
1



2

1ª HISTÓRIA
O Círio de Nazaré

Maria, a mãe de Jesus, ao longo da história apareceu 
para alguns abençoados homens. Normalmente 
ela vinha trazendo algum recado de Deus... e nós 
podemos chamar ela de diversos nomes... e esses 
nomes têm a ver com o jeito em que ela apareceu, ou 
a forma em que ela foi desenhada ou pintada...
E um dos nomes que ela é conhecida é “Maria de 
Nazaré”, porque foi lá na cidade de Nazaré que Maria 
criou o Menino Jesus, lá que ela cuidou da casa, e foi 
uma santa mãe e esposa...   por isso ela é representada 
segurando o Menino Jesus nos braços... 
Essa devoção à Maria de Nazaré começou lá em 
Portugal, e mais tarde trazida ao Brasil pelos padres 
Jesuítas junto com nossos amigos portugueses.
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E agora vou contar uma história bem legal, que 
aconteceu em Belém, lá no estado do Pará. Um 
jovem moço, que se chamava Plácido José, estava 
passando na beira do riacho e viu algo diferente, 
chegou mais perto e percebeu que ali no meio das 
folhas tinha uma linda imagem de Nossa Senhora de 
Nazaré... Ele ficou muito alegre com aquele achado... 
a pegou e levou para sua simples casinha... lá ele 
arrumou um lugarzinho todo especial para aquela 
santinha, contou aos amigos e rezaram para ela... 
No amanhecer do outro dia, Plácido ao acordar para 
trabalhar percebeu que a Virgem de Nazaré não 
estava mais no lugar que ele tinha arrumado pra ela... 
ela tinha sumido...  achou estranho tudo aquilo, e saiu 
a procurar... ele foi encontrar a imagem de novo, no 
mesmo lugar que tinha encontrado a primeira vez, 
às margens do riachinho... e mais uma vez, a pegou 
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e levou para sua 
casinha... mas no 
outro dia de novo 
a santinha voltou 
m is te r i osamen te 
pro lugar onde 
foi achada... e de 
novo... de novo e de 
novo... 
Isso chamou atenção das autoridades e dessa vez a 
imagem foi levada para o palácio do governo, e vocês 
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acreditam que ela também fugiu de lá? E voltou pro 
lugarzinho de sempre... 
Com isso, Plácido entendeu que aquela Nossa 
Senhora de Nazaré queria uma igreja em devoção a 
ela e seu Filho, ali naquele lugar em que ela sempre 
voltava. Construiu então, uma pequena capela as 
margens do riachinho... 
A história se espalhou e as pessoas vinham de muito 
longe para conhecer... essas pessoas foram chamadas 
de peregrinos... com isso, a simples capelinha ficou 
pequena e precisaram fazer outra maior... e mais tarde 
uma enorme e linda basílica foi construída no local... 
essa basílica recebe até os dias de hoje um montão de 
gente... 
E todo ano fazem uma linda festa para celebrar esse 
momento, as pessoas se preparam e organizam 
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com muito carinho cada detalhe da festa... todo ano 
a imagem da Virgem de Nazaré ganha um manto 
novinho, cada um mais lindo que o outro... cheio e 
de pedras preciosas e ornamentos... tudo que Nossa 
Senhora e seu filho Jesus merecem... 
Essa festa se chama Círio de Nazaré. Círio é uma 
grande procissão, que leva a imagem de um local para 
outro... a imagem vai levada em um trono de madeira 
chamado berlinda... essa festa é bem famosa, e tem 
vários tipos de procissão... tem uma procissão de 
carro, outra de moto, de bicicleta e até uma procissão 
de barco... uma para os jovens e outra especialmente 
para crianças que se vestem de anjinhos... e também 
a boa e velha procissão a pé... da berlinda de Nossa 
Senhora de Nazaré e seu filho Jesus sai uma corda 
que o povo vai puxando durante toda a procissão.  
Milhares de pessoas participam, e todo mundo quer 
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ajudar a puxar um pouquinho a corda... para poder 
fazer parte daquela linda festa... 
Puxa, é tão legal ver tanta gente reunida assim pra 
rezar, não é? E todos pedindo pra essa Mãezinha 
que com carinho vai lá pedir a seu filho, o Menino 
Jesus, pra que Ele tenha piedade de nós, e perdoe os 
nossos pecados. E que filho não atende o pedido de 
uma bondosa mãe, não é? 
Então, como filhos amados só podemos pedir: Nossa 
Senhora de Nazaré, rogai por nós... Amém!
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2ª HISTÓRIA
Obediência e Fortaleza

