
 

 

1. ORIGEM DA COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO MÊS DE MAIO 

 

Tradicionalmente, o mês de maio é dedicado às mães e a Igreja Católica o dedica à Maria, Mãe                  
de Jesus. Essa tradição é antiga em nossa Igreja. Começou no século XIII, no ano de 1280. A                  
tradição se solidificou no século XIV, em Paris, onde a figura de Maria ganhou destaque. A Mãe                 
de Deus era simbolizada como uma flor adornada de jóias, então surgiram as coroações. Foi São                
Felipe Neri que começou a dedicar o mês de maio a Maria, fazendo a ela homenagens com flores. 

A tradição chegou ao Brasil pelos portugueses. Desde então, devotos realizam coroações da             
imagem de Nossa Senhora durante o mês de maio. 

As homenagens são uma forma de devoção: Maria é a Mãe de Deus! Celebrar o Mês de Maria é                   
devotar o nosso amor à Mãe de Deus e nossa Mãe. Um dos elementos marcantes do catolicismo                 
é a devoção mariana. Coroar Nossa Senhora é demonstrar que a reconhecemos como “Rainha”,              
mesmo na simplicidade de sua figura. 

Cada elemento que as crianças oferecem a Nossa Senhora tem um significado. A palma              
representa a pureza de Maria, o véu, sua virgindade (pureza), a coroa simboliza sua realeza e as                 
flores remetem à homenagem feita por São Felipe Neri. 

A coroação é uma forma de homenagear Nossa Senhora e retribuir a Ela o amor que recebemos                 
de Deus, pois, ao aceitar ser a Mãe de Jesus, o Filho do Altíssimo, permitiu chegar à humanidade                  
a salvação de Deus. 

Disponível em: http://www.catequistasemformacao.com/2014/05/origem-da-coroacao-de-nossa-senhora-no.html. 
Acesso em: 5 maio 2020. (Adaptado). 
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2. PREPARANDO O AMBIENTE 
 
Para a Coroação de Nossa Senhora em seu Lar, prepare o ambiente com o que tem em casa: 

● Mesa forrada com toalha branca.  
● Imagem (física ou impressa) ou quadro de Nossa Senhora em cima da mesa (caso não               

tenha imagem em casa ou não seja possível imprimir, o catequizando pode fazer um              
desenho de Nossa Senhora). 

● Vela (acesa, se possível). 
● Aparelho de som para tocar a música de coroação, caso não seja cantada.  

 
SUGESTÃO: Para que a Coroação a Nossa Senhora aconteça em família, é preciso, ao menos,               
duas pessoas reunidas. 

 

3. ORAÇÃO 

  
INICIAR COM O SINAL DA CRUZ: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 
LEITOR 1: É com imensa alegria que nos reunimos em família para, juntos, celebrarmos e render                
nossa homenagem àquela que, com grande fé, aceitou ser a Mãe do Redentor da humanidade.               
Vamos acolher esse momento, cantando.  
  
Sugestão: https://youtu.be/POlabN5wEYQ 
 
A Escolhida 
Ricardo Sá 
 
Uma entre todas foi a escolhida 
Fostes tu, Maria, a serva preferida 
Mãe do meu Senhor 
Mãe do meu Salvador 
Maria, cheia de graça e consolo 
Venha caminhar com teu povo 
Nossa mãe sempre será 
Maria, cheia de graça e consolo 
Venha caminhar com teu povo 
Nossa mãe sempre será 
Roga pelos pecadores desta Terra 
Roga pelo povo que em Deus espera 
Mãe do meu Senhor, 
Mãe do meu Salvador. 
Maria, cheia de graça e consolo 
Venha caminhar com teu povo 
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Nossa mãe sempre será 
Maria, cheia de graça e consolo 
Venha caminhar com teu povo 
Nossa mãe sempre será 
Maria, cheia de graça e consolo 
Venha caminhar com teu povo 
Nossa mãe sempre será 
Maria, cheia de graça e consolo 
Venha… 
 
LEITOR 2: Maria se fez presente, pela primeira vez, aceitando o convite de Deus para ser a Mãe                  
do Salvador do mundo. Saudemos a Virgem Maria rezando. REZA-SE a Ave-Maria. 

