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Segunda-feira, 28 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: 

Muitas são as pessoas que, hoje em dia, caem no desemprego, devido 

mesmo à crise económica mundial que atravessamos. 

Com o desemprego vem o desânimo e a falta de sentido para a vida. Todos 

precisamos de encontrar Jesus Cristo, e fazer d'Ele o nosso ideal. N’Ele 

encontraremos de novo sentido para a vida e, seguindo os valores por Ele 

pregados, seremos capazes de sair da crise e criar uma nova sociedade, onde haja 

trabalho para todos. 

Agradecemos-Te Senhor, por tudo o que concedes segundo a Tua vontade. 

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

desempregados da nossa comunidade, pelas suas vidas, pelas suas famílias, para 

que o Senhor os ajude nas adversidades, particularmente na provação do 

desemprego que tanto desespera o homem.  
 

Mistérios Gozosos 
 

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

«A anunciação do anjo a Maria está inserida no meio destas expressões 

tranquilizadoras: "Não tenhas receio, Maria" e "Nada é impossível a Deus". Na 

verdade, toda a existência da Virgem Mãe está envolvida pela certeza de que 

Deus está com ela e a acompanha com a sua benevolência providente» (EV 105). 

«O "sim" do dia da Anunciação amadurece plenamente no dia da Cruz, 

quando chega para Maria o tempo de acolher e gerar como filho cada homem 

feito discípulo, derramando sobre ele o amor redentor do Filho: "Então Jesus, ao 

ver sua mãe e junto dela, o discípulo que Ele amava, Jesus disse a sua mãe: 

"Mulher, eis aí o teu filho"» (Jo 19, 26)" (EV 103). 

 

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

"A revelação do Novo Testamento confirma o reconhecimento indiscutível 

do valor da vida desde os seus inícios. [...] Mas o valor da pessoa, desde a sua 

concepção, é celebrado ainda melhor no encontro da Virgem Maria e Isabel e 

entre as duas crianças, que trazem no seio. [...] "Depressa se manifestam – 



escreve Santo Ambrósio – os benefícios da chegada de Maria e da presença do 

Senhor. [...] Isabel foi a primeira a escutar a voz, mas João foi o primeiro a 

pressentir a graça. [...] Ela apreendeu a chegada de Maria; este, a do Senhor. [...] 

Por um duplo milagre, as mães profetizam sob a inspiração de seus filhos. O 

filho exultou de alegria; a mãe ficou cheia do Espírito Santo. A mãe não se 

antecipou ao filho; foi este que, uma vez cheio do Espírito Santo, o comunicou a 

sua mãe"" (EV 45). 

 

 

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

"Na aurora da salvação, é proclamado como feliz notícia o nascimento de 

um menino: "Anuncio-vos uma grande alegria, que o será para todo o povo: 

Hoje, na cidade de David, nasceu-vos um Salvador, que é o Messias, Senhor" (Lc 

2,10-11). O motivo imediato que faz irradiar esta "grande alegria" é, sem dúvida, o 

nascimento do Salvador; mas, no Natal, manifesta-se também o sentido pleno de 

todo o nascimento humano, pelo que a alegria messiânica se revela fundamento e 

plenitude da alegria por cada criança que nasce" (cf. Jo 16,21) (EV 1). 

 
 

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

purificação de Nossa Senhora. 

 

"À semelhança da Igreja, também Maria teve de viver a sua maternidade 

sob o signo do sofrimento: "Este Menino está aqui [...] para ser sinal de 

contradição; uma espada trespassará a tua alma, a fim de se revelarem os 

pensamentos de muitos corações" (Lc 2,34-35). Nas palavras que Simeão dirige a 

Maria, já no alvorecer da existência do Salvador, está sinteticamente representada 

aquela rejeição de Jesus – e com Ele a rejeição de Maria –, que culmina no 

Calvário" (EV 103). 

 

 

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

entre os doutores da Lei. 
 

"A família tem a ver com os seus membros durante toda a existência de 

cada um [...]. Ela é verdadeiramente "o santuário da vida [...], o lugar onde a 

vida, dom de Deus, pode ser convenientemente acolhida e protegida contra os 

múltiplos ataques a que está exposta, e pode desenvolver-se [...]". Por isso, o 

papel da família é determinante e insubstituível na construção da cultura da vida" 

(EV 92). 

"Como igreja doméstica, a família é chamada a anunciar, celebrar e servir o 

Evangelho da vida. Esta tríplice função compete primariamente aos cônjuges, 

chamados a serem transmissores da vida, apoiados numa consciência sempre 

renovada do sentido da geração, enquanto acontecimento onde, de modo 

privilegiado, se manifesta que a vida humana é um dom recebido a fim de, por 

sua vez, ser dado" (EV 92). 



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 Marcos  
(Mc 10, 17-27) 

Naquele tempo, ia Jesus pôr-Se a caminho,  

quando um homem se aproximou correndo,  

ajoelhou diante d’Ele e Lhe perguntou:  

«Bom Mestre, que hei-de fazer para alcançar a vida eterna?».  

Jesus respondeu:  

«Porque Me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus.  



Tu sabes os mandamentos:  

‘Não mates; não cometas adultério; não roubes;  

não levantes falso testemunho;  

não cometas fraudes; honra pai e mãe’».  

O homem disse a Jesus:  

«Mestre, tudo isso tenho eu cumprido desde a juventude».  

Jesus olhou para ele com simpatia e respondeu:  

«Falta-te uma coisa: vai vender o que tens, 

dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no Céu.  

Depois, vem e segue-Me».  

Ao ouvir estas palavras, o homem ficou abatido e retirou-se pesaroso, 

porque era muito rico.  

Então Jesus, olhando à sua volta, disse aos discípulos:  

«Como será difícil para os que têm riquezas  

entrar no reino de Deus!».  

Os discípulos ficaram admirados com estas palavras.  

Mas Jesus afirmou-lhes de novo:  

«Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus!  

É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha  

do que um rico entrar no reino de Deus».  

Eles admiraram-se ainda mais e diziam uns aos outros:  

«Quem pode então salvar-se?».  

Fitando neles os olhos, Jesus respondeu:  

«Aos homens é impossível, mas não a Deus,  

porque a Deus tudo é possível». 

Palavra da Salvação. 
Breve silêncio 

 

Preces 
 

Pres. – Deus oferece os seus dons a todos os homens  

  que, de boa vontade, se abrem à missão da Igreja.  

  Rezemos com fé, dizendo:  Senhor, vinde em nosso auxílio. 

 

– Para que a Igreja se torne a casa da verdade,  

aberta a todos os povos. Oremos: 

 

– Para que todos os homens encontrem irmãos  

que sejam colaboradores de Deus no convite à fé. Oremos: 



– Para que a experiência do encontro com Deus, para os homens de hoje,  

passe através das portas da liberdade interior. Oremos: 

 

– Para que os desempregados e suas famílias  

sintam o apoio da comunidade cristã. Oremos: 

 

– Para que todos nós estejamos mais atentos aos desempregados 

e pratiquemos a 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. – Olhai, Senhor, para todos os desempregados,  

 e iluminai todos aqueles que estão dispostos 

  a ajudar com palavras e gestos. 

 Fazei com que todos aqueles que estão desempregados, 

  não desanimem e nem se desesperem, 

 e que tenham forças para lutar por um emprego. 

 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. 