APRENDENDO VIRTUDES COM MARIA
Nós já sabemos que lá na cidade de Nazaré vivia uma 
Santa Família... E a Virgem Maria, foi uma boa esposa 
para São José e uma excelente Mãe para o Menino 
Jesus... ensinou tantas coisas para Ele... e nós também 
podemos aprender muito com essa Mãe...
Todo mundo sabe que a obediência é quando 
aceitamos as ordens dadas pelos mais velhos 
e mais sábios... e entre todas as pessoas que 
existiram, Maria foi a que melhor nos ensinou essa 
virtude da OBEDIÊNCIA...
Ela obedeceu com carinho, quando precisou receber 
na sua barriga o Filho de Deus... obedeceu mesmo 

OBEDIÊNCIA FORTALEZA
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sem entender muito bem tudo aquilo que estava 
acontecendo... e ela fez isso tudo porque sabia que 
Deus é muito maior e infinitamente mais sábio, e 
Ele sabe de todas as coisas... Maria sabia disso... e 
simplesmente obedeceu... 
E assim ela aceitou com carinho tudo o que foi 
mandado por Deus, as dificuldades, as aflições da 
vida... mesmo, às vezes, sendo difícil, e parecendo 
que não tava certo, obediente ela seguiu, sempre 
lembrando que Deus sabe todas as coisas... 
Assim... devemos nós também ser obedientes... 
obedientes primeiramente a Deus, cumprindo os 
mandamentos deixados por Ele... e no próprio 
mandamento nos diz para obedecer o papai e a 
mamãe...  podemos incluir aqui também nossos avós... 
as pessoas mais velhas já viveram bem mais do que 
a gente, e conhecem muitas coisas... e quando dão 
algum conselho é para o nosso bem... 
Quando lhe mandam arrumar o quarto... e é chato 
e cansativo, seria bem melhor brincar, não é? Mas 
devemos obedecer como Maria... porque agora você 
não entende, mas quando for mais velho vai entender 



10

que a organização é 
importante...
Ou quando lhe 
proíbem de jogar vídeo 
game ou assistir TV... 
mesmo sendo chato 
precisa obedecer 
que nem Maria nos 
ensinou... agora você 
deve estar até bravo 
com isso tudo... mas... 
os mais velhos estão 
tentando lhe ensinar 
algo importante... 

aceita com carinho... porque Deus sabe de todas as 
coisas. 
Para enfrentarmos as dificuldades da nossa vida, e 
resistir as tentações que nos afastam de Deus...  é 
preciso ter a virtude da FORTALEZA... e Maria nos 
ensina como ser fortes...
Imagino que desde a infância a Virgem Maria passou 
por situações difíceis, ela vinha de uma família simples 
de artesões, casou-se com São José um homem 
trabalhador e simples... Maria teve que fazer os 
serviços da casa, cuidar de tudo... precisou  também 
fazer longa viagem grávida para Belém... Fugir com seu 
Filho porque Herodes queria matá-lo ainda bebê... ela 
esteve sempre ali, pronta para enfrentar o que viria... E 
o mais difícil ato de fortaleza, foi quando permaneceu 
de pé... ao lado da cruz, vendo todo o sofrimento  do 
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seu amado Filho... talvez todas as dificuldades que 
ela passou na vida... a tinham preparado para aquele 
momento... ela permaneceu de pé... sem desanimar... 
foi forte... e ficou ao lado de Jesus até o fim... 
Na vida passamos por momentos difíceis... às vezes 
temos medo... sentimos tristeza... ou até outras pessoas 
nos fazem ficar tristes... perdemos algum parente 
próximo... e tantos outros sofrimentos... E igual a Maria, 
podemos ter o dom da fortaleza, só precisamos ficar 
ao lado de Jesus, igual a Virgem... dessa forma vamos 
permanecer firmes, sem desanimar... e seremos fortes...  
Assim aos poucos imitamos a Virgem Maria na 
OBEDIÊNCIA e na FORTALEZA.
Então por hoje é só. Fiquem com Deus e Nossa 
Senhora! 
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3ª HISTÓRIA
Oração e Sacrifício