 

4. A COROAÇÃO 

 

Durante a coroação, a família oferta: 

1. Flores: representa Maria, a mais bela flor de todas. 
2. O terço: representa a fé, a religiosidade do povo. 
3. A palma: representa a “rainha dos mártires” e a pureza de Nossa Senhora. 
4. O véu: representa a virgindade (imaculada, sem mancha) de Nossa Senhora. 
5. A coroa: mostra que ela é a rainha do céu e da terra, mãe de toda a humanidade. 

Sugestões de músicas para a coroação: 
1. https://youtu.be/YHws_ZCTgf4 
2. https://youtu.be/i-irAjI7tEo 
3. https://youtu.be/KJDWnVyk3zs 

 
Maria, mãe de Jesus e nossa mãe, rogai por nós! 

CAPRICHE, pois Maria merece todo o nosso Amor e Gratidão 
 

 

Música da Coroação a Nossa Senhora 

Com alegria, aqui estamos 

 Com alegria aqui estamos  
pra coroar nossa mãe 

Vamos cantar com todo amor,  
ó Virgem Santa, Mãe do Senhor 

 

 
1. Recebe as FLORES que te ofertamos 
Com muito amor e com devoção 
Ó Mãe querida, nós te amamos, 
Com todo amor no coração. 
 

2. Recebe o TERÇO... 
3. Recebe a PALMA... 
4. Recebe o VÉU... 
5. Esta COROA...  
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APÓS A COROAÇÃO 
 
LEITOR 1: Diante da presença de Maria coroada como nossa Rainha, nos tornamos crianças              
necessitadas dos cuidados de tão terna e afetuosa Mãe. Queremos confiar a ela nossas vidas,               
nossos anseios, nossos sonhos e, de modo muito particular, nossas famílias, para que, com suas               
graças e bênçãos, possamos realizar plenamente a vontade do Pai, na vida de cada um de nós.                 
Amém. 
 

5. ORAÇÃO FINAL 

 

LEITOR 1: Rezemos pelas nossas famílias, pelo povo que passa fome, pelas crianças que não               
têm escola nem um lar para morar, pelas pessoas que morrem a cada dia, vítimas da pandemia                 
em nosso mundo. Rezemos. REZA-SE o Pai-Nosso. 

LEITOR 2: Vamos Consagrar nossa vida a Maria cantando/rezando. 

 

Consagração a Nossa Senhora 
 
Oh! Minha Senhora e também minha Mãe, 
eu me ofereço inteiramente, todo a vós. 
E em prova da minha devoção, 
eu hoje vos dou meu coração. 
Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca. 
Tudo o que sou desejo que a vós pertença. 
Incomparável Mãe, 
guardai-me, defendei-me, 
como filho(a) e propriedade vossa. 
AMÉM! 
 
Disponível em: http://www.amoranossasenhora.com.br/os-misterios-da-infancia-de-jesus-em-oracao/. 

Acesso em: 2 maio 2020. 
 
A Consagração também pode ser cantada: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZqR2K6nWWMA 

 
LEITOR 2: Agradecemos a Deus por este momento familiar. Que Deus nos acompanhe e nos               
conduza ao bom caminho com a intercessão de Nossa Senhora de Fátima. Amém. 
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Sugestões de músicas para ouvir durante o momento de coroação:  

a) https://www.youtube.com/watch?v=bAZQv1rM9TI 
b) https://www.youtube.com/watch?v=d6nrcPMDHBo 
 

Como adaptar as ofertas com o que tiver em casa: 
 
1. Recebe as FLORES – usa-se um vaso de flor ou desenho de flores. 
2. Recebe o TERÇO – ou gravura de um terço ou desenho do terço. 
3. Recebe a PALMA – a família oferta um raminho, como gesto de entrega. 
4. Recebe o VÉU – pode ser um lenço branco ou uma toalha branca.  
5. Esta COROA – pode ser desenhada, confeccionada pela família, pode ser feita também com               
ramos ou flores, ou duas pessoas da família unem seus dedos das mãos formando uma coroa. 
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