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Segunda-feira

Ritos Iniciais
Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amén.

Recitação do Terço

Mistérios Gozosos
Pres. – Irmãos,

meditemos sobre a vida de São João Baptista,
que, vivendo na simplicidade,
na oração e na penitência,
pregou um baptismo de conversão para os pecadores,
que devem buscar a paz e a partilha com os pobres.

Pres. – Meditemos à luz do Espírito Santo.
Vinde, Santo Espírito,
enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado.

Todos – E renovareis a face da terra.

Pres. – Oremos:
Ó Deus, que iluminais os corações dos vossos fiéis
com as luzes do Espírito Santo,
concedei-nos que, no mesmo Espírito,
saibamos o que é recto
e gozemos sempre de suas consolações.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
qu é Deus conVosco, na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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1.º Mistério – A Anunciação do Anjo a Nossa Senhora
Maria, ao receber a mensagem de Deus, colocou-se numa atitude de
escuta. Ouviu e fez perguntas. E no final, colocou-se na total disponibi-
lidade de fazer a vontade de Deus.
Peçamos ao Senhor para que a nossa comunidade paroquial este-
ja permanentemente à escuta da Palavra de Deus, e a ponha em
prática.

2.º Mistério – A Visitação de Nossa Senhora à sua prima Isabel
Maria saiu de Nazaré e foi ao encontro da sua prima Isabel, que estava
para ser mãe de João Baptista. E ficou com ela cerca de três meses.
Peçamos ao Senhor que na nossa comunidade estejamos todos
sempre disponíveis para ir ao encontro das pessoas necessitadas
de ajuda.

3.º Mistério – O Nascimento de Jesus no presépio de Belém
Maria foi com José a Belém para o recenseamento. Foi ali que se
recolheu numa gruta e deu à luz um menino, que depositou na manje-
doura.
Peçamos ao Senhor por todas as crianças da nossa comunidade
paroquial e pelas suas mães, sobretudo pelas crianças que sofrem
e vivem tristes.

4.º Mistério – A Apresentação do Menino Jesus no Templo
Maria e José foram ao Templo para apresentarem o Menino Jesus ao
Senhor. Foram recebidos por Simeão, que saudou o Menino como Luz
das nações e glória de Israel.
Peçamos ao Senhor para que a comunidade paroquial reunida no
templo ou igreja forme uma assembleia festiva, celebrando Cristo
nossa Luz.

5.º Mistério – O Encontro do Menino Jesus no Templo
Maria e José, quando Jesus tinha 12 anos, subiram a Jerusalém para a
festa da Páscoa. Mas, na hora do regresso, Jesus ficou no Templo com
os doutores, escutando e fazendo perguntas.
Peçamos ao Senhor para que a comunidade paroquial seja um
espaço onde as crianças, os adolescentes e os jovens encontrem
espaço para serem acolhidos e escutados.
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Pres. – Rezemos três Avé Marias a Nossa Senhora, pedindo a graça de cami-
nharmos com Ela para Deus à luz da Palavra.

Ave Maria…
Pres. – Salve Rainha…

Ladainha de São João Baptista

Senhor, tende piedade de nós! ............  Senhor, tende piedade de nós!
Cristo, tende piedade de nós! ................  Cristo, tende piedade de nós!
Senhor, tende piedade de nós! ............  Senhor, tende piedade de nós!

São João Baptista ...........................................................  Rogai por nós!
Anunciado pelo Anjo Gabriel ........................................  Rogai por nós!
Purificado do pecado original ........................................  Rogai por nós!
São João Baptista ....................................................  Intercedei por nós!

Consagrado desde antes do nascimento .....................  Rogai por nós!
Cujo nascimento foi causa de alegria ..........................  Rogai por nós!
Repleto do Espírito Santo .............................................  Rogai por nós!
Maior entre os nascidos de mulher ......................  Intercedei por nós!

Precursor do Salvador ....................................................  Rogai por nós!
Preparador dos caminhos do Senhor ...........................  Rogai por nós!
Voz que clama no deserto ..............................................  Rogai por nós!
Indicador do Cordeiro de Deus .............................  Intercedei por nós!

Profeta do Altíssimo .......................................................  Rogai por nós!
Profeta das Nações .........................................................  Rogai por nós!
Profeta da Justiça ...........................................................  Rogai por nós!
Eras mais que um profeta .......................................  Intercedei por nós!

Testemunho da Luz ........................................................  Rogai por nós!
Testemunho da Verdade ................................................  Rogai por nós!
Amante da penitência .....................................................  Rogai por nós!
Indigno de desatar-lhe as sandálias ......................  Intercedei por nós!

