ORAÇÃO SALESIANA EM TEMPO DE PANDEMIA
o jovem com maria, ao pé da CRUZ
1. Ambiente
Preparar o “espaço” perto do computador ou do celular, colocar em destaque uma
imagem ou estampa de Nossa Senhora e um crucifixo.
Ter um papel em branco e uma caneta.

2. PREPARANDO O CORAÇÃO
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
A graça e a paz de Deus em cada lar e em cada coração. O amor de Cristo nos uniu!
Queridos irmãos salesianos, jovens e colaboradores. Já é a terceira semana que
mesmo fisicamente distantes nos sentimos juntos. E é a oração que nos fortalece
neste tempo de pandemia.
“Quantos pais, mães, avôs e avós, professores mostram às nossas crianças, com
pequenos gestos do dia a dia, como enfrentar e atravessar uma crise, readaptando
hábitos, levantando o olhar e estimulando a oração! Quantas pessoas rezam, se
imolam e intercedem pelo bem de todos! A oração e o serviço silencioso: são as
nossas armas vencedoras.” (Papa Francisco, Oração na Praça São Pedro, 27/03)
Maria, nossa mãe, reza conosco. Queremos acolher a nossa mãe, que nos
acompanha, infunde confiança e encoraja a todos nós nestes dias difíceis. Ela
conheceu a dor! Mas, não deixou que a noite do desespero e da falta de esperança
tomasse conta de seu coração.
Num instante de reflexão traga ao seu coração pessoas, irmãos e irmãs pelos quais
você quer rezar nesta noite.
Escrever com carinho o nome de pessoas pelos quais você vai rezar. Se quiser, faça uma
publicação em formato story com o nome delas, marcando o instagram
@salesianosne. Nós vamos repostar essas publicações para que todos os salesianos
também possam rezar por eles.

3. canto de abertura Nem precisava - P. João Carlos, sdb
Nem precisava te lembrar que és nossa mãe, mas é pra gente assim de ti não se
esquecer. Não terminou naquela cruz tua missão porque teu povo vive a dor e o
sofrer.
Maria, aos pés da cruz, de pé te viram assim encorajando Jesus até o fim. Maria,
mãe de Jesus, somos teus filhos também, nos encoraja na cruz Mais uma vez.
Nem precisava te lembrar que és nossa Mãe, Mas é pra gente assim de ti não se
esquecer. Viste a justiça decretar ressurreição vitória certa vai cantar o povo teu

4. Salmo 45 O Senhor é refúgio e vigor
–2 O Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre pronto, mostrou-se um socorro na
angústia; 3 assim não tememos, se a terra estremece, se os montes desabam, caindo

nos mares, 4 se as águas trovejam e as ondas se agitam, se, em feroz tempestade,
as montanhas se abalam
T: Só no Senhor colocamos a nossa confiança
–5 Os braços de um rio vêm trazer alegria à Cidade de Deus, à morada do Altíssimo.
6
Quem a pode abalar? Deus está no seu meio! Já bem antes da aurora, ele vem
ajudá-la.
T: Só no Senhor colocamos a nossa confiança
Os povos se agitam, os reinos desabam; troveja sua voz e a terra
estremece.8 Conosco está o Senhor do universo! O nosso refúgio é o Deus de Jacó!
T: Só no Senhor colocamos a nossa confiança
9
Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no
universo: reprime as guerras na face da terra, 10 ele quebra os arcos, as lanças
destrói, e queima no fogo os escudos e as armas:
T: Só no Senhor colocamos a nossa confiança
11
“Parai e sabei, conhecei que eu sou Deus, que domino as nações, que domino a
terra!” 12 Conosco está o Senhor do universo! O nosso refúgio é o Deus de Jacó!
T: Só no Senhor colocamos a nossa confiança

5. Evangelho Jo 19, 25-30
Fechar os olhos e escutar atentamente a Proclamação do Evangelho

6. Oração silenciosa
“Densas trevas cobriram as nossas praças, ruas e cidades; apoderaram-se das
nossas vidas, enchendo tudo dum silêncio ensurdecedor e um vazio desolador, que
paralisa tudo à sua passagem: pressente-se no ar, nota-se nos gestos, dizem-no os
olhares. Revemo-nos temerosos e perdidos (...) temos uma esperança: na sua cruz,
fomos curados e abraçados, para que nada e ninguém nos separe do seu amor
redentor. No meio deste isolamento que nos faz padecer a limitação de afetos e
encontros e experimentar a falta de tantas coisas, ouçamos mais uma vez o anúncio
que nos salva: Ele ressuscitou e vive ao nosso lado” (Papa Francisco, Oração na
Praça São Pedro, 27/03).
Ficar um tempo em silêncio orante e profundo

7. LADAINHA DE NOSSA SENHORA
Senhor, tende piedade de nós. Senhor...
Cristo, tende piedade de nós. Cristo...
Senhor, tende piedade de nós. Senhor...
Cristo, ouvi-nos. Cristo, ouvi-nos
Cristo, atendei-nos. Cristo, atendei-nos
Deus Pai do céu, tende piedade de nós
Deus Filho Redentor do mundo, tende...
Deus Espírito Santo, tende...

