
 
 

4º DIA: Ressoou o convite divino 

 

INICIANDO... 

 

Cântico: (à escolha) 

— Como é bom estarmos juntos e ouvir a voz do Senhor que nos chama para junto 

dele. Invoquemos o Nome santo do Senhor, Trindade divina, comunhão eterna de 

amor. 

— Em nome do Pai  e do Filho e do Espírito Santo. Amém! 

— Ouvindo vossa voz que nos chama, queremos vos seguir, Senhor, com alegria e 

devoção.  

— Fazei-nos caminhar, no caminho da paz e da vida! 

— Vossa voz ressoa por toda a terra, e é feliz quem a escuta e a guarda em seu 

coração, como Maria, que vós escolhestes para ser a Mãe de vosso Filho Jesus. 

— Com Maria, caminhamos na estrada da salvação, que é Jesus! 

— Confirmai-nos no amor de vosso Santo Espírito que nos conduz, que nos ilumina, 

nos guia e santifica. 

— Tornai fecunda nossa vida, nossos gestos, nossas atitudes e palavras! Amém! 

— Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 

— Agora e para sempre, e pelos séculos sem fim. Amém! 

 

OUVINDO... (Palavra de Deus) 

— Maria ficou surpresa com o anúncio do Anjo Gabriel, mas dispôs-se inteiramente 

nas mãos do Senhor, fazendo-se servidora, “escrava” de seu amor libertador.  

 

Cântico: (acolhendo a Palavra) 

 

Proclamação do Evangelho, segundo Lucas (Lc 1,34-38):  



34Maria, porém, perguntou ao anjo: “Como será isto, se eu não vivo com um 

homem?” 35Respondeu-lhe o anjo: “O Espírito Santo descerá sobre ti e a força do 

Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o Santo que vai nascer será chamado 

Filho de Deus. 36Isabel, tua parenta, também ela concebeu um filho em sua velhice e 

está no sexto mês aquela que era chamada estéril, 37porque nada é impossível* para 

Deus”.  
38Disse então Maria: “Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua 

palavra”.  

E o anjo retirou-se de sua presença. — Palavra da Salvação. 

 

MEDITANDO... 

São muitas as vozes que ressoam em nossos ouvidos, dentro de nossas casas, nas ruas, 

nas praças... Devemos nos perguntar o que essas vozes estão querendo nos 

comunicar. Será que elas nos trazem aquilo de que precisamos, aquilo que favorece 

nosso crescimento, nosso compromisso com a vida e com a dignidade humana? Maria 

ouviu o que veio de Deus. Escutou humildemente a voz do Senhor e, por isso, ela pôde 

dizer com toda a força de sua alma: “Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim 

segundo a tua palavra”. O jeito de Maria precisa ser também nosso jeito de viver a fé, 

de ser cristão hoje, aqui e agora. O Senhor nos ajude a aprender do jeito de Maria. 

 

SUPLICANDO... 

— Este é o momento em que nós, reunidos no Senhor, elevamos a Ele nossos rogos. 

Deus que é muito bom para conosco nos escuta. Por isso, digamos confiantes: Dai-nos, 

Senhor, a graça de vosso amor!  

1. FORTALECEI a Igreja em sua missão, inspirai-lhe as atitudes que ajudem o povo a 

caminhar na esperança e na paz, vos pedimos.  

2. GUARDAI todos os que trabalham com humildade, ajudando os irmãos e as irmãs a 

viverem com dignidade e esperança, vos pedimos.  

3. CONFORMAI nossa vida à vossa vontade, para que alcancemos a santidade e a 

disposição em vos servir com sinceridade, a exemplo de Maria, vos pedimos.  

4. FAZEI-NOS fervorosos na fé, vigorosos na caridade e sempre muito atentos às 

necessidades dos mais pobres que nós, vos pedimos. 

(Podem ser feitas outras intenções...) 

— É o Senhor que nos conduz nesta vida. Ele é nosso Caminho, nossa Verdade e a 

Vida. Rezemos como Jesus nos ensinou a nos dirigir ao Pai, dizendo:  

— Pai Nosso... 

— Deus de bondade, estendei sobre nós vossas mãos e vosso olhar, e guardai-nos dos 

perigos que nos levem para longe de vós. Por Cristo, nosso Senhor.  

— Amém! 

 



VIVENDO... 

É uma riqueza que não dá para medir quando nos reunimos na fé e celebramos a vida. 

Nosso encontro é apenas uma pequena centelha do grande encontro de Deus com a 

humanidade: Jesus Cristo, nascido de Maria e Redentor nosso. Tenhamos também um 

coração simples, humilde e acolhedor como o de Nossa Senhora. Assim 

compreendemos, experimentamos e vivemos a amor do Senhor por nós.  

 

CAMINHANDO... 

— Nós que escutamos a voz do Senhor, por meio de sua Palavra, saudemos àquela que 

será sempre uma fonte de inspiração para nós e nossas Comunidades: Maria, a Mãe de 

Jesus! Rezemos: 

— Ave-Maria, cheia de graça... 

 

— Guardai-nos, ó Senhor, em vossa paz.  

— Amém! 

— Conservai-nos no caminho de Jesus. 

— Amém! 

— Iluminai-nos e santificai-nos pelo vosso Santo Espírito. 

— Amém! 

— Abençoai-nos, ó Senhor, nosso Deus:  

— Em nome do Pai  e do Filho e do Espírito Santo. Amém! 

— O Senhor nos sustenta em nossa vida com sua misericórdia, pois deseja nossa paz e 

felicidade. Continuemos unidos no Senhor, e que Ele nos acompanhe pela vida afora.  

— Graças a Deus! 

 

Cântico: (à escolha) 