Anunciador do batismo definitivo .................................  Rogai por nós!
Baptizador do próprio autor do baptismo ...................  Rogai por nós!
Defensor da família e do matrimónio ...........................  Rogai por nós!
Santo mártir da justiça e da verdade ....................  Intercedei por nós!
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Sede-nos propício .......................................................  Ouvi-nos Senhor.
Para que nos livreis de todo o mal ...........................  Ouvi-nos Senhor.
Para que nos livreis de todo o pecado ....................  Ouvi-nos Senhor.
Para que nos livreis da morte eterna ......................  Ouvi-nos Senhor.
Pela vossa encarnação ...............................................  Ouvi-nos Senhor.
Pela vossa ressurreição .............................................  Ouvi-nos Senhor.
Pela efusão do Espírito Santo ...................................  Ouvi-nos Senhor.
Apesar de nossos pecados ........................................  Ouvi-nos Senhor.
Jesus Filho de Deus Vivo ..........................................  Ouvi-nos Senhor.

Cristo, ouvi-nos .............................................................. Cristo, ouvi-nos
Cristo, atendei-nos .................................................... Cristo, atendei-nos

Pres. – Oremos:
Glorioso São João Baptista,
vós que tivestes como missão de profeta
preparar os caminhos do Senhor!...
Vós, que apontastes Jesus Cristo
como o Cordeiro que tira os pecados do mundo!...
Vós que fostes enaltecido pelo próprio Cristo
como sendo o maior dentre os nascidos de mulher!...
Concedei a vossa protecção
sobre a nossa comunidade e sobre a nossa cidade;
ajudai-nos a sermos fiéis e perseverantes na nossa missão,
defendendo como vós a causa do Reino de Deus,
e que após a nossa peregrinação terrena
possamos convosco participar da glória eterna.
São João Baptista!...

Todos – Rogai por nós!

Para Meditar

Pres. – João Baptista preparou-se para a missão que lhe tinha sido confia-
da, passando a sua juventude no deserto, dedicando-se ao jejum e às orações.
Por volta do ano 25  iniciou a sua vida de pregador às margens do rio Jordão,



7

proclamando a chegada de Jesus como o Cordeiro de Deus que daria o
baptismo à humanidade. É considerado o maior dos profetas. Em toda a sua
vida foi isso que fez: anunciou, proclamou,  gritou, bradou com voz forte.
Viveu como profeta.

Será que nas nossas vidas estamos a ser profetas, anunciadores de Jesus, à
semelhança de João Baptista?

(momento de silêncio)

Pres. – Senhor Jesus, fazei-nos profetas anunciadores da Palavra de Deus,
como São João Baptista o foi. Dai-nos coragem, dai-nos força e aumentai a
nossa fé para cumprirmos esta missão, que recebemos no nosso Baptismo.
Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.

Pres. – Bendigamos ao Senhor.
Todos – Graças a Deus.

(A Eucaristia prossegue, omitindo-se o Acto Penitencial)
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Terça-feira

Ritos Iniciais
Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amén.

Recitação do Terço

Mistérios Luminosos
Pres. – Irmãos,

meditemos sobre a vida de São João Baptista,
que, vivendo na simplicidade,
na oração e na penitência,
pregou um baptismo de conversão para os pecadores,
que devem buscar a paz e a partilha com os pobres.

Pres. – Meditemos à luz do Espírito Santo.
Vinde, Santo Espírito,
enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado.

Todos – E renovareis a face da terra.

Pres. – Oremos:
Ó Deus, que iluminais os corações dos vossos fiéis
com as luzes do Espírito Santo,
concedei-nos que, no mesmo Espírito,
saibamos o que é recto
e gozemos sempre de suas consolações.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
qu é Deus conVosco, na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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1.º Mistério – O Baptismo de Jesus no rio Jordão
Jesus, sendo Filho de Deus, juntou-se aos pecadores e quis ser baptiza-
do por João. Ouviu-se uma voz que dizia: "Este é o meu Filho muito
amado, no qual pus todo o meu encanto".
Oremos ao Senhor por todas as pessoas baptizadas que formam a
nossa comunidade, para que sejam fiéis às promessas baptismais
e sejam cristãos felizes.

2.º Mistério – A Revelação de Jesus nas Bodas de Caná
Jesus foi com Maria a umas bodas de casamento e a um certo momen-
to faltou o vinho. Mas por intercessão de Maria, apareceu um vinho do
bom no final da festa.
Oremos ao Senhor por todos os noivos ou recém-casados da nos-
sa comunidade paroquial, para que nunca falte no seu lar o vinho
da alegria e do amor fiel e santo.

3.º Mistério – O Anúncio do Reino de Deus
Jesus deixou a sua família e percorria as cidades da Galileia anuncian-
do a chegada do Reino e convidando à conversão, à aceitação de um
Deus que é Amor, à mudança de vida.
Oremos ao Senhor por todos os catequistas e outros mensageiros
do Evangelho, para que o façam com palavras vivas e com o teste-
munho de vida.

4.º Mistério – A Transfiguração de Jesus no Monte Tabor
Jesus subiu à montanha. Aí transfigurou-se, ficando como que glorioso,
para anunciar que, depois da morte de cruz, ressuscitaria, seria glorifi-
cado.  A cruz seria passagem para a glória.
Oremos ao Senhor por todas as pessoas da nossa comunidade que
estão agonizantes, para que encontrem em Cristo pascal a sua
consolação.

