D. Pela intercessão da Santa Mãe de Deus, sempre Virgem Maria de Nazaré,
abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho  e Espírito Santo.
T. Amém.
D. Como Maria, proclamai as maravilhas do Senhor com vossas vidas. Que
o Senhor vos acompanhe hoje e sempre.
T. Graças a Deus.

8. Canto Final
1. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho
me adotou. / Às vezes eu paro e ficou a pensar e, sem perceber, me vejo a
rezar, e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. / Menina que
Deus amou e escolheu pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo
inteiro elegeu Senhora e Mãe do céu.
REFRÃO: Ave Maria (3x), Mãe de Jesus!
2. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor. Igual a você ninguém, Mãe
pura do meu Senhor! / Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus
Maria deixou, um sonho de mãe Maria plantou pro mundo encontrar a paz.
/ Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só
viveu pra seu Deus, Maria do povo meu.
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MARIA DE NAZARÉ
NOS ENSINA A SER FAMÍLIA
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1. Canto
1. Vós sois o lírio mimoso do mais suave perfume, / que, ao lado do Santo
Esposo, a caridade resume.
REFRÃO: Ó Virgem Mãe amorosa, fonte de amor e de fé, / dai-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré!
2. Quando na vida sofremos a mais atroz amargura, / de vossas mãos recebemos a confortável doçura.
3. E lá da celeste altura, do vosso trono de luz, / dai-nos a paz e ventura do
vosso amado Jesus.

2. Saudação
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
D. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
D. Mais uma vez, recebemos com alegria a imagem de Nossa Senhora de
Nazaré em nossa cidade. Especialmente neste Ano Arquidiocesano da Família, a presença carinhosa da Virgem de Nazaré junto a nós quer ser um exemplo, a fim de que imitemos em nossas famílias o Santo Lar de Nazaré.
T. Diante da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, queremos rezar pelas
nossas famílias, e pelas famílias de todo o Rio de Janeiro.
D. A oração é um diálogo com Deus. Em nosso caso, é um diálogo com Deus
por meio de Maria. Mas, sendo diálogo, é preciso que as duas partes falem e
escutem. Pedimos a Deus pela intercessão de Maria, e Ela nos escuta e apresenta nossas orações a Deus. Mas também devemos ouvir a Deus, em especial por meio da vida de Maria, para compreender o que Deus deseja de nós.
T. Disse Jesus: “Todo aquele que põe em prática a vontade do meu Pai,
esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe!” (Mt 12,50).

3. Meditando a Palavra de Deus
D. Portanto, ouçamos neste momento a Palavra de Deus. Deixemos que o
Senhor, por meio de Maria, nos dirija sua Palavra de amor. Vamos extrair
exemplos de Maria no Evangelho:
L1. Maria de Nazaré é a virgem escolhida por Deus. “No sexto mês, o anjo
Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a

uma virgem, prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era
descendente de Davi e o nome da virgem era Maria” (Lc 1,26-27)
L2. Maria de Nazaré é a Mãe de Jesus. “Aconteceu que, naqueles dias, César
Augusto publicou um decreto, ordenando o recenseamento de toda a terra.
Todos iam registrar-se na sua cidade natal. Por ser da família e descendência
de Davi, José subiu de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada
Belém, na Judeia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e
Maria deu à luz o seu filho primogênito”. (Lc 2,1.3-7a).
L1. Maria de Nazaré protege, com José, a vida do seu Filho. “Depois da
morte de Herodes, avisado pelo anjo, José levantou-se, pegou o menino e sua
mãe, e entrou na terra de Israel. Mas, quando soube que Arquelau reinava na
Judeia, teve medo de ir para lá. Por isso, José retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ‘Ele será chamado Nazareno’.” (cf. Mt 2)
L2. Maria de Nazaré oferece seu Filho ao Senhor. “Quando se completaram
os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a Lei de Moisés, Maria
e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Depois de
cumprirem tudo, conforme a Lei do Senhor, voltaram à Galileia, para Nazaré,
sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria; e a graça
de Deus estava com ele”. (Lc 2,22.39-40)
L1. Maria de Nazaré procura seu Filho, e, mesmo sem entender, se submete
a Deus e medita em seu coração. “Depois de três dias de procura, encontraram Jesus no Templo, sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse:
‘Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos,
angustiados, à tua procura’. Jesus respondeu: ‘Por que me procuráveis? Não
sabeis que devo estar na casa de meu Pai?’ Eles, porém, não compreenderam
as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré,
e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas.” (cf. Lc 2,46-52)
Após as leituras, pode haver breve reflexão.

4. Preces
D. Irmãos e irmãs, dirijamos nossa oração a Deus Pai todo-poderoso para
que, pela intercessão da Virgem de Nazaré, nos ajude a viver segundo sua
vontade.
1. Pela Santa Igreja, espalhada em toda a terra, para que, à semelhança da
Virgem Maria, professe com os lábios as maravilhas que o Senhor realiza em
seu favor, rezemos:

T. Pela intercessão da Virgem de Nazaré, ouvi-nos, Senhor!
2. Pelo Papa, pelos nossos Bispos, presbíteros, diáconos e por todos os consagrados, para que, como a Virgem de Nazaré, renovando diariamente seu
sim, permitam que se realize em suas vidas a Palavra de Deus, rezemos:
3. Por todos os cristãos leigos, para que, guardando no coração a Palavra de
Deus como fez a Virgem Maria, meditem-na no coração e a transmitam nos
ambientes em que estão inseridos, rezemos:
4. Pelo mundo inteiro, para que o anúncio concreto da Palavra de Deus com
atitudes de serviço, atenção ao outro e solidariedade, à semelhança de Maria,
vença o ódio, a indiferença e tantos males que têm assolado o difícil momento
por que passamos, rezemos:

5. Pai Nosso e Ave Maria
6. Consagração a Nossa Senhora de Nazaré
T. Senhora de Nazaré, da antiga raiz de Jessé, da casa real de Davi, descendente de São Joaquim e Sant'Ana, sempre que a angústia, o medo e
a solidão me abatem, me entrego em teus braços, ó Mãe. Como criança
carente em busca de alívio, carinho e proteção, mergulho em teu Coração Imaculado e consagro a ti, querida Mãe, o meu passado e todas as
minhas lembranças, o momento presente e todas as suas aflições, o meu
futuro e a Vida Eterna que Deus me reserva no céu.
O Sacramento do Batismo, que um dia recebi, me tornou filho(a) de Deus
e filho(a) teu, ó Mãe. E fez-me também herdeiro(a) de seu Reino. Por
isso, venho renovar diante de ti, ó Virgem de Nazaré, as promessas de
meu batismo. E, para que eu possa ser fiel a elas até o fim de minha vida,
peço a tua intercessão junto ao teu Filho Jesus.
Doce Senhora de Nazaré, a ti consagro, agora, as minhas aspirações,
meus projetos, meus sonhos, minha missão, minhas realizações, tudo o
que tenho e tudo o que sou. Consagro, também, todos os dias restantes
de minha vida terrena, para que sejam dias serenos, cheios de paz e de
muitas graças.
Quero também te consagrar desde já, Senhora de Nazaré, o momento de
minha morte, quando, por tuas mãos, e amparado(a) pelos braços de teu
esposo São José, poderei finalmente ver teu rosto, abraçar teu Filho Jesus e contemplar a glória do Pai, no amor infinito do Espírito Santo.
Amém!

7. Bênção Final
D. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.

