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Sexta-feira, 25 de Maio de 2012 
Pelos Doentes e Solitários 



 

  



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: 

O evento conhecido como Filha de Jairo é um dos milagres de Jesus e está 

relatado nos três evangelhos sinóticos. No relato de S. Marcos, a frase 

em aramaico Talita cum  pode ser traduzida como "Garotinha, eu te ordeno: 

Levanta-te!".  

A história começa imediatamente após um exorcismo em Gérasa. Jairo, um 

frequentador da sinagoga, pede a Jesus que cure sua filha moribunda. Enquanto 

seguem para a casa de Jairo, uma mulher doente na multidão toca no manto de 

Jesus e é curada da sua enfermidade. Enquanto isso, a filha morreu, mas Jesus 

não se deteve e continuou até casa de Jairo e lá a trouxe de volta à vida.  

Em muitos outros episódios encontramos Jesus a curar os doentes. 

Na nossa oração de hoje, vamos rezar a Maria, mãe de Jesus, por todos os 

doentes da nossa comunidade e por aqueles que vivem sozinhos, para que sinta 

sempre, na doença e na solidão, a companhia de Jesus e o conforto da nossa 

oração.  

 

Mistérios Dolorosos 
 

1.º Mistério: A oração de Jesus no horto das oliveiras 

 

«Se muitos e graves aspetos da problemática social atual podem, de certo 

modo, explicar o clima de difusa incerteza moral e, por vezes, atenuar a 

responsabilidade subjetiva no indivíduo, não é menos verdade que estamos 

perante uma realidade mais vasta que se pode considerar como verdadeira 

estrutura de pecado, caracterizada pela imposição de uma cultura anti solidária, 

que em muitos casos se configura como verdadeira "cultura de morte"" (EV 12). 

"Este horizonte de luzes e sombras deve tornar-nos, a todos, plenamente 

conscientes de que nos encontramos perante um combate gigantesco e dramático 

entre o mal e o bem, a morte e a vida, a "cultura da morte" e a "cultura da vida". 

[...] Todos estamos implicados e tomamos parte nele, com a responsabilidade 

iniludível de decidir incondicionalmente a favor da vida» (EV 28). 

 



 

2.º Mistério: A flagelação de Jesus preso à coluna do Pretório de Pilatos 

 

«"Nenhum de nós vive para si mesmo, e nenhum de nós morre para si 

mesmo. [...] Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor" (Rm 14,7-

8).  Morrer para o Senhor significa viver a própria morte como acto supremo de 

obediência ao Pai (cf. Fil 2,8), aceitando encontrá-la na "hora" querida e 

escolhida por Ele (cf. Jo 13,1) [...]. Viver para o Senhor significa também 

reconhecer que o sofrimento [...] sempre se pode tornar fonte de bem. E torna-se 

tal se é vivido por amor e com amor, na participação, por dom gratuito de Deus e 

por livre opção pessoal, no próprio sofrimento de Cristo crucificado. Deste 

modo, quem vive o seu sofrimento no Senhor fica mais plenamente configurado 

com Ele (cf. Fil 3,10; 1 Ped 2,21) e intimamente associado à sua obra redentora a 

favor da Igreja e da humanidade.  É esta experiência do Apóstolo(…): "Alegro-

me nos sofrimentos suportados por vossa causa e completo na minha carne o que 

falta aos sofrimentos de Cristo pelo seu Corpo, que é a Igreja" (Col 1,24)» (EV 

67). 

 

 

3.º Mistério: Jesus coroado de espinhos 

 

"Os atentados relativos à vida nascente e terminal, ferem a vida humana em 

situações de máxima fragilidade, quando se acha privada de qualquer capacidade 

de defesa. Mais grave ainda é o facto de serem consumados, em grande parte, 

mesmo no seio e por obra da família que está, pelo contrário, chamada 

constitutivamente a ser "santuário da vida"" (EV 11). "A isto, vêm juntar-se as 

mais diversas dificuldades existenciais e interpessoais, agravadas pela realidade 

de uma sociedade complexa, onde frequentemente as pessoas, os casais, as 

famílias são deixadas sozinhas, a braços com os seus problemas" (EV 11). 

