
Celebração do Mês de Maria 

 
Terça-feira, 22 de Maio de 2012 

Pelos Desempregados 



 

  



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: 

Maria foi a mulher atenta, vigilante, a Deus aos outros. Desde a 

Anunciação, em que se mostra atenta a Deus e aceita servir a humanidade, 

manifesta a sua atenção para com a sua prima Isabel, e vai ao seu encontro, para 

com a família em dificuldades, e intercede nas bodas de Canaã, e até junto à cruz, 

e aceita ser nossa Mãe. 

À semelhança de Maria nas Bodas de Canaã, na nossa oração de hoje, 

peçamos por todos quantos vivem em dificuldade por causa da falta de emprego, 

para que encontrem em Maria e, por ela em Cristo, o alento e a força para 

continuarem a lutar por dias melhores.  

 

 

Mistérios da Vigilância de Maria 
(Maria vigilante nos cinco sentidos) 

 

1.º Mistério: Maria, vigilante, de ouvido afinado para Deus 

 

Maria é toda Ela «ouvidos». Toda ela, Se apresenta numa atitude de escuta 

obediente e humilde. No episódio da Anunciação, Maria revela-se como Virgem 

Ouvinte. Mulher atenta aos apelos de Deus, capaz de intuir os desígnios de Deus, 

a seu respeito. Ela é proclamada, indiretamente pelo Filho, como Feliz, porque 

escuta e guarda a Palavra. 

 

 

2.º Mistério: Maria, vigilante, com o gosto apurado,  

   capaz de saborear a Palavra 

 

Maria tem de guardar a sua língua, que não se esbarra em palavras inúteis, 

mas irrompe no louvor. Basta recordar as palavras do Magnificat, em que ela 

coloca no centro do seu louvor a ação do próprio Deus. As palavras sabem-lhe na 

boca como o mel. Elas saboreia a palavra, toma-lhe o gosto e partilha-a 

connosco. Ajuda-nos a ter «tento na língua» e a ter para os outro apenas palavras 

doces e boas, palavras de bênção e não de maldição. 



3.º Mistério: Maria, vigilante, de «tacto» sensível, no contacto com Deus. 

 

Maria tem o seu sentido do tacto afinado, num registo de sensibilidade e de 

ternura único. 

Ela, «tocada» pela presença do Filho, manifesta a sua sensibilidade e 

ternura, indo ao encontro da sua prima, de idade avançada. Ela abraça-a num 

gesto de ternura, de fina sensibilidade e atenção às necessidades. Pelo seu tacto, 

Deus entra em contacto connosco. 

Ela ensina-nos a viver a relação com Deus em contacto com Ele e no tacto e 

no trato com os irmãos. 

 

 

4.º Mistério: Maria, vigilante,  

   de «olhos» abertos para Deus e para os irmãos 

 

Maria tem o seu olhar fixo em Deus. E Deus «olhou» para a sua humilde 

serva. Maria é como que a «menina dos olhos» de Deus. O olhar de Maria não se 

dispersa em nada. Tudo colhe e recolhe em Deus. Mas é também um olhar 

previdente e providente. Veja-se em Caná, como ela vê a necessidade. E de certo 

a prevê, dando-se conta, antes de mais ninguém. Mas é também um olhar 

«providente», porque Ela provê, isto é, ela ajuda a remediar a necessidade, 

indicando o caminho para a solução; ‘Fazei o que Ele vos disser». 

Que Ela nos ensine a abrir os olhos do coração para estender a mão. 

 

 

5.º Mistério: Maria, vigilante, de olfacto apurado,  

   exala o suave odor de Cristo. 

 

Maria vai no encalço dos passos de Jesus. Ela é a primeira discípula, que no 

rasto dos passos do Filho, exala o suave odor de Cristo. Ela, cheia de graça, é 

aquela que comunica o suave perfume da unção do Espírito Santo. Ela só respira 

e transpira amor. A presença do Espírito, que a cobriu da sua sombra, faz dela 

portadora do suave odor de Cristo. Que aqueles que nos seguem, possam 

«cheirar» no rasto dos nossos passos a presença suave e perfumada de Deus. 
 

 

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 Conclusão 

 

Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João  
(Jo 17, 1-11a) 

Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao Céu e disse:  

«Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho,  

para que o teu Filho Te glorifique e,  

pelo poder que Lhe deste sobre toda a criatura,  

Ele dê a vida eterna a todos os que Lhe confiaste.  

É esta a vida eterna: que Te conheçam a Ti, único Deus verdadeiro,  

e Aquele que enviaste, Jesus Cristo.  

Eu glorifiquei-Te sobre a terra,  

consumando a obra que Me encarregaste de realizar.  

E agora, Pai, glorifica-Me junto de Ti mesmo  

com aquela glória que tinha em Ti, antes que houvesse mundo. 

Manifestei o Teu nome aos homens que do mundo Me deste.  

Eram teus e Tu mos deste e eles guardam a tua palavra.  

Agora sabem que tudo quanto Me deste vem de Ti,  

porque lhes comuniquei as palavras que Me confiaste  

e eles receberam-nas:  



reconheceram verdadeiramente que saí de Ti  

e acreditaram que Me enviaste.  

É por eles que Eu rogo;  

não pelo mundo, mas por aqueles que Me deste, porque são teus.  

Tudo o que é meu é teu e tudo o que é teu é meu; e neles sou 

glorificado. Eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo,  

enquanto Eu vou para Ti». 

Palavra da Salvação. 
 

Breve silêncio 

Preces 
 

Pres. – Jesus rezou por aqueles que acreditam n'Ele  

  e não pelo mundo que, obstinadamente, o rejeitou.  

 Com Ele, rezemos a Deus, nosso Pai, dizendo:  

   Ouvi-nos, Senhor. 

 

– Pelos ministros da Igreja, Bispos, Sacerdotes, Diáconos e Catequistas, 

para que sejam apóstolos da consolação do Espírito, Oremos: 

 

– Pelos ministros da Igreja comprometidos no apostolado,  

para que, como Paulo, sirvam o Senhor com fidelidade, 

 mesmo nas provações e nas tentações do mundo. Oremos:  

 

– Por aqueles que presidem a comunidades religiosas e orientam grupos eclesiais,  

para que não se demitam da missão  

de anunciar aos seus irmãos a vontade de Deus. Oremos:  

 

– Por aqueles que rejeitam a mensagem da graça de Deus,  

para que se convertam e não ponham em perigo a sua salvação. Oremos:  

 

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

para que na Eucaristia façamos uma experiência viva de 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. – Deus, nosso Pai, que quisestes comunicar a Cristo,  

  no momento da sua oferta em sacrifício,  

 a mesma glória que Ele possuía antes que o mundo existisse,  

 tornai-nos dignos de Vos glorificar na vida e na morte,  

 em nome de 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. 


