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APRESENTAÇÃO
A FTD Educação, como parte da missão Marista no Brasil, há 120 anos tem se 
dedicado a atuar no campo educacional no país. Uma presença que não se restringe 
à produção de livros, mas oferece soluções educacionais conectadas com o futuro, 
sempre nas trilhas dos valores vividos e pregados por São Marcelino Champagnat, 
fundador do Instituto.  

Com um olhar voltado à integração entre família e escola, temos no Integra 
Confessionais um diferencial que visa oferecer às instituições subsídios capazes de 
colaborar com uma espiritualidade encarnada na missão e identidade cristã. Por isso, 
atentos ao calendário escolar e religioso, propomos periodicamente, momentos de 
reflexão e aprofundamento, que possam ser inseridos na vida de toda a comunidade 
escolar. 

Assim, apresentamos a terceira edição das Estações Marianas, cujo objetivo é meditar 
sobre o testemunho de fé e perseverança da mãe de Jesus, e como seu exemplo de 
vida pode iluminar nossos caminhos nesses tempos tão desafiantes para a 
sociedade. 

Convidamos a todos que queiram embarcar nessas Estações, na certeza de que 
juntos podemos trilhar um caminho de descobertas e crescimento. Que a Boa Mãe 
interceda por nós!

Contem com a gente, afinal, NOSSA MISSÃO É APOIAR A SUA! 

INTEGRA CONFESSIONAIS – FTD EDUCAÇÃO
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INTRODUÇÃO
Quando falamos em estação normalmente nos vem à mente a ideia de parada, 
aqueles espaços de encontro onde muitas histórias e vidas se encontram, enquanto 
nos preparamos para começar ou continuar um trajeto. Nas estações de trem, metrô 
ou ônibus, por exemplo, são muitas as situações que se esbarram, vidas que se fazem 
e refazem no cotidiano de um mundo sempre dinâmico. 

Assim também pensamos as Estações Marianas. Refletindo sobre momentos da vida 
de Maria, queremos trazer luzes para os caminhos de hoje, com seus revezes e 
alegrias, desafios e perspectivas. Compreendendo que a mãe de Jesus, tal qual toda 
humanidade, enfrentou muitos percalços na vida, vemos, no entanto, em sua 
experiência, a marca da docilidade, da perseverança e da fé. E esse forte testemunho 
nos ajuda a buscar a força presente no reconhecimento de nossa vulnerabilidade. 

Nessa travessia com Maria nos acompanha a Palavra de Deus, através do método da 
Leitura Orante, com os quatro passos orientadores para melhor aprofundarmos nas 
meditações propostas. Pela Palavra adentraremos em momentos importantes da 
missão mariana, sempre ligados a seu propósito de vida: ser morada e cuidadora do 
Filho de Deus. A vida de Maria está ligada a essa missão, por isso só compreendemos 
sua importância quando a associamos a Jesus, suas ações e seu testemunho sobre o 
Pai. 

Aprendamos, pois, de Maria, a Boa Mãe, o exemplo da fidelidade e da coragem para 
enfrentar as diversas situações da vida, sem perder a esperança e a fé.
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OS QUATRO PASSOS DA
LEITURA ORANTE DA BÍBLIA

1º passo: Leitura
O que o texto diz?

Ler atentamente, sem pressa, dando-se tempo para saborear cada palavra. Buscar 
descobrir os termos desconhecidos, procurando uma primeira compreensão do 
contexto em que se passa aquela situação. 

2º passo: Meditação
O que o texto me diz?

Buscar assimilar, repetir e guardar o que foi lido e compreendido, destacando o que 
mais chamou atenção e despertou a sensibilidade. 

3º passo: Oração
O que o texto me faz dizer a Deus? 

É uma consequência do passo anterior. A meditação leva à abertura ao diálogo com 
Deus. Momento de apresentar a Deus o que nasce no coração, explicitar em oração, 
súplica, agradecimento, a profundidade da experiência vivida. 

4º passo: Contemplação
Deixar Deus falar.

