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Segunda-feira, 21 de Maio de 2012 
Entidades do Poder Local (Câmara e Junta de Freguesia) 



  



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: 

Jesus Cristo, durante a instituição do sacramento da Eucaristia, na última 

Ceia, com a cerimónia do lava-pés, ensinou aos Apóstolos e a nós que a 

autoridade e o poder estão no serviço. Nossa Senhora, quando foi visitar sua 

prima Santa Isabel, foi imbuída do espírito de se colocar ao serviço da prima, 

certamente nos trabalhos domésticos, até que Isabel desse à luz, tendo pressa de 

lá chegar e não tendo pressa de se ir embora. 

No dia de hoje, vamos ter presentes na nossa oração todos aqueles e aquelas 

que estão investidos de autoridade na freguesia de Esposende (Câmara 

Municipal, Assembleia Municipal e Junta e Assembleia de Freguesia), para que 

façam da sua autoridade um serviço aos cidadãos, mesmo que isso os leve a 

sofrer como Jesus.  

 

 

 

Mistérios Gozosos 
 

 

1.º Mistério: A anunciação do anjo Gabriel a Nossa Senhora. 

 

Da carta de S. Paulo aos Coríntios: «Deus fez brilhar a luz em nossos corações 

para que se conheça em todo o seu esplendor a glória de Deus, que se 

reflecte no rosto de Cristo. Nós trazemos em vasos de barro o tesoiro 

do nosso ministério, para que se reconheça que um poder tão sublime 

vem de Deus e não de nós. Em tudo somos oprimidos mas não 

esmagados, andamos perplexos mas não desesperados, perseguidos 

mas não abandonados, abatidos mas não aniquilados. Levamos 

sempre e em toda a parte no nosso corpo os sofrimentos da morte de 

Jesus a fim de que se manifeste também no nosso corpo a vida de 

Jesus» (cf. 2 Cor 4, 6-11)  



2.º Mistério: A visita de Maria Santíssima à sua prima Santa Issabel. 

 

Da carta de S. Paulo aos Filipenses: «Tudo quanto para mim era lucro 

considerei perda por causa da maravilha que é o conhecimento de 

Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa D’Ele considerei tudo lixo a fim 

de ganhar Cristo e nele me encontrar, não com a minha própria 

justiça, a que vem da lei mas com a justiça que vem de Cristo que 

vem de Deus e que se apoia na fé» (Fl 3, 7-11). 

 

 

3.º Mistério: O nascimento de Jesus em Belém. 

 

Da carta de S. Paulo aos Gálatas: «Aprouve a Deus que me escolheu desde o 

seio de minha mãe e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho 

em mim, para que o anuncie como Evangelho… Estou crucificado 

com Cristo. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E a 

vida que agora tenho na carne vivo-a na fé do Filho de Deus que me 

amou e a si mesmo se entregou por mim» (Gl 1, 15-16 e 2, 19-20).  

 

4.º Mistério: A apresentação do menino Jesus no templo de Jerusalém e a 

purificação de Nossa Senhora. 

 

Da carta de S. Paulo aos Romanos: «Todo aquele que acreditar no Senhor não 

será confundido … Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Mas 

como hão-de invocar Aquele em que não acreditam? Como hão-de 

acreditar  

naquele de que não ouviram falar? E como hão-de ouvir falar, se não 

houver quem lhes pregue? E como hão-de pregar, se não forem 

enviados?” (Rm 10, 11-15)  

 

5.º Mistério: A perda e o encontro do menino Jesus no templo de Jerusalém 

entre os doutores da Lei. 

 

Da carta de S. Paulo aos Efésios: «Dobro os joelhos diante do Pai para que Ele 

vos conceda que sejais cheios de força pelo seu Espírito, para que se 

robusteça em vós o homem interior. Que Cristo, pela fé, habite nos 

vossos corações; assim, enraizados e alicerçados no amor, tenhais a 

capacidade de apreender, com todos os santos, qual a largura, o 

comprimento, a altura e a profundidade, e a capacidade de conhecer o 

amor de Cristo, que ultrapassa todo o conhecimento para que sejais 

repletos da plenitude de Deus» (Ef 3, 14-20)  

 
 

 

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. 

 

Rito da Comunhão 

 

Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João  
(Jo 16, 29-33) 

Naquele tempo, disseram os discípulos a Jesus:  

«De facto agora falas abertamente, sem enigmas.  

Agora vemos que sabes tudo  

e não precisas que ninguém Te faça perguntas.  

Por isso acreditamos que saíste de Deus».  

Respondeu-lhes Jesus:  

«Agora acreditais? Vai chegar a hora – e já chegou –  

em que sereis dispersos, cada um para seu lado, e Me deixareis só;  

mas Eu não estou só, porque o Pai está comigo.  

Digo-vos isto, para que em Mim tenhais a paz.  

No mundo sofrereis tribulações.  

Mas tende confiança: Eu venci o mundo».  

Palavra da Salvação. 



Breve silêncio 

Preces 
Pres. – O Senhor Jesus, que veio do Pai para nos revelar o Seu amor,  

  enviou o Espírito para nos ajudar nas provações.  

  Rezemos com confiança, dizendo:  

   Dai-nos, Senhor, o Espírito de Paz. 
 

– Por todos aqueles que se preparam para o batismo:  

catecúmenos, simpatizantes e aqueles que andam em busca da verdade,  

para que encontrem evangelizadores cheios do Espírito Santo.  

Oremos:  

 

– Pelas nossas comunidades cristãs adultas,  

para que sustentem, com o seu testemunho,  

os que se preparam para receber o sacramento do dom do Espírito. 

Oremos:  

 

– Por todas as pessoas comprometidas nos diversos campos da atividade humana,  

para que vivam a sua missão como serviço  

em ordem à construção dum mundo novo.  

Oremos:  

 

– Pelos perseguidos por causa da fé e da justiça,  

para que não cedam às forças do mal, 

mas confiem na força vitoriosa do Espírito de Cristo.  

Oremos:  

 

– Por todos nós que celebramos o Amor de Deus manifestado por Maria, 

para que não nos apoiemos nas nossas capacidades,  

mas confiemos na força de Cristo que vence o mundo.  

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. – Senhor Jesus Cristo,  

 que nas provações e perseguições não abandonais  

 aqueles que confiam na vossa força vitoriosa sobre o mundo,  

 concedei-nos a verdadeira paz que é o dom do vosso Espírito.  

 Vós que viveis e reinais com o Pai 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. 


