
VIGÍLIA: COM MARIA RAINHA DA PAZ, INTERCEDENDO PELA 
HUMANIDADE 

 
O ambiente da celebração na penumbra. (O Círio Pascal em destaque e algumas velas 
espalhadas no espaço da celebração). Pode-se usar panos (nas cores dos continentes) ao 
redor ou próximos do Círio Pascal, representando os cinco continentes: branco (Europa), 
amarelo (Ásia), vermelho (América), verde (África), azul (Oceania). Colocar uma imagem ou 
quadro de Nossa Senhora. 
 

Refrão: Força da Paz, cresça sempre, sempre mais. Que reine a paz e acabem as 
fronteiras, nós somos um. 

  
Após o refrão, acende-se o círio, fazendo a seguinte oração: Bendito sejas, Deus da Vida, 
porque iluminas as nossas trevas com a luz do Cristo ressuscitado e guias nossos 
passos no caminho da paz. Amém! 
Acendem-se as outras velas (enquanto isso, repete-se o refrão: força da paz) 
 

➢ Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém! 
  
RECORDAÇÃO DA VIDA: Neste tempo pascal, seguimos as pegadas de Jesus com Maria, 
intercedendo pela paz no mundo. Colocamos no coração do Ressuscitado o sofrimento que 
a humanidade enfrenta, tantas vidas perdidas, tantas famílias dilaceradas por conta da 
guerra, da fome, da violência, da ambição. 
(Lembrar outros acontecimentos)  
  
HINO:  

Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz! 

Onde houver ódio, que eu leve o amor. 
Onde houver ofensa que eu leve o perdão. 
Onde houver discórdia, que eu leve a união. 
Onde houver dúvida, que eu leve a fé. 
Onde houver erro, que eu leve a verdade. 
Onde houver desespero, que eu leve a esperança. 
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. 
Onde houver trevas, que eu leve a luz. 
 
Ó Mestre, fazei que eu procure mais 
consolar, que ser consolado, 
Compreender, que ser compreendido, 
Amar que ser amado. 
 
Pois é dando, que se recebe, 
É perdoando que se é perdoado 
E é morrendo que se vive 
Para a vida eterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Salmo 85 (84) 
Voltando do cativeiro para a terra prometida, o povo agradece ao Senhor e implora que Ele 

complete a salvação. 
 

Ouçam todos os povos da terra, é de paz que o Senhor vai falar, 
Deus conosco, seu nome mais lindo, meus irmãos e irmãs a cantar. 

 
1. Foste amigo, antigamente, desta terra que amaste, 

deste povo que escolheste; sua sorte melhoraste, 
perdoaste seus pecados, tua raiva acalmaste. 

 
2. Vem, de novo, restaurar-nos! Sempre irado estarás, 

indignado contra nós? E a vida não darás? 
Salvação e alegria, outra vez, não nos trarás? 

 
3. Escutemos suas palavras, é de paz que vai falar; 
paz ao povo, a seus fiéis, a quem dele se achegar. 

Está perto a salvação e a glória vai voltar. 
 

4. Eis: Amor, Fidelidade vão unidos se encontrar, 
bem assim, Justiça e Paz vão beijar-se e se abraçar. 

Vai brotar Fidelidade e Justiça se mostrar. 
 

5. E virão os benefícios do Senhor a abençoar; 
e os frutos do amor desta terra vão brotar, 

a Justiça diante dele e a Paz o seguirá. 
 

6. Glória ao Deus do universo ao que vem, glória e amor. 
Ao Espírito cantemos; sua ternura se mostrou, 
ao Deus vivo celebremos a alegria do louvor. 

 
ORAÇÃO 

Ó Deus, Senhor da paz, 
acende em nossas vidas o fogo da solidariedade e da justiça. 
Abençoa esta nossa vigília pela paz no mundo: 
que ela nos transforme para podermos viver 
sempre em teus caminhos. 
Destrói todos os instrumentos de violência e apressa o dia 
em que todos viveremos na verdadeira paz. 
Por Cristo, nosso Senhor! 
  
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

Aleluia! Aleluia! Aleluia! 
Louvor e glória a ti, Jesus, Senhor da Paz! 
  
EVANGELHO: Mateus 5, 1-12 (momento de silêncio ou partilha da palavra) 
 
PRECES 

C: Nesta vigília pela paz no mundo, com todos os que esperam um novo dia para a 
humanidade, supliquemos a Deus por todos os povos e nações, por intercessão de Maria, 
Rainha da Paz, dizendo: 
T: Maria, rainha da paz, intercedei por nós! 
 
 
 
 



Alguém coloca ao redor ou próximo do Círio Pascal o pano vermelho. 
A: Supliquemos pela paz em nossa América sofrida: Silêncio 
 
C: Senhor da Vida e defensor de todas as criaturas, por intercessão de Maria, 
olha a nossa América sofrida, explorada e massacrada.  Transforma a vida do nosso povo 
afro-ameríndio, para que a América seja o continente da liberdade e da democracia. 
Rezemos: 
 
T: Maria, rainha da paz, intercedei por nós! 
 
