 

Te amar por quem não Te ama, 

Te adorar por quem não Te adora, 

Esperar por quem não espera em Ti 

Pelos que não creem. 

Padre: Deus todo poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza a 

vida eterna. 

Todos: Amém! 

 

 

 



GLÓRIA 

Glória, glória! 

Ao Pai, Criador, ao Filho, Redentor, 

E ao Espírito, glória! 

 Ao Pai, Criador do mundo, 

 Ao Filho, Redentor dos homens, 

 E ao Espírito de amor demos sempre glória! 

Oração do Dia 

Ó Deus, que preparastes uma digna habitação para o vosso Filho, pela imaculada conceição da 

Virgem Maria, preservando-a de todo pecado em previsão dos méritos de Cristo, concedei-nos 

chegar até vós purificados também de toda culpa por sua materna intercessão. Por Nosso Senhor 

Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

Todos: Amém! 

 

2. LITURGIA DA PALAVRA 

2.1. Primeira Leitura . Isaías 49, 1-5 

MEDITAÇÃO 

MARIA EXEMPLO DE AMOR 

Que honra para mim, chamar de minha mãe 

A mãe do meu Deus, do meu Salvador. 

Ensina-me, ó mãe, a caminhar na luz, 

Seguindo os passos de Jesus. 

Aquele que tudo criou, te escolheu, você não vacilou. 

Trouxe ao mundo o autor da vida, de ti nasceu Jesus... 

Ensina-me a dizer o sim e aceitar os planos do Senhor. 

Ó mãe querida, és para mim, exemplo de amor...amor... 

2.2. Evangelho . Lucas 2, 1-21 

ALELUIA A MINH’ALMA ABRIREI 
Aleluia, aleluia! A minh’alma abrirei. 

Aleluia, aleluia! Cristo é meu Rei! 

Padre: O Senhor esteja convosco! 

Todos: Ele está no meio de nós! 

Padre: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 2, 1-21 

Todos: Glória a vós, Senhor! 

2.3. HOMILIA 

2.4. PRECES DA COMUNIDADE 

1. Pela Igreja, espalhada pelo mundo inteiro, para que aprendam com Maria a viver  a Palavra do 

Senhor, rezemos ao Senhor. 

Todos: Senhor, escutai os nossos pedidos. 

2. Por todos nós que, de diversas formas, dedicamos nossa s vidas à construção de uma sociedade 

mais humana e fraterna, para que experimentemos sempre a proteção de Deus, rezemos ao Senhor! 

3. Por nossa instituição, o ISECENSA para que a multiplicidade dos dons aqui realizados por meio 

do trabalho educativo, esteja a serviço da promoção da vida, da unidade e da comunhão, rezemos ao 

Senhor. 

4. Por todos nós que construímos o ISECENSA para que a exemplo da solidariedade de Maria 

estejamos atentos às necessidades do próximo, rezemos ao Senhor! 



5. Por todos nós que homenageamos nesta noite, nossa Senhora Auxiliadora para que, a exemplo de 

tão querida mãe, sejamos perseverantes na fé, fortes na esperança e sempre solidários, rezemos ao 

Senhor! 

Padre: Tudo isso vos pedimos por Jesus Cristo, Nosso Senhor. 

Todos: Amém. 

3. LITURGIA EUCARÍSTICA 

 

3.1. PREPARAÇÃO DAS OFERTAS 

VENHO, SENHOR, MINHA VIDA OFERECER 

Venho, Senhor, minha vida oferecer 

Como oferta de amor e sacrifício. 

Quero minha vida a ti entregar 

Como oferta viva em teu altar. 

       Venho, Senhor, minha vida oferecer 

       Como oferta de amor e sacrifício. 

       Quero minha vida a ti entregar 

       Como oferta viva em teu altar. 

Pois pra te adorar foi que eu nasci, 

Cumpre em mim o teu querer, 

Faça o que está em teu coração. 

E que a cada dia eu queira mais e mais 

Estar ao teu lado, Senhor! 

Padre: Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus todo-poderoso. 

Todos: Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para glória do seu nome, para nosso 

bem e de toda a Santa Igreja. 

