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HISTÓRICO DO TERÇO DOS HOMENS MÃE RAINHA 
 
Os planos da Providência são insondáveis. As suas mensagens podem 
chegar pelos meios mais inesperados. É o que acontece com a origem do 
Terço dos Homens Mãe Rainha (THMR). A Providência Divina aproveitou-
se da iniciativa de um pequeno grupo de homens que rezava o Terço na 
rua enquanto suas esposas participavam de reuniões das Coordenadoras 
da Mãe Peregrina do Movimento de Schoenstatt. Isto acontecia 
mensalmente, junto do Santuário-lar da Casa da Mãe Rainha, na Paróquia 
de Nossa Senhora de Lourdes, na cidade de Maceió, em Alagoas. 
 
Esta devoção durou pouco, não conseguindo congregar muitos 
participantes. No entanto, a iniciativa não se perdeu graças à fé e ao olhar 
perspicaz de uma pernambucana, mãe de um sacerdote e coordenadora 
da Campanha da Mãe Peregrina. Ela aproveitou esse exemplo e 
convenceu o seu Pároco a fazer uma experiência semelhante. 
 
Foi sob a orientação do Pe. Américo Vasconcelos, salesiano, e da Sra. 
Oneida Araújo da Silva, que germinou a 05 de Março de 1997 a primeira 
semente do Terço dos Homens no nível paroquial, no Município de 
Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Este começo deu-se na Capela de 
Nossa Senhora do Livramento, com um grupo de 15 homens. Atualmente 
a capela foi transformada em Santuário Paroquial da Mãe, Rainha e 
Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt. 
 
Um passo importante veio mais tarde, quando um Padre de Schoenstatt, 
José Pontes, entrou em contato com a realidade daquela Paróquia, onde 
um grupo de homens rezava o Terço. Achou a iniciativa interessante e 
resolveu iniciar no Santuário da Mãe Rainha, em Olinda. Foi neste local 
que o Terço dos Homens teve seu grande desenvolvimento, integrando-se 
na fecundidade do Santuário e na força do Movimento Apostólico. Alguns 
anos se passaram para que o Terço dos Homens ganhasse raízes e se 
organizasse devidamente. Em maio de 1998, o Terço passa a ser rezado 
semanalmente. É com este ritmo que ele vai explodir para novos 
horizontes. 
 
No Santuário, o Terço nasce com um grupo de oração. Como era formado 
por homens foi chamado de Grupo de Oração Terço dos Homens. Nos 
textos primitivos usou-se muito a sigla GOTH'S (Grupo de Oração Terço 
dos Homens). Foi uma fase de expansão e assim foi conhecido durante 
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anos. Mas esta denominação não os identificava com o Movimento 
Apostólico de Schoenstatt. 
 
Em Março de 2007, em Belém do Pará, o então assessor espiritual Pe. 
Miguel Lencastre e o coordenador nacional Carlos Alves foram convidados 
para participarem de um Simpósio Mariano, em preparação à V 
Conferência do CELAM e à vinda do Papa Bento XVI a Aparecida. Em 
momento tão abençoado, teve-se a oportunidade de apresentar o Terço 
dos Homens e de refletir sobre o seu andamento. Sentiu-se a falta de um 
título que vinculasse o Terço dos Homens ao Movimento Apostólico de 
Schoenstatt e ao seu carisma. A expressão "Mãe Rainha" foi escolhida por 
unanimidade como identificação à fonte de origem e expansão do Terço. 
Portanto ela veio substituir o nome GOTH'S (Grupo de Oração pelo Terço 
dos Homens) por Terço dos Homens Mãe Rainha – THMR. 
 