5.º Mistério – A Instituição da Eucaristia
Durante a última Ceia, Jesus quis perpetuar a sua presença nos sinais
do pão e do vinho, transformados no seu Corpo e Sangue. E no final
disse: "Fazei isto em memória de mim!"
Oremos ao Senhor pelos sacerdotes, sobretudo pelos que servem a
nossa comunidade, para que sintam alegria no seu ministério e
dela dêem testemunho.
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Pres. – Rezemos três Avé Marias a Nossa Senhora, pedindo a graça de cami-
nharmos com Ela para Deus à luz da Palavra.

Ave Maria…
Pres. – Salve Rainha…

Ladainha de São João Baptista

Senhor, tende piedade de nós! ............  Senhor, tende piedade de nós!
Cristo, tende piedade de nós! ................  Cristo, tende piedade de nós!
Senhor, tende piedade de nós! ............  Senhor, tende piedade de nós!

São João Baptista ...........................................................  Rogai por nós!
Anunciado pelo Anjo Gabriel ........................................  Rogai por nós!
Purificado do pecado original ........................................  Rogai por nós!
São João Baptista ....................................................  Intercedei por nós!

Consagrado desde antes do nascimento .....................  Rogai por nós!
Cujo nascimento foi causa de alegria ..........................  Rogai por nós!
Repleto do Espírito Santo .............................................  Rogai por nós!
Maior entre os nascidos de mulher ......................  Intercedei por nós!

Precursor do Salvador ....................................................  Rogai por nós!
Preparador dos caminhos do Senhor ...........................  Rogai por nós!
Voz que clama no deserto ..............................................  Rogai por nós!
Indicador do Cordeiro de Deus .............................  Intercedei por nós!

Profeta do Altíssimo .......................................................  Rogai por nós!
Profeta das Nações .........................................................  Rogai por nós!
Profeta da Justiça ...........................................................  Rogai por nós!
Eras mais que um profeta .......................................  Intercedei por nós!

Testemunho da Luz ........................................................  Rogai por nós!
Testemunho da Verdade ................................................  Rogai por nós!
Amante da penitência .....................................................  Rogai por nós!
Indigno de desatar-lhe as sandálias ......................  Intercedei por nós!

Anunciador do batismo definitivo .................................  Rogai por nós!
Baptizador do próprio autor do baptismo ...................  Rogai por nós!
Defensor da família e do matrimónio ...........................  Rogai por nós!
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Santo mártir da justiça e da verdade ....................  Intercedei por nós!
Sede-nos propício .......................................................  Ouvi-nos Senhor.
Para que nos livreis de todo o mal ...........................  Ouvi-nos Senhor.
Para que nos livreis de todo o pecado ....................  Ouvi-nos Senhor.
Para que nos livreis da morte eterna ......................  Ouvi-nos Senhor.
Pela vossa encarnação ...............................................  Ouvi-nos Senhor.
Pela vossa ressurreição .............................................  Ouvi-nos Senhor.
Pela efusão do Espírito Santo ...................................  Ouvi-nos Senhor.
Apesar de nossos pecados ........................................  Ouvi-nos Senhor.
Jesus Filho de Deus Vivo ..........................................  Ouvi-nos Senhor.

Cristo, ouvi-nos ............................................................. Cristo, ouvi-nos
Cristo, atendei-nos .................................................... Cristo, atendei-nos

Pres. – Oremos:
Glorioso São João Baptista,
vós que tivestes como missão de profeta
preparar os caminhos do Senhor!...
Vós, que apontastes Jesus Cristo
como o Cordeiro que tira os pecados do mundo!...
Vós que fostes enaltecido pelo próprio Cristo
como sendo o maior dentre os nascidos de mulher!...
Concedei a vossa protecção
sobre a nossa comunidade e sobre a nossa cidade;
ajudai-nos a sermos fiéis e perseverantes na nossa missão,
defendendo como vós a causa do Reino de Deus,
e que após a nossa peregrinação terrena
possamos convosco participar da glória eterna.
São João Baptista!...

Todos – Rogai por nós!
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Para Meditar

Pres. – Todos nós hoje somos chamados a ser profetas e anunciadores de
Jesus Cristo. Somos chamados a dar este testemunho, porque acreditamos,
porque temos fé.

Se  nós, os crentes, não formos, com a nossa vida, manifestação do amor
gratuito e salvador de Deus,  dificilmente ajudaremos os outros a acreditar e
a seguir Jesus Cristo, ainda que saibamos oferecer muita informação religio-
sa e doutrinal.

Que testemunho de fé temos dado? Como procuramos ser luz a apontar
para Cristo.

(momento de silêncio)

Pres. – Senhor Jesus, fazei-nos profetas anunciadores da Palavra de Deus,
como São João Baptista o foi. Dai-nos coragem, dai-nos força e aumentai a
nossa fé para cumprirmos esta missão, que recebemos no nosso Baptismo.
Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.

Pres. – Bendigamos ao Senhor.
   Todos – Graças a Deus.

(A Eucaristia prossegue, omitindo-se o Acto Penitencial)
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Quarta-feira

Ritos Iniciais
Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amén.

