
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Celebração do Mês de Maria 
Equipas de Limpeza da Igreja e Capelas 

Terça-feira, 8 de Maio de 2012 





Ritos Iniciais 
 

Pres. – Graças e Louvores se deem a todo o momento. 
Todos – Ao Santíssimo e diviníssimo Sacramento. 
 

Pres. – Graças e Louvores se deem a todo o momento. 
Todos – Ao Santíssimo e diviníssimo Sacramento. 
 

Pres. – Graças e Louvores se deem a todo o momento. 
Todos – Ao Santíssimo e diviníssimo Sacramento. 
 

Pres. – Meu Deus eu creio, adoro, espero e amo-Vos. 
Todos – Peço-Vos perdão para os que não creem, 
   não adoram, não esperam e não Vos amam. 
 

Pres. – Meu Deus eu creio, adoro, espero e amo-Vos. 
Todos – Peço-Vos perdão para os que não creem, 
   não adoram, não esperam e não Vos amam. 
 

Pres. – Meu Deus eu creio, adoro, espero e amo-Vos. 
Todos – Peço-Vos perdão para os que não creem, 
   não adoram, não esperam e não Vos amam. 
 

Oração do Anjo 
Santíssima Trindade,  
Pai, Filho e Espírito Santo,  
adoro-Vos profundamente  
e ofereço-Vos o Preciosíssimo Corpo,  
Sangue, Alma e Divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo,  
presente em todos os sacrários da terra,  
em reparação dos ultrajes,  
sacrilégios e indiferenças  
com que Ele mesmo é ofendido.  
E pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração 
e do Coração Imaculado de Maria, 
peço-Vos a conversão dos pobres pecadores. 

 

Pres. – Jesus, manso e humilde de coração, 
Todos – Fazei o meu coração semelhante ao Vosso. 

 

Pres. – Doce Coração de Jesus, que tanto nos amais, 
   Todos – Fazei que eu Vos sempre sempre e cada vez mais. 
 
 

Introdução: 

A pastoral da igreja costuma ser dividida em litúrgica, profética e sócio-caritativa. Na 
pastoral litúrgica integram-se os leitores, os acólitos, os ministros extraordinários da comunhão, 
os grupos corais e o sacristão. Integram-na ainda as pessoas que preparam o espaço das 
celebrações litúrgicas, como as zeladoras dos altares e as equipas de limpeza da igreja. 

O trabalho das zeladoras dos altares dá nas vistas, pela positiva e pela negativa. É também 
um trabalho importante, que ajuda a criar bom ambiente para a celebração litúrgica. 

Vamos, hoje, rezar por todas as pessoas que limpam a igreja e as capelas da nossa 
comunidade paroquial, para que nunca desanimem no seu trabalho. 



Mistérios da Instituição da Eucaristia 
 
1.º Mistério: Os discípulos preparam a casa e a mesa para a Eucaristia. 
 

Leitura do Evangelho de S. Mateus      Mt.26,17-19 
 

«No primeiro dia dos Ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: 
Onde queres que preparemos a ceia pascal? 

Respondeu-lhes Jesus: Ide à cidade, à casa de um tal, e dizei-lhe: O Mestre manda dizer-te: 
Meu tempo está próximo. É em tua casa que celebrarei a Páscoa com meus discípulos. 

Os discípulos fizeram o que Jesus tinha ordenado e prepararam a Páscoa.» 
 
Sois nosso Deus, Senhor , 
Sois nosso Deus. 
A nossa força e luz  
Todo o nosso bem...  

Sede pela vida além  
O nosso defensor  
Nosso Supremo bem  
Ó Deus de amor. 

 
 
2.º Mistério: A Eucaristia, dom transmitido de geração em geração. 
 

Leitura da 1.ª Carta do Apóstolo S. Paulo aos Coríntios   I Cor.11,23-27 
 
«Eu recebi do Senhor o que vos transmiti: que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, 

tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo, que é entregue 
por vós; fazei isto em memória de mim. 

Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a 
Nova Aliança no meu sangue; todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. 

Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice lembrais a morte do 
Senhor, até que venha. 

Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será 
culpável do corpo e do sangue do Senhor.» 
 
Seja p'ra Vós,  Senhor, 
Seja p'ra Vós. 
Do nosso coração 
Todo o amor. 

Cada palpitação 
Do nosso coração 
Seja p'ra Vós, Senhor 
Seja p'ra Vós. 

 
3.º Mistério: Jesus discursa na Sinagoga sobre o Pão da Vida! 
 
Leitura do Evangelho de S. João      Jo 6,51-59 
 

«Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o 
pão, que eu hei de dar, é a minha carne para a salvação do mundo. 

A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: Como pode este homem dar-
nos de comer a sua carne? 

Então Jesus disse-lhes: 
Em verdade, em verdade vos digo: se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não 

beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. 



Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna; e eu o ressuscitarei no 
último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue, verdadeiramente 
uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. 
Assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a 
minha carne viverá por mim. 

Este é o pão que desceu do céu. Não como o maná que vossos pais comeram e morreram. 
Quem come deste pão viverá eternamente. 

Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum.» 
 
Eu creio em Vós,  Senhor, 
Eu creio em Vós. 
Sempre presente 
Junto de nós. 

No mais pequeno ser, 
Vejo o Vosso poder 
Eu creio em Vós,  Senhor, 
Eu creio em Vós. 

 
 

4.º Mistério: No decorrer da Ceia Jesus lava os pés aos discípulos. 
 

Leitura do Evangelho de S. João      Jo 13,1-10 
 
«Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao 

Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. 
Durante a ceia, – quando o demónio já tinha lançado no coração de Judas, filho de Simão 

Iscariotes, o propósito de traí-lo –, sabendo Jesus que o Pai tudo lhe dera nas mãos, e que saíra 
de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, depôs as suas vestes e, pegando duma toalha, 
cingiu-se com ela. 

Em seguida, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-
los com a toalha com que estava cingido. 

Chegou a Simão Pedro. Mas Pedro lhe disse: Senhor, queres lavar-me os pés!... 
Respondeu-lhe Jesus:  
O que faço não compreendes agora, mas compreendê-lo-ás em breve. 
Disse-lhe Pedro: Jamais me lavarás os pés!... Respondeu-lhe Jesus: Se eu não tos lavar, 

não terás parte comigo. 
Exclamou então Simão Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a 

cabeça. 
Disse-lhe Jesus: Aquele que tomou banho não tem necessidade de lavar-se; está 

inteiramente puro. Ora, vós estais puros, mas nem todos!...» 
 
Eu espero em Vós,  Senhor, 
Eu espero em Vós. 
Que no alto dos céus 
Velais nós. 

Se for tão dura a vida 
Que caia na subida 
Eu espero em Vós,  Senhor, 
Sim, eu espero em Vós. 

 

 
5.º Mistério: No final da Ceia, Jesus parte para a sua Paixão. 
 

Leitura do Evangelho de S. Marcos     Mc.14, 26-32 
 

«Terminado o canto dos Salmos, saíram para o monte das Oliveiras. 
Jesus disse então aos seus discípulos:  
“Todos vós esta noite vos escandalizareis,  



porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas dispersar-se-ão.  
Mas, depois que eu houver ressuscitado, irei diante de vós para a Galileia.  
Disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, eu nunca me escandalizarei. 
Respondeu-lhe Jesus:  
Em verdade te digo que hoje, nesta mesma noite,  
antes que o galo cante duas vezes, três vezes me negarás.  
Mas ele disse com mais veemência:  
Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei.  
E da mesma maneira diziam todos também.  
E foram para um lugar chamado Getsémani. 
Jesus disse a seus discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto vou orar.» 

 

Eu amo-Vos,  Senhor, 
Somente Vós. 
Quisestes por amor 
Morrer por nós. 

Sempre Vos amarei, 
Minha alma Vos darei. 
Eu amo-Vos,  Senhor, 
Amo só a Vós. 

 
 

Pres. – Rezemos três Avé Marias  
 em honra da pureza de Nossa Senhora, 
 pela santificação dos Sacerdotes 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 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. 