O Santuário da Mãe Rainha localizado em Olinda/Recife, com a missão de 
ser Santuário da Nova Evangelização, além de ter sido o primeiro do 
Nordeste, foi dele que irradiou a sementeira de Schoenstatt para esta 
grande região. No dia 12 de Outubro de 1992 deu-se a inauguração do 
Santuário, dia do V Centenário da Descoberta da América e da sua 
Primeira Evangelização. A Providência escolheu um lugar precioso em 
Olinda, junto às ruínas do Convento dos Padres Oratorianos. Cidade e 
locais privilegiados pelo seu valor histórico e suas maravilhosas paisagens. 
A partir dessa data tornou-se mundialmente conhecido, não só pela sua 
privilegiada localização, mas pela força espiritual que dele irradia. 
 
Ali tornou-se um grande lugar de peregrinações de diversas partes do país. 
E que a Mãe Três Vezes Admirável de Schoenstatt selou com os seus filhos 
uma Aliança de Amor, assumindo o compromisso de nele instalar o Seu 
Trono de Graças. E foi deste Santuário, cuja missão é o de ser "Santuário 
da Nova Evangelização" que floresceu o Terço dos Homens Mãe Rainha na 
grande fecundidade e dimensão.  
 
Este é o verdadeiro percurso do germinar do Terço, que em pouco tempo, 
conquistou multidões, irradiando pelas paróquias e de uma maneira 
inédita, enchendo de homens as igrejas e capelas, que semanalmente se 
juntam para a reza do Terço.  
 

Pe. Miguel Lencastre, ISch. 
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Hoje passando o Atlâtico, em Portugal, Terra de Santa Maria e onde Nossa 
Senhora surge em Fátima e solicita a oração do Rosário, ano do seu 
centenário, procurarmos dar resposta a Nossa Senhora de Fátima e 
seguimento ao movimento do Terço iníciado no Brasil. 
Reenvagilização significa para nós aqui em Portugal, evangelização de nós 
mesmos, a começar pelo pequeno mundo que é o ser de cada um, 
significa, querer conquistar uma fé prática, a santidade da vida diária, de 
construir um Homem Novo na Nova Comunidade, capaz de pensar, amar e 
agir orgânicamente em harmonia, de ser causas segundas livres e aptas na 
mãos de Deus, de amar a Igreja. 
 

Liga Apostólica dos Homens, Portugal 
 
Cântico - Homens Novos A44  
 
Dá-nos um coração, grande para amar,  
Dá-nos um coração, forte para lutar.  
 
Homens novos criadores da história,  
Construtores da nova humanidade.  
Homens novos que vivem a existência  
com o risco de um longo caminhar  
 
Homens novos lutando com esperança,  
Caminhantes sedentos de verdade.  
Homens novos sem freios nem cadeias,  
Homens livres que exigem liberdade.  
 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo  
 
Invocação ao Espírito Santo  
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o 
fogo do Vosso amor. Enviai, Senhor, o Vosso Espírito, e tudo será criado, e 
renovareis a face da terra.  
Oremos: Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do 
Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos 
sempre da sua consolação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, que 
é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.  
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Acto Penitencial  
(1 min, de exame de consciência)  
Momento de silêncio para breve exame de consciência, analisando a nossa 
vida e como devemos agir perante as pessoas e situações do quotidiano, o 
que fiz hoje que menos valorizo e o que fiz hoje que mais valorizo ...  
 
(todos)  
Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes 
por pensamentos e palavras, actos e omissões, por minha culpa, minha 
tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos Anjos e Santos, e a vós, 
irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. 
 
Leitura do Evangelho do dia… 
 
Comentário do dia … 
 
Oferecimento do Terço 
Divino Jesus!  
Nós Vos oferecemos este Rosário que vamos rezar, meditando os 
Mistérios da nossa Redenção. Concedei-nos, as virtudes que nos são 
necessárias para o bem rezar e a graça de ganharmos as indulgências 
desta Santa Devoção. Oferecemos particularmente, em desagravo dos 
pecados cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus e o Imaculado 
Coração de Maria, pela paz do mundo, pela conversão dos pecadores, 
pelas almas do Purgatório, pelo Santo Padre, o Papa, pelo nosso bispo, 
pelo aumento e Santificação do Clero, pelo nosso Pároco, pela 
Santificação das famílias, pelas missões, pelos doentes, pelos agonizantes, 
por todos aqueles que pediram as nossas orações, por todas as nossas 
intenções particulares…. e por Portugal. Amém. 

