
 

 

                                                                      Belo Horizonte, dia 15 de maio de 2020. 

Queridos familiares, 

O mês de maio é muito especial. Como família das Filhas de Jesus, temos muitos 

motivos para celebrar com alegria. Nele celebramos a gratidão às mulheres que embelezam 

nossa vida; fazemos memória de Maria, mãe de Jesus e comemoramos o aniversário de 

Santa Cândida, dia 31. 

Neste tempo que estamos passando, ocasionado pela pandemia, o rosto de Maria, 

seu jeito de ser, seu exemplo de amor, simplicidade, confiança e aceitação da vontade de 

Deus, tem muito a nos ensinar.  Ela nos aproxima de Jesus nas alegrias e também nas nossas 

desolações. Como mãe, nos põe no colo e nos faz sentir a presença viva, próxima e amorosa 

de seu Filho.  

Santa Cândida viveu essa lógica amorosa de sentir-se nos braços de Maria nos 

momentos de maior angústia. Lembremo-nos que Maria é nossa mãe que nos dá calor com 

sua vida.  Estamos vivendo um tempo de grandes e profundas mudanças. Por conta disso, 

convidamos as famílias da Comunidade Imaculada a continuar rezando e partilhando a vida, 

alimentando a esperança, contemplando o exemplo de Maria e os ensinamentos de Jesus 

Cristo. 

Após oração ou celebração familiar, seria bonito registrar os sentimentos, os pedidos, 

aquilo que brota no mais profundo de nosso coração, como também poder partilhar algumas 

fotos desses momentos em família para assim poder sentir que “quanto maior é a distância 

física, maior é a união de nossos corações” como expressa Madre Cândida. 

Como esses os registros, faremos um pequeno vídeo para ser publicado na Rede 

Filhas de Jesus. 

                                                      



 

 

 

I.                 SUGESTÕES PARA PREPARAR A ORAÇÃO. 

a.   Escolher juntos o melhor dia e horário para se encontrar como família em nossa casa.   

b. Construir juntos um pequeno altar colocando alguns símbolos que ajudam a entrar em 

sintonia profunda com o Mistério: panos, vela, bíblia, imagem... 

 c. Escolher uma pessoa para fazer a leitura bíblica: Lucas 6, 26-38. 

d.   Colocar uma música que ajude a entrar em clima de oração. Sugestão: Nossa Senhora 

da Estrada. 

    Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=jCK4dyjE3Rw 

e.      Localizar e deixar pronta a música: Teu Proceder. 

                 Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=tQ33G0ijur0 

f.       Providenciar folhas de papel, canetinhas, lápis de cor para cada participante. 

II.               VIVÊNCIA DA ORAÇÃO 

Tendo preparado com tanto carinho a oração, comecemos a vivenciá-la em profundidade. 

Busquemos silenciar o interior. Ouçamos a música Nossa Senhora da Estrada.  

Iniciemos a oração, acolhendo a presença de Deus: em nome do Pai e do Filho e do Espírito 

Santo. Amém 

Neste Mês Mariano, rezemos um texto bíblico que narra a Anunciação de Maria. Façamos 

uma leitura pausadamente, contemplando os personagens, deixando as palavras caírem no 

nosso interior. 

Leitura do Evangelho de Lucas 6, 26-38. 

No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. 

Foi a uma virgem, prometida em casamento a um homem chamado José, que era 

descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: 
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“Alegre-se, cheia de graça! O Senhor está com você!” Ouvindo isso, Maria ficou preocupada, 

e perguntava a si mesma o que a saudação queria dizer. O anjo disse: “Não tenha medo, 

Maria, porque você encontrou graça diante de Deus. Eis que você vai ficar grávida, terá um 

filho e dará a ele o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o 

Senhor dará a ele o trono de seu Pai Davi, e ele reinará para sempre sobre os descendentes 

de Jacó. E o seu reino não terá fim.” Maria perguntou ao anjo: “Como vai acontecer isso, se 

não vivo com nenhum homem?” O anjo respondeu: “O Espírito Santo virá sobre você, e o 

poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Por isso, o Santo que vai nascer de você será 

chamado Filho de Deus. Olhe a sua parenta Isabel: apesar da sua velhice, ela concebeu um 

filho. Aquela que era considerada estéril, já faz seis meses que está grávida. Para Deus nada 

é impossível.” Maria disse: “Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua 

palavra.” E o anjo a deixou. 

 Com tranquilidade e em silêncio, voltemos ao texto. Sintamos no corpo as palavras ou frases 

que mais nos tocam. 

Momento de conversa e partilha. 

a.      Em minha vida, o que este relato me faz lembrar? 

b.  Quais são as minhas perguntas que brotaram nesta 

oração? 

c.      Que desejos nasceram em meu coração neste tempo de 

isolamento social? 

Tendo iluminado a vida com a Palavra de Deus, depois de nossa conversa em família 

escutemos a música: TEU PROCEDER  

TEU PROCEDER - (Francys Adão SJ) 

1. Jesus, ao contemplar tua vida 
me deixo interpelar pelo teu jeito de ser 

         Teu trato com as pessoas me fascina / teu jeito de amar me faz amar 

         Teu toque é como água cristalina / sacia minha sede e faz andar 

  

 



 

 

 

Jesus, teu jeito seja o meu jeito 

eu quero ser bem mais do que já sou 

Jesus, teu jeito seja o meu jeito 

ensina-me a ser tão bom 

 2. Jesus me faz sentir com teu sentimento 

pensar teu pensamento e agir com tua ação 

doar a minha vida pelo reino / aceitar a dor e até a cruz 

amar a cada um como um amigo / levar a todo povo tua luz 

 3. Jesus, eu quero ser compassivo com os que sofrem 

levar tua justiça confirmando minha fé 

que eu tenha uma perfeita harmonia / entre a doutrina e o viver 

meus olhos sejam fonte de alegria / assim como os teus puderam ser 

 4. Quisera conhecer-te assim como és 

Tua imagem sobre mim é o que me transformará 

Faz com que eu siga teu exemplo / de amor ao Pai e aos irmãos 

construa contigo o teu Reino / ajude em nossa redenção. 

 

Com tranquilidade, voltemos à música e escolhamos uma palavra, frase que mais tocou e 

chamou minha atenção... 

Breve partilha das palavras ou frases 

Dinâmica: Desenhar ou escrever uma frase/trecho da música ou algo que expresse o que 

viveram como família na oração. Fazer o registro numa folha, tirar foto e enviar para a 

Pastoral: pastoral@cicbh.com.br (Com o material, fazemos um vídeo e colocaremos na Rede 

Filhas de Jesus). 



 

 

 Neste tempo de pandemia, estejamos unidos a Maria, mãe que nos acolhe e nos conduz a 

seu Filho Jesus. 

Juntos, de mãos dadas, rezemos: Ave Maria... 

Bênção: Fortalecido na fé, que Deus abençoe todas as famílias e também a cada um de nós: 

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

Que a alegria do Senhor seja a nossa força, permaneçamos em paz! 

  

Terno abraço, 

Equipe de Pastoral do Colégio Imaculada  

                      

                          

 


