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Segunda-feira, 14 de Maio de 2012 
S. Matias – Pelos Sacerdotes e Missionários 



Ritos Iniciais 
 

Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo 
Todos – Amen. 
 
Pres. – A graça de nosso Senhor Jesus Cristo Ressuscitado, o amor do Pai 
   e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. 
Todos – Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. 
 

 

 

Um dia, Jesus olhou a multidão e considerou-a como sendo "ovelhas sem 
pastor". E disse aos que O rodeavam: "Pedi ao Senhor da messe que mande 
trabalhadores para a sua messe". 

Temos, então, este dever de, nas nossas orações pessoais, em família e em 
assembleia cristã, rezar pelo aumento das vocações sacerdotais, religiosas e 
missionárias. Temos também o dever de rezar por todos os que já consagraram a 
sua vida ao serviço de Deus na Sua Igreja. 

Na nossa oração de hoje, em que celebramos S. Matias, vamos rezar a 
Maria, mãe do único e Eterno Sacerdote, por todos os sacerdotes, diáconos e 
Missionários,  para que se santifiquem na fidelidade à missão que Deus lhes 
confiou.  

  
 

Mistérios Gozosos 
(da vida de Jesus e da missão do sacerdote) 

 
 
1.º Mistério: O anúncio do Anjo e o anúncio dos Sacerdotes 
 

Contemplemos como São Gabriel anunciou a Nossa Senhora que o filho de 
Deus se queria fazer homem, e como ela acolheu esta mensagem com fé e 
caridade. 

O sacerdote tem a missão de anunciar a palavra e a vontade de Deus, aos 
homens, como São Gabriel. 

Peçamos a Deus que envie os santos Anjos aos sacerdotes, para que eles 
encontrem tempo e tranquilidade para escutar e meditar a palavra de Deus e, 
iluminados, tenham uma coragem angelical para transmitir a vontade de Deus 
nas suas pregações, nos seus ensinos e nos conselhos. 

 
 



2.º Mistério: A Visita de Maria e a Visita dos Sacerdotes 
 

Contemplemos como a Virgem Maria visitou e ajudou sua prima Isabel. Dos 
sacerdotes, exige-se um amor que saiba sacrificar-se, como fez Nossa Senhora, 
procurando colocar-se ao serviços dos outros, a quem são enviados como visita 
de Deus. 

Peçamos a Deus que os sacerdotes tenham uma verdadeira e sincera devoção 
a Nossa Senhora, um coração manso e humilde, compreensivo e forte. Peçamos 
que os sacerdotes levem sempre a graça de Deus aos homens, como Maria. 
 
3.º Mistério: O nascimento de Jesus 
 

Contemplemos o nascimento de Jesus e a alegria de Nossa Senhora e de São 
José, apesar das portas fechadas de Belém e da pobreza ao seu redor. Os 
sacerdotes devem se empenhar-se para o nascimento e crescimento da vida 
sobrenatural nas almas. 

Peçamos a Deus que os sacerdotes se guardem livres e distantes dos bens 
terrestres, para ficarem sempre na busca dos bens celestes; que eles cultivem uma 
particular devoção eucarística, tendo Jesus no centro de sua vida quotidiana, e 
assim, possam, em cada momento e a cada pessoa, comunicar o amor de Jesus 
Redentor, presente na Eucaristia. 

 
4.º Mistério: A Apresentação de Jesus e o louvor de Simeão 
 

Contemplemos a apresentação de Jesus no templo e o louvor de Simeão e 
Ana. Amissão principal dos sacerdotes é renovar sacramentalmente o sacrifício 
de Cristo, oferecendo o seu Corpo e Sangue, a sua Alma e Divindade a Deus Pai 
pela reconciliação e esperança da humanidade. 

Peçamos a Deus que os sacerdotes se unam diariamente com Jesus na Sua 
oblação na Santa Missa, que consigam cada dia dedicar-se à oração de louvor por 
si e por todos quantos lhes são confiados.  

 
5.º Mistério: A alegria do re-encontro de Jesus no Templo 
 

Contemplemos a alegria que Maria e José sentiram no coração, quando 
encontraram Jesus no Templo, ao fim de uma angustiosa procura de três dias. 

Os sacerdotes devem esforçar-se por ocupar-se sempre das coisas de Deus, 
como Jesus. 

Peçamos a Deus que cada sacerdote busque e encontre a sua única 
consolação na comunhão com Jesus, que tenha paciência e compreensão com 
todos os que sofrem. Peçamos que eles busquem a Deus e que consigam 
despertar em todos os homens, especialmente nos jovens, a santa inquietude 
espiritual até se encontrarem com Deus. 

 
Rezemos três Avé Marias em honra da pureza de Nossa Senhora, 
 pela santificação dos Sacerdotes 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. 
 

 
Pres. – À Vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus,  
 não desprezeis as nossas súplicas nas nossas necessidades: 
 mas livrai-nos de todos os perigos, 
 ó Virgem gloriosa e bendita. 
 Rogai por nós Santa Mãe de Deus. 
Todos – Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 
 
Pres. – Oremos:  
 Concedei, Senhor, aos vossos servos  
 a perfeita saúde da alma e do corpo  
 e, por intercessão da Virgem Maria,  
 livrai-nos das tristezas do tempo presente  
 e dai-nos as alegrias eternas.  
 Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,  
 que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 
Todos – Amen. 
 
 

Ritos da Comunhão 



 
Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. João    (Jo 15, 9-17) 
 
Naquele tempo, 
disse Jesus aos seus discípulos: 
«Assim como o Pai Me amou,  
também Eu vos amei. 
Permanecei no meu amor. 
Se guardardes os meus mandamentos, 
permanecereis no meu amor, 
assim como Eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai 
e permaneço no seu amor. 
Disse-vos estas coisas, 
para que a minha alegria esteja em vós 
e a vossa alegria seja completa. 
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. 
 

Preces 
 



Pres. – Deus oferece os seus dons a todos os homens  
 que, de boa vontade, se abrem à missão da Igreja.  
 Rezemos com fé, dizendo:  
   Senhor, enviai os vossos apóstolos. 
 
 
– Para que a Igreja se torne a casa da verdade,  

aberta a todos os povos. Oremos: 
 

– Para que todos os homens encontrem irmãos  
que sejam colaboradores de Deus no convite à fé. Oremos: 

 
– Para que a experiência do encontro com Deus, para os homens de hoje,  

passe através das portas da liberdade interior. Oremos: 
 

– Para que os sacerdotes no seu ministério  
sejam guiados apenas pelo interesse do bem dos seus irmãos. Oremos: 
 

– Para que todos nós que, quando crianças, recebemos a fé no baptismo,  
a desenvolvamos através das etapas da nossa experiência cristã,  
até à maturidade de uma vida de caridade abundante. 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. 
 

Oração depois da Comunhão 



Pres. – Deus nosso Pai, que gratuitamente nos dais o que Vos pedimos,  

 escutai as súplicas que vos fazemos 

  por intercessão da Virgem Nossa Senhora.  

 Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,  

 que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 

Todos – Amen. 
 
Pres. – O Senhor nos = abençoe, 
  nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. 
Todos – Amen. 
 
Pres. – Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Todos – Para sempre seja louvada Sua Mãe, Maria Santíssima. 