 
ORAÇÃO DO TERÇO  

 
MISTÉRIOS GOZOSOS (2ª feira e Sábado) 

 
1º Mistério – O Sim de Maria 
 
“Ora o nascimento de Jesus foi assim: Sua Mãe desposada com José, antes 
de coabitarem, achou-se que tinha concebido, por virtude do Espírito 
Santo. José seu marido, que era um homem justo e não queria difamá-la, 
resolveu deixá-la secretamente.” (Mt. 1,18-19)  
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Lutemos pois, ser justos e puros de consciência como S. José e 
trabalhemos o nosso coração até à santificação.    
 

Pai Nosso  

Ave-maria (10 VEZES) 

 
Dirigente - Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, 
Todos - como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 

Dirigente -Ó, Maria concebida sem pecado,  
Todos - rogai por nós que recorremos a vos! 
 
Dirigente -Ó meu bom Jesus! Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,  
Todos - levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que 
mais precisarem. 
 
Dirigente - São José,  
Todos - Rogai por nós 
 
Dirigente – São Francisco e Santa Jacinta Marto,  
Todos – Rogai por nós 
 
Dirigente – Nossa Senhora do Rosário de Fátima,  
Todos – Salvai-nos, salvai Portugal e o mundo inteiro 
 
Oração de Confiança  
 
Todos - Confio em teu poder e em tua bondade, em ti confio com 
filialidade, confio cegamente e em toda situação, Mãe, no teu Filho e na 
tua proteção. Amém. 
 
Todos - A treze de Maio, 

  Na Cova da Iria, 
  Apareceu brilhando 
  A Virgem Maria. 
  Avé, Avé, 
  Avé, Maria! 

 

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwit0v_gzcvSAhXHmBoKHRY7BDQQFggfMAE&url=http%3A%2F%2Fblog.cancaonova.com%2Fnatal%2F2011%2F12%2F08%2Foh-maria-concebida-sem-pecado-rogai-por-nos-que-recorremos-a-vos%2F&usg=AFQjCNGiqrgPk3aHxHKDiU19rB1RlnIHOw&sig2=i913k-jm-f7OeNOOCM694Q&bvm=bv.149093890,d.d24
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2º Mistério – A primeira procissão do “Corpo de Deus” 
 
 “Também a tua parenta Isabel, apesar da sua velhice, concebeu um filho. 
Aquela que era considerada estéril já há seis meses que está grávida. Por 
aqueles dias, pôs-se Maria a caminho e dirigiu-se à pressa para a 
montanha a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou 
Isabel. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria 
no seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Erguendo a voz exclamou: 
«Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre.» (Lc.1, 
35,39-42)  
 
Mãe, enche-nos do Amor que brota do Teu Filho. 
 

Pai Nosso  

Ave-maria (10 VEZES) 

 
Dirigente - Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, 
Todos - como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 
Dirigente -Ó, Maria concebida sem pecado,  
Todos - rogai por nós que recorremos a vos! 
 
Dirigente -Ó meu bom Jesus! Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,  
Todos - levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que 
mais precisarem. 
 
Dirigente - São José,  
Todos - Rogai por nós 
 
Dirigente – São Francisco e Santa Jacinta Marto,  
Todos – Rogai por nós 
 
Dirigente – Nossa Senhora do Rosário de Fátima,  
Todos – Salvai-nos, salvai Portugal e o mundo inteiro 
 
 
 
 

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwit0v_gzcvSAhXHmBoKHRY7BDQQFggfMAE&url=http%3A%2F%2Fblog.cancaonova.com%2Fnatal%2F2011%2F12%2F08%2Foh-maria-concebida-sem-pecado-rogai-por-nos-que-recorremos-a-vos%2F&usg=AFQjCNGiqrgPk3aHxHKDiU19rB1RlnIHOw&sig2=i913k-jm-f7OeNOOCM694Q&bvm=bv.149093890,d.d24
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Oração de Confiança  
 
Todos - Confio em teu poder e em tua bondade, em ti confio com 
filialidade, confio cegamente e em toda situação, Mãe, no teu Filho e na 
tua proteção. Amém. 
 