Recitação do Terço

Mistérios Gloriosos
Pres. – Irmãos,

meditemos sobre a vida de São João Baptista,
que, vivendo na simplicidade,
na oração e na penitência,
pregou um baptismo de conversão para os pecadores,
que devem buscar a paz e a partilha com os pobres.

Pres. – Meditemos à luz do Espírito Santo.
Vinde, Santo Espírito,
enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado.

Todos – E renovareis a face da terra.

Pres. – Oremos:
Ó Deus, que iluminais os corações dos vossos fiéis
com as luzes do Espírito Santo,
concedei-nos que, no mesmo Espírito,
saibamos o que é recto
e gozemos sempre de suas consolações.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
qu é Deus conVosco, na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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1.º Mistério – A Ressurreição de Jesus
A ressurreição de Jesus não termina nele. O Espírito Santo, que jorra
do Senhor ressuscitado, desce continuamente e coloca a Igreja, e cada
um de nós, sob o sinal de Jesus Cristo: cruz e glória, morte e ressurrei-
ção.
Oremos ao Senhor por todas as pessoas que vivem sem acreditar
na ressurreição, para que voltem ao caminho que Jesus nos indica
e encontrem novo sentido para a vida.

2.º Mistério – A Ascensão de Jesus ao Céu
Jesus não se vai embora. Ele apenas deixa de ser visível no Seu corpo.
Esta é, pois, a maravilha da ascensão. Não nos deixa órfãos, mas insta-
la-se definitivamente no meio de nós com outras presenças.
Oremos ao Senhor por todos os que vivem isolados, para que en-
contrem, através da nossa oração, o conforto da presença amoro-
sa de Deus.

3.º Mistério – A descida do Espírito Santo Maria e os Apóstolos
O Espírito Santo é enviado sobre a Igreja no seu todo, e cada um de nós
recebe-o na medida em que participa na oração e na missão da Igreja.
Ele age tanto mais pessoalmente, quanto mais uma pessoa se coloca à
disposição do desígnio salvador de Deus.
Oremos ao Senhor por todos os que este ano celebram o Sacra-
mento da Confirmação, para que, recebendo o Espírito Santo, se
deixem conduzir por Ele nos caminhos da vida.

4.º Mistério – A Assunção de Nossa Senhora ao Céu
Maria foi, neste mundo, o tabernáculo de Cristo.
"O tabernáculo de Cristo – dizia Santo Agostinho – é digno de estar
onde está o próprio Cristo." Por isso, também Ela é elevada ao Céu.
Oremos ao Senhor por todos nós, para que também sejamos
tabernáculos de Cristo na sociedade em que vivemos.

5.º Mistério – A coroação da Virgem como Rainha e Mãe
Maria quis ser sempre a humilde serva, a colaboradora disponível para
quanto o Senhor lhe quisesse pedir. E é precisamente por isso que,
agora, é elevada, como única, acima de todos os seres humanos.
Oremos ao Senhor para que na nossa comunidade suscite em to-
dos a vontade de servir como Maria.
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Pres. – Rezemos três Avé Marias a Nossa Senhora, pedindo a graça de cami-
nharmos com Ela para Deus à luz da Palavra.

Ave Maria…
Pres. – Salve Rainha…

Ladainha de São João Baptista

Senhor, tende piedade de nós! ............  Senhor, tende piedade de nós!
Cristo, tende piedade de nós! ................  Cristo, tende piedade de nós!
Senhor, tende piedade de nós! ............  Senhor, tende piedade de nós!

São João Baptista ...........................................................  Rogai por nós!
Anunciado pelo Anjo Gabriel ........................................  Rogai por nós!
Purificado do pecado original ........................................  Rogai por nós!
São João Baptista ....................................................  Intercedei por nós!

Consagrado desde antes do nascimento .....................  Rogai por nós!
Cujo nascimento foi causa de alegria ..........................  Rogai por nós!
Repleto do Espírito Santo .............................................  Rogai por nós!
Maior entre os nascidos de mulher ......................  Intercedei por nós!

Precursor do Salvador ....................................................  Rogai por nós!
Preparador dos caminhos do Senhor ...........................  Rogai por nós!
Voz que clama no deserto ..............................................  Rogai por nós!
Indicador do Cordeiro de Deus .............................  Intercedei por nós!

Profeta do Altíssimo .......................................................  Rogai por nós!
Profeta das Nações .........................................................  Rogai por nós!
Profeta da Justiça ...........................................................  Rogai por nós!
Eras mais que um profeta .......................................  Intercedei por nós!

Testemunho da Luz ........................................................  Rogai por nós!
Testemunho da Verdade ................................................  Rogai por nós!
Amante da penitência .....................................................  Rogai por nós!
Indigno de desatar-lhe as sandálias ......................  Intercedei por nós!

Anunciador do batismo definitivo .................................  Rogai por nós!
Baptizador do próprio autor do baptismo ...................  Rogai por nós!
Defensor da família e do matrimónio ...........................  Rogai por nós!
Santo mártir da justiça e da verdade ....................  Intercedei por nós!



