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Minha oração, 
minha força!
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REDE

MARIA

De 2ª a 6ª, das 9h às 10h

passa à frente!
,
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  Bem que aquela vovó podia ir e vir, ao ritmo da cadeira de balanço, 
rezando. Estava perdendo tempo! Ela que, aparentemente, não tinha 

 Lembro-me das vezes em que estive em missão no interior do 
Piauí. Apesar de ser um dos estados brasileiros onde não acontece o 
horário de verão, a rotina do povo muda do mesmo jeito.
 “No horário de Deus ou dos homens?”. Era o que ouvíamos 
quando perguntávamos que horas eram. O povo piedoso sabia bem 
distinguir os horários. E mesmo que o relógio marcasse tal hora, o povo 
sabia bem que hora era!
  Isso me lembra a mitologia grega. Os gregos antigos possuíam 
duas palavras para expressar o que entendiam por “ ”tempo : Chronos e 
Kairós.  Chronos  é -  digamos assim - o tempo do relógio.
Kairós, o que se faz com o tempo que se tem!

  Certa vez, pediram-me para visitar uma senhorinha e lhe dar uma 
bênção. Ela vivia na cadeira de balanço. Perguntei-lhe o que fazia, o dia 
todo. Respondeu-me, sem demora: “Balanço, uai”. Insisti: “Mas reza, de 
vez em quando?”. “Às vezes, seu padre! Mas, às vezes, só balanço 
mesmo!”. 

 Se Chronos era o tempo linear, o tempo que se mede, Kairós era a 
experiência do momento oportuno. A primeira ideia de tempo é 
quantitativa; a segunda, qualitativa. Em outras palavras, Chronos é para 
todo o mundo. Kairós, só para quem é de Deus!
  Está na Palavra: “Para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil 
anos, como um dia” (2Pd 3,8). Logo se vê que a contagem de Deus é 
diferente da nossa. De fato, Deus não usa relógio de pulso e no Céu não há 
relógio de parede!

  Pois é. Dizem que “tempo é uma questão de prioridade”. Há 
quem argumente: “Não tenho tempo para isso, não tenho tempo para 
aquilo”. Mas acabamos achando tempo para o que é importante para nós, 
verdade ou não?

“A vida é o presente 
que Deus nos deu’’



mais tanto tempo a perder... E o que falar dos jovens que dizem: “Ah! 
Ainda sou muito novo para rezar, para ir à igreja!”? Quem reza não é 
escravo do tempo humano: das horas, minutos e segundos... da folhinha, 
da agenda... Mas compreende o tempo como uma dádiva divina e se vale 
de cada ocasião para ganhar a eternidade.  
  Dizia Santa Gianna Beretta Molla, médica, mãe de quatro filhos: 
“De viver bem a nossa vocação aqui na Terra, depende a nossa felicidade 
terrena e eterna". De São João Bosco ouvimos: “A vida é o presente que 
Deus nos deu. O que fazemos dela é o presente que damos a Deus!”. 

  Que Maria continue passando à frente e 
pisando na cabeça da Serpente. Com minha 
bênção sacerdotal e paterna,

Pe. Márlon Múcio, mss 

@padremarlonmucio
@padremarlon

/padremarlonmucio

/padremarlonmucio
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1. Minha oração, minha força!
(Pe. Márlon Múcio, mss)

Há até quem diga ser preciso “cortar o cordão umbilical”, 
a fim de ficarmos independentes de nossas mães. Eu, da minha 
parte, quero mais é estar bem unido à Mãe do Senhor e minha 
Mãe: a Santíssima Virgem Maria. Assim, estarei bem nutrido pela 
graça que vem de ti e de quem ela é a grande tesoureira e 
despenseira! 

 Bom Deus, vou abrir o jogo contigo: sou fraco! Sim, sou 
franco em reconhecer que sou fraco. 

  Senhor, assim como um celular precisa do carregador, e o 
bebê, no ventre da mãe, se alimenta por aquele cordão, eu 
preciso de ti! 

Dá-me o dom da vida interior e revela-me o quanto sou 
carregado por ti na oração da vida e na vida de oração. Enquanto 
tu me carregas, tu me recarregas! Minha oração me faz forte 
perante meus melindres, fra-
gilidades e inimigos. Amém
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2. Terço da 
Providência Santíssima 

(Pe. Márlon Múcio, mss)

NO INÍCIO DO TERÇO:

• No Terço de Nossa Senhora, segurando a Cruz, rezar o CREDO.

• Rezar o PAI-NOSSO.

• Rezar as três AVE-MARIAS intercalando-as com a seguinte jaculatória: 

Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia jamais faltará.

EM CADA DEZENA:

• Nas contas do Pai-Nosso, rezar: 

Providência Santíssima do Eterno, Onipotente e Misericordiosíssimo 

Deus, que tudo tendes providenciado e providenciareis para o nosso bem, 

providenciai em todas as nossas necessidades. Assim creio. Assim espero.

Seja sempre feita a vossa santíssima vontade. Amém.

• Nas contas da Ave-Maria, rezar:

Providência Santíssima, providenciai.

(Você pode colocar a sua intenção, aquela pela qual você está rezando 

este Terço, apenas em pensamento, guardando-a no coração, ou ainda 

dizê-la enquanto reza o Terço). 

Algumas sugestões de oração para você:

Providência Santíssima, providenciai a unidade em minha família!

Providência Santíssima, providenciai a paz em meu lar!
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Providência Santíssima, providenciai o emprego de que tanto preciso!

Providência Santíssima, providenciai saúde para mim.

(ou para meu marido, ou para minha esposa)!

Providência Santíssima, providenciai a cura de..........................................

(dizer o nome da pessoa e da doença)!

