PROVINCIA MARIA ROSA MOLAS
EQUIPE DE ANIMAÇÃO PASTORAL - OBRAS DO BRASIL

COROAÇÃO – CELEBRANDO NOSSA SENHORA NA AMÉRICA
Objetivo: Que as crianças, adolescente, educandos e idosos possam refletir a presença de Maria como
companheira de caminho.
Ambiente: Enfeitar com tecidos de várias cores a imagem de Maria, flores, coração e terço.
1- INTRODUÇÃO (Boas vindas e acolhida)
2- LOUVOR (Convidar todos a fazer desta coroação, um grande louvor em honra à Nossa Senhora.
Neste momento, cantar cânticos bem animados como: A escolhida ou Quem é esta que avança.
3- ORAÇÃO INICIAL (3 Ave Marias e o Glória)
4- ANUNCIAÇÃO DO ANJO À MARIA
Comentarista: A mensagem do Anjo foi a notícia mais alegre da História: O Filho de Deus viria a este
mundo para morar com a gente. Para que viria? Para nos libertar e salvar da escravidão. Para fundar
um novo reino. Um reino de paz, de fraternidade, de pureza, de convivência harmoniosa com Deus e
com os homens. Vamos recordar juntos como aconteceu o anúncio do maior presente de Deus para a
humanidade.
*Música: Maria e o Anjo (Anjos de Resgate).
Sugestão: Fazer uma pequena encenação entre Maria e o Anjo, cantando a música e, no momento do
coro, todos os anjos cantam junto.
Comentarista: De coração sincero Maria aceitou o pedido de Deus para ser a mãe do Salvador,
tornando-se também mãe de todos nós. E como mãe, sempre esteve presente intercedendo por cada
um de seus filhos. Como pecadores que somos, muitas vezes nos afastamos de Deus e Maria, com seu
imenso amor de mãe, apareceu inúmeras vezes a seus filhos, para lembrar que é preciso orar, se
converter e fazer sacrifícios para alcançarmos a paz mundial. Suas aparições e sua misericordiosa
intercessão lhe renderam vários títulos pelos quais Maria é venerada até hoje.
5 – TÍTULOS DE NOSSA SENHORA
Sugestão: Caracterizar crianças conforme os títulos de Nossa Senhora que serão apresentados. No
momento da apresentação, a criança vai entrando, enquanto todos cantam.
 Nossa Senhora Rainha da Paz
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Comentarista: Maria acolheu, acreditou e viveu a Palavra do Senhor, ela nos conduz pela mão e nos
mostra o caminho para Jesus, através dessa luz que é Maria, pedimos a paz mundial e a graça de servirmos
melhor a Deus para que o mundo, seja mais humano e mais fraterno.
*Música ou refrão
 Nossa Senhora de Fátima
Comentarista: Como peregrinos que somos, a caminho da casa do Pai, não podemos dispensar a mão
carinhosa de Maria em nossa caminhada. Atendendo aos apelos de Nossa Senhora de Fátima, com
certeza estaremos mais fortalecidos na luta por um mundo melhor.
*Música ou refrão
 Nossa Senhora Imaculada Conceição
Comentarista: Nossa Senhora Imaculada Conceição foi a única mulher concebida sem a mancha do
pecado original. Peçamos a ela as graças necessárias para que nossa comunidade seja preservada de
todos os pecados que nos afastam do amor de Deus.
*Música ou refrão
 Nossa Senhora Aparecida
Comentarista: Nossa Senhora ocupa um lugar especial na História de nossa Salvação. Ela continua
caminhando conosco, dedicando a mesma atenção para cada um de seus filhos e não descansará
enquanto não nos ver sãos e salvos no Reino eterno de seu Filho amado. Vamos receber com carinho
ela que também é a padroeira do nosso Brasil com o título de Nossa Senhora Aparecida.
*Música ou refrão
6- OFERTA DAS FLORES
Comentarista: Nossa Senhora se preocupou e até hoje ainda se preocupa com a humanidade. Foi tão
grande a sua luta pelo bem de todos que até entregou o seu único filho por amor a nós. Oferecer algo
de bom a alguém é o gesto mais nobre que se pode ter. O gesto da oferta significa desprendimento,
generosidade, abertura, amizade. Vamos seguir o exemplo de Maria e oferecer a Deus, nossos filhos,
parentes, amigos, os doentes, as crianças, os pobres, os oprimidos, os marginalizados da sociedade,
nossos governantes das nações.
Neste momento, façamos a oferta das rosas que trouxemos, pedindo a Maria que nos ajude a caminhar
como ela, aceitando de Deus não só as glórias, mais também as dores necessárias para a nossa
santificação.
*Música: Vem Maria, Vem.
Sugestão: Enquanto cantam, uma criança oferta as flores a Nossa Senhora, ou se preferir, várias crianças com
rosas nas mãos e coloca no vaso.
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7- OFERTA DO CORAÇÃO
Comentarista: Neste momento de reflexão, convidamos todos a colocarem a mão no seu coração e
ofertá-lo ao Senhor, assim como Maria, que entregou não só o seu coração, mais toda sua vida em
favor da humanidade.
*Cântico: Um Coração para Amar.
Sugestão: Enquanto cantam, uma criança oferta um coração à Nossa Senhora, ou se preferir, várias crianças
entram com corações com palavras que simbolizem o desejo de nosso coração (Ex: Paz, Saúde, Amor, Fé, etc).

08- OFERTA DO TERÇO
Comentarista: Em suas aparições, inúmeras vezes Maria nos pediu para rezar o terço. Peçamos a ela,
nesta dia, a graça de bem rezar esta oração, na certeza de que nossas súplicas chegarão ao seu Filho
e alcançaremos as graças que tanto desejamos.
*Música: O Terço.
Sugestão: Enquanto todos cantam, uma criança oferta um terço à Nossa Senhora.

09 - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA
Comentarista: Como toda mãe, Maria sorriu, chorou, amou,
sofreu, ensinou e aprendeu. Maria viveu a plenitude do ser mãe,
aceitando com humildade e resignação, todas as graças e dores
de sua missão, acompanhando seu filho amado até o último
suspiro na cruz.Terminada sua missão aqui na terra, Maria foi
elevada ao céu, onde certamente foi coroada por Jesus,
juntamente com os anjos e santos. Na condição de filhos, nos
reunimos neste dia para render nossas homenagens e também
coroar Maria, como nossa mãe e nossa rainha.
*Música: Perfeito é quem te criou
Sugestão: Enquanto toca a música entra uma criança trazendo a coroa, e podem ter outras vestidas de anjos.

VIVA NOSSA SENHORA!!!
VIVA!!!