É o momento de deixar que a voz de Deus guie nossas resoluções. Para o cristão, toda 
resolução de vida deve ser fruto de uma meditação profunda da Palavra. Por isso, o 
passo da meditação está também intimamente ligado às ações de vida. Contemplar 
para melhor se colocar diante da vida.
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ESTAÇÕES MARIANAS 
Oração Inicial 

ORAÇÃO A MARIA, MÃE DA IGREJA, MÃE DA NOSSA FÉ  
PAPA FRANCISCO

Ajudai, ó Mãe, a nossa fé. 
Abri o nosso ouvido à Palavra, para reconhecermos a voz de Deus e o seu chamado. 

Despertai em nós o desejo de seguir os seus passos, saindo da nossa terra e 
acolhendo a sua promessa.  
Ajudai-nos a deixar-nos tocar pelo seu amor, para podermos tocá-Lo com a fé. 
Ajudai-nos a confiar-nos plenamente a Ele, a crer no seu amor, sobretudo nos 
momentos de tribulação e cruz, quando a nossa fé é chamada a amadurecer. 
Semeai, na nossa fé, a alegria do Ressuscitado. 
Recordai-nos que quem crê nunca está sozinho. 
Ensinai-nos a ver com os olhos de Jesus, para que Ele seja luz no nosso caminho.  

E que esta luz da fé cresça sempre em nós até chegar aquele dia sem ocaso que é o 
próprio Cristo, vosso Filho, nosso Senhor. 
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PRIMEIRA ESTAÇÃO 
Maria, a mãe do Verbo Encarnado

Ambientação: Uma toalha ao centro, um jarro de flores, vela acesa e uma imagem de 
Maria. Fundo musical. 

Acolhida e oração inicial: Em nome do Pai... 

Sensibilização 

Animador: Começamos hoje a trilha das Estações Marianas, momento de refletir 
sobre o exemplo de Maria para a vida dos cristãos. Assim, queremos aprender mais 
sobre sua vida e missão junto de seu filho Jesus. Na primeira parada, vamos meditar 
sobre o “Sim” de Maria, aquela jovem de origem humilde, que desde cedo viveu 
profundamente sua fé. Por este sim tornou-se pleno o cumprimento das promessas 
do Senhor. 

L1: Hoje, também nós somos desafiados a abrir nossos corações para viver com maior 
profundidade nossa vocação à vida e ao cuidado.  

L2: Abrir-se ao amor de Deus é ser capaz de entender que nossa vida tem mais 
sentido quando nos colocarmos a serviço de nossos irmãos e irmãs.

O evangelista Lucas nos apresenta Maria como exemplo de fidelidade a Deus. Assim se pode 
compreender seu SIM confiante diante da anunciação feita pelo anjo. Ser a mãe de Jesus, 
mais que uma honra é uma missão, pois junto daquele menino se cumpria a grande 
promessa: ao se fazer humano, Deus quis nos apresentar o caminho da salvação. E, ainda 
mais, nos fazer compreender que no caminho da vida, Ele permanece ao lado dos humildes 
e simples de coração, capazes de entender a nobreza do serviço dedicado aos irmãos. 

PRIMEIRA ESTAÇÃO 
Maria, a mãe do Verbo Encarnado

Ambientação: Uma toalha ao centro, um jarro de flores, vela acesa e uma imagem de 
M i F d i l

O evangelista Lucas nos apresenta Maria como exemplo de fidelidade a Deus. Assim se pode 
compreender seu SIM confiante diante da anunciação feita pelo anjo. Ser a mãe de Jesus, 
mais que uma honra é uma missão, pois junto daquele menino se cumpria a grande 
promessa: ao se fazer humano, Deus quis nos apresentar o caminho da salvação. E, ainda 
mais, nos fazer compreender que no caminho da vida, Ele permanece ao lado dos humildes 
e simples de coração, capazes de entender a nobreza do serviço dedicado aos irmãos.
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Todos: Como Maria, queremos também aprender a enfrentar com alegria e 
coragem nossos desafios, certos de que Deus estará sempre conosco. 

