
TRIDUO EM PREPARAÇAO AOS 66 ANOS 

DAS IRMÃS MENSAGEIRAS DO AMOR DIVINO 

DIA 16 DE MAIO DE 2020 

TEMA: “MARIA RAINHA DA PAZ, MENSAGEIRA, MULHER, 

CONSAGRADA DA PAZ” 

CANTO: Maria, Mãe dos caminhantes, 

Ensina-nos a caminhar. 

Nós somos todos viandantes, 

Mas É Difícil Sempre Andar 

 

Fizeste longa caminhada 

Para servir a Isabel, 

Sabendo-te de Deus 

Morada, 

Após teu sim a Gabriel. 

 

Depois de dura caminhada, 

Para a cidade de Belém 

Não encontraste lá pousada, 

Mandaram-te passar além. 

 

(INTRODUÇÃO) Concebido pelo Espírito Santo, Jesus o filho de Maria veio ao 

mundo para trazer redenção e lembrar o amor incondicional de Deus por todos nós. 

Maria é a "mãe Virgem", "Filha de seu Filho" e ideal sublime de humildade. 

Ao assumir a missão divina que lhe foi confiada, Maria sabia que também teria seu 

calvário, enquanto mãe daquele que morreria para salvar toda a humanidade. Em 

tempos difíceis de angústia, Maria, Mãe de Jesus e de todos nós, está sempre pronta 

para nos ajudar, interceder e ser presença materna no cotidiano de nossas vidas. 

Não se pode aceitar o filho sem aceitar a mãe. No evangelho de São Lucas (6,43) Jesus 

nos esclarece: "Uma árvore boa não dá frutos maus, uma árvore má não dá bom fruto”. 

O Fruto de Maria é Jesus o príncipe da paz, sendo assim ela trouxe o Salvador ao 

Mundo em seu ventre abençoado.  

Canto: – Com Maria e Deus exultemos / neste canto de amor – louvação – escolhida 

dentre os pequenos – mãe profeta da libertação! (bis) 

És a imagem da nova cidade / sem domínio dos grandes ou nobres / o teu canto nos 

mostra a verdade / que teu Deus é do lado dos pobres. (bis) 

  

Maria de Deus, Maria da gente / Maria da singeleza da flor! / vem caminhar, vem 

com teu povo / de quem provastes a dor. 

  

 É a força de nossa esperança / Ó Maria da fraternidade / no cansaço de nossas andanças 

/ guia os passos da realidade! (bis) 

Com as flores e o pão partilhados / preparamos a mesa da história / da opressão afinal 

libertados / cantaremos contigo a vitória! (bis) 

 

(1ª Leitora) «Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido 

de uma mulher» (Gal 4, 4). Nascido de uma mulher: assim veio Jesus. Não apareceu 

adulto no mundo, mas, como disse o Evangelho, foi «concebido no seio materno» (Lc 2, 

21): aqui, dia após dia, mês após mês, assumiu a nossa humanidade. No seio duma 

mulher, Deus e a humanidade uniram-se para nunca mais se deixarem: mesmo agora, no 



Céu, Jesus vive na carne que tomou no seio de sua mãe. Em Deus, há a nossa carne 

humana! 

(2ª Leitora) Em Deus, estará para sempre a nossa humanidade, e Maria será a Mãe de 

Deus para sempre. É mulher e mãe: isto é o essencial. D’Ela, mulher, surgiu a salvação 

e, assim, não há salvação sem a mulher. N’Ela, Deus uniu-Se a nós e, se queremos unir-

nos a Ele, temos de passar pela mesma estrada: por Maria, mulher e mãe.Nossa 

Senhora, mulher que teceu a humanidade de Deus. Se quisermos tecer de humanidade a 

trama dos nossos dias, devemos recomeçar da mulher. 

(3ª Leitora) Nascido de uma mulher. O renascimento da humanidade começou pela 

mulher. As mulheres são fontes de vida; e, no entanto, são continuamente ofendidas, 

espancadas, violentadas, induzidas a prostituir-se e a suprimir a vida que trazem no seio. 