ORAÇÃO SACRIFÍCIO

APRENDENDO VIRTUDES COM MARIA

Nós já sabemos que lá na cidade de Nazaré vivia 
uma Santa Família... A Virgem Maria, foi uma boa 
esposa para São José e uma excelente Mãe para 
o Menino Jesus... ensinou tantas coisas para Ele... 
e nós também podemos aprender muito com essa 
Mãe...
Maria, desde criança, foi escolhida 
para ser mãe do filho de Deus, era 
uma menina linda, meiga, e estava 
sempre em ORAÇÃO... 
ahh a oração, aqui vamos 
aprender com Maria um 
pouco mais sobre a virtude 
da oração... 



13

Logo quando o anjo anunciou que ela seria mãe 
de Jesus, ele disse bem assim:  “Alegra-te, Cheia 
de graça, o Senhor está com você”... então a gente 
pensa, se Maria estava cheia da graça de Deus, 
e Deus estava com ela... isso só pode ser porque 
ela estava sempre em oração, não é? Ela rezava e 
pedia muito que Deus a iluminasse... afinal, a gente 
só consegue as graças de Deus se pedirmos em 
oração...
Podemos ver também que ela não parou de rezar 
enquanto viveu, quando lembramos que ela estava 
rezando junto com os apóstolos lá em Pentecostes... 
quando o Espírito Santo desceu sobre todos eles em 
forma de línguas de fogo...
E se a Virgem Maria que já era Santa estava 
sempre fazendo orações, nós também, pobrezinhos 
pecadores...  devemos seguir o exemplo dessa Mãe, 
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fazer igual... e separar ao menos um pouquinho do 
nosso dia para rezar, conversar com Deus, rezar o 
terço com a família, e ir à missa... assim, a exemplo 
de Maria, através da oração todos os dias, nós 
ficamos cada vez mais pertinho de Deus, e assim 
conquistamos mais as suas Graças. 
Outra virtude que podemos aprender com Maria 
é a virtude do SACRIFÍCIO... sacrifício é quando 
deixamos de fazer algo bom para nós, para fazer algo 
por outra pessoa; por Deus, e isso pode até causar 
algum sofrimento, mas a gente nem liga, porque 
sabemos que estamos trocando por algo melhor... 
Já no início, quando a Virgem Maria aceitou ser a Mãe 
do filho de Deus... ela sacrificou uma vida comum e 
normal... para ser mãe do filho de Deus, e já sabia 
que ia passar por muitas aflições e sofrimentos... 
a começar porque ficou grávida, sem ainda estar 
casada com São José... e depois quando precisaram 
fugir, porque o rei Herodes queria matar o pobrezinho 
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Menino Jesus... outra vez, quando Jesus ficou por 
três dias perdido, ainda bem que ela O encontrou 
depois no templo, ensinando os doutores da lei...
Mas o maior e pior sofrimento foi ver o seu querido 
filho Jesus ser tão machucado...  carregando sua 
própria cruz até o calvário... ser cruficado e morto...  
nós percebemos  que Maria esteve o tempo todo 
assistindo tudo aquilo de longe, sofrendo e chorando...  
e assim como seu Filho... não disse uma palavra... 
não reclamou... ficou quieta... fazendo orações em 
seu coração... 
Assim podemos imitar Maria nas pequenas tarefas 
do dia a dia... tipo quando um amigo quer brincar 
de bola e você não quer, mas brinca de bola e se 
sacrifica para o bem daquele amigo... 
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Ou quando esta comendo um delicioso chocolate e 
alguém pede... pode se sacrificar deixando de comer 
aquele doce para que o amigo possa comer... 
Podemos também fazer sacrifícios a Deus... tipo 
quando você deixa de jogar vídeo game ou assistir 
televisão, faz uma oração e mostra para Deus... que 
Ele é mais importante do que essas coisas que você 
tanto gosta...
Assim, aos poucos, imitamos a Virgem Maria na 
ORAÇÃO e no SACRIFÍCIO.
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4ª HISTÓRIA
Paciência e Humildade

