
 
“Procuremos santificar este mês honrado a Nossa Senhora, crescendo cada vez mais na sua devoção”. 

Padre José Allamano 

     
Querida comunidade educativa, vamos manter viva a tradição de acolhermos Nossa Senhora em 

nossos lares com a Visita da Capelinha às famílias no mês de maio, mês mariano. 
  

Em 2021, seguimos recebendo a Capelinha da Mãe Consolata - virtual, porém com nossa devoção 
ainda maior. 
  
              Sugestões para realizar a oração com a Capelinha Virtual: 
  

  Prepare com carinho o local para a oração, coloque a Bíblia no centro; 
  Abra a Capelinha Virtual pelo 
link: https://www.colegioconsolata.com.br/capela_virtual/capela.html; 
  Sugestão: Finalize a prece da família acendendo uma vela em nosso Oratório Virtual. 
Acesse o link: https://www.colegioconsolata.com.br/velas.html; 
  Registre a Visita da Capelinha Virtual e envie a foto para nós. Essa é uma maneira de 
expressarmos a nossa união, semeando esperança e consolação durante esse período de 
distanciamento social. 

- Fotos para: comunicacao@colegioconsolata.com.br 
  
Coloquemos em nossa prece intenções especiais às vítimas do coronavírus no Brasil e no mundo, bem 
como às suas famílias. Rezemos também pelos profissionais de saúde que estão na frente de batalha e 

para a distribuição justa e fraterna das vacinas. Que todos recebam a força da nossa oração! 
  

Vamos rezar mais do que nunca e continuar nos cuidando.  
A realização das medidas de biossegurança é uma linda expressão de amor!  
Maria, que tanto nos ama, visitará os nossos lares e cuidará de todos nós! 

  
1ª Sugestão de oração:  

Oração do terço no link: https://www.a12.com/reze-no-santuario/terco-virtual 
  

2ª Sugestão de oração: Roteiro 

  
Pai ou mãe: O amor de Deus Uno e Trino, quer chegar até nós, com a intercessão de Maria diante de seu 
Filho Jesus. Vamos acolher este amor fazendo juntos o sinal da cruz. 
  
TODOS: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! 
  
Pai ou mãe: A paz de Jesus misericordioso e o amor de Maria consoladora estejam em nosso lar, em todos 
os lares da comunidade educativa do Colégio Consolata e do mundo. 
  
TODOS: Jesus, abençoa todas as famílias! 
  

Leitor: Maria, tu que és Mãe do Filho de Deus, a Mãe da Consolação, olha para nós com ternura materna! 

  

Criança/Jovem: Para nós é uma honra fazer parte de uma Família Missionária, que tem como Pai fundador 

o Bem-aventurado José Allamano, e com ele aprender a amar a Nossa Senhora com o título de Consolata. 

  

TODOS: Mãe Consoladora, à Vossa proteção recorremos! Atendei-nos em nossas necessidades 

(especialmente ajuda-nos na luta contra o coronavírus e contra as outras pandemias que afligem a 

humanidade: fome, a violência, o egoísmo... ), aumentai a nossa fé e livrai-nos sempre de todos os perigos, 

ó Virgem misericordiosa e bendita. Amém! 

  
Pai ou mãe: Maria sempre esteve presente na vida de Jesus. Vamos ouvir um texto da Bíblia e perceber 
sua presença de Mãe: (Escolher um dos textos: Lc1,26-38 / Lc 2, 41-49 / Jo 19, 17-25 / At 1, 12-14). Em 
seguida, comentar as palavras que mais tocaram o coração. 
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TODOS: Nossa família, a exemplo de Maria, quer fazer tudo o que Jesus pedir, dizendo sempre SIM à 
vontade de Deus! 
 
Criança/Jovem: Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, ensina-nos a amar e a enfrentar as adversidades da 
vida com serenidade e muita fé! 
  
Pai ou mãe: Que a presença de Maria Santíssima em nossa casa traga-nos paz, alegria, compreensão, 
paciência e consolação para unidos enfrentarmos os desafios que a vida nos apresenta (A família 
apresenta seus pedidos e também agradecimentos, pedindo a intercessão de Nossa Senhora junto a 
Jesus). 
  

TODOS: Vamos repetir as palavras do anjo Gabriel e de Isabel, rezando: 

  

       Ave-Maria... 

Continuemos com a oração que Jesus nos ensinou: 

       Pai Nosso... 
 Bênção Bíblica (Pode ser dita em voz alta pelo pai, mãe ou por todos em conjunto) 

  
“DEUS NOS ABENÇOE E NOS GUARDE! DEUS NOS MOSTRE SEU ROSTO BRILHANTE E TENHA PIEDADE DE 

NÓS! DEUS NOS MOSTRE O SEU ROSTO E NOS CONCEDA A PAZ!” 

(Num. 6, 24-26) 
  
Pai ou mãe: Oração à Maria (Papa Francisco) 

  

Ó Maria, 

Vós sempre resplandeceis sobre o nosso caminho como um sinal de salvação e de esperança. Confiamo-

nos a Vós, Saúde dos Enfermos, que permanecestes, junto da cruz, associada ao sofrimento de Jesus, 

mantendo firme a vossa fé. Vós, Salvação do Povo Romano, sabeis do que precisamos e temos a certeza 

de que no-lo providenciareis para que, como em Caná da Galileia, possa voltar a alegria e a festa depois 

desta provação. Ajudai-nos, Mãe do Divino Amor, a conformar-nos com a vontade do Pai e a fazer aquilo 

que nos disser Jesus, que assumiu sobre Si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores para nos 

levar, através da cruz, à alegria da ressurreição. Amém. À vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de 

Deus; não desprezeis as nossas súplicas na hora da prova, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem 

gloriosa e bendita! 
  
TODOS: Amém! 
  
Pai ou mãe: Que a paz de Cristo misericordioso reine permanentemente em nossos corações. 

TODOS: Amém! 
  
Pai ou mãe: Que a Palavra de Cristo habite constantemente em nós. 
  
TODOS: Amém! 
  
Criança/Jovem: Que tudo o que fizermos, em palavras e obras, o façamos em nome do Senhor. 
  
TODOS: Amém! 
  
Pai ou mãe: A Bênção de Deus Todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre o nosso lar e todos 
os lares do mundo que sofrem com a pandemia... que possamos seguir firmes na fé, na certeza de que 
em Deus superaremos esse grande problema mundial. Amém! 
  
Neste momento a família pode acender a sua vela no Oratório Virtual, apresentando seus pedidos e/ou 
agradecimentos! 
  

“LEMBREMOS SEMPRE: SOMOS FILHOS DA NOSSA MÃE TERNÍSSIMA – A CONSOLATA."  
Bem-aventurada Ir. Irene Stefani  

 


