SETE ALEGRIAS NO CAMINHO DE MARIA
Maria, a mulher da alegre escuta e do silêncio generoso, põe-se a caminho
do amor-serviço e da prática da vontade do Pai. Caminhou de Nazaré ao Gólgota,
crendo, acompanhando e unida a Jesus, Maria, agora, caminha com a nova
comunidade, a Igreja. Nascendo do Calvário, a Igreja tem um caminho a
percorrer, um caminho de fé e serviço. O cristão, como Maria, deve fazer-se
servo, aceitar e fazer acontecer a proposta do Reino.
Com alegria e júbilo pelas graças herdadas, você é convidado a acompanhar
o percurso alegre de Maria, a serva por excelência, rezando as sete alegrias
vividas no seu peregrinar terreno.
1ª ALEGRIA – A anunciação do anjo
“Alegre-se, cheia de graça! O Senhor está com você!... eis que você ficará
grávida, terá um filho e dará a ele o nome de Jesus” (Lc 1,26-31).
Na jornada da vida, alegre-se com as luzes e inspirações que Deus lhe
concede a cada instante e procure reconhecer "os mensageiros" enviados por
Deus, para ajudá-lo a dar o "sim" da disponibilidade no serviço aos irmãos.
1 Pai Nosso, 7 Ave Marias, Glória ao Pai...
Oração
O anjo do Senhor anunciou a Maria.
- E ela concebeu do Espírito Santo.
Ave-Maria ...
"Infunde em nós, Senhor, a tua graça, para que nós, que conhecemos a
Encarnação do teu Filho, Jesus Cristo, pela Anunciação do Anjo, cheguemos por
sua Paixão e Morte de Cruz à glória da Ressurreição. Isto te pedimos pelo mesmo
Senhor Jesus Cristo, que contigo vive e reina por todo o sempre. Amém!" (Oficio
Divino das Comunidades).
2ª ALEGRIA - Maria visita Isabel

"Você é bendita entre as mulheres, e é bendito o fruto de seu ventre! " (Lc
1,39-56).
Nas pegadas de Maria e Isabel, entoe seu cântico de alegria pela ação da
graça em você, inspirando-lhe caminhos de vida e doação.
1 Pai Nosso, 7 Ave Marias, Glória ao Pai...
ORAÇÃO
"Senhor Jesus, tua mãe, grávida, foi pelos morros da Judéia, para se
encontrar com Isabel; que as mulheres, se encontrando, possam perceber a tua
presença" (Oficio Divino das Comunidades).

3ª ALEGRIA - Nascimento de Jesus
"Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou, e o colocou numa
manjedoura...” Com os anjos e pastores digamos: "Glória a Deus no mais alto dos

céus, e paz na terra aos homens por Ele amados" (Lc 2,4-20).
No caminho da fé, una-se ao coro dos anjos e dos pastores e, com eles,
faça seu louvor pelo Dom que Maria ofereceu à humanidade.
1 Pai Nosso, 7 Ave Marias, Glória ao Pai...
ORAÇÃO
Senhor, nós estamos felizes porque vieste morar conosco e dar sentido
aos nossos passos.
Leitor: E o verbo se fez carne.
Todos: E habitou entre nós.
Senhor, pela tua presença de amor, trouxeste alegria a todas as pessoas,
faze que nós também sejamos uma presença de alegria para nossos irmãos.
Amém!
4ª ALEGRIA – A Adoração dos Reis Magos
"Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua Mãe.

Ajoelharam-se diante dele e lhe prestaram homenagem ... e ofereceram
presentes ao menino: ouro, incenso e mirra" (Mt 2, 1-12).
Acompanhe Maria, suplique sua ajuda, para estar atento aos sinais de Deus
em sua missão. Peça a graça de pôr-se a caminho e ir ao encontro das pessoas
para oferecer-lhes seus dons, seu serviço, na alegria e gratuidade.
1 Pai Nosso, 7 Ave Marias, Glória ao Pai...
ORAÇÃO
Ó Deus, sede a luz dos vossos fiéis e abrasai seus corações, com o
esplendor da vossa glória, para reconhecerem sempre o salvador e a ele aderirem
totalmente. Por nosso Senhor Jesus Cristo... (Liturgia das Horas)
5ª ALEGRIA - Encontro do menino Jesus no Templo

"Três dias depois, encontraram o menino no Templo. Estava sentado no
meio dos doutores, escutando e fazendo perguntas" (Lc 2,41-50).
Com Maria, alegre-se pelas vezes que se colocou a caminho e deixou-se
encontrar pelo Deus da vida e da esperança.
1 Pai Nosso, 7 Ave Marias, Glória ao Pai...
ORAÇÃO
"Senhor Jesus, durante três dias, tua mãe te procurou aflita entre os
romeiros que voltavam de Jerusalém; conforta hoje todas as pessoas que
procuram aflitas, pessoas desaparecidas". (Ofício Divino das Comunidades)
6ª ALEGRIA - Maria vê a Jesus Ressuscitado

"... por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não
está aqui! Ressuscitou!" (Lc 24,1 -12)
Viva a alegria da Ressurreição que brota da certeza de ter cumprido a
missão que o Senhor lhe confia! Em clima orante, louve pelas ressurreições
vividas no peregrinar rumo à casa do Pai.
1 Pai Nosso, 7 Ave Marias, Glória ao Pai...
ORAÇÃO
Ó Deus, que te dignaste alegrar o mundo com a ressurreição do teu Filho, Jesus
Cristo, concede-nos a graça de gozar um dia das alegrias eternas, com tua Mãe, a
Virgem Maria. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém! (Oficio Divino das
Comunidades)
7ª Alegria - A Assunção de Maria e sua coroação no Céu.
"Façam o que ele mandar" (Jo 2.1-12)
Maria, sempre solícita, está presente na festa de Caná e não permite que a
alegria do casamento seja atrapalhada. Maria acompanha a caminhada do Filho,
sempre pronta a servir. Agora, unida à glória do Filho, alcança a plenitude da
Vida. Ele a coroa como rainha do céu e da terra. Com a Mãe co-redentora, deixese abençoar e ungir para continuar servindo ao Senhor com alegria.
1 Pai Nosso, 7 Ave Marias, Glória ao Pai...
Oração: "Senhor Jesus, com tua mãe e os discípulos estavas presente no
casamento de Caná; fica também conosco hoje em nossas festas e momentos de
alegria." (Ofício Divino das Comunidades).
Consagração a Maria:
Ó Minha Senhora, ó minha Mãe. /
Eu me ofereço todo a Vós.
Em prova de minha devoção para convosco. /
Vos consagro neste dia:
Meus olhos, meus ouvidos, /
Minha boca, meu coração,
Inteiramente todo o meu ser. /
Porque assim sou vosso,
Ó incomparável mãe! /
Guardai-me e defendei-me
Como filho e propriedade Vossa. Amém!
Benção: “O Deus que olhou para Maria volte os seus olhos para nós e nos faça
caminhar na esperança da libertação, agora e para sempre. Amém!” (Ofício Divino
das Comunidades).
Nota: Retirado do Livro:
Servidores do Reino – págs: 201 a 206.