PACIÊNCIA HUMILDADE

APRENDENDO VIRTUDES COM MARIA
Nós já sabemos que lá na cidade de Nazaré vivia 
uma Santa Família... E a Virgem Maria, foi uma boa 
esposa para São José... e uma excelente Mãe para 
o Menino Jesus... ensinou tantas coisas para Ele... 
e nós também podemos aprender muito com essa 
Mãe...
Ser paciente é aguentar sem reclamar... quando 
acontece algo de ruim em 
nossa vida, e hoje vamos 
aprender com a virgem a 
virtude da PACIÊNCIA... 
Maria se mostrou muito 
paciente... quando o anjo lhe 
disse da gravidez, até porque 
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José não sabia de nada, mas ela esperou com calma e 
paciência... até que Deus enviasse seu anjo explicando 
tudinho a São José... 
Ela viveu um longo tempo de espera e paciência... 
porque quando Jesus ainda era um bebezinho ela já  
sabia tudo o que seu Filho iria sofrer... e ao ver Jesus 
na cruz, ela não gritou nem se desesperou... ela teve 
paciência... e como prêmio de toda paciência ela viu 
seu Filho ressuscitar dos mortos, e se alegrou com 
toda a Glória de Jesus... 
A paciência não é uma virtude fácil, e podemos 
ver, a exemplo de Maria, que conseguimos ver a 
Glória de Jesus se tivermos paciência... se nos 
momentos difíceis da vida a gente souber esperar 
com paciência...
Tipo quando um brinquedo emperra e você não 
consegue consertar... pode respirar e esperar com 
paciência até que conserte...
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Ou quando quer muito ganhar algum presente... e 
o papai e a mamãe não podem comprar naquele 
momento... Espere com paciência... Paciência até 
a sua hora de falar... Paciência até a sua vez na 
brincadeira... Esperar tudo com paciência, imitando  
Maria e deixando Deus fazer o melhor.
Agora aprenderemos com a Virgem Maria a virtude 
da HUMILDADE.
Quem é humilde entende o seu lugar no mundo... 
entende que somos todos iguais, e que Deus é 
infinitamente grandioso... Ser humilde significa que 
não podemos dar, para nós mesmos, mais importância 
do que a gente realmente tem... 
Logo quando o anjo anuncia que ela seria a mãe de 
Jesus... Maria aceita com carinho essa missão... e 
entende o seu lugar diante da grandeza de Deus... 
ela diz bem assim... “eu sou a serva do Senhor, faça-
se em mim segundo a Tua palavra”... 

Olha como é lindo, a Virgem se coloca 
a serviço de Deus, pronta para fazer o 
que for preciso... e ela demonstra isso 

trabalhando mesmo... O anjo já tinha 
dito que sua prima Izabel estava 
grávida... Maria bem depressa 
já foi ajudar, trabalhar e se 
colocar a serviço daquela 

bondosa amiga... 
Ao longo da história da 
salvação, Maria nunca 
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quis aparecer, ou ser maior que Jesus, ela sempre 
reconheceu seu lugar, obedecendo e aceitando as 
vontades de Deus... 
A humildade é a principal virtude que devemos ter 
para sermos mais santos... não devemos querer ser 
sempre o mais importante da sala... ou esperar ser 
sempre escolhido para tudo...  e até mesmo desejar 
sempre ganhar nos jogos e brincadeiras...
Precisamos entender o nosso lugar no mundo... que 
nós temos o nosso valor... mas o nosso amigo ou 
amiga  também tem seu valor... e sim, existem pessoas 
que são melhores que a gente em algumas coisas... 
então quando ninguém quer ser mais importante do 
que o outro, todos se tornam importantes para Deus...   
Assim, aos poucos, imitamos a Virgem Maria na 
PACIÊNCIA e na HUMILDADE. 
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5ª HISTÓRIA
Silêncio e Alegria