Canto inicial:  Leitura Orante 
Texto Bíblico: Lc 1, 26-49
Releitura do Texto Bíblico   
Meditação da Palavra: momento de silêncio
Partilha da Palavra: O que me chamou mais atenção no texto? Por livre iniciativa.

Oração: Coloquemos ao Senhor nossas preces, à luz da Palavra e das realidades 
sobre as quais rezamos neste dia (preces espontâneas).

Pai-Nosso + Ave Maria

Gesto concreto: O que nos propomos a fazer pela sociedade, pelos nossos irmãos e 
irmãs à luz da Santa Palavra e na confiança que brota do exemplo de Maria?

Oração de Consagração à Nossa Senhora 

Canto de Final.
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SEGUNDA ESTAÇÃO
Maria, mãe da Divina Providência

Ambientação: Uma toalha ao centro, flores, vela acesa, imagem de Maria; palavras 
que lembrem a primeira meditação. Fundo musical. 

Acolhida e oração inicial: Em nome do Pati... 

Sensibilização 

Animador: Na segunda parada das Estações Marianas, vamos refletir sobre a 
presença de Maria na vida de Jesus, e o que ela nos ensina sobre a confiança e a fé, 
como ela nos testemunha nas bodas de Caná.

L1: Muitas vezes temos dificuldade em entender os acontecimentos, temos pressa 
para resolver as coisas sem buscar a ajuda correta. Nas bodas de Caná, Maria nos 
ensina que devemos levar a Jesus nossas preocupações e angústias, pois ele sempre 
terá um tempo certo para agir em nosso favor.

L2: Fazer o que Jesus diz significa confiar em sua palavra, que nunca falha e não nos 
deixa esquecidos.

Como mãe atenta e discípula fiel, Maria está presente em diversos momentos da vida 
pública de seu filho. Assim, com a sensibilidade materna e a percepção apurada, manifesta 
seu papel de intercessora em situações importantes, como revelam os evangelhos. As bodas 
de Caná personificam essa presença discreta e sensível, que sabe que a Divina Graça 
provém daquele que nos revela a face amorosa do Pai. Assim se pode compreender sua 
instrução: “façam tudo o que Ele vos disser”, indicando Jesus, o Cristo, como Caminho, 
Verdade e Vida. 
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Todos: Como Maria, queremos também aprender a confiar sempre na Palavra de 
Deus, pois sabemos que Ele nunca nos deixará sozinhos. Como ela nos ensinou, 
façamos tudo o que ele nos disser.

Canto inicial:  Leitura Orante 
Texto Bíblico: Jo 2,1-11
Releitura do Texto Bíblico   
Meditação da Palavra: momento de silêncio
Partilha da Palavra: O que me chamou mais atenção no texto? Por livre iniciativa.

Oração: Façamos nossas preces ao Senhor, na certeza de que ele sempre olha por 
nós, à luz da Palavra e das realidades sobre as quais rezamos neste dia (preces 
espontâneas).

Pai-Nosso + Ave Maria

Gesto concreto: O que nos propomos a fazer pela sociedade, pelos nossos irmãos e 
irmãs à luz da Santa Palavra e na confiança que brota do exemplo de Maria?

Oração de Consagração à Nossa Senhora 

Canto de Final.
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TERCEIRA ESTAÇÃO
Maria, mãe da Esperança

Ambientação: Uma toalha ao centro, flores, vela acesa e uma imagem de Maria; uma 
palavra que resuma cada dia anterior. Fundo musical.  

Acolhida e oração inicial: Em nome do Pati... 

Sensibilização 

Animador: Estamos hoje na terceira parada das Estações Marianas. E neste dia 
vamos refletir sobre a esperança, à luz da presença de Maria no momento pascal de 
Jesus, desde a cruz até a ressurreição. Procuremos meditar sobre essa força bonita 
que move toda a humanidade na busca de finais felizes para as histórias e desafios 
da vida.

