
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Celebração do Mês de Maria 
Bombeiros Voluntários de Esposende e Cruz Vermelha 

Sexta-feira, 11 de Maio de 2012 





Ritos Iniciais 
 

Pres. – Graças e Louvores se deem a todo o momento. 

Todos – Ao Santíssimo e diviníssimo Sacramento. 
 

Pres. – Graças e Louvores se deem a todo o momento. 

Todos – Ao Santíssimo e diviníssimo Sacramento. 
 

Pres. – Graças e Louvores se deem a todo o momento. 

Todos – Ao Santíssimo e diviníssimo Sacramento. 
 

Pres. – Meu Deus eu creio, adoro, espero e amo-Vos. 

Todos – Peço-Vos perdão para os que não creem, 

   não adoram, não esperam e não Vos amam. 
 

Pres. – Meu Deus eu creio, adoro, espero e amo-Vos. 

Todos – Peço-Vos perdão para os que não creem, 

   não adoram, não esperam e não Vos amam. 
 

Pres. – Meu Deus eu creio, adoro, espero e amo-Vos. 

Todos – Peço-Vos perdão para os que não creem, 

   não adoram, não esperam e não Vos amam. 
 

Oração do Anjo 

Santíssima Trindade,  

Pai, Filho e Espírito Santo,  

adoro-Vos profundamente  

e ofereço-Vos o Preciosíssimo Corpo,  

Sangue, Alma e Divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo,  

presente em todos os sacrários da terra,  

em reparação dos ultrajes,  

sacrilégios e indiferenças  

com que Ele mesmo é ofendido.  

E pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração 

e do Coração Imaculado de Maria, 

peço-Vos a conversão dos pobres pecadores. 

 

Pres. – Jesus, manso e humilde de coração, 

Todos – Fazei o meu coração semelhante ao Vosso. 
 

Pres. – Doce Coração de Jesus, que tanto nos amais, 

   Todos – Fazei que eu Vos sempre sempre e cada vez mais. 
 
 

Introdução: 

Jesus deixou-nos o seu  Mandamento novo: o dever de nos amarmos uns 

aos outros como Ele nos amou e nos ama. 



Nossa Senhora, na sua vida terrena, soube mostrar pelo amor ao próximo a 

fé que a animava. Foi assim em Caná da Galileia; foi assim junto de sua prima 

Santa Isabel. 

Todos nós, pela fé que nos anima, temos este dever da prática da caridade 

para com o nosso semelhante; temos o dever de pormos em prática o 

Mandamento do amor. 

Na vida dos homens, surgem instituições especialmente vocacionadas para 

o exercício das obras de misericórdia. É o caso da Associação dos Bombeiros 

Voluntários de Esposende. Na nossa oração de hoje, vamos rezar especialmente 

por esta instituição, pelos membros dos seus corpos gerentes, do corpo ativo e os 

funcionários. 

 

 

Mistérios Dolorosos 
 

1.º Mistério: A agonia de Jesus no horto das oliveiras 

 

Depois da Última Ceia, Jesus foi para um olival, conhecido por Getsémani 

e, chegado ali, afastou-se dos Apóstolos para orar. Começou então a sentir uma 

tristeza mortal; um peso tão esmagador, um tal abatimento e amargura, um tal 

pavor e angústia, que o suor caía na terra sob a forma de gotas de sangue. 

Imitando a Virgem Maria que participou na paixão do seu Filho, peçamos 

para que as dores e os sofrimentos dos homens mereçam não só a nossa oração 

como também a nossa presença consoladora. 

 

 

2.º Mistério: A flagelação de Jesus preso à coluna do Pretório de Pilatos 

 

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. E, naturalmente, terá dito, naquela altura, o que repetirá, mais logo, 

sobre a cruz: Perdoai-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. 

Peçamos a graça de nos unirmos à paixão do Senhor, imitando Maria sua 

mãe. 

3.º Mistério: Jesus 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 espinhos longos e 

agudos, duros e resistentes, que lhe enterraram na cabeça. Os soldados 

desfilavam diante dele, dobrando o joelho em sinal de reverência, bradando 

enquanto se esforçavam por conter o riso: Salve, ó rei dos judeus! 



Peçamos a graça de dar o nosso perdão àqueles que nos ofendem na nossa 

dignidade cristã. 

 

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. Sofre no coração, porque lhe não 

pode dar o mais pequeno alívio. 

Peçamos que a Virgem Maria console todas as mães que experimentam o 

sofrimento por causa dos seus filhos. 