16

Sede-nos propício .......................................................  Ouvi-nos Senhor.
Para que nos livreis de todo o mal ...........................  Ouvi-nos Senhor.
Para que nos livreis de todo o pecado ....................  Ouvi-nos Senhor.
Para que nos livreis da morte eterna ......................  Ouvi-nos Senhor.
Pela vossa encarnação ...............................................  Ouvi-nos Senhor.
Pela vossa ressurreição .............................................  Ouvi-nos Senhor.
Pela efusão do Espírito Santo ...................................  Ouvi-nos Senhor.
Apesar de nossos pecados ........................................  Ouvi-nos Senhor.
Jesus Filho de Deus Vivo ..........................................  Ouvi-nos Senhor.

Cristo, ouvi-nos .............................................................. Cristo, ouvi-nos
Cristo, atendei-nos .................................................... Cristo, atendei-nos

Pres. – Oremos:
Glorioso São João Baptista,
vós que tivestes como missão de profeta
preparar os caminhos do Senhor!...
Vós, que apontastes Jesus Cristo
como o Cordeiro que tira os pecados do mundo!...
Vós que fostes enaltecido pelo próprio Cristo
como sendo o maior dentre os nascidos de mulher!...
Concedei a vossa protecção
sobre a nossa comunidade e sobre a nossa cidade;
ajudai-nos a sermos fiéis e perseverantes na nossa missão,
defendendo como vós a causa do Reino de Deus,
e que após a nossa peregrinação terrena
possamos convosco participar da glória eterna.
São João Baptista!...

Todos – Rogai por nós!

Para Meditar

Pres. – Deus, bem o sabemos, não se apresenta aos homens com a autori-
dade dos argumentos racionalistas, mas, antes com a verdade e a autenticida-
de que emana da vida dos crentes que sabem amar de maneira efectiva e
incondicional todas as pessoas que se cruzam na nossa vida por isso, o melhor
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e mais credível testemunho que podemos dar de Deus é o amor pois este é o
único que pode mostrar e revelar a verdade de um Deus que, em Si mesmo,
é Amor, como bem definiu João Baptista.

Este testemunho do amor de Deus soube São João Baptista dar de forma
exemplar. Ele sabia que não era a Luz que vinha ao mundo senão que era a
indicação para essa Luz que é o próprio Deus que se faz próximo de nós em
Jesus. Ele sabia plenamente que depois de si viria aquele que baptiza no
Espírito e no fogo, como nos disse na sua pregação.

São João Baptista foi totalmente testemunha. O Evangelho diz dele: não
era a luz verdadeira, mas vinha para dar testemunho da luz (cf. Jo 1, 6) e, de
fato, deu esse testemunho (cf. Jo, 1, 15).

(momento de silêncio)

Pres. – Senhor Jesus, fazei-nos profetas anunciadores da Palavra de Deus,
como São João Baptista o foi. Dai-nos coragem, dai-nos força e aumentai a
nossa fé para cumprirmos esta missão, que recebemos no nosso Baptismo.
Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.

Pres. – Bendigamos ao Senhor.
Todos – Graças a Deus.

(A Eucaristia prossegue com o Glória, omitindo-se o Acto Penitencial)
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Quinta-feira
(dia de S. João Baptista)

Ritos Iniciais
Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amén.

Recitação do Terço

Mistérios da vida de S. João
Pres. – Irmãos,

meditemos sobre a vida de São João Baptista,
que, vivendo na simplicidade,
na oração e na penitência,
pregou um baptismo de conversão para os pecadores,
que devem buscar a paz e a partilha com os pobres.

Pres. – Meditemos à luz do Espírito Santo.
Vinde, Santo Espírito,
enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado.

Todos – E renovareis a face da terra.

Pres. – Oremos:
Ó Deus, que iluminais os corações dos vossos fiéis
com as luzes do Espírito Santo,
concedei-nos que, no mesmo Espírito,
saibamos o que é recto
e gozemos sempre de suas consolações.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
qu é Deus conVosco, na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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1.º Mistério – O anúncio do anjo a Zacarias
Quando Zacarias exercia as funções sacerdotais diante de Deus, no
turno da sua classe, coube-lhe em sorte, segundo o costume sacerdotal,
entrar no Santuário do Senhor para oferecer o incenso. Toda a
assembleia do povo, durante a oblação do incenso, estava cá fora em
oração.
Apareceu-lhe então o Anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incen-
so. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e encheu-se de temor. Mas o
Anjo disse-lhe:
«Não temas, Zacarias, porque a tua súplica foi atendida.
Isabel, tua esposa, dar-te-á um filho, ao qual porás o nome de João.
Será para ti motivo de grande alegria e muitos hão-de alegrar-se com o
seu nascimento, porque será grande aos olhos do Senhor.
Oremos ao Senhor por todas as pessoas que nossa comunidade, à
semelhança de Zacarias,servem a Deus nos mais variados servi-
ços da Igreja.