Todos - A Virgem Maria  

cercada de luz,  
nossa mãe bendita  
e mãe de Jesus. 
Avé, Avé, 
Avé, Maria! 

 
3ºMistério –  Deus faz-Se Homem 
 
“Enquanto estavam em Belém completaram-se os dias para o parto, e 
Maria deu à luz o seu filho primogénito. Ela enfaixou-O e colocou-O numa 
manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria.” (Lc. 2, 6-7). 
 
Também a nós nos assusta a solidão e a pobreza, o nosso dever é 
agradecer a Deus a sua preocupação pelo homem, ao saltar da plenitude à 
mortalidade, porque «Se Deus se fez homem, ser homem é a maior coisa 
que se pode ser». 
 
Pai Nosso  

Ave-maria (10 VEZES) 

 
Dirigente - Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, 
Todos - como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 
Dirigente -Ó, Maria concebida sem pecado,  
Todos - rogai por nós que recorremos a vos! 
 
Dirigente -Ó meu bom Jesus! Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,  
Todos - levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que 
mais precisarem. 
 
Dirigente - São José,  
Todos - Rogai por nós 
 

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwit0v_gzcvSAhXHmBoKHRY7BDQQFggfMAE&url=http%3A%2F%2Fblog.cancaonova.com%2Fnatal%2F2011%2F12%2F08%2Foh-maria-concebida-sem-pecado-rogai-por-nos-que-recorremos-a-vos%2F&usg=AFQjCNGiqrgPk3aHxHKDiU19rB1RlnIHOw&sig2=i913k-jm-f7OeNOOCM694Q&bvm=bv.149093890,d.d24
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Dirigente – São Francisco e Santa Jacinta Marto,  
Todos – Rogai por nós 
Dirigente – Nossa Senhora do Rosário de Fátima,  
Todos – Salvai-nos, salvai Portugal e o mundo inteiro 
 
Oração de Confiança  
 
Todos - Confio em teu poder e em tua bondade, em ti confio com 
filialidade, confio cegamente e em toda situação, Mãe, no teu Filho e na 
tua proteção. Amém. 
 
Todos- Foi aos Pastorinhos 

Que a Virgem falou, 
Desde então nas almas 
Nova luz brilhou 
Avé, Avé, 
Avé, Maria! 

 
4ºMistério– A apresentação no templo 
 
“Eis que este menino está destinado a ser queda e renovação de muitos 
em Israel, e ser um sinal de contradição. Quanto a Ti, uma espada há-de 
atravessar-Te a alma. Assim serão revelados os pensamentos de muitos 
corações”. (Lc. 2, 34-35)  
 
Querida Mãe ajuda-nos com o teu exemplo a que também nós possamos 
ser coerentes com as escolhas que fazemos nas nossas vidas. 
 
Pai Nosso  

Ave-maria (10 VEZES) 

 
Dirigente - Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, 
Todos - como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 

Dirigente -Ó, Maria concebida sem pecado,  
Todos - rogai por nós que recorremos a vos! 
 
Dirigente -Ó meu bom Jesus! Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,  

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwit0v_gzcvSAhXHmBoKHRY7BDQQFggfMAE&url=http%3A%2F%2Fblog.cancaonova.com%2Fnatal%2F2011%2F12%2F08%2Foh-maria-concebida-sem-pecado-rogai-por-nos-que-recorremos-a-vos%2F&usg=AFQjCNGiqrgPk3aHxHKDiU19rB1RlnIHOw&sig2=i913k-jm-f7OeNOOCM694Q&bvm=bv.149093890,d.d24
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Todos - levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que 
mais precisarem. 
 