Toda a violência infligida à mulher é profanação de Deus, nascido de uma mulher. A 

salvação chegou à humanidade, a partir do corpo de uma mulher: pelo modo como 

tratamos o corpo da mulher, vê-se o nosso nível de humanidade. Quantas vezes o corpo 

da mulher acaba sacrificado nos altares profanos da publicidade, do lucro, da 

pornografia, explorado como se usa uma superfície qualquer. Há que libertá-lo do 

consumismo, deve ser respeitado e honrado; é a carne mais nobre do mundo: concebeu 

e deu à luz o Amor que nos salvou! Ainda hoje a maternidade é humilhada, porque o 

único crescimento que interessa é o econômico. Há mães que, na busca desesperada de 

dar um futuro melhor ao fruto do seu seio, se arriscam a viagens impraticáveis e acabam 

julgadas como número excedente por pessoas que têm a barriga cheia, mas de coisas, e 

o coração vazio de amor. 

TODAS: Dai a paz, Senhor, aos nossos dias, e tornai-nos artífices da justiça e da 

paz. Maria, Rainha da Paz, rogai por nós».( Ave Maria) 

(1ª Leitora) Nascido de uma mulher. Segundo a narração da Bíblia, no cume da criação 

surge a mulher, quase como compêndio de toda a obra criada. De fato, encerra em si 

mesma a finalidade da própria criação: a geração e a conservação da vida, a comunhão 

com tudo, a solicitude por tudo. É o que faz Nossa Senhora no Evangelho. «Maria – diz 

o texto – conservava todas estas coisas, ponderando-as no seu coração» (Lc 2, 19). 

Conservava tudo: a alegria pelo nascimento de Jesus e a tristeza pela hospitalidade 

negada em Belém; o amor de José e a admiração dos pastores; as promessas e as 

incertezas quanto ao futuro. Interessava-se por tudo e, no seu coração, tudo reajustava, 

incluindo as adversidades. Pois, no seu coração, tudo organizava com amor e confiava 

tudo a Deus. 

TODAS: Dai a paz, Senhor, aos nossos dias, e tornai-nos artífices da justiça e da 

paz. Maria, Rainha da Paz, rogai por nós». 

(2ª Leitora) No Evangelho, esta atividade de Maria reaparece uma segunda vez: na 

adolescência de Jesus, diz-se que a «sua mãe guardava todas estas coisas no seu 

coração» (Lc 2, 51). Esta repetição faz-nos compreender que o gesto de guardar no 

coração não era simplesmente um ato bom que Nossa Senhora realizava de vez em 

quando, mas é um hábito d’Ela. É próprio da mulher tomar a peito a vida. A mulher 

mostra que o sentido da vida não é produzir coisas em continuação, mas tomar a peito 

as coisas que existem. Só vê bem quem olha com o coração, porque sabe «ver dentro»: a 



pessoa independentemente dos seus erros, o irmão independentemente das suas 

fragilidades, a esperança nas dificuldades, Deus em tudo. 

TODAS: Dai a paz, Senhor, aos nossos dias, e tornai-nos artífices da justiça e da 

paz. Maria, Rainha da Paz, rogai por nós». 

(3ª Leitora) Interroguemo-nos: «Sei olhar as pessoas, com o coração? Tenho a peito as 

pessoas com quem vivo? E sobretudo tenho no centro do coração o Senhor?» Somente 

se tivermos a peito a vida é que saberemos cuidar dela e vencer a indiferença que nos 

rodeia. Peçamos esta graça: viver nossa consagração com o desejo de ter a peito os 

outros, cuidar dos outros. E se queremos um mundo melhor, que seja casa de paz e não 

palco de guerra, tenhamos a peito a dignidade de cada mulher. Da mulher, nasceu o 

Príncipe da paz. A mulher é doadora e medianeira de paz, e deve ser plenamente 

associada aos seus processos decisório. Com efeito, quando é dada às mulheres a 

possibilidade de transmitir os seus dons, o mundo encontra-se mais unido e mais em 

paz. Por isso, uma conquista a favor da mulher é uma conquista em prol da humanidade 

inteira. 