Providência Santíssima, providenciai bom caminho e boas amizades 

para os meus lhos!

(dizer o nome da pessoa)!

Providência Santíssima, providenciai a libertação de.................................

(dizer o nome da pessoa)!

minha conversão ou a conversão de .........................................................

Providência Santíssima, providenciai aumento da minha fé ou 

Providência Santíssima, providenciai-me a graça de perdoar                                                                                              

a quem me magoou, maltratou e ofendeu 

(dizer o nome da pessoa ou das pessoas que precisa perdoar)!

Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia jamais faltará.

• No nal de cada dezena, rezar

 o GLÓRIA-AO-PAI e a jaculatória:

NO FINAL DO TERÇO:

• Rezar a Salve, Rainha.



3. Terço 
do 
Perdão

Revista Vencer na Oração - nº 202 - Junho de 2020

 (Maria Gabriela O. Alves)



9

9

  
 
 

(Pe. Márlon Múcio, mss)

4. Oração de 

 

        Adorável Jesus, nossas 

vidas estão em vossas mãos! 

Não permitais, ó Deus

único de nossas vidas, 

que o Maligno zombe de nós. 

Vós bem podeis impedir 

toda ação diabólica, visível ou 

invisível, contra nós e nossas 

famílias. Nas idas e vindas, 

de noite e de dia, dormindo 

ou acordados, em casa ou 

fora dela, concedei-nos 

a vossa cobertura espiritual. 

Vós podeis nos blindar, Senhor! 

Vós podeis nos encapsular em 

vosso Coração. Vós podeis 

nos esconder dos homens 

maus e das suas maldades. 

Curai-nos e libertai-nos! 

Com vosso Sangue, 

revesti-nos com uma santa 

couraça. Amém.

LIBERTAÇÃO LIBERTAÇÃO 

Revista Vencer na Oração  nº 202 - Junho de 2020
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Sagrados  Corações de  Jesus e de Maria,
abençoai a mim e a minha família.
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Fui surpreendida 
com o aumento 
de salário

Sueli de Almeida Costa 
São Félix do Coribe/BA

� “Comprei o livro PODEROSA NOVENA 

MARIA, PASSA À FRENTE! no mês de dezembro de 

2014 e, desde então, comecei a fazer a novena pedindo a 

Maria que ela passasse à frente da compra de um carro 

para mim. Precisava muito comprar um carro, mas não 

tinha nem dinheiro nem condição de pagar uma parcela, 

que ficava no valor de R$ 600,00. Foi, então, que fui 

surpreendida com um aumento de salário, exatamente no 
valor de R$ 600,00! E eu não estava 

esperando esse aumento. Então, 

imediatamente, comprei meu carro e 

pago esse valor de parcela. Agradeço a 

Maria, por essa graça e por todas as outras 

graças derramadas em minha vida. Maria 

passa mesmo à frente! Obrigada, 

também, ao Pe. Márlon Múcio”.
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REDE

MARIA
D E   E V A N G E L I Z A Ç Ã O

Baixe o nosso Aplicativo

a sua TV 
e Rádio 
de bolso!

ou acesse:
www.mariapassaafrente.com

(12) 99203-2328(12) 3624-6883
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OBRAS SOCIAIS
MISSÃO SEDE SANTOS

(12) 98252-8878 

www.sedesantos.com.br

(12) 3624-6883

Com três unidades
CASA JOÃO PAULO II

na região central de 
Taubaté/SP, visando a 
promoção integral da 
pessoa humana, através 
de projetos sociais com 
enfoque na geração de 
renda, qualidade de vida 
e saúde total, atendendo 
gratuitamente à coleti-
vidade nas áreas da 
assistência social, 
educação e saúde.

 

INSTITUTO 
SANTA TERESA D’ÁVILA
Comunidade Terapêutica 
para o tratamento da pessoa
com dependência química e 
da sua família, em Caçapava/SP.

RESTAURANTE BOM PRATO
2 unidades no Vale do Paraíba. Convênio com 
o Governo do Estado de São Paulo. 
Funcionamento, de segunda a segunda, 
(durante o período da Pandemia):
Unidade Taubaté: 400 cafés da manhã, 
1.400 almoços e 300 jantares.
Unidade São José dos Campos: 300 cafés 
da manhã, 1.250 almoços e 300 jantares.
(Sistema Express - Pega e leva - Marmitex).

+ de 5 mil pessoas assistidas diariamente!
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PARA A CEGONHA 

ME CARREGAR JÁ SOU 

CRESCIDINHA...

FADAS? BOM, 

ELAS SÓ 

EXISTEM 

NOS CONTOS 

DE FADAS...

Roteiro: Pe. Márlon Múcio, mss  -  Arte: Alvaro Torrecilhas

MARIANINHA, SÓ A 

ORAÇÃO NOS DÁ ASAS. 

QUEM REZA, VOA! 

A ORAÇÃO NOS AJUDA 

A IR A QUEM PRECISAMOS 

E A MUDAR A HISTÓRIA 

DOS QUE SOFREM. 

Revista Vencer na Oração nº 202
Junho de 2020 - Página 14

AH... 

ENTENDI! 

DEIXA EU 

REZAR,ENTÃO! 

AI, QUE VONTADE 

DE VOAR!...
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Adquira o novo livro 
de Pe. Márlon Múcio
e Fábio Vieira

(12) 3624-6883 / 98252-8878  -  www.sedesantos.com.br

Tudo pode ser  mudado 
pela força da oração
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E cura as suas feridas... 

AMA
V Ce

Homenagem àqueles que travam batalhas diárias 
em benefício da humanidade e da vida. Especialmente neste momento 

tão delicado da nossa história. Obrigado, prossionais da sáude!
Que Deus os abençoe.

Taubaté São José dos Campos


