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Ritos Iniciais 
 

Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo 

Todos – Amen. 

 

Pres. – A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai 

 e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. 

Todos – Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. 
 

 

Monitor: 

Nossa Senhora, como qualquer mãe do seu tempo, preocupou-se em ajudar 

Jesus Cristo no aprofundamento das verdades da fé judaica e na sua prática religiosa. 

Hoje, essa missão continua a pertencer aos pais, que assumem o compromisso da 

educação cristã dos seus filhos, quer no dia do Casamento Cristão, o Matrimónio, 

quer no dia batismo de seus filhos. 

Também no dia do Batismo os Padrinhos se comprometem com a Igreja a 

ajudar os pais na missão de educar cristãmente os seus afilhados. 

Peçamos, hoje, por todos os pais e padrinhos da nossa comunidade paroquial, 

para que Deus e Nossa Senhora os ajude a serem fiéis aos compromissos assumidos. 

 

 

 

Mistérios Luminosos 
 

 

1.º Mistério: O batismo de Jesus nas águas do rio Jordão 

 

Todo o povo tinha sido batizado; tendo Jesus sido batizado também, e estando 

em oração, o Céu rasgou-se e o Espírito Santo desceu sobre Ele em forma corpórea, 

como uma pomba. E do Céu veio uma voz: «Tu és o meu Filho muito amado; em Ti 

pus todo o meu agrado» (Lc 3,21-22). 

Senhor, nosso Pai, que, na presença do Espírito Santo, manifestaste toda a 

solidariedade com a nossa humanidade, reconhecendo em Jesus o teu Filho muito 

amado, concede-nos que nos abramos a todos os irmãos, optando 

preferencialmente pelos mais necessitados. 



2.º Mistério: O primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná 
 

Como viesse a faltar o vinho, a mãe de Jesus disse-Lhe: «Não têm vinho!». 

Jesus respondeu-lhe: «Mulher, que tem isso a ver contigo e comigo? Ainda não 

chegou a minha hora». Sua mãe disse aos serventes: «Fazei o que Ele vos disser!» 

[…] Disse-lhes Jesus: «Enchei as vasilhas de água». Eles encheram-nas até cima. 

Então ordenou-lhes: «Tirai agora e levai ao chefe de mesa» (Jo 2,3-5.7-8). 

Senhor, confiando-nos à intercessão da tua Mãe, pedimos que, a seu 

exemplo, estejamos sempre atentos aos que se encontram em aflição. 
 

 

3.º Mistério: O anúncio do Reino com o apelo à conversão 
 

Jesus respondeu-lhes: «Ide contar a João o que vedes e ouvis: Os cegos veem e 

os coxos andam, os leprosos ficam limpos e os surdos ouvem, os mortos ressuscitam 

e a Boa-Nova é anunciada aos pobres. E bem--aventurado aquele que não encontra 

em mim ocasião de escândalo» (Mt 11,4-6). 

Senhor Jesus Cristo, que a Boa-Nova do Reino seja o nosso critério de vida. 

Pela intercessão de Maria, faz de nós verdadeiras testemunhas do espírito que há-

-de transformar as leis e as estruturas da nossa comunidade de vida. 
 

 

4.º Mistério: A transfiguração do Senhor no monte Tabor 
 

Transfigurou-Se diante deles: o seu rosto resplandeceu como o Sol, e as suas 

vestes tornaram-se brancas como a luz. Nisto, apareceram Moisés e Elias a 

conversar com Ele. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus: «Senhor, é bom 

estarmos aqui; se quiseres, farei aqui três tendas: uma para Ti, uma para Moisés e 

outra para Elias». Ainda ele estava a falar, quando uma nuvem luminosa os cobriu 

com a sua sombra, e uma voz dizia da nuvem: «Este é o meu Filho muito amado, no 

qual pus todo o meu agrado. Escutai-O» (Mt 17,2-5).  

Senhor, neste mundo cheio de ruídos, ensina-nos a saber escutar aqueles 

que se nos dirigem. Ensina-nos também a arte de sabermos escutar-Te no silêncio 

do nosso coração. 
 

 

5.º Mistério: A instituição da Santíssima Eucaristia durante a última Ceia 
 

Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, depois da bênção, partiu-o e deu-o aos 

seus discípulos, dizendo: «Tomai, comei: Isto é o meu corpo». Em seguida, tomou 

um cálice, deu graças e entregou-lho, dizendo: «Bebei dele todos» (Mt 26,26-27). 

Senhor, Tu que nos deste a maior prova de amizade querendo permanecer 

connosco «até ao fim dos tempos», torna-nos capazes de ser amigos dos nossos 

amigos, estando também presente sempre que necessitem de nós. 
 

 

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 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 de Comunhão e Conclusão 

 

Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João  
(Jo 16, 16-20) 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:  

«Daqui a pouco já não Me vereis  

e pouco depois voltareis a ver-Me».  

Alguns discípulos disseram entre si: 

 «Que significa isto que nos diz:  

‘Daqui a pouco já não Me vereis 

 e pouco depois voltareis a ver-Me’,  

e ainda: ‘Eu vou para o Pai’?».  



E perguntavam:  

«Que é esse pouco tempo de que Ele fala? 

 Não sabemos o que está a dizer».  

Jesus percebeu que O queriam interrogar e disse-lhes: 

«Procurais entre vós compreender as minhas palavras:  

‘Daqui a pouco já não Me vereis 

 e pouco depois voltareis a ver-Me’.  

Em verdade, em verdade vos digo:  

Chorareis e lamentar-vos-eis,  

enquanto o mundo se alegrará.  

Estareis tristes,  

mas a vossa tristeza converter-se-á em alegria».  

Palavra da Salvação. 
 

Breve silêncio 

Preces 
 

Pres. – Jesus confirmou a palavra pregada pelos discípulos  

 com os milagres que eles faziam.  

 O milagre com que hoje o nosso anúncio é confirmado é a caridade.  

 Com confiança, rezemos cantando:  

   Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. 
 

– Pelos membros do povo hebreu,  

para que reconheçam em Cristo  

a realização de toda a sua história de salvação.  

Oremos,  por intercessão de Maria 
 

– Por todos aqueles que exercem uma autoridade ou uma missão,  

para que estejam disponíveis  

para o serviço dos mais humildes e necessitados.  

Oremos,  por intercessão de Maria 
 

– Por aqueles que se consagraram a Cristo  

com a profissão dos conselhos evangélicos, 

para que sigam o seu Mestre no caminho do serviço e da cruz.  

Oremos,  por intercessão de Maria 
 

– Pelos aqueles que se sentem tentados a atraiçoar a sua vocação  

e a desertar da sua missão,  

para que perseverem nas suas provações.  

Oremos,  por intercessão de Maria 
 

– Por todos nós, chamados a seguir o exemplo do nosso Mestre e Senhor  

no seu serviço de amor, 

para que sejamos capazes de nos acolhermos uns aos outros  

na nossa verdadeira identidade e diferença.  

Oremos,  por intercessão de Maria 



 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. – Senhor, em Ti o amor configura-se com a atitude de serviço;  

 um serviço que não humilha mas antes enaltece e dignifica.  

 Que possamos, à imagem de Maria,  

 construir uma comunidade de verdadeira atitude de serviço,  

 uma vez que todos somos irmãos  

 e em nós transparece a comum dignidade de baptizados.  

 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. 