TODAS: Dai a paz, Senhor, aos nossos dias, e tornai-nos artífices da justiça e da 

paz. Maria, Rainha da Paz, rogai por nós». 

(1ª Leitora) Nascido de uma mulher. Jesus, logo que nasceu, espelhou-Se nos olhos 

duma mulher, no rosto de sua Mãe. D’Ela recebeu as primeiras carícias, com Ela trocou 

os primeiros sorrisos. Com Ela, inaugurou a revolução da ternura; a Igreja, ao 

contemplar o Menino Jesus, é chamada a continuá-la. Pois também ela, como Maria, é 

mulher e mãe, e encontra em Nossa Senhora os seus traços característicos. Vê-A 

imaculada e sente-se chamada a dizer «não» ao pecado e ao mundanismo. Vê-A fecunda 

e sente-se chamada a anunciar o Senhor, a gerá-Lo nas inúmeras vidas. Vê-A mãe e 

sente-se chamada a acolher cada homem como um filho. 

TODAS: Dai a paz, Senhor, aos nossos dias, e tornai-nos artífices da justiça e da 

paz. Maria, Rainha da Paz, rogai por nós». 

(2ª Leitora) A Paz, celebra-se não tão somente a busca pela paz relacionada com a 

quietude e a ausência de conflitos, mas também a paz que mude a realidade de muitas 

pessoas que sofrem com as desigualdades, a violência, a fome e a miséria. Desse modo, 

a paz, em alguns sentidos, pode representar uma transformação social que vise à 

inclusão universal das pessoas. Rezemos pelas pessoas que necessitam de paz! Após 

cada intenção, rezemos: SENHOR FAZEI-NOS INSTRUMENTOS DE VOSSA 

PAZ. 

PAI NOSSO... 

CANTO: PAZ, PAZ DE CRISTO! PAZ, PAZ QUE VEM DO AMOR TE DESEJO 

IRMÃO! 

PAZ QUE É A FELICIDADE DE VER EM VOCÊ CRISTO NOSSO IRMÃO! 



 

SE ALGUM DIA NA VIDA, VOCÊ DE MIM PRECISAR, 

SAIBA QUE SOU SEU AMIGO, PODE COMIGO CONTAR. 

O MUNDO DÁ MUITA VOLTAS A GENTE VAI SE ENCONTRAR, 

QUERO NAS VOLTAS DA VIDA A SUA MÃO APERTAR. 

Ó, Maria, doce Mãe de Jesus Cristo, o Príncipe da Paz,  

eis a vossos pés vossos filhos tristes,  

perturbados e cheios de confusão,  

pois afastou-se de nós a paz por causa dos nossos pecados. 

Intercedei por nós para que gozemos a paz  

com Deus e com nosso próximo, por vosso Filho Jesus Cristo. 

Ninguém pode dá-la, senão este Jesus 

que recebemos de vossas mãos. 

Quando nasceu em Belém,  

os anjos nos anunciaram a paz  

e quando Ele abandonou o mundo,  

nos-la prometeu e deixou-a como Sua herança. 

Vós, ó Bendita, que trazeis sobre os vossos braços o Príncipe da Paz,  

mostrai-nos este Jesus e deitai-o em nosso coração. 

Ó, Rainha da Paz, estabelecei entre nós o vosso reino  

e reinai com vosso Filho no meio do vosso povo  

que, cheio de confiança, se recomenda à vossa proteção. 

Afastai para longe de nós os sentimentos de egoísmo,  

expulsai de nós o espírito de inveja, de maldição e de discórdia. 

Fazei-nos humildes na fortuna,  

fortes em paciência e em caridade nos sofrimentos,  

firmes e confiantes na Divina Providência. 

Abençoai-nos, dirigindo os nossos passos no caminho da paz,  

da união e da mútua caridade, para que, 

formando aqui a vossa família,  

possamos no céu bendizer-vos 

e a vosso divino Filho por toda a eternidade. 

Assim seja, 

Amém. 

Que os nossos 66 anos de existência seja marcado pelo nosso testemunho de 

Mulheres de Paz, Parabéns Mensageiras do Amor Divino! 


