
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Celebração do Mês de Maria 
Movimentos de Apostolado 
Quarta-feira, 9 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 profética, inclui-se a catequese, não só das crianças e 

adolescentes, mas também dos jovens e adultos. Inclui-se todo o trabalho de 
evangelização das pessoas, do anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo. 



Esta evangelização faz-se, muitas vezes, através de movimentos de leigos 
especializados na evangelização dos povos. 

Alguns deles estão presentes na nossa comunidade paroquial de Santa 
Maria dos Anjos, como o Movimento dos Focolares, a Liga Intensificadora da 
Acção Missionária ou LIAM e o Corpo Nacional de Escutas-Escutismo Católico 
Português. 

Na nossa oração de hoje, vamos dar graças a Deus e a Maria pela presença 
destes movimentos na nossa comunidade paroquial e pedir por todos os seus 
dirigentes, para que nunca desanimem na sua missão, sobretudo quando lhes 
parece que os seus objetivos não estão a ser atingidos. 
 

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! A Sewnhora da Guia que 

logo vem para a nossa igreja, para nossa 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 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 São João  
(Jo 15, 1-8) 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:  
«Eu sou a verdadeira vide e meu Pai é o agricultor.  
Ele corta todo o ramo que está em Mim e não dá fruto  
e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê ainda mais fruto.  
Vós já estais limpos, por causa da palavra que vos anunciei.  
Permanecei em Mim e Eu permanecerei em vós.  
Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo,  
se não permanecer na videira,  
assim também vós, se não permanecerdes em Mim.  
Eu sou a videira, vós sois os ramos.  
Se alguém permanece em Mim e Eu nele, esse dá muito fruto,  
porque sem Mim nada podeis fazer.  
Se alguém não permanece em Mim,  
será lançado fora, como o ramo, e secará.  
Esses ramos, apanham-nos, lançam-nos ao fogo e eles ardem.  
Se permanecerdes em Mim  
e as minhas palavras permanecerem em vós,  
pedireis o que quiserdes e ser-vos-á concedido.  
A glória de meu Pai é que deis muito fruto.  
Então vos tornareis meus discípulos».  

Palavra da Salvação. 
 

Breve silêncio 
Preces 

 

Pres. – «Rogai por nós pecadores» é a prece que repetimos cada dia.  
 Na certeza da intercessão da Senhora  
 e conscientes das nossas inúmeras dificuldades  
 para sermos cristãos verdadeiros, escutando a Palavra de Deus,  
 deixando-nos renascer por ela, supliquemos, cantando:  
   Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. 
 

– Porque temos consciência que ser cristão verdadeiro  
é primeiramente amar-Te no próximo,  
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”  
e precisamos de viver a nossa acção missionária,  
nós Vos pedimos, por intercessão de Maria:  

 
– Porque o mundo precisa 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. 

 
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 