SILÊNCIO ALEGRIA

APRENDENDO VIRTUDES COM MARIA
Nós já sabemos que lá na cidade de Nazaré vivia 
uma Santa Família... E a Virgem Maria foi uma boa 
esposa para São José e uma excelente Mãe para 
o Menino Jesus... ensinou tantas coisas para Ele... 
que nós também podemos aprender muito 
com essa Mãe...
A Virgem Maria sempre aparece nas 
histórias da Bíblia como uma mulher 
silenciosa... e agora vamos aprender 
com ela a virtude do SILÊNCIO...
São Lucas em seu evangelho disse que ela 
olhava tudo o que acontecia ao seu redor... 
e sem falar muito, guardava tudinho em seu 
coração... isso não quer dizer que Maria não 
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falava nada, mas ela só falava quando era necessário... 
poucas palavras, e palavras de sabedoria... 
No momento mais difícil de sua vida... a Virgem via 
seu Filho pregado na Cruz bem na sua frente... ela 
não disse nada... mas esse silêncio não faz dela uma 
fraca... ao contrário, mostra uma mulher forte que, 
de frente a tanto sofrimento, ela rezou em silêncio, e 
confiou na vontade de Deus...
Em mundo tão barulhento, muitas redes sociais, muita 
gente querendo falar ao mesmo tempo... devemos 
aprender com essa virgem do silêncio... a tomar 
cuidado ao falar... até com o falar digitando, heim? 
Devemos estar atentos a falar somente o necessário, 
e falar com sabedoria... 
Uma das coisas mais legais da vida, é estar com uma 
pessoa alegre e sorridente, não é? Outra virtude que 
podemos aprender com Maria é a ALEGRIA...
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Apesar de silenciosa... a Virgem Maria mostra em 
muitos momentos uma alegria calma e simples... 
Podemos lembrar quando o anjo anunciou que ela 
seria a mãe do filho de Deus... disse bem assim: 
- Alegra-te cheia de graça... e Deus logo enviou o 
Espírito Santo, e quem não é feliz estando com Ele, 
não é? 
Logo depois a Virgem correu para a casa de sua 
prima Izabel e, ao chegar, Izabel foi contagiada 
por essa Alegria do Espírito Santo, e já correu 
para receber sua prima... aquelas duas mulheres 
grávidas e sorridentes se cumprimentaram... e 
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envolvida nessa imensa alegria Maria falou a sua 
prima Izabel belíssimas palavras... que começaram 
bem assim: “Minha alma glorifica ao Senhor, e meu 
espírito se alegra em Deus, meu salvador”... essas 
são palavras do que hoje para nós se tornou a linda 
música do magnífica...  
É claro que sabemos que Maria passou por 
momentos bem difíceis da vida, mas ela não caiu 
em profunda tristeza, porque a alegria dela vinha do 
Espírito Santo... 



25

E essa alegria nunca acaba... o Espírito Santo nos 
consola e nos anima... por isso, a exemplo de Maria 
devemos ser alegres... e trazer alegria a todos à 
nossa volta. Você sabia que um simples sorriso no 
rosto pode mudar a nossa vida e a vida de muitos ao 
nosso redor? Então, o melhor que fazemos é pedir 
todos os dias a ajuda do Espírito Santo... para que Ele 
nos console e nos anime... para que nossa vida seja 
sempre Alegre...  
Assim, aos poucos, vamos imitando a Virgem Maria 
no SILÊNCIO e na ALEGRIA. 



26

Assista os vídeos nos canais ou em 
nossas redes sociais:

Ilustrações: Vagda Campos e Freepik.

@ciriodenazare

@vagda_campos

@ciriooficial

Vagda Campos



27

M
endes

Fotografia da Im
agem

: S
alim

 W
ariss 

Ilustração da C
apa: C

eleste H
eitm

ann


	_Hlk110102999
	_Hlk110103179