SS Trindade, que sois um só Deus, tende...
Santa Maria, rogai por nós.
Santa Mãe de Deus,
Santa Virgem das virgens,
Mãe de Cristo,
Mãe da Igreja
Mãe da divina graça,

Mãe puríssima,
Mãe castíssima,
Mãe sempre virgem,
Mãe imaculada,
Mãe digna de amor,
Mãe dos idosos solitários e abandonados
em quarentena,
Mãe admirável,
Mãe do bom conselho,
Mãe dos hospitalizados em tratamento do
covid-19,
Mãe dos jovens,
Mãe do Criador,
Mãe do Salvador,
Mãe dos falecidos, vítimas do Covid-19,
Virgem prudentíssima,
Virgem venerável,
Virgem louvável,
Virgem poderosa,
Virgem clemente,
Virgem fiel,
Virgem, mãe das crianças confinadas em
casa, em condições precárias,
Espelho de perfeição,
Sede da Sabedoria,
Fonte de nossa alegria,
Vaso espiritual,
Tabernáculo da eterna glória,
Moradia consagrada a Deus,
Amparo dos que cuidam da higienização
de hospitais, ruas e praças
Rosa mística,
Torre de Davi,
Torre de marfim,
Casa de ouro,

Arca da aliança,
Porta do céu,
Consolação dos que devem trabalhar nas
frentes essenciais de serviço,
Estrela da manhã,
Saúde dos enfermos,
Refúgio dos pecadores,
Consoladora dos aflitos,
Auxílio dos cristãos,
Auxílio das famílias que não podem
enterrar seus mortos,
Auxílio dos profissionais da saúde,
Rainha dos Anjos,
Rainha dos Patriarcas,
Rainha dos Profetas,
Rainha dos Apóstolos,
Rainha dos Mártires,
Rainha dos confessores da fé,
Rainha das Virgens,
Rainha de todos os Santos,
Rainha concebida sem pecado original,
Rainha assunta ao céu,
Rainha do santo Rosário,
Rainha dos vendedores informais e
desempregados que sofrem neste tempo,
Rainha da paz.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados
do mundo, perdoai-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados
do mundo, ouvi-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados
do mundo, tende piedade de nós.
Rogai por nós, santa Mãe de Deus.
Para que sejamos dignos das promessas
de Cristo

Como Mamãe Margarida ensinou a Dom Bosco, saudemos nossa boa mãe com três
Ave Marias...

8. Diante da cruz
Fixemos o nosso olhar em Jesus Crucificado e peçamos, rezando: Iluminai, Senhor,
o nosso coração, para Vos podermos seguir pelo caminho da Cruz; fazei morrer em
nós o «homem velho», ligado ao egoísmo, ao mal, ao pecado, e tornai-nos «homens
novos», mulheres e homens santos, transformados e animados pelo vosso amor.
Papa (Bento XVI, 22 de abril de 2011)

Aproximar a imagem de Nossa Senhora à de Cristo na cruz, e depositar silenciosamente
e ao Coração de Jesus e de Maria os nomes escritos no início d oração.

9. Pai Nosso - Bênção
Digamos agora, todos juntos, a oração que o Senhor nos entregou como modelo de
toda oração... Pai Nosso
O Senhor esteja convosco... Abençoe-vos + Deus todo poderoso...

10. COM MARIA
O servo de Deus, Dom Helder Câmara nos ensina que “quanto mais escura é a noite,
mais luminosa pode ser a madrugada que anuncia o novo dia”. É com esta confiança
que dirigimos o último olhar de nosso dia, de novo, a ela, que Dom Bosco nos
ensinou a chamar de Santíssima e Imaculada Virgem Auxiliadora.
Ato de Entrega a Maria Auxiliadora
Ó Maria Auxiliadora, como nosso pai Dom Bosco fez com os jovens do oratório de
Valdocco, por ocasião da cólera, nós também, em um mundo afetado pela epidemia
de Coronavírus, desejamos, como família salesiana, expressar nossa entrega filial a
teu coração materno. Conforta os doentes e suas famílias. Apoia os médicos e
profissionais de saúde. Ajuda todos os membros da sociedade e os governantes.
Acolhe a todos que morreram desta epidemia. Acima de tudo renova, em cada um
de nós, em nossas comunidades e nossas famílias, a fé em teu Filho Jesus, morto e
ressuscitado. Fazendo nossas as palavras de Dom Bosco, Te dizemos:
Ó Maria, Virgem poderosa; Tu grande e ilustre defensora da Igreja. Tu, auxílio
maravilhoso dos cristãos. Tu, terrível como exército ordenado em batalha. Tu, que só
destruíste toda heresia em todo o mundo: nas nossas angústias, nas nossas lutas, nas
nossas aflições, defende-nos do inimigo; e na hora da morte, acolhe a nossa alma no
paraíso. Amém.

11. Boa Noite
De acordo com a tradição salesiana, a boa noite é uma mensagem de implicância
concreta na vida do cristão. Diga uma palavra boa, uma recomendação a quem está
do lado.
Peça a bênção a seus pais, ou avós ou pessoas mais velhas que você. Deseje Boa noite.
Evangelho - Jo 19, 25-30
25Perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria
de Cléofas,
e Maria Madalena. 26Jesus, ao ver sua mãe e, ao lado dela, o discípulo que ele
amava, disse à mãe: 'Mulher, este é o teu filho'. 27Depois disse ao discípulo:
'Esta é a tua mãe'. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo.
28Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o
fim, disse: 'Tenho sede'. 29Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja
embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. 30Ele tomou o vinagre e disse: 'Tudo está
consumado'. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito.