 

5.º Mistério: A crucificação e morte de Jesus 

 

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. 

A esta Igreja e a esta humanidade dá Jesus uma Mãe espiritual. Já não 

haverá nenhum desamparado nem nenhum órfão. Eis o grande encargo que Ele, 

na hora da verdade, confia à sua própria Mãe. 

 Rezemos três Avé Marias  

 em honra da pureza de Nossa Senhora  

 e pelas intenções do Santo Padre. 

 Salvé Rainha 

Ladainha de N.ª Senhora 

Senhor, tende piedade de nós 

Cristo, tende piedade de nós 

Senhor, tende piedade de nós. 

Jesus Cristo, ouvi-nos 

Jesus Cristo, atendei-nos 

Pai do Céu, que sois Deus,    Tende piedade de nós 

Filho redentor do mundo, que sois Deus.  Tende piedade de nós 

Espírito Santo, que sois Deus,   Tende piedade de nós 

Santíssima Trindade que sois um só Deus, Tende piedade de nós 

 

Santa Maria, Mãe de Deus,    Rogai por nós 

Santa Maria, Mãe da Igreja,   Rogai por nós 

Santa Virgem das Virgens,    Rogai por nós 

 

Mãe de Cristo,      Rogai por nós                            

Mãe da Igreja,     Rogai por nós 

Mãe da divina graça,    Rogai por nós 

 

Mãe puríssima,     Rogai por nós 

Mãe castíssima,     Rogai por nós 

Mãe imaculada,     Rogai por nós 
 



Mãe intacta,     Rogai por nós 

Mãe amável,     Rogai por nós 

Mãe admirável,     Rogai por nós 

 

Mãe do bom conselho,    Rogai por nós                         

Mãe do Criador,    Rogai por nós 

Mãe do Salvador,    Rogai por nós 

 

Virgem prudentíssima,    Rogai por nós 

Virgem venerável,    Rogai por nós 

Virgem louvável,    Rogai por nós 

 

Virgem poderosa,    Rogai por nós 

Virgem clemente,    Rogai por nós 

Virgem fiel,     Rogai por nós 

 

Espelho de Justiça,    Rogai por nós 

Sede de sabedoria,    Rogai por nós 

Causa da nossa alegria    Rogai por nós 

 

Vaso espiritual,     Rogai por nós 

Vaso honorífico,    Rogai por nós 

Vaso insigne de devoção,    Rogai por nós 

 

Rosa mística,     Rogai por nós 

Torre de David,     Rogai por nós 

Torre de marfim,    Rogai por nós 

 

Casa de ouro,     Rogai por nós 

Arca da Aliança,    Rogai por nós 

Porta do Céu,      Rogai por nós 

 

Estrela da manhã,    Rogai por nós 

Saúde dos enfermos,    Rogai por nós 

Refúgio dos pecadores,    Rogai por nós 
 

 

Consoladora dos aflitos,    Rogai por nós 

Auxílio dos cristãos,    Rogai por nós 

Rainha dos Anjos,     Rogai por nós                                             
 

 

Rainha dos Patriarcas,    Rogai por nós 

Rainha dos Profetas,    Rogai por nós                                                      

Rainha dos Apóstolos,    Rogai por nós 
 

 

Rainha dos Mártires,    Rogai por nós 

Rainha dos Confessores,   Rogai por nós 

Rainha das Virgens,    Rogai por nós 
 

 

Rainha de todos os Santos,   Rogai por nós 

Rainha concebida sem  pecado original,  Rogai por nós 

Rainha elevada ao Céu em corpo e alma,  Rogai por nós 
 

Rainha do Santíssimo Rosário,   Rogai por nós 

Rainha da Família,    Rogai por nós 

Rainha da Paz.     Rogai por nós 



 

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,   Perdoai-nos, Senhor. 

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,   Ouvi-nos, Senhor. 

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,  Tende piedade de nós, Senhor. 

 

Ritos da Comunhão 

 

Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. João      (Jo 15, 12-17) 

 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:  

«É este o meu mandamento:  

que vos ameis uns aos outros, como Eu vos amei.  

Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos.  

Vós sois meus amigos, se fizerdes o que Eu vos mando.  

Já não vos chamo servos, 

porque o servo não sabe o que faz o seu senhor; 

mas chamo-vos amigos,  

porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi a meu Pai.  

Não fostes vós que Me escolhestes;  

fui Eu que vos escolhi e destinei,  

para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça.  