Padre: Acolhei, ó Deus, o sacrifício da salvação que vos oferecemos na festa da Virgem Maria, 

concebida sem o pecado original; e, ao proclamarmos que a vossa graça a preservou de toda culpa, 

livrai-nos, por sua intercessão, de todo pecado. Por Cristo, nosso Senhor. 

Todos: Amém. 

Padre: O Senhor esteja convosco! 

Todos: Ele está no meio de nós. 

Padre: Corações ao alto! 

Todos: O nosso coração está em Deus. 

Padre: Demos graças ao Senhor, nosso Deus. 

Todos: É nosso dever e nossa salvação! 

Padre: Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo 

lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-poderoso. A fim de preparar para o vosso Filho mãe 

que fosse digna dele, preservastes a Virgem Maria da mancha do pecado original, enriquecendo-a 

com a plenitude da vossa graça.Nela, nos destes as primícias da Igreja, esposa de Cristo, sem ruga e 

sem mancha, resplandecente de beleza.Puríssima, na verdade, devia ser a Virgem que nos daria o 

Salvador, o Cordeiro sem mancha, que tira os nossos pecados. Escolhida, entre todas as mulheres, 

modelo de santidade e advogada nossa, ela intervém constantemente em favor de vosso povo. 

Unidos à multidão dos anjos e dos santos,  proclamamos a vossa bondade, dizendo (cantando) a 

uma só voz: Santo, Santo... 

Padre: Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, 

derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o Corpo e † o Sangue de 

Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. 

Todos: Santificai nossa oferenda, ó Senhor! 



 Padre: Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, e 

o partiu e deu a seus discípulos, dizendo:  

TOMAI, TODOS, E COMEI: 

ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.  

Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a 

seus discípulos, dizendo:  

TOMAI, TODOS, E BEBEI: 

ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA 

ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS 

PARA A REMISSÃO DOS PECADOS. 

FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. 
Eis o mistério da fé! 

Todos: Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a 

vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda! 

Padre: Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó 

Pai, o pão da vida e o cálice da salvação; e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar 

aqui na vossa presença e vos servir. 

Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta! 

Padre: E nós vos suplicamos que, participando do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo 

Espírito Santo num só corpo. 

Todos: Fazei de nós um só corpo e um só espírito! 

Padre:  Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro: que ela cresça 

na caridade, com o Papa (N.), com o nosso Bispo (N.), e todos os ministros do vosso povo. 

Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja! 

Padre: Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição 

e de todos os que partiram desta vida: acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. 

Todos: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos! 

Padre: Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com 

a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo e os santos Apóstolos e todos os que neste 

mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. 

Todos: Concedei-nos o convívio dos eleitos! 

Padre: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito 

Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. 

Todos: Amém. 

 

RITO DA  COMUNHÃO 

Todos: Pai nosso... 

Padre: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos  hoje  vossa paz. Ajudados pela vossa 

misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo 

a esperança, aguardamos a vinda de Cristo Salvador. 

Todos: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. 

Padre: Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: “Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha 

paz”. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso 

desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e Espírito Santo. 

Todos: Amém! 

Padre: A paz do Senhor esteja sempre convosco. 

Todos: O amor e Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende 

piedade de nós.  



Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que 

tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.  

Padre: Felizes os convidados para a Ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do 

mundo. 

Todos: Senhor, eu não sou digno(a) de que entreis em minha morada, mas dizei uma só 

palavra e serei salvo(a)! 

PEGADAS DE TUA AUSÊNCIA 

Tua presença meu Senhor posso notar. 

Vejo as pegadas que deixaste em nosso altar 

Onde em mistério tu te mostras sem que os olhos possam ver 

Mas o percebe o coração que sabe crer. 

Crer que o altar é o lugar da comunhão 

Onde humano e divino dão-se às mãos. 

E os sabores desta terra se misturam aos do céu, 

Frutos da vida que nos mostram quem tu és. 

     Te adorarei, Senhor, de todo coração. 

     Te louvarei, te bendirei, te glorificarei, Senhor. 

     E enquanto espero a tua volta eu volto aqui. 

     Te receber em mim eterniza a minha vida! 