Dirigente - São José,  
Todos - Rogai por nós 
 
Dirigente – São Francisco e Santa Jacinta Marto,  
Todos – Rogai por nós 
 
Dirigente – Nossa Senhora do Rosário de Fátima,  
Todos – Salvai-nos, salvai Portugal e o mundo inteiro 
 
Oração de Confiança  
 
Todos - Confio em teu poder e em tua bondade, em ti confio com 
filialidade, confio cegamente e em toda situação, Mãe, no teu Filho e na 
tua proteção. Amém. 
 
Todos - Com doces palavras  

Mandou-nos rezar  
A Virgem Maria  
Para nos salvar. 
Avé, Avé, 
Avé, Maria! 

 
5º Mistério – Os Pais e a Cruz 
 
“Seus pais iam todos os anos a Jerusalém, pela festa da Páscoa. Quando 
chegou aos doze anos, subiram até lá, segundo o costume dos dias de 
festa. Terminados esses dias regressaram a casa, e o Menino Jesus ficou 
em Jerusalém, sem que os pais o soubessem. Pensando que Ele Se 
encontrava na caravana, fizeram um dia de viagem e começaram a 
procurá-Lo entre os parentes e conhecidos. Não O tendo encontrado 
voltaram a Jerusalém, à Sua procura”. (Lc. 2,41-45)  
 
Ao darem-se conta da Sua falta, José sente-se culpado e Maria tem agora 
dois trabalhos: procurar o Menino e “animar” José. Animar também pode 
fazer parte da cruz. 
 
Pai Nosso  
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Ave-maria (10 VEZES) 

 
Dirigente - Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, 
Todos - como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 

Dirigente -Ó, Maria concebida sem pecado,  
Todos - rogai por nós que recorremos a vos! 
 
Dirigente -Ó meu bom Jesus! Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,  
Todos - levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que 
mais precisarem. 
 
Dirigente - São José,  
Todos - Rogai por nós 
 
Dirigente – São Francisco e Santa Jacinta Marto,  
Todos – Rogai por nós 
 
Dirigente – Nossa Senhora do Rosário de Fátima,  
Todos – Salvai-nos, salvai Portugal e o mundo inteiro 
 
Oração de Confiança  
 
Todos - Confio em teu poder e em tua bondade, em ti confio com 
filialidade, confio cegamente e em toda situação, Mãe, no teu Filho e na 
tua proteção. Amém. 
 
Todos - Mas jamais esqueçam  

nossos corações  
que nos fez a Virgem  
determinações. 
Avé, Avé, 
Avé, Maria! 

 
MISTÉRIOS DOLOROSOS (3ª e 6ª feira) 

 
1º Mistério - A agonia do Horto 
 
“E, adiantando-se um pouco mais, caiu com a face por terra, orando e 
dizendo: «Meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. No 

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwit0v_gzcvSAhXHmBoKHRY7BDQQFggfMAE&url=http%3A%2F%2Fblog.cancaonova.com%2Fnatal%2F2011%2F12%2F08%2Foh-maria-concebida-sem-pecado-rogai-por-nos-que-recorremos-a-vos%2F&usg=AFQjCNGiqrgPk3aHxHKDiU19rB1RlnIHOw&sig2=i913k-jm-f7OeNOOCM694Q&bvm=bv.149093890,d.d24
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entanto, não seja como Eu quero, mas como Tu queres.»Voltando para 
junto dos discípulos, encontrou-os a dormir e disse a Pedro: «Nem sequer 
pudeste vigiar uma hora comigo! Vigiai e orai, para não cairdes em 
tentação.” (Mt. 26, 39-41)  
 
Querida Mãe, ajuda-nos a estarmos despertos para a Tua Missão. 

 
 
Pai Nosso  

Ave-maria (10 VEZES) 

 
Dirigente - Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, 
Todos - como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 

Dirigente -Ó, Maria concebida sem pecado,  
Todos - rogai por nós que recorremos a vos! 
 
