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Quinta-feira, 31 de Maio de 2012 
Pela Comunidade Paroquial 



 

  



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: 

Encerramos o Mês de Maria com a Festa da Visitação de Nossa Senhora a 

sua prima Santa Isabel. 

Ao longo deste mês viemos aqui visitar Maria e por ela pedir a Deus pelos 

diversos organismos da paróquia, pelas diversas instituições e pelas mais diversas 

pessoas nas mais variadas circunstâncias de vida em que se encontram. 

Hoje, a encerrar o Mês de Maria queremos trazer à nossa oração todos 

aqueles por quem rezamos ao longo do mês, mas também aqueles que ficaram no 

esquecimento. Vamos rezar pela Comunidade Paroquial que formamos e a que 

pertencemos. 

Maria é bem aventurada porque acreditou no que lhe foi revelado e, por 

isso, é modelo para nós. Imitemos Nossa Senhora neste particular de acreditar no 

que o Senhor Deus revelou a cada um de nós. É-nos constantemente revelado que 

temos uma missão, que Deus é Pai e nos ama, que precisa de nós para construir o 

seu Reino. Há, pois, que guardar tudo isto no coração e viver com esse segredo 

de paz.  

 
 

Mistérios da Visita de Maria 
(Maria em nossa casa) 

 

1.º Mistério: Maria em casa de Isabel  

        traz a alegria do Senhor e a força do Espírito 
 

Quando Maria entrou em casa de Isabel e a cumprimentou, a velhinha ficou 

cheia de Espírito Santo e exclamou em alta voz: 

“Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto das tuas entranhas. Mas 

eu quem sou, para ter a graça e receber em minha casa a Mãe do meu Senhor?” 

(Lc 1, 41-43). 

Estas palavras fazem-nos pensar nas do centurião, mais tarde: - «Senhor, eu 

não sou digno que Tu entres em minha casa...» (Lc 7, 6). Isabel recebeu Maria 

em sua casa. E com Maria entrou Deus lncarnado e a abundância do seu Espírito. 



2.º Mistério: Maria em casa de José: o sol da família 

 

Pouco tempo depois, a Virgem viu-se no grave perigo de ser abandonada, e 

ficar sozinha, com o seu Menino para criar. Mas Deus interveio a seu favor, por 

meio do Anjo, que, em sonho, recomendou a José: «Não tenhas medo de trazer 

Maria para tua casa». 

E José, porque era um justo, e porque Deus lhe fez ver claramente que ele 

ainda estava no seu devido lugar, trouxe Maria para sua casa (Mt 1, 20-24). E foi 

muito bom para ele, para ela, para o Menino, e para nós. 

 

3.º Mistério: Maria em casa de João, o discípulo amado:  

        receber a melhor das mães. 

 

Junto da cruz de Jesus agonizante, Ela estava, de novo, em perigo de ficar 

abandonada, sozinha, e sem o filho. E, desta vez, foi o próprio Filho de Deus 

moribundo que interveio, e recomendou a João: «Eis aí a tua mãe»! (Jo 19, 26-

27). 

E João, consciente de tão grande graça e de tão grande responsabilidade, 

trouxe-a para sua casa. E todos ganharam com isso. Sobretudo ele, que recebeu 

assim a melhor das mães. 

 

4.º Mistério: Maria no Cenáculo, «em casa da Igreja»:  

       à espera do Espírito Santo… 
 

«E todos unidos pelo mesmo sentimento, entregavam-se assiduamente à 

oração, com algumas mulheres, entre as quais, Mãe de Jesus» (Act.1,14) 

Naquele salão, naquela grande cidade, naquele salão emprestado, a Igreja 

de Deus estava para nascer. E Maria estava lá. A preparar o nascimento da Igreja, 

como tinha preparado o nascimento do Filho de Deus. Naquele salão da última 

ceia e do lava-pés e do mandamento novo, naquele salão da instituição da 

Eucaristia e da Oração Sacerdotal de Jesus, naquele salão em que Ele lhes 

prometera o Espírito, Maria orava com eles, a prepará-los para o Pentecostes. 

 

5.º Mistério: Maria em minha casa... 

 

Hoje, é a mim que Jesus vem recomendar:  

– Eis aí a tua mãe! A Senhora de trazer para casa! Fica-te, pois, com ela em 

tua casa, no teu lar, na tua família, no teu coração, na tua vida. Nunca te 

arrependerás. Lembra-te que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que a 

tivesse trazido para casa se tivesse arrependido. Se tu trouxeres Maria para tua 

casa, terás contigo aquela que consigo tem o Senhor Omnipotente. Quem a 

recebe e acolhe em casa, recebe e acolhe Aquele que vo-la recomenda. Tragam-

na para casa todos os que andarem cansados e oprimidos! Ela lhes dará o 

descanso. E que significa para mim, concretamente, trazê-la para casa? 

Significa tê-la presente todos os dias, na minha oração e na minha vida. 