 

 

4.º Mistério: Jesus a caminho do Calvário com a Cruz às costas 

 

"Ameaças graves pesam também sobre os doentes incuráveis e os doentes 

terminais, num contexto social e cultural que [...] aviva a tentação de resolver o 

problema do sofrimento eliminando-o pela raiz, com a antecipação da morte [...].  

Pode ser decisivo, na pessoa doente, o sentimento de angústia, exasperação, ou 

até desespero [...].  Vêem-se, assim, duramente postos à prova os equilíbrios, por 

vezes já abalados, da vida pessoal e familiar, de maneira que, por um lado, o 

doente [...] corre o risco de se sentir esmagado pela própria fragilidade; por outro 

lado, naqueles que lhe estão afetivamente ligados, pode gerar-se um sentimento 

de compreensível, ainda que mal-entendida compaixão.  Tudo isto fica agravado 

por uma atmosfera cultural que não vê qualquer significado nem valor no 

sofrimento ." (EV 15). 

 

 



 

5.º Mistério: A crucificação e morte de Jesus 

 

«O sangue de Cristo [...] manifesta também como o homem é precioso aos olhos 

de Deus e quão inestimável seja o valor da sua vida. Isto mesmo nos recorda o 

apóstolo Pedro: "Sabei que fostes resgatados [...] não a preço de coisas 

corruptíveis, prata ou ouro, mas pelo sangue precioso de Cristo" (1 Ped 1,18-19). 

[...] O crente aprende a reconhecer e a apreciar a dignidade quase divina de cada 

homem, e pode exclamar com incessante e agradecida admiração: "Que grande 

valor deve ter o homem aos olhos do Criador, se "mereceu tão grande Redentor", 

se "Deus deu o seu Filho", para que ele, o homem, "não pereça, mas tenha a vida 

eterna" (cf. Jo 3,16)"!» (EV 25). 

 

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 21, 15-19) 

Quando Jesus Se manifestou aos seus discípulos  

junto ao mar de Tiberíades,  

depois de comerem, perguntou a Simão Pedro:  

«Simão, filho de João, amas-Me tu mais do que estes?»  

Ele respondeu-Lhe: «Sim, Senhor, Tu sabes que Te amo».  

Disse-lhe Jesus: «Apascenta os meus cordeiros».  

Voltou a perguntar-lhe segunda vez:  

«Simão, filho de João, tu amas-Me?»  

Ele respondeu-Lhe: «Sim, Senhor, Tu sabes que Te amo».  

Disse-lhe Jesus: «Apascenta as minhas ovelhas».  

Perguntou-lhe pela terceira vez: «Simão, filho de João, tu amas-Me?»  

Pedro entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado  

pela terceira vez se O amava e respondeu-Lhe:  

«Senhor, Tu sabes tudo, bem sabes que Te amo».  

Disse-lhe Jesus: «Apascenta as minhas ovelhas.  

Em verdade, em verdade te digo:  

Quando eras mais novo, tu mesmo te cingias  

e andavas por onde querias;  

mas quando fores mais velho, estenderás a mão e outro te cingirá  

e te levará para onde não queres».  

Jesus disse isto para indicar  

o género de morte com que Pedro havia de dar glória a Deus.  

Dito isto, acrescentou: «Segue-Me».  

Palavra da Salvação. 
 

Breve silêncio 

Preces 
 

Pres. – Na missão pastoral confiada a Pedro,  

  Jesus chamou todos a participar no seu serviço de amor.  

  Rezemos com fé, dizendo:  

   Ouvi-nos, Senhor. 

 

– Pelo sucessor de Pedro no serviço universal da caridade pastoral,  

para que seja fiel ao seguimento de Cristo até ao martírio. Oremos:  



 

– Pelos sacerdotes, para que, para além de todas as fraquezas humanas,  

amem o Senhor de todo o coração e sejam pastores zelosos. Oremos:  

 

– Por todos aqueles que são desprezados por causa da fé, da verdade e da justiça, 

para que sejam sustentados pela solidariedade cristã. 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, Pastor supremo do vosso rebanho,  

  que, em resposta à tríplice profissão de amor do apóstolo Pedro,  

  quisestes preanunciar a sua missão  

  de continuar a vossa obra na Igreja e no mundo,  

  tornai-nos fiéis membros do vosso rebanho até à morte.  

  Vós que viveis e reinais 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. 
 