2.º Mistério – A exultação de alegria no seio de Isabel
Naqueles dias,  Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente
para a montanha, em direcção a uma cidade de Judá.
Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel.
Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino exultou-lhe no
seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz:
«Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre.
Oremos ao Senhor por todos aqueles que também hoje são para
nós motivo de alegria: os nossos pais, os nossos professores, os
nossos catequistas... todos os nossos amigos

3.º Mistério – O nascimento de João Baptista
Naquele tempo, chegou a altura de Isabel ser mãe e deu à luz um filho.
Os seus vizinhos e parentes souberam  que o Senhor lhe tinha feito tão
grande benefício e congratularam-se com ela.
Oremos ao Senhor por todas as crianças que nasceram nestes dias
para que sejam a legria das suas famílias. Rezemos também por
todas aquelas que poderiam ter nascido, mas o egoísmo dos ho-
mens o não permitiu.
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4.º Mistério – A Circuncisão e o nome de João Baptista
Oito dias depois de Isabel dar à luz, vieram circuncidar o menino e
queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas a mãe interveio e disse:
«Não, Ele vai chamar-se João».
Disseram-lhe:
«Não há ninguém da tua família que tenha esse nome».
Perguntaram então ao pai, por meio de sinais, como queria que o meni-
no se chamasse. O pai pediu uma tábua e escreveu:
«O seu nome é João».
Todos ficaram admirados.
Oremos ao Senhor por todas as pessoas da nossa comunidade
que, com o seu testemunho cristão, honram o nome da mesma co-
munidade.
Rezemos também por todos aqueles que, pelo mundo além, levam o
bom nome de Esposende aos outros povos: os emigrantes.

5.º Mistério – A Missão de João Baptista
Apareceu um homem, enviado por Deus, que se chamava João.
Este vinha como testemunha, para dar testemunho da Luz e todos cre-
rem por meio dele.
Ele não era a Luz, mas vinha para dar testemunho da Luz.
João deu testemunho dele ao clamar:
«Este era aquele de quem eu disse:
'O que vem depois de mim passou-me à frente, porque existia antes de
mim.'» (Jo 1, 6-8. 15)
Oremos ao Senhor po todos quantos hoje continuam a dar teste-
munho da Luz que é Cristo, para que o seu testemunho, por pala-
vras e obras, nos encaminhem sempre para a felicidade eterna.

Pres. – Rezemos três Avé Marias a Nossa Senhora, pedindo a graça de cami-
nharmos com Ela para Deus à luz da Palavra.

Ave Maria…

Pres. – Salve Rainha…
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Ladainha de São João Baptista

Senhor, tende piedade de nós! ............  Senhor, tende piedade de nós!
Cristo, tende piedade de nós! ................  Cristo, tende piedade de nós!
Senhor, tende piedade de nós! ............  Senhor, tende piedade de nós!

São João Baptista ...........................................................  Rogai por nós!
Anunciado pelo Anjo Gabriel ........................................  Rogai por nós!
Purificado do pecado original ........................................  Rogai por nós!
São João Baptista ....................................................  Intercedei por nós!

Consagrado desde antes do nascimento .....................  Rogai por nós!
Cujo nascimento foi causa de alegria ..........................  Rogai por nós!
Repleto do Espírito Santo .............................................  Rogai por nós!
Maior entre os nascidos de mulher ......................  Intercedei por nós!

Precursor do Salvador ....................................................  Rogai por nós!
Preparador dos caminhos do Senhor ...........................  Rogai por nós!
Voz que clama no deserto ..............................................  Rogai por nós!
Indicador do Cordeiro de Deus .............................  Intercedei por nós!

Profeta do Altíssimo .......................................................  Rogai por nós!
Profeta das Nações .........................................................  Rogai por nós!
Profeta da Justiça ...........................................................  Rogai por nós!
Eras mais que um profeta .......................................  Intercedei por nós!

Testemunho da Luz ........................................................  Rogai por nós!
Testemunho da Verdade ................................................  Rogai por nós!
Amante da penitência .....................................................  Rogai por nós!
Indigno de desatar-lhe as sandálias ......................  Intercedei por nós!

Anunciador do batismo definitivo .................................  Rogai por nós!
Baptizador do próprio autor do baptismo ...................  Rogai por nós!
Defensor da família e do matrimónio ...........................  Rogai por nós!
Santo mártir da justiça e da verdade ....................  Intercedei por nós!

Sede-nos propício .......................................................  Ouvi-nos Senhor.
Para que nos livreis de todo o mal ...........................  Ouvi-nos Senhor.
Para que nos livreis de todo o pecado ....................  Ouvi-nos Senhor.
Para que nos livreis da morte eterna ......................  Ouvi-nos Senhor.
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Pela vossa encarnação ...............................................  Ouvi-nos Senhor.
Pela vossa ressurreição .............................................  Ouvi-nos Senhor.
Pela efusão do Espírito Santo ...................................  Ouvi-nos Senhor.
Apesar de nossos pecados ........................................  Ouvi-nos Senhor.
Jesus Filho de Deus Vivo ..........................................  Ouvi-nos Senhor.