E assim, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo 

concederá. 

O que vos mando é que vos ameis uns aos outros».  

 

Palavra da Salvação. 

 

Breve silêncio 

 

Preces 
 

Pres. – O Senhor Jesus revela-nos o Pai  

 através da sua própria pessoa, feita verdade para nós.  

 Dirijamo-nos a Deus, com esta oração:  

   Senhor, ajudai-nos a seguir o vosso caminho. 

 

– Para que o regresso de Jesus ao Pai  

não entristeça o coração dos seus fiéis pela sua ausência física,  

mas os encha sempre do seu Espírito. Oremos:  

 

– Para que o acontecimento pascal da morte e ressurreição  

seja o centro da fé e da esperança de todos os crentes. Oremos:  



– Para que todos aqueles que procuram um caminho de salvação  

nas várias religiões ou filosofias  

descubram em Cristo a única via que conduz a Deus. Oremos:  

 

– Para que aqueles que sofrem experimentem, 

na fé e na solidariedade dos irmãos,  

a presença de Cristo que conforta. Oremos:  

 

– Para que nós que recebemos o anúncio de um lugar preparado na casa do Pai 

 caminhemos, cada dia, para a plena comunhão com Cristo. Oremos. 

 

Pres. –  Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: 

Todos – Pai Nosso, que estais nos céus,  

 santificado seja o Vosso nome; 

 venha a nós o vosso reino; 

 seja feita a Vossa vontade  

 assim na terra como no céu. 

  O pão nosso de cada dia nos dai hoje; 

  perdoai-nos as nossas ofensas, 

  assim como nós perdoamos 

  a quem nos tem ofendido; 

  e não nos deixeis cair em tentação;  

   mas livrai-nos do mal. 

 
 

Pres. – Felizes os convidados para o Banquete do Senhor.  

 Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 

Todos – Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada, 

 mas dizei uma palavra e serei salvo. 

 
Bênção depois da Comunhão – Oração pelos Sacerdotes 

Senhor Jesus,  

presente no Santíssimo Sacramento do Altar, 

que vos quisestes perpetuar entre nós por meio de vossos sacerdotes, 

fazei com que suas palavras sejam somente as vossas, 

que seus gestos sejam os vossos,  

que sua vida seja o fiel reflexo da vossa. 

Que eles sejam os homens que falem a Deus dos homens  

e falem aos homens de Deus. 

Que não tenham medo de servir, 

 servindo a Igreja como ela quer ser servida. 

Que sejam homens, testemunhas do eterno nosso tempo, 

caminhando pelas estradas da história com vosso mesmo passo  

e fazendo o bem a todos. 



Que sejam fiéis aos seus compromissos,  

zelosos da sua vocação e da sua entrega, 

claros reflexos da própria identidade  

e que vivam com alegria o dom recebido. 

Tudo isso vos pedimos  

pela intercessão de vossa Mãe Santíssima: 

ela que esteve presente na vossa vida,  

esteja sempre presente na vida dos vossos sacerdotes.  

Amém. 

Hino Eucarístico 
 

Veneremos, adoremos 

A presença do Senhor, 

Nossa luz e pão da Vida, 

Cante a alma o seu louvor. 

Adoremos no sacrário 

Deus oculto por amor. 

 

Dêmos glória ao Pai do Céu, 

infinita majestade, 

glória ao Filho e ao Santo Espírito, 

em espírito e verdade 

veneremos, adoremos 

a Santíssima Trindade.  

  Ámen.

 

Pres. – Oremos. 

 Senhor Jesus Cristo,  

 que neste admirável sacramento 

 nos deixastes o memorial da vossa paixão, 

 concedei-nos, Vos pedimos,  

 a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso Corpo e Sangue, 

 que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. 

 Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. 

Todos: Ámen. 

 

Invocações ao Santíssimo Sacramento 

 

Bendito seja Deus, 

Bendito o seu santo Nome, 

Bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. 

Bendito o Nome de Jesus. 

Bendito o seu Sacratíssimo Coração. 

Bendito o seu Preciosíssimo Sangue. 

Bendito Jesus no Santíssimo Sacramento do Altar. 

Bendito o Espírito Santo Paráclito. 

Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. 

Bendita a sua santa Imaculada Conceição. 

Bendita a sua gloriosa Assunção. 

Bendito o Nome de Maria, Virgem e Mãe. 

Bendito São José, seu castíssimo Esposo. 

Bendito Deus nos seus Anjos e nos seus Santos. 