Significa rezar todos os dias a Ave-Maria. Significa regressar ao salutar costume 



do terço diariamente rezado em família. Significa levantar-lhe, em qualquer canto 

da casa, um pequenino oratório, onde alguma sua imagem devota me recorde 

todos os dias que Jesus me entregou sua própria mãe e me recomendou que a 

tivesse comigo em casa, como a mais excelente bênção 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 Comunhão e Conclusão 
 

 

 

Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas  
(Lc 1, 39-56) 

 

 

Naqueles dias,  

Maria pôs-se a caminho 

e dirigiu-se apressadamente para a montanha, 

em direção a uma cidade de Judá. 



Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. 

Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, 

o menino exultou-lhe no seio. 

Isabel ficou cheia do Espírito Santo 

e exclamou em alta voz: 

«Bendita és tu entre as mulheres 

e bendito é o fruto do teu ventre. 

Donde me é dado  

que venha ter comigo a Mãe do meu Senhor? 

Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos 

a voz da tua saudação, 

o menino exultou de alegria no meu seio. 

Bem-aventurada aquela que acreditou 

no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito 

da parte do Senhor». 

Maria disse então: 

«A minha alma glorifica o Senhor 

e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. 

Porque pôs os olhos na humildade da sua serva: 

de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. 

O Todo-poderoso fez em mim maravilhas, 

Santo é o seu nome. 

A sua misericórdia se estende de geração em geração 

sobre aqueles que O temem. 

Manifestou o poder do seu braço 

e dispersou os soberbos. 

Derrubou os poderosos de seus tronos 

e exaltou os humildes. 

Aos famintos encheu de bens 

e aos ricos despediu de mãos vazias. 

Acolheu a Israel, seu servo, 

lembrado da sua misericórdia, 

como tinha prometido a nossos pais, 

a Abraão e à sua descendência para sempre». 

Maria ficou junto de Isabel cerca de três meses 

e depois regressou a sua casa. 

Palavra da Salvação. 
Breve silêncio 

 



 

Preces 
 

Pres. – Irmãos caríssimos, 

 Supliquemos a Deus Pai todo-poderoso 

 Que deu a plenitude da graça à Virgem Maria 

 e a tornou Mãe santíssima do seu Filho, 

 que faça participar desta riqueza a Igreja e toda a humanidade, 

cantando com alegria: 

   Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. 
 

1. Pela santa Igreja, peregrina neste mundo, 

 para que medite a Palavra de Deus a toda a hora 

 e conforme a sua vida com o que anuncia, 

 oremos, por intercessão de Maria. 

 

2. Pelos cristãos que visitam quem está triste 

 ou se põem ao serviço dos mais pobres, 

 para que o façam com os sentimentos de Maria, 

 oremos, por intercessão de Maria. 

 

3. Por todos os discípulos de Cristo,, 

 para que usem os bens que Deus lhes dá, 

 à luz da sabedoria do “Magnificat”, 

 oremos, por intercessão de Maria. 

 

4. Pelas mulheres que estão prestes a ser mães, 

 para que elevem os corações para o Senhor, 

 imitando Isabel e a Virgem Santa Maria, 

 oremos, por intercessão de Maria. 

 

5. Pelos cristãos que duvidam e vacilam, 

 para que se entreguem a Deus, como a Virgem Maria, 

 que acreditou no cumprimento das promessas de Deus, 

 oremos, por intercessão de Maria. 

 

6. Por todos nós aqui presentes em assembleia orante, 

 para que imitando a Mãe de Deus, forte e sábia, 

 nos tornemos adultos na fé, como ela 

 oremos, 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. – Oremos. 

Fazei, Senhor, que a vossa Igreja Vos glorifique  

pelas maravilhas que realizastes em favor dos vossos fiéis  

e, assim como São João Baptista exultou  

ao pressentir o Salvador ainda oculto,  

também o vosso povo O reconheça com alegria  

sempre vivo neste sacramento.  

Todos – Amen. 

 

 

 

Consagração a Nossa Senhora 
 

Ó Virgem Dulcíssima, 

Santa Mãe de Deus e nossa mãe: 

nós vos oferecemos os nossos corações  

para que os conserveis intactos,  

como o Vosso Coração Imaculado.  

Nós vos oferecemos a nossa inteligência,  

para que ela conceba apenas 

pensamentos de paz e de bondade,  

de pureza e de verdade.  



Nós vos oferecemos a nossa vontade,  

para que ela se mantenha 

viva e generosa ao serviço de Deus.  

Nós vos oferecemos o nosso trabalho,  

as nossas dores, os nossos sofrimentos,  

as nossas angústias, as nossas tribulações  

e as nossas lágrimas,  

no nosso presente e no nosso futuro  

para serem apresentadas por Vós  

ao Vosso Divino Filho,  

para purificação das nossas vidas.  

Mãe compassiva,  

nós nos refugiamos no vosso Coração Imaculado,  

para acalmar as dolorosas palpitações  

das nossas tentações,  

da nossa aridez,  

da nossa indiferença  

e das nossas negligências.  

Escutai-nos, ó Mãe,  

guiai-nos, sustentai-nos e defendei-nos  

contra todo perigo da alma e do corpo,  

agora e para toda a eternidade.  

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. 
 



 

 