Cristo, ouvi-nos .............................................................. Cristo, ouvi-nos
Cristo, atendei-nos .................................................... Cristo, atendei-nos

Pres. – Oremos:
Glorioso São João Baptista,
vós que tivestes como missão de profeta
preparar os caminhos do Senhor!...
Vós, que apontastes Jesus Cristo
como o Cordeiro que tira os pecados do mundo!...
Vós que fostes enaltecido pelo próprio Cristo
como sendo o maior dentre os nascidos de mulher!...
Concedei a vossa protecção
sobre a nossa comunidade e sobre a nossa cidade;
ajudai-nos a sermos fiéis e perseverantes na nossa missão,
defendendo como vós a causa do Reino de Deus,
e que após a nossa peregrinação terrena
possamos convosco participar da glória eterna.
São João Baptista!...

Todos – Rogai por nós!

Para Meditar

Pres. – João Baptista é o único santo, com a Virgem Maria, de quem a
Liturgia celebra o nascimento para a terra. Isso deve-se certamente, à mis-
são única, que, na História da Salvação, foi confiada a este homem, santifica-
do, no seio de sua mãe, pela presença do Salvador, que mais tarde, dele fará
um belo elogio (Lc. 7, 28).

Anel de ligação entre a Antiga e a Nova Aliança, João foi acima de tudo, o
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enviado de Deus, uma testemunha fiel da Luz, aquele que anunciou Cristo e o
apresentou ao mundo. Profeta por excelência, a ponto de não ser senão uma
«Voz» de Deus, ele é o Precursor imediato de Cristo: vai à Sua frente, apon-
tando, com a sua palavra e com o exemplo da sua vida, as condições neces-
sários para se conseguir a Salvação.

A Solenidade do Precursor é um convite para que conheçamos a Cristo, Sol
que nos vem visitar na Eucaristia, e dêmos testemunho d’Ele, com o ardor, o
desinteresse e a generosidade de João Baptista.

(momento de silêncio)

Pres. – Senhor Jesus, fazei-nos profetas anunciadores da Palavra de Deus,
como São João Baptista o foi. Dai-nos coragem, dai-nos força e aumentai a
nossa fé para cumprirmos esta missão, que recebemos no nosso Baptismo.
Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.

Pres. – Bendigamos ao Senhor.
R.: Graças a Deus.
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Sexta-feira

Ritos Iniciais
Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amén.

Recitação do Terço

Mistérios Dolorosos
Pres. – Irmãos,

meditemos sobre a vida de São João Baptista,
que, vivendo na simplicidade,
na oração e na penitência,
pregou um baptismo de conversão para os pecadores,
que devem buscar a paz e a partilha com os pobres.

Pres. – Meditemos à luz do Espírito Santo.
Vinde, Santo Espírito,
enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado.

Todos – E renovareis a face da terra.

Pres. – Oremos:
Ó Deus, que iluminais os corações dos vossos fiéis
com as luzes do Espírito Santo,
concedei-nos que, no mesmo Espírito,
saibamos o que é recto
e gozemos sempre de suas consolações.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
qu é Deus conVosco, na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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1.º Mistério – A Agonia de Jesus no Horto
Diz-nos o evangelho que Jesus buscou consolação, apoio e companhia
junto dos seus discípulos. Eles adormeceram. Pela sua tristeza, pela
perturbação, por não poderem alcançar o que se passava, deixaram-no
sozinho.
Peçamos ao Senhor para que a sua Igreja se esforce por estar
sempre à altura do Mestre. Que ela participe sempre na Paixão do
Senhor, quando se trata de fazer a vontade do Pai.

2.º Mistério – A Flagelação de Jesus
Jesus tinha dito: "Amai aqueles que vos odeiam. Fazei bem àqueles que
vos amaldiçoam." Era, de facto, a primeira vez que derramava o seu
sangue às mãos dos homens.
Peçamos ao Senhor por todos os flagelados pela doença, pela
desgraça, pela solidão, pelas traições e calúnias.

3.º Mistério – Jesus é coroado de espinhos
Durante a Paixão, Jesus foi escarnecido de todos os modos e feitios
como um rei de comédia. O cúmulo da farsa foi a coroa feita de espi-
nhos longos, duros e resistentes, que lhe enterraram na cabeça.
Peçamos ao Senhor por todos aqueles que hoje continuam a ser
ridicularizados e perseguidos na sua Igreja.

4.º Mistério – Jesus a caminho do Calvário com a cruz às costas
A caminho do Calvário, Jesus está sozinho, embora avance no meio de
muita gente. Mais profundamente que Simão, que leva o madeiro por
ordem dos soldados, a Virgem Maria sofre com seu Filho.
Peçamos ao Senhor por todos quantos hoje na Igreja continuam,
como Cristo, a carregar cruzes pesadas, para que encontrem no-
vos cireneus que os ajudem no seu caminhar.