L1: Estamos hoje na terceira parada das Estações Marianas. E neste dia vamos refletir 
sobre a esperança, à luz da presença de Maria no momento pascal de Jesus, desde a 
cruz até a ressurreição. Procuremos meditar sobre essa força bonita que move toda 
a humanidade na busca de finais felizes para as histórias e desafios da vida.

Se ao longo da vida pública de Jesus, Maria esteve sempre presente, não seria diferente nos 
momentos mais importantes. Da cruz à ressurreição, seu amor materno permanece fiel e 
inabalável, acreditando nas promessas de Deus, e mostrando-se assim como exemplo para 
todo discípulo de ontem e de hoje. No cuidado da mãe que acolhe o filho nas mais dolorosas 
situações, vemos o sentido da esperança que não se desfaz frente aos reveses da vida, mas 
espera, no silêncio e observância, o renascimento da esperança no coração de seu povo. 

TERCEIRA ESTAÇÃO
Maria, mãe da Esperança

Ambientação: Uma toalha ao centro, flores, vela acesa e uma imagem de Maria; uma 
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Se ao longo da vida pública de Jesus, Maria esteve sempre presente, não seria diferente nos 
momentos mais importantes. Da cruz à ressurreição, seu amor materno permanece fiel e
inabalável, acreditando nas promessas de Deus, e mostrando-se assim como exemplo para 
todo discípulo de ontem e de hoje. No cuidado da mãe que acolhe o filho nas mais dolorosas 
situações, vemos o sentido da esperança que não se desfaz frente aos reveses da vida, mas 
espera, no silêncio e observância, o renascimento da esperança no coração de seu povo. 
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L2: A esperança move o mundo. E isso também nos testemunha a mãe de Jesus. Fiel 
a Deus, ela acredita nas promessas Dele, e mantém no coração a certeza de que a 
dor será passageira. E é isso mesmo que se mostra com a ressurreição. 

L3: Também hoje, muitas mães continuam a lutar por seus filhos, com uma 
esperança inabalável. Assim, permanecem sendo sinais de um amor sem medida. 

Todos: Maria nos ensina que a esperança fortalece nossa vida. Por isso, com ela, 
queremos semear a esperança pelos caminhos onde passarmos, pois sabemos 
que a vida vence a morte. 

Canto inicial:  Leitura Orante 
Texto Bíblico: Jo 19,25-27
Releitura do Texto Bíblico   
Meditação da Palavra: momento de silêncio
Partilha da Palavra: O que me chamou mais atenção no texto? Por livre iniciativa.

Oração: Coloquemos ao Senhor nossas preces, à luz da Palavra e das realidades 
sobre as quais rezamos neste dia (preces espontâneas).

Pai-Nosso + Ave Maria

Gesto concreto: O que nos propomos a fazer pela sociedade, pelos nossos irmãos e 
irmãs à luz da Santa Palavra e na confiança que brota do exemplo de Maria?

Oração de Consagração à Nossa Senhora 

Canto de Final.

13



QUARTA ESTAÇÃO
Maria, mãe da Perseverança 

Ambientação: Uma toalha ao centro, flores, vela acesa e uma imagem de Maria; um 
desenho que resuma cada dia anterior. Fundo musical.

Acolhida e oração inicial: Em nome do Pati... 

Sensibilização 

Animador: Chegamos à última parada das Estações Marianas. E neste dia vamos 
falar da perseverança e presença de Maria junto aos discípulos no Pentecostes. Esse 
momento importante fala da vinda do Espírito Santo, que sustenta a missão e o 
testemunho de todos os discípulos ao longo da história. 

L1: A perseverança no caminho é um dos maiores desafios do discípulo, pois nem 
sempre as coisas são fáceis. A perseguição, as incompreensões e tantas outras 
situações desafiam o projeto.

L2: Por isso é tão importante falar dessa presença de Maria no cenáculo. Em sua vida, 
ela sofreu todas essas perseguições, acompanhou intensamente a vida de seu filho 
e não desanimou, mesmo quando tudo parecia perdido. 