Dirigente -Ó meu bom Jesus! Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,  
Todos - levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que 
mais precisarem. 
 
Dirigente - São José,  
Todos - Rogai por nós 
 
Dirigente – São Francisco e Santa Jacinta Marto,  
Todos – Rogai por nós 
 
Dirigente – Nossa Senhora do Rosário de Fátima,  
Todos – Salvai-nos, salvai Portugal e o mundo inteiro 
 
Oração de Confiança  
 
Todos - Confio em teu poder e em tua bondade, em ti confio com 
filialidade, confio cegamente e em toda situação, Mãe, no teu Filho e na 
tua proteção. Amém. 
 

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwit0v_gzcvSAhXHmBoKHRY7BDQQFggfMAE&url=http%3A%2F%2Fblog.cancaonova.com%2Fnatal%2F2011%2F12%2F08%2Foh-maria-concebida-sem-pecado-rogai-por-nos-que-recorremos-a-vos%2F&usg=AFQjCNGiqrgPk3aHxHKDiU19rB1RlnIHOw&sig2=i913k-jm-f7OeNOOCM694Q&bvm=bv.149093890,d.d24
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Todos - A treze de Maio, 
  Na Cova da Iria, 
  Apareceu brilhando 
  A Virgem Maria. 
  Avé, Avé, 
  Avé, Maria! 

 
2º Mistério - Cristo é flagelado 
 
“Jesus respondeu-lhe: «Tu o disseste. E Eu digo-vos: Vereis um dia o Filho 
do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens 
do céu.» Então, o Sumo Sacerdote rasgou as vestes, dizendo: «Blasfemou! 
Que necessidade temos, ainda, de testemunhas? Acabais de ouvir a 
blasfémia. Que vos parece?» Eles responderam: «É réu de morte.» Depois 
cuspiam-lhe no rosto e batiam-lhe. Outros esbofeteavam-no, dizendo: 
«Profetiza, Messias: quem foi que te bateu?»  ( Mc. 14, 64-68) 
 
Querida Mãe ajuda-nos a defender sempre a Verdade, ainda que para tal 
tenhamos de sofrer. 
 
Pai Nosso  

Ave-maria (10 VEZES) 

 
Dirigente - Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, 
Todos - como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 
Dirigente -Ó, Maria concebida sem pecado,  
Todos - rogai por nós que recorremos a vos! 
 
Dirigente -Ó meu bom Jesus! Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,  
Todos - levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que 
mais precisarem. 
 
Dirigente - São José,  
Todos - Rogai por nós 
 
Dirigente – São Francisco e Santa Jacinta Marto,  
Todos – Rogai por nós 
 
 

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwit0v_gzcvSAhXHmBoKHRY7BDQQFggfMAE&url=http%3A%2F%2Fblog.cancaonova.com%2Fnatal%2F2011%2F12%2F08%2Foh-maria-concebida-sem-pecado-rogai-por-nos-que-recorremos-a-vos%2F&usg=AFQjCNGiqrgPk3aHxHKDiU19rB1RlnIHOw&sig2=i913k-jm-f7OeNOOCM694Q&bvm=bv.149093890,d.d24
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Dirigente – Nossa Senhora do Rosário de Fátima,  
Todos – Salvai-nos, salvai Portugal e o mundo inteiro 
 
 
Oração de Confiança  
 
Todos - Confio em teu poder e em tua bondade, em ti confio com 
filialidade, confio cegamente e em toda situação, Mãe, no teu Filho e na 
tua proteção. Amém. 
 
Todos - A Virgem Maria  

cercada de luz,  
nossa mãe bendita  
e mãe de Jesus. 
Avé, Avé, 
Avé, Maria! 

