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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 Ressuscitado, o amor do Pai 
   e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. 
Todos – Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. 
 

Os evangelhos não nos dizem se Jesus chegou a exercer alguma profissão. 

Mas podemos com alguma probabilidade de acertar dizer que sim. Sabemos que 

S. José exerceu a profissão de carpinteiro. Naquela altura, como até há pouco 

tempo, as profissões passavam de pais para filhos. 

Nossa Senhora, como qualquer mulher do seu tempo, é natural que se 

dedicasse às lides domésticas. Quando vai visitar sua prima Santa Isabel, vai 

sobretudo pôr-se à disposição para o trabalho doméstico, durante três meses, até 

que Isabel desse à luz. 

Cada um de nós, com o seu trabalho, qualquer que ele seja, é chamado a 

colaborar na obra da criação e melhoramento do mundo. Neste Dia Mundial da 

Liberdade de Imprensa, vamos rezar por todos os que exercem a sua atividade 

nas comunicações sociais, para que sejam transmissores de valores e de 

felicidade.  

  

 

Mistérios Luminosos 
 

1.º Mistério: O batismo de Jesus nas águas do rio Jordão 
 

O batismo de Jesus é, por assim dizer, a sua investidura messiânica: o 

Espírito Santo vem sobre Jesus, unge-o como Messias e empossa-o nas funções 

de mensageiro da salvação. Pelo batismo, o cristão é sacramentalmente unido a 

Jesus Cristo que, no seu batismo, antecipa a sua morte e ressurreição. O cristão 

desce à água com Jesus para de lá subir com Ele, ou seja, renasce pela água e 

pelo Espírito Santo, a fim de se tornar, filho predileto e viver uma vida nova. 

Peçamos ao Senhor, que todos os cristãos assumam a sua condição de 

batizados, colaborando com Cristo e a sua missão salvadora. 

 



2.º Mistério: O primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná 
 
Em Caná da Galileia, Maria aparece como a primeira dos crentes: a sua fé 

provoca o primeiro milagre e, no seguimento deste, abrem-se à fé os corações 

dos discípulos.  

Em Caná, Maria apresenta-se como porta-voz da vontade do seu Filho: 

Fazei o que Jesus vos disser. Eis o grande, o único «mandamento mariano». Ao 

longo da história, em Lurdes ou em Fátima, não fará mais do que repeti-lo. 

Maria deseja despertar em nós a fé como o bem maior, a maior graça que 

nos pode obter. Rezemos neste mistério para que os discípulos de Cristo 

aprendam com Maria a viver apoiados na fé. 

 
 
 
3.º Mistério: O anúncio do Reino com o apelo à conversão 
 
Jesus iniciou a sua vida pública, proclamando: “O reino de Deus está 

próximo. Convertei-vos e acreditai no evangelho.” 

O reino de Deus já está no meio de nós, mas ainda há-de vir, porque as 

pessoas, as instituições e todas as coisas criadas ainda estão longe de 

corresponderem ao projeto de Deus, revelado por Jesus Cristo. Ainda estamos 

longe de fazer a sua vontade «assim na terra como no céu». Só na Virgem Maria 

se cumpriu já o sonho divino de reinar plenamente no coração humano.  

 

 

 

4.º Mistério: A transfiguração do Senhor no monte Tabor 

 
A transfiguração no monte Tabor foi uma revelação desconcertante que 

alguns discípulos receberam sobre a pessoa de Jesus. Mais tarde, quando o 

vissem crucificado, compreenderiam que a sua paixão era voluntária e 

anunciariam ao mundo que Ele era o verdadeiro Deus.  

Na nossa vida pode haver momentos de Tabor, de calmaria; e poderemos 

então ceder às falsas expectativas de Pedro: pensar que a passagem deste mundo, 

onde provamos tantos sofrimentos, para a glória do mundo futuro pode acontecer 

sem o sacrifício e a doação da própria vida. Mas não há outro caminho senão o 

de Jesus Cristo: o que leva à ressurreição, passando pela cruz. 

 
 



5.º Mistério: A instituição da Santíssima Eucaristia  
   durante a última Ceia 
 
O quinto mistério de luz é a instituição da Eucaristia. Nela Jesus fez-se 

alimento com o seu Corpo e o seu Sangue, sob os sinais do pão e do vinho, 

testemunhando até ao extremo o seu amor por nós. 

A Eucaristia é a revelação mais forte e luminosa do amor de Jesus Cristo 

por nós. E o próprio Jesus disse: “Fazei isto em memória de Mim”. Sempre que 

realizamos aquela Ceia Sagrada estamos a alimentar-nos com esse amor único e 

transbordante, para podermos levá-lo a todos os homens. 

 

 

 Rezemos três Avé Marias  
 em honra da pureza de Nossa Senhora  
 e pelas intenções do Santo Padre. 
 

Salvé Rainha 
 

 

Ladainha de N.≤ 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 alegria Rogai por nós 

 

Vaso espiritual,  Rogai por nós 

Vaso honorífico,  Rogai por nós 

Vaso insigne de devoção,  Rogai 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,  Rogai por nós 
 

Consoladora dos aflitos, Rogai 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, Rogai 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. 

 

Preces 
 

Pres. – Irmãos, confiados na oração de Maria,  
 oremos a Deus nosso Pai, cantando:  
   Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. 

 
– Porque temos consciência que ser cristão verdadeiro  

é primeiramente amar-Te na nossa família,  

para que ela se torne mais solidária,  

nós Vos pedimos,  por intercessão de Maria.  

 

– Porque somos ramos da verdadeira Videira que é Jesus, Vosso Filho,  

e precisamos de viver em plenitude divina,  

nós Vos pedimos,  por intercessão de Maria. 



– Porque Jesus nos disse “ide por todo o mundo, na certeza de que  

«Quem recebe aquele que Eu enviar, a Mim recebe»,  

ajudai-nos a viver a nossa acção missionária a começar na família,  

nós Vos pedimos,  por intercessão de Maria. 

 

– Porque as famílias hodiernas precisam de ver as nossas boas obras  

e glorificar o Pai que está nos céus,  

nós Vos pedimos,  por intercessão de Maria. 

 

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 gratuitamente nos dais o que Vos pedimos,  

 escutai as súplicas que vos fazemos 

  por intercessão da Virgem Nossa Senhora.  

 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. 