Alguém coloca ao redor ou próximo do Círio Pascal o pano verde. 
A: Supliquemos pela paz para o continente africano: Silêncio 
 
C: Senhor da Vida e defensor de todas as criaturas, por intercessão de Maria,  
olha pela nossa mãe África; ouve o clamor e o gemido do povo que passa por um deserto de 
provações e discórdias. Gera, então, em seu seio a semente de um novo tempo, e o toque 
dos tambores dará início à festa da prosperidade. Rezemos: 
 
Alguém coloca ao redor ou próximo do Círio Pascal o pano branco. 
A: Supliquemos pela paz para a Europa: Silêncio 
  
C: Senhor da Vida e defensor de todas as criaturas, por intercessão de Maria, olha pelo 
continente europeu. Acaba as discórdias e intrigas e dá a este continente um espírito ardente 
de solidariedade para que conheça, enfim, o esplendor da tua paz. Rezemos: 
 
Alguém coloca ao redor ou próximo do Círio Pascal o pano amarelo. 
A: Supliquemos pela paz para a Ásia: Silêncio 
 
C: Senhor da Vida e defensor de todas as criaturas, por intercessão de Maria,  
olha pelo povo que escolheste por sua herança. Dispersa e desarma os exércitos para que a 
paz seja restaurada e o povo possa viver na alegria e na liberdade de filhos e filhas. Rezemos: 
 
Alguém coloca ao redor ou próximo do Círio Pascal o pano azul. 
A: Supliquemos pela paz para a Oceania: Silêncio. 
 
C: Senhor da Vida e defensor de todas as criaturas, por intercessão de Maria,  
ouve o grito dos povos da Oceania. Banha cada ilha daquele arquipélago com as águas da 
prosperidade, e faz do sonho e da luta não-violenta de seus habitantes uma ponte de certezas 
por onde todos chegarão à vitória da paz. Rezemos:  
 
A: Supliquemos por todos os que se engajam na luta pela paz: Silêncio. 
 
C: Senhor da Vida e defensor de todas as criaturas, por intercessão de Maria, olha com 
carinho por todos os que promovem a paz. Enche de entusiasmo os que ainda têm coragem 
de empunhar a bandeira da paz. Devolve o ânimo aos desanimados e desperta os que ainda 
não acordaram para a luta. Que venha sobre nós, Pai, tua doçura e tua bênção. E para que 
teu Reino seja realidade aqui na terra, confirma a obra de nossas mãos. Rezemos 
 
A: Supliquemos pelos que governam os povos: Silêncio 
 
C: Senhor da Vida, fonte de sabedoria e Senhor das nações, por intercessão de Maria, olha 
por todos os povos da terra e seus governantes; inspira todos os chefes das nações para que 
bebam da tua fonte enquanto servem. Arranca toda e qualquer possibilidade de violação dos 
direitos humanos e faz da ONU um instrumento eficaz de paz. Rezemos: 
 



C: Senhor da Vida que ama todas as pessoas e conhece pelo nome, olhai pelos jovens, 
crianças, idosos e mulheres da Cidade de Manaus, vítimas da violência. Dai-nos força para 
viver o amor e promover uma cultura da paz na família, escola e comunidades 
 
A: Supliquemos para que sejamos livres de todos os males: Silêncio 
 
O Senhor escute nossa oração, por intercessão de Maria, nossa Mãe e rainha da Paz.  
Rezemos confiantes, como Jesus nos ensinou... Pai Nosso.... Pois vosso é o reino, o poder 
e a glória para sempre. Amém! 3 Ave Marias... 
 
ORAÇÃO 

Nós te agradecemos, Deus de todos povos e nações, por esta celebração. Sustentados por 
tua palavra e por tua ternura, dá-nos a graça de permanecemos firmes no compromisso pela 
paz e sermos, para todos, um sinal do teu amor. Por Cristo, nosso Senhor! 
 
C: O Deus de toda a luz, fortaleça a todas as pessoas e grupos que se empenham pela paz 
no mundo.  
T: Amém! 
C: O Deus, força e energia do universo, liberte-nos de todos os males e perigos e livre os 
povos das guerras e discórdias. T: Amém! 
C: Abençoe-nos o Deus de toda paz, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. T: Amém! 
 
 
CANTO: NOSSA SENHORA DA AMAZÔNIA –IMBAÚBA  
 
1. Nossa Senhora das águas, luz que a esperança alumia, Rainha das ribanceiras: Mãe-

nossa-de-cada-dia. 

2. Nossa Senhora das flores, nossa fé e nossa guia. Mãe da imensa Amazônia, Mãe nativa, 

Mãe Maria.  

3. Maria, mãe do mateiro, do caboclo pescador, do sofrido seringueiro, do esquecido lavrador.  

4. Mãe do índio destribado, dos que sofrem neste chão, Mãe da Amazônia e do povo, que 

clama libertação.  

5. Nossa Senhora das luzes, Madrinha da ecologia, dai ao homem predador, juízo e 

sabedoria.  

6. Nossa Senhora cabocla, Mãe de Jesus curumim, és a Rainha da Paz, desta paz que habita 

em mim. Rogai por nossa Amazônia, pra que nunca tenha fim.  

Coordenação Arquidiocesana de Pastoral 

 