Tua presença meu Senhor posso sentir. 

Vejo as pegadas que deixaste em meu jardim 

Onde as belezas desta terra prenunciam as do céu. 

Só pode ver o coração que sabe crer. 

Crer que o eterno neste tempo já se faz 

E a vida humana neste altar é muito mais. 

Nele antecipa-se à chegada qe quem nunca se ausentou 

Pois a saudade é uma forma de ficar. 

DIANTE DO REI 

Vem, Senhor Jesus! 

O coração já bate forte ao te ver, a tua graça hoje quero receber. 

Sem a benção do Senhor não sei viver. 

Vem, Senhor Jesus! 

Olhar o povo ao teu redor me faz lembrar, 

A multidão lá no caminho a te esperar. 

Vem, ó Santo de Israel, passar também neste lugar. 

É o Rei! À nossa frente está, é feliz quem o adorar. 

É Jesus, o nosso mestre, e Rei, 

Bem aqui, tão perto se deixa encontrar. 

 

COLO DE MÃE 

Ave, Cheia de Graça! Bendita sejas, Mãe! 

Te amo com amor eterno, singelo de coração. 

Quero então colocar minha vida em tuas mãos, 

Sentir que podes ninar-me, Mãezinha, com tua proteção. 

Eu quero deixar que o teu plano em mim possa realizar sem limitações. 

E quero tentar, sem porém saber ser um pouquinho do que tu és. 

Antífona de Comunhão 

Todas as nações cantam as vossas glórias, ó Maria; por vós nos veio o sol da justiça, o Cristo, nosso 

Deus. 

 

 



Depois da Comunhão 

Senhor nosso Deus, que a comunhão na vossa Eucaristia cure em nós as feridas do pecado original, 

do qual Maria foi preservada de modo admirável ao ser concebida sem pecado. Por Cristo, nosso 

Senhor. 

Todos: Amém! 

COROAÇÃO 

QUEM É ESSA QUE AVANÇA 

Quem é esta que avança como aurora.  

Temível como exército em ordem de batalha.    

Brilhante como o sol e como a lua, 

Mostrando os caminhos aos filhos seus. 

 Ah, ah, ah! Minha alma glorifica ao Senhor.  

Meu Espírito exulta em Deus, meu Salvador. 

 

PERFEITO É QUEM TE CRIOU 

Se um dia um anjo declarou que tu eras cheia de Deus 

Agora penso: Quem sou eu 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! 

 

BÊNÇÃO 

*A nossa proteção está no nome do Senhor. 

Todos: Que fez o céu e a terra. Ave Maria… 

. À vossa proteção recorremos, santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas 

necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Maria, 

Auxiliadora dos Cristãos. 

Todos: Rogai por nós. 

. Ouvi, Senhor, a minha oração. 

Todos: E chegue a vós o meu clamor. 

. O Senhor esteja convosco. 

Todos: Ele está no meio de nós. 

. Oremos. Senhor eterno e onipotente, que, pela intervenção do Espírito Santo, vos dignastes  

preparar o corpo e a alma da gloriosa Virgem e Mãe Maria para digna morada do vosso Filho, fazei 

que sejamos livres da morte eterna e dos males que nos rodeiam, pela intercessão daquela cuja 

comemoração nos alegra. Por Cristo, nosso Senhor. 

Todos: Amém. 

. Desça sobre vós a bênção de Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e permaneça para 

sempre. 

Todos: Amém. 

 

OBRIGADO E MUITO, SENHOR, 

Obrigado e muito, Senhor, pela festa que não terminou. 



Pois o vinho, a água, a alegria , o amor, 

Tudo é dom que de ti nos ficou. (2x) 

Auxiliadora, Rainha potente, sem par! 

Auxiliadora, a Mãe que não pode faltar! 

Auxiliadora, presença de amor em Caná! 

Sê para nós a presença querida pela vida a nos guiar! 
Sei bem, agora, que ela não pode faltar, 

Onde houver algo, algo a se realizar! 

Quando, na vida, a gente se entristecer, 

É só confiante, chamar por Maria, pra alegria renascer! 