Ritos da Comunhão 
 
Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. João    (Jo 14, 27-31a) 
 
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:  
«Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz.  
Não vo-la dou como a dá o mundo.  
Não se perturbe nem intimide o vosso coração.  
Ouvistes que Eu vos disse:  
Vou partir, mas voltarei para junto de vós.  
Se Me amásseis, ficaríeis contentes por Eu ir para o Pai,  
porque o Pai é maior do que Eu.  
Disse-vo-lo agora, antes de acontecer,  
para que, quando acontecer, acrediteis.  
Já não falarei muito convosco,  
porque vai chegar o príncipe deste mundo.  
Ele nada pode contra Mim,  
mas é para que o mundo saiba que amo o Pai  
e faço como o Pai Me ordenou». 

Palavra da Salvação. 
 
Breve silêncio 

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

para que cresça nela cada vez mais a devoção a Maria, Mãe da Igreja. Oremos, 
por intercessão de Maria.  

 
– Pelos pobres e doentes, pelos mais necessitados,  

para que encontrem em Maria consolação e auxílio.  
Oremos, por intercessão de Maria. 

 
– Por todos os cristãos,  

para que encontrem na devoção terna e comprometida com Maria  
o caminho para Cristo e para o Pai. Oremos, por intercessão de Maria. 
 

– Por esta nossa comunidade paroquial,  
para que caminhe com Maria ao longo deste mês a ela dedicado  
e que ela ajude a construir sinais do encontro uns com os outros.  
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. 

 
Bênção depois da Comunhão – Oração pelos Sacerdotes 

 
Senhor Jesus, presente no Santíssimo Sacramento do Altar, 
que vos quisestes perpetuar entre nós por meio de vossos sacerdotes, 
fazei com que suas palavras sejam somente as vossas, 
que seus gestos sejam os vossos, que sua vida seja o fiel reflexo da vossa. 
Que eles sejam os homens que falem a Deus dos homens e falem aos homens de Deus. 
Que não tenham medo de servir, servindo a Igreja como ela quer ser servida. 
Que sejam homens, testemunhas do eterno nosso tempo, 
caminhando pelas estradas da história com vosso mesmo passo e fazendo o bem a todos. 
Que sejam fiéis aos seus compromissos, zelosos da sua vocação e da sua entrega, 
claros reflexos da própria identidade e que vivam com alegria o dom recebido. 
Tudo isso vos pedimos pela intercessão de vossa Mãe Santíssima: 
ela que esteve presente na vossa vida,  
esteja sempre presente na vida dos vossos sacerdotes.  
Amém 

Hino Eucarístico 
 
Veneremos, adoremos 
A presença do Senhor, 
Nossa luz e pão da Vida, 
Cante a alma o seu louvor. 
Adoremos no sacrário 
Deus oculto por amor. 
Dêmos glória ao Pai do Céu, 
Infinita majestade, 
Glória ao Filho e ao Santo Espírito, 
Em espírito e verdade 
Veneremos, adoremos 
A Santíssima Trindade. Ámen. 



Pres. – Oremos. 
 Senhor Jesus Cristo,  
 que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, 
 concedei-nos, Vos pedimos,  
 a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso Corpo e Sangue, 
 que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. 
 Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. 
Todos: Ámen. 

 
Invocações ao Santíssimo Sacramento 
 
Bendito seja Deus, 
Bendito o seu santo Nome, 
Bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. 
Bendito o Nome de Jesus. 
Bendito o seu Sacratíssimo Coração. 
Bendito o seu Preciosíssimo Sangue. 
Bendito Jesus no Santíssimo Sacramento do Altar. 
Bendito o Espírito Santo Paráclito. 
Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. 
Bendita a sua santa Imaculada Conceição. 
Bendita a sua gloriosa Assunção. 
Bendito o Nome de Maria, Virgem e Mãe. 
Bendito São José, seu castíssimo Esposo. 
Bendito Deus nos seus Anjos e nos seus Santos. 
 
 

Cântico final 

 


