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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. 
 

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. Neste momento de crise que atravessamos vamos rezar 

essencialmente pelos pobres da nossa comunidade paroquial.  

 

 

Mistérios Gloriosos 
 

1.º Mistério: A ressurreição de Jesus 
 

"A vitória será da vida. "Nunca mais haverá morte" - exclama a voz 

poderosa que sai do trono de Deus na Jerusalém celeste (Ap 21,4).  E S. Paulo 

assegura-nos que a vitória actual sobre o pecado é sinal e antecipação da vitória 

definitiva sobre a morte, quando "se cumprir o que está escrito: "A morte foi 

tragada pela vitória.  Onde está, ó morte, a tua vitória?"" (1 Cor 15,54-55)" (EV 

25). 

"Na realidade, não faltam prenúncios desta vitória nas nossas sociedade e 

culturas, apesar de marcadas tão fortemente pela "cultura da morte". [...] 

Infelizmente, estes sinais positivos têm com frequência dificuldade em 

manifestar-se e ser reconhecidos, talvez também porque não recebem adequada 

atenção dos meios de comunicação social. Mas quantas iniciativas de ajuda e 

amparo às pessoas mais débeis e indefesas [...]!" (EV 26). 
 

 

2.º Mistério: A ascensão de Jesus ao Céu 
 

"A vida eterna é a própria vida de Deus e simultaneamente a vida dos filhos 

de Deus. Um assombro incessante e uma gratidão sem limites não podem deixar 



de se apoderar do crente diante desta inesperada e inefável verdade que nos vem 

de Deus em Cristo. O crente faz suas as palavras do apóstolo João: "Vede com 

que amor nos amou o Pai, ao querer que fôssemos chamados filhos de Deus.  E 

somo-lo de facto! [...] Caríssimos, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se 

manifestou o que havemos de ser. Sabemos, porém, que, quando Ele Se 

manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque O veremos como Ele é" (1 Jo 3,1-

2).  Assim, chega ao seu auge a verdade cristã acerca da vida. A dignidade desta 

não está ligada apenas às suas origens, à sua proveniência de Deus, mas também 

ao seu fim, ao seu destino de comunhão com Deus no conhecimento e no amor 

d'Ele." (EV 38). 
 

 

 

3.º Mistério:  A descida do Espírito Santo sobre Maria Santíssima 
e os Apóstolos reunidos no Cenáculo 

 

"A vida que o Filho de Deus veio dar aos homens, não se reduz meramente à 

existência no tempo.  A vida, que desde sempre está "n'Ele" e constitui "a luz dos 

homens" (Jo 1,4), consiste em ser gerados por Deus e participar na plenitude do 

seu amor: "A todos os que O receberam, aos que creem n'Ele, deu-lhes o poder 

de se tornarem filhos de Deus; eles que não nasceram do sangue, nem de vontade 

carnal, nem de vontade do homem, mas sim de Deus" (Jo 1,12-13)" (EV 37). 

"Umas vezes, Jesus designa esta vida, que Ele veio dar, simplesmente como 

"a vida"; e apresenta o ser gerado por Deus como condição necessária para poder 

alcançar o fim para o qual o homem foi criado: "Quem não nascer de novo, não 

pode ver o Reino de Deus" (Jo 3,3).  O dom desta vida constitui o objeto próprio 

da missão de Jesus; Ele "é Aquele que desce do Céu e dá a vida ao mundo" (Jo 

6,33), de tal modo que pode afirmar com toda a verdade: "Quem Me segue [...] 

terá a luz da vida" (Jo 8,12)" (EV 37). 
 

 

4.º Mistério: A assunção de Nossa Senhora ao Céu 
 

 

"Um lugar especial há-de ser reconhecido aos idosos. Enquanto, nalgumas 

culturas, a pessoa de mais idade permanece inserida na família com um papel 

ativo importante, noutras, ao contrário, quem chegou à velhice é sentido como 

um peso inútil e fica abandonado a si mesmo: em tal contexto, pode mais 

facilmente surgir a tentação de recorrer à eutanásia" (EV 94). 

"Por isso, é importante que se conserve, ou se restabeleça onde tal se perdeu, 

uma espécie de "pacto" entre as gerações, de modo que os pais idosos, chegados 

ao termo da sua caminhada, possam encontrar nos filhos aquele acolhimento e 

solidariedade que lhes tinham oferecido quando estes estavam a desabrochar para 

a vida [...].  Mas há mais: o idoso [...] tem um valioso contributo a prestar ao 

Evangelho da vida. [...] O idoso pode e deve ser transmissor de sabedoria, 

testemunha de esperança e de caridade." (EV 94). 
 

 



 

5.º Mistério:  A coroação da Virgem Maria no Céu  
como Rainha dos anjos e dos homens 

 
"A relação recíproca entre Maria e o mistério da Igreja manifesta-se 

claramente no "grande sinal" descrito no Apocalipse: "Apareceu um grande sinal 

no céu: uma mulher revestida de Sol, tendo a Lua debaixo dos seus pés e uma 

coroa de doze estrelas sobre a cabeça" (Ap 12,1)" (EV 103).  

"Aquela "mulher revestida de Sol" – assinala o Livro do Apocalipse – 

"estava grávida" (12,2).  A Igreja está plenamente consciente de trazer em si o 

Salvador do mundo, Cristo Senhor, e de ser chamada a dá-Lo ao mundo, 

regenerando os homens para a própria vida de Deus. Mas não pode esquecer que 

esta sua missão se tornou possível pela maternidade de Maria, que concebeu e 

deu à luz Aquele que é "Deus de Deus", "Deus verdadeiro de Deus verdadeiro".   
 

 

 Rezemos três Avé Marias  
 em honra da pureza de Nossa Senhora  
 e pelas intenções do Santo Padre. 
 

Salvé Rainha 
 

 

Ladainha de N.≤ 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. 

 

Rito da Comunhão 

 

Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João  

(Jo 12,44-50) 

Naquele tempo, Jesus disse em alta voz:  

«Quem acredita em Mim não é em Mim que acredita,  

mas n’Aquele que Me enviou;  

e quem Me vê, vê Aquele que Me enviou.  

Eu vim ao mundo como luz, 



 para que todo aquele que acredita em Mim não fique nas trevas.  

Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar,  

não sou Eu que o julgo,  

porque não vim para julgar o mundo, mas para o salvar.  

Quem Me rejeita e não acolhe as minhas palavras tem quem o julgue:  

a palavra que anunciei o julgará no último dia.  

Porque Eu não falei por Mim próprio:  

o Pai, que Me enviou,  

é que determinou o que havia de dizer e anunciar.  

E Eu sei que o seu mandamento é vida eterna.  

Portanto, as palavras que Eu digo,  

digo-as como o Pai Mas disse a Mim».  

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. 

 

Oração depois da Comunhão 

Pres. – Protegei, Senhor, o vosso povo  

 que saciastes nestes divinos mistérios 

 e fazei-nos passar da antiga condição do pecado 

 à vida nova da graça. 

 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. 