5.º Mistério – A crucificação de Jesus na cruz
Chegou a "hora" a que Jesus tinha aludido em Caná da Galileia. O vinho
novo de Caná tinha a cor do sangue derramado na paixão. Nesta "hora",
terá Maria uma função verdadeiramente importante. Ali está ela, na
companhia do discípulo amado e de mulheres fiéis.
Peçamos ao Senhor todos quantos se sentem sozinhos, para que
encontrem na Cruz o consolo da companhia de Jesus.
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Pres. – Rezemos três Avé Marias a Nossa Senhora, pedindo a graça de cami-
nharmos com Ela para Deus à luz da Palavra.

Ave Maria…
Pres. – Salve Rainha…

Ladainha de São João Baptista

Senhor, tende piedade de nós! ............  Senhor, tende piedade de nós!
Cristo, tende piedade de nós! ................  Cristo, tende piedade de nós!
Senhor, tende piedade de nós! ............  Senhor, tende piedade de nós!

São João Baptista ...........................................................  Rogai por nós!
Anunciado pelo Anjo Gabriel ........................................  Rogai por nós!
Purificado do pecado original ........................................  Rogai por nós!
São João Baptista ....................................................  Intercedei por nós!

Consagrado desde antes do nascimento .....................  Rogai por nós!
Cujo nascimento foi causa de alegria ..........................  Rogai por nós!
Repleto do Espírito Santo .............................................  Rogai por nós!
Maior entre os nascidos de mulher ......................  Intercedei por nós!

Precursor do Salvador ....................................................  Rogai por nós!
Preparador dos caminhos do Senhor ...........................  Rogai por nós!
Voz que clama no deserto ..............................................  Rogai por nós!
Indicador do Cordeiro de Deus .............................  Intercedei por nós!

Profeta do Altíssimo .......................................................  Rogai por nós!
Profeta das Nações .........................................................  Rogai por nós!
Profeta da Justiça ...........................................................  Rogai por nós!
Eras mais que um profeta .......................................  Intercedei por nós!

Testemunho da Luz ........................................................  Rogai por nós!
Testemunho da Verdade ................................................  Rogai por nós!
Amante da penitência .....................................................  Rogai por nós!
Indigno de desatar-lhe as sandálias ......................  Intercedei por nós!

Anunciador do batismo definitivo .................................  Rogai por nós!
Baptizador do próprio autor do baptismo ...................  Rogai por nós!
Defensor da família e do matrimónio ...........................  Rogai por nós!
Santo mártir da justiça e da verdade ....................  Intercedei por nós!
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Sede-nos propício .......................................................  Ouvi-nos Senhor.
Para que nos livreis de todo o mal ...........................  Ouvi-nos Senhor.
Para que nos livreis de todo o pecado ....................  Ouvi-nos Senhor.
Para que nos livreis da morte eterna ......................  Ouvi-nos Senhor.
Pela vossa encarnação ...............................................  Ouvi-nos Senhor.
Pela vossa ressurreição .............................................  Ouvi-nos Senhor.
Pela efusão do Espírito Santo ...................................  Ouvi-nos Senhor.
Apesar de nossos pecados ........................................  Ouvi-nos Senhor.
Jesus Filho de Deus Vivo ..........................................  Ouvi-nos Senhor.

Cristo, ouvi-nos ............................................................. Cristo, ouvi-nos
Cristo, atendei-nos .................................................... Cristo, atendei-nos

Pres. – Oremos:
Glorioso São João Baptista,
vós que tivestes como missão de profeta
preparar os caminhos do Senhor!...
Vós, que apontastes Jesus Cristo
como o Cordeiro que tira os pecados do mundo!...
Vós que fostes enaltecido pelo próprio Cristo
como sendo o maior dentre os nascidos de mulher!...
Concedei a vossa protecção
sobre a nossa comunidade e sobre a nossa cidade;
ajudai-nos a sermos fiéis e perseverantes na nossa missão,
defendendo como vós a causa do Reino de Deus,
e que após a nossa peregrinação terrena
possamos convosco participar da glória eterna.
São João Baptista!...

Todos – Rogai por nós!

Para Meditar

Pres. – Quando recebemos o Sacramento do Baptismo, transformamo-nos
de criaturas para Filhos Amados de Deus. O profeta João Baptista, que veio
ao mundo para preparar os caminhos para a vinda do Messias, foi quem



28

baptizava as pessoas para a vinda de Cristo (Mc 1, 2s). Ele sabia que o seu
Baptismo era temporário, pois logo depois dele viria o seu primo Jesus que
baptizaria no Espírito Santo, ou seja, o profeta baptizava com água e Jesus
baptizava com o Espírito Santo.

Como procuramos, nós, viver o nosso Baptismo?
Que testemunho damos?
Como preparamos e vivemos o Sacramento da Confirmação?

(momento de silêncio)

Pres. – Senhor Jesus, fazei-nos profetas anunciadores da Palavra de Deus,
como São João Baptista o foi. Dai-nos coragem, dai-nos força e aumentai a
nossa fé para cumprirmos esta missão, que recebemos no nosso Baptismo.
Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Todos – Amén.

Pres. – Bendigamos ao Senhor.
Todos – Graças a Deus.

(A Eucaristia prossegue, omitindo-se o Acto Penitencial)