A missão de Maria se une à de todo discípulo: deixando-se guiar pelo Espírito Santo, dar 
testemunho da vida e do amor de Jesus para todos os homens e mulheres desse mundo. 
Assim, nos Atos dos Apóstolos, a mãe de Jesus está junto aos discípulos, perseverantes na 
esperança, à espera do Pentecostes, sinal dos novos tempos e nova missão. Nessa passagem 
fica claro que sua tarefa ultrapassa a gestação e o cuidado do filho, mas é ainda 
ressignificada, ao torná-la, e cada discípulo, ”gestadores” e continuadores do Cristo na vida 
da Igreja e do mundo. 

QUARTA EEEEESSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Maria, mãe da Perseverança 

Ambientação: Uma toalha ao centro, flores, vela acesa e uma imagem de Maria; um 
desenho que resuma cada dia anterior. Fundo musical.

Acolhida e oração inicial: Em nome do Pati... 

Sensibilização 

A missão de Maria se une à de todo discípulo: deixando-se guiar pelo Espírito Santo, dar 
testemunho da vida e do amor de Jesus para todos os homens e mulheres desse mundo. 
Assim, nos Atos dos Apóstolos, a mãe de Jesus está junto aos discípulos, perseverantes na 
esperança, à espera do Pentecostes, sinal dos novos tempos e nova missão. Nessa passagem 
fica claro que sua tarefa ultrapassa a gestação e o cuidado do filho, mas é ainda 
ressignificada, ao torná-la, e cada discípulo, ”gestadores” e continuadores do Cristo na vida 
da Igreja e do mundo.
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L3: Perseverar é um dos grandes desafios da vida. Porque exige de nós resiliência, 
esperança e capacidade de manter-se fiel mesmo em meio aos momentos mais 
difíceis.

Todos: Ajuda-nos, Maria, a compreender que a perseverança é fundamental na 
conquista de nossos sonhos. Que as dificuldades não nos paralisem, mas nos 
façam crescer.  

Canto inicial:  Leitura Orante 
Texto Bíblico: At 2, 12-14
Releitura do Texto Bíblico   
Meditação da Palavra: Momento de silêncio
Partilha da Palavra: O que me chamou mais atenção no texto? Por livre iniciativa.

Oração: Coloquemos ao Senhor nossas preces, à luz da Palavra e das realidades 
sobre as quais rezamos neste dia (preces espontâneas).

Pai-Nosso + Ave Maria

Gesto concreto: O que nos propomos a fazer pela sociedade, pelos nossos irmãos e 
irmãs à luz da Santa Palavra e na confiança que brota do exemplo de Maria?

Oração de Consagração à Nossa Senhora 

Canto de Final.
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ORAÇÃO VOCACIONAL MARIANA

Maria, Mulher da escuta, abre os nossos ouvidos; faz com que saibamos ouvir 
a Palavra do teu Filho Jesus no meio das mil palavras deste mundo; faz com 
que saibamos ouvir a realidade em que vivemos, cada pessoa que 
encontramos, especialmente quem é pobre e necessitado, quem se 
encontra em dificuldade. 

Maria, Mulher da decisão, ilumina a nossa mente e o nosso coração, a fim de 
que saibamos obedecer à Palavra do teu Filho Jesus, sem hesitações; 
concede-nos a coragem da decisão, de não nos deixarmos arrastar para que 
outros orientem a nossa vida. 

Maria, Mulher da ação, faz com que as nossas mãos e os nossos pés se 
movam apressadamente rumo aos outros, para levar a caridade e o amor do 
teu Filho Jesus, para levar ao mundo, como tu, a luz do Evangelho. Amém! 



17

Melhores músicas
católicas Marianas

Os mais lindos
cantos Marianos

Consagração a
Nossa Senhora

CANTOS MARIANOS 

https://www.youtube.com/watch?v=l_qZrMoAVmk
https://www.youtube.com/watch?v=3iLlrTOlvxM
https://www.youtube.com/watch?v=ZqR2K6nWWMA
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