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ENCONTRO 12 

A VIRGEM MARIA, MÃE DE DEUS 

PREPARAR 

• Imagem ou quadro da Virgem Maria. 

• Terço ou rosário para cada um dos membros do grupo. 

• Evangelho segundo São Lucas 1,26-38. 
 

1. SINAL DA CRUZ 
 

2. ACOLHIDA 
 

O catequista ou o coordenador acolhe a todos e verifica como foi a reflexão 

sobre a esperança, proposta no encontro passado. (Dialogar) 

Hoje vamos conhecer como Deus se comunicou conosco quando ele 

mesmo veio nos visitar. Para isso, não apareceu em meio a raios e trovões, 

nem desceu numa nuvem. Ele se fez criança, cresceu e viveu no meio de 

nós. Ele assumiu nossa condição humana e se chamava Jesus. Para que tudo 

isso acontecesse, ele convidou uma menina da cidade de Nazaré, em Israel, 

para participar desse plano de amor. 

• O que você sabe sobre a Mãe de Jesus Cristo? 

Rezemos, pedindo à Virgem Maria que nos ensine a acolher Jesus: 

3. ORAÇÃO  
 

Santa Maria, Mãe do Senhor, tu permaneceste fiel quando os discípulos 

fugiram. Assim como acreditaste quando o Anjo te anunciou o 

inacreditável, Mãe do Altíssimo, do mesmo modo acreditaste na hora da 
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sua mais profunda humilhação. Então, na hora da cruz, na hora da noite 

mais escura do mundo, te tornaste a Mãe dos crentes, a Mãe da Igreja. Te 

pedimos: ensina-nos a acreditar e ajuda-nos a transformar a fé em coragem 

para servir e em ação do amor que ajuda e se compadece. Amém. 

 
 

4. LEITURA – Lucas 1,26-38 

O QUE A PALAVRA DIZ? 

• Quais são as falas do anjo? 

• Quais são as reações e falas de Maria? 

• Reconstruir o texto. 

• Destacar palavras e frases. 
 

5. MEDITAÇÃO - O QUE A PALAVRA NOS DIZ? 
 

• Leia nas páginas 97 e 98, os itens dos números 08 a 11, meditando sobre o 

que a Palavra nos diz.  
 

6. DIALOGAR – Partindo do texto meditado 

• O que mais lhe chama a atenção nas atitudes da Virgem Maria, em 

sua relação com Deus? 
 

7. O QUE A IGREJA ENSINA? 

• Leia o item 13. Catecismo da Igreja Católica, n. 495.  

• Esclarecimentos sobre a devoção católica à Virgem Maria 

• Leia os itens 14 a 16, páginas 99 até 101. 
 

8. ORAÇÃO - A PALAVRA NOS FAZ REZAR 
 

Catequista ou o coordenador: Vamos aprender o significado da oração da 

Ave-Maria. A primeira parte se encontra no Evangelho de Lucas: O anjo 

disse: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E quando Maria visita 

Isabel, esta saúda a Virgem: Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é 

o fruto do vosso ventre, Jesus. 

A fé da Igreja declarou Maria como Mãe de Deus Filho, por isso proclama: 

Santa Maria, Mãe de Deus. Os fiéis cristãos acrescentaram um pedido 

especial: Rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 
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Aprendendo a rezar o terço 
 

Catequista ou o coordenador: 

O terço é uma parte do rosário. O rosário é como um ramalhete de rosas 

que ofertamos a Nossa Senhora por meio da repetição das palavras do anjo 

Gabriel: Ave Maria! O rosário era composto originalmente de 150 Ave 

Marias, correspondente aos 150 salmos da Bíblia. O terço corresponde a 

uma terça parte do Rosário: 50 Ave Marias. 

 

O Papa São João Paulo II aumentou o rosário para 200 Ave-Marias: mesmo 

assim, continuamos a denominar de terço quando rezamos 50 Ave-Marias. 

Em cada dezena, a cada dez Ave-Marias, começamos um Pai-Nosso e 

concluímos com um Glória. 

• O terço começa com o Creio (na cruz), 

• Seguem-se três Ave-Marias (três contas junto da cruz), 

• Depois um Pai-Nosso (conta maior e mais separada das outras), 

• Dez Ave-Marias (10 contas mais unidas) e 

• o Glória (a conta maior e mais separada das outras). 

•  Isso se repete cinco vezes no terço. 

•  No final, reza-se a Salve-Rainha. 
 

10. CONTEMPLAÇÃO - A PALAVRA NOS FAZ VIVER 

• Procure memorizar a oração da Ave-Maria e da Salve-Rainha. 
 

11. PARA APROFUNDAR 

Fazer a leitura do texto das páginas 103 e 104: As aparições de Nossa 

Senhora. 


