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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: 

Não se sabe se Jesus andou em alguma escola, para aprender as coisas 

básicas, como ler, escrever e contar. Se não andou formalmente nalguma escola, 

teve certamente alguém que o ensinou nos primeiros passos das letras e das 

contas. Ninguém duvida da importância, hoje, das escolas básicas, secundárias e 

superiores na educação de crianças, adolescentes, jovens e adultos.  

Hoje, vamos ter presentes na nossa oração as escolas sedeadas na freguesia 

de Esposende: Centro Escolar de Esposende,  Escola Básica 2 e 3 António 

Correia de Oliveira e Secundária Henrique Medina. Queremos sobretudo pedir 

por todos quantos trabalham nestes estabelecimentos de ensino: alunos, 

professores e funcionários. 

 

 

Mistérios Gloriosos 
 

1.º Mistério: A ressurreição de Jesus 

 

A ressurreição de Jesus, com efeito, não termina nele. O Espírito Santo, que jorra 

do Senhor ressuscitado, desce continuamente e coloca a Igreja, e cada um de nós, 

sob o sinal de Jesus Cristo: cruz e glória, morte e ressurreição. 

Tudo isto se cumpriu já plenamente na Virgem Maria. Ela, que tão unida esteve à 

Paixão e Morte do seu Filho, participa já, em corpo e alma, na sua ressurreição 

gloriosa. 

 

 

2.º Mistério: A ascensão de Jesus ao Céu 

 

Jesus não se vai embora. Ele apenas deixa de ser visível no Seu corpo. Esta é, 

pois, a maravilha da ascensão. Não nos deixa órfãos, mas instala-se 

definitivamente no meio de nós com outras presenças. Os discípulos «sentem» 

isso e, por consequência, alegram-se ao verem Jesus elevar-se: o Espírito Santo 

faz que o «sintam» presente na sua palavra, na comunidade reunida, nos 

Apóstolos e seus sucessores, em cada pessoa. 



E, por isso também, não é hora de ficarem extasiados a olhar para o céu como se 

Jesus se tivesse ido; é, antes, hora de seguirem as pegadas de Jesus, que «passou 

pela terra fazendo bem a todos». 

 

 

3.º Mistério: A descida do Espírito Santo sobre Maria Santíssima e os 

Apóstolos reunidos no Cenáculo 
 

O Espírito Santo é enviado sobre a Igreja no seu todo, e cada um de nós recebe-o 

na medida em que participa na oração e na missão da Igreja. Ele age tanto mais 

pessoalmente, quanto mais uma pessoa se coloca à disposição do desígnio 

salvador de Deus. 

A Virgem Maria foi repleta do Espírito Santo, na anunciação, para se verificar 

nela a encarnação do Verbo. Foi Mãe pela ação do sopro de Deus. A Igreja 

também só será fecunda se estiver aberta de todo ao Espírito que a cobre com a 

sua sombra. E, como a Igreja, cada um de nós. 

 

 

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

Maria foi, neste mundo, o tabernáculo de Cristo. 

«O tabernáculo de Cristo – dizia Santo Agostinho – é digno de estar onde está o 

próprio Cristo.» Por isso, também Ela é elevada ao Céu. Contemplá-la é 

descobrir, na esperança, o nosso último destino. Onde ela está, estaremos nós um 

dia pela graça de Deus e a nossa resposta livre. Para lá nos atrai e nos arrasta. 

 

 

5.º Mistério: A coroação da Virgem Maria no Céu  
 

Maria quis ser sempre a humilde serva, a colaboradora disponível para quanto o 

Senhor lhe quisesse pedir. E é precisamente por isso que, agora, é elevada, como 

única, acima de todos os seres humanos. Como o vaso mais perfeito do Espírito 

Santo, é a mais bendita das mulheres, a Rainha de todos os santos. Mas nem por 

isso a sua atitude mudará: no céu permanece o que sempre foi. 

Os «poderes» de Maria exprimem-se, agora, na sua intercessão e na sua 

mediação de graça, pela qual recebemos todas as bênçãos do Céu enquanto 

membros da Igreja e também como seus filhos. 

 

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 17, 11b-19) 

Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao Céu e orou deste modo:  

«Pai santo, guarda-os em teu nome, o nome que Me deste,  

para que sejam um, como Nós.  

Quando Eu estava com eles,  

guardava-os em teu nome, o nome que Me deste.  



Guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição;  

e assim se cumpriu a Escritura.  

Mas agora vou para Ti; e digo isto no mundo,  

para que eles tenham em si mesmos a plenitude da minha alegria.  

Dei-lhes a tua palavra e o mundo odiou-os, por não serem do mundo, 

como Eu não sou do mundo.  

Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal.  

Eles não são do mundo, como Eu não sou do mundo.  

Consagra-os na verdade. A tua palavra é a verdade.  

Assim como Tu Me enviaste ao mundo, também Eu os enviei ao 

mundo.  

Eu consagro-Me por eles,  

para que também eles sejam consagrados na verdade».   

Palavra da Salvação. 
 

 

Breve silêncio 

 

Preces 
 

Pres. – O Senhor continua a apascentar o seu rebanho na Igreja,  

  através dos seus enviados  

  que o Espírito Santo encheu com a força da sua Palavra.  

  Rezemos, dizendo:  

   Senhor, consagrai-nos na verdade. 

 

– Por todos os bispos da Igreja,  

para que juntamente com o bispo de Roma, que preside na caridade, 

apascentem o rebanho de Deus com a Palavra da sua graça.  

Oremos ao Senhor. 

 

– Por todos os trabalhadores, para que santifiquem o seu esforço quotidiano,  

não apenas como um meio de subsistência mas também  

como uma fonte de generosa solidariedade com os pobres.  

Oremos ao Senhor. 

 

– Por todos aqueles que se dedicam ao apostolado,  

para que não procurem nem ouro nem prata, 

 mas sejam fiéis à verdade no total desprendimento de si mesmos.  

Oremos ao Senhor. 



– Pelos cristãos das várias igrejas,  

para que, utilizando todos os meios,  

se esforcem por chegar à unidade pela qual Cristo rezou.  

Oremos ao Senhor. 
 

– Por nós aqui reunidos em oração, 

para que compreendamos que a unidade das Igrejas se realiza em cada dia  

através da vitória sobre os egoísmos.  

Oremos ao Senhor. 

 

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, Pai Santo, que continuais a santificar o mundo  

  através do ministério apostólico,  

  fazei que a vossa Igreja resplandeça sempre mais  

  como sinal e instrumento de salvação para todos os homens. 

  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. 
 


