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Terça-feira, 15 de Maio de 2012 
Avós e Idosos 



  



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. 
 

 

Conhecemos os nomes dos pais de Nossa Senhora e avós de Jesus Cristo: S. 

Joaquim e Santa Ana. Desde há alguns anos que o dia dos avós se celebra no dia da 

festa litúrgica dos avós de Jesus: 26 de Julho. 

Os avós e idosos têm um papel importantíssimo na sociedade, não só no 

acompanhamento dos netos, mas no empréstimo que dão à sociedade do seu saber 

de experiências feito. 

Na nossa oração de hoje, vamos rezar por todos os avós e idosos, 

particularmente os da nossa comunidade paroquial, para que se sintam sempre úteis 

no seio da família e da sociedade. 

 
 

Mistérios Dolorosos 
 

1.º Mistério: A Agonia de Jesus no Horto. 

 

Leitor 1: Do Evangelho segundo S. Mateus: Entretanto, Jesus com os seus 

discípulos chegou a um lugar chamado Getsémani e disse-lhes: «Sentai-

vos aqui, enquanto Eu vou além orar.» E, levando consigo Pedro e os 

dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-

lhes, então: «A minha alma está numa tristeza de morte; ficai aqui e 

vigiai comigo.» E, adiantando-se um pouco mais, caiu com a face por 

terra, orando e dizendo: «Meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este 

cálice. No entanto, não seja como Eu quero, mas como Tu queres.»  

 

 



2.º Mistério: A Flagelação de Jesus  

 

   Do Evangelho segundo S. Mateus: Pilatos, vendo que nada conseguia e 

que o tumulto aumentava cada vez mais, mandou vir água e lavou as 

mãos na presença da multidão, dizendo: «Estou inocente deste sangue. 

Isso é convosco.» E todo o povo respondeu: «Que o seu sangue caia 

sobre nós e sobre os nossos filhos!» Então, soltou-lhes Barrabás. Quanto 

a Jesus, depois de o mandar flagelar, entregou-o para ser crucificado.  

 

3.º Mistério: A Coroação de espinhos  

 

   Do Evangelho segundo S. Marcos: Os soldados levaram-no para 

dentro do pátio, isto é, para o pretório, e convocaram toda a coorte. 

Revestiram-no de um manto de púrpura e puseram-lhe uma coroa de 

espinhos, que tinham entretecido. Depois, começaram a saudá-lo: 

«Salve! Ó rei dos judeus!» Batiam-lhe na cabeça com uma cana, cuspiam 

sobre Ele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de o 

terem escarnecido, tiraram-lhe o manto de púrpura e revestiram-no das 

suas vestes.  

 

4.º Mistério: Jesus a caminho do Calvário  
 

   Do Evangelho segundo S. Marcos: Levaram-no, então, para o 

crucificar. Para lhe levar a cruz, requisitaram um homem que passava por 

ali ao regressar dos campos, um tal Simão de Cirene, pai de Alexandre e 

de Rufo. E conduziram-no ao lugar do Gólgota, que quer dizer 'lugar do 

Crânio'. 

 

5.º Mistério: A Crucificação e Morte de Jesus  
 

   Do Evangelho segundo S. Lucas: Quando chegaram ao lugar chamado 

Calvário, crucificaram-no a Ele e aos malfeitores, um à direita e outro à 

esquerda. Jesus dizia: «Perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que 

fazem.» Depois, deitaram sortes para dividirem entre si as suas vestes.  
 

 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 alegriaRogai por nós 
 

Vaso espiritual, Rogai por nós 

Vaso honorífico, Rogai por nós 

Vaso insigne de devoção, R. 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, R. por nós 
 

Consoladora dos aflitos,R. 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,R. 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 protecção 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 de Conclusão 

 

Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João  
(Jo 16, 5-11) 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:  

«Agora vou para Aquele que Me enviou  

e nenhum de vós Me pergunta:  

‘Para onde vais?’.  

Mas por Eu vos ter dito estas coisas,  

o vosso coração encheu-se de tristeza.  



No entanto, Eu digo-vos a verdade:  

É do vosso interesse que Eu vá.  

Se Eu não for, o Paráclito não virá a vós;  

mas se Eu for, Eu vol’O enviarei.  

Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado,  

da justiça e do julgamento:  

do pecado, porque não acreditam em Mim;  

da justiça, porque vou para o Pai e não Me vereis mais;  

do julgamento, porque o príncipe deste mundo já está condenado».  

Palavra da Salvação. 
 

Breve silêncio 

Preces 
 

Pres. – Em virtude do nome de cristãos,  

 que significa seguidores de Cristo  

 para além de qualquer barreira nacional ou cultural,  

 podemos dirigir a Deus  

 uma oração verdadeiramente universal, dizendo:  

   Senhor, ajudai-nos a saber viver na caridade. 

 

– Por todos os que acreditam em Cristo,  

para que se sintam missionários e evangelizadores  

superando todos os preconceitos culturais ou raciais. Oremos:  

 

– Por todos os que se declaram cristãos,  

para que se consciencializem do significado e das exigências  

deste nome missionário. Oremos:  

 

– Por todos aqueles que, em boa fé, se encontram afastados de Cristo,  

para que saibam reconhecer as suas obras  

realizadas em nome de Deus Pai. Oremos:  

 

– Pelos cristãos que o são apenas de nome e não com o testemunho da vida,  

para que, pela fé da comunidade verdadeiramente crente,  

sejam ajudados a redescobrir a sua vocação originária. Oremos:  

 

– Por todos nós aqui reunidos em volta da Mesa do Senhor,  

para que na Eucaristia façamos uma experiência viva de Cristo  

e estejamos prontos a segui-Lo através da obediência ao Pai  

e do amor aos irmãos. 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. – Senhor, tudo o que fazes é espelho do sentir e do agir de Deus.  

 A mão que Ele nos estende é, por um lado, uma mão aberta,  

 uma mão que se excede na gratuidade do dom.  

 Por outro lado, é uma mão que se fecha,  

 porque não quer que ninguém se perca nem Lhe seja arrebatado.  

 Acolhe-nos, Senhor, nas Tuas mãos de amor incondicional. 

 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. 