 
3º Mistério - Cristo é escarnecido pelos algozes e coroado de espinhos 
 
“Os soldados levaram-no para dentro do pátio, isto é, para o pretório, e 
convocaram toda a coorte. Revestiram-no de um manto de púrpura e 
puseram-lhe uma coroa de espinhos, que tinham entretecido. Depois, 
começaram a saudá-lo: «Salve! Ó rei dos judeus!» Batiam-lhe na cabeça 
com uma cana, cuspiam sobre Ele e, dobrando os joelhos, prostravam-se 
diante dele. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto de 
púrpura e revestiram-no das suas vestes.” (Mc. 15,16-20) 
 
Querida Mãe também nós não aceitamos muitas vezes o silêncio de Deus. 
E, por isso, reagimos mal. Ajuda-nos a compreender a vontade do Pai, 
mesmo quando parece que nos evita e não o ouvimos. 
 
Pai Nosso  

Ave-maria (10 VEZES) 

 
Dirigente - Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, 
Todos - como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 

Dirigente -Ó, Maria concebida sem pecado,  
Todos - rogai por nós que recorremos a vos! 

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwit0v_gzcvSAhXHmBoKHRY7BDQQFggfMAE&url=http%3A%2F%2Fblog.cancaonova.com%2Fnatal%2F2011%2F12%2F08%2Foh-maria-concebida-sem-pecado-rogai-por-nos-que-recorremos-a-vos%2F&usg=AFQjCNGiqrgPk3aHxHKDiU19rB1RlnIHOw&sig2=i913k-jm-f7OeNOOCM694Q&bvm=bv.149093890,d.d24


  15 

 
Dirigente -Ó meu bom Jesus! Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,  
Todos - levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que 
mais precisarem. 
Dirigente - São José,  
Todos - Rogai por nós 
 
Dirigente – São Francisco e Santa Jacinta Marto, 
Todos – Rogai por nós 
 
Dirigente – Nossa Senhora do Rosário de Fátima,  
Todos – Salvai-nos, salvai Portugal e o mundo inteiro 
 
Oração de Confiança  
 
Todos - Confio em teu poder e em tua bondade, em ti confio com 
filialidade, confio cegamente e em toda situação, Mãe, no teu Filho e na 
tua proteção. Amém. 
 
Todos- Foi aos Pastorinhos 

Que a Virgem falou, 
Desde então nas almas 
Nova luz brilhou 
Avé, Avé, 
Avé, Maria! 

 
4º Mistério - Cristo sobe o Calvário 
 
“Quando o iam conduzindo, lançaram mão de um certo Simão de Cirene, 
que voltava do campo, e carregaram-no com a cruz, para a levar atrás de 
Jesus. Seguiam Jesus uma grande multidão de povo e umas mulheres que 
batiam no peito e se lamentavam por Ele. Jesus voltou-se para elas e 
disse-lhes: «Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por 
vós mesmas e pelos vossos filhos; pois virão dias em que se dirá: ‘Felizes 
as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não 
amamentaram.’ Hão-de, então, dizer aos montes: ‘Caí sobre nós!’ E às 
colinas: ‘Cobri-nos!’ Porque, se tratam assim a árvore verde, o que não 
acontecerá à seca?» (Lc. 23, 26-31) 
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Querida Mãe ajuda-nos a agir contra as injustiças e não a chorar pelos 
injustiçados. 
 
Pai Nosso  

Ave-maria (10 VEZES) 

Dirigente - Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, 

Todos - como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 

Dirigente -Ó, Maria concebida sem pecado,  
Todos - rogai por nós que recorremos a vos! 
 
Dirigente -Ó meu bom Jesus! Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,  
Todos - levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que 
mais precisarem. 
 
Dirigente - São José,  
Todos - Rogai por nós 
 
Dirigente – São Francisco e Santa Jacinta Marto, 
Todos – Rogai por nós 
 
Dirigente – Nossa Senhora do Rosário de Fátima,  
Todos – Salvai-nos, salvai Portugal e o mundo inteiro 
 
Oração de Confiança  
 
Todos - Confio em teu poder e em tua bondade, em ti confio com 
filialidade, confio cegamente e em toda situação, Mãe, no teu Filho e na 
tua proteção. Amém. 
 
Todos - Com doces palavras  

Mandou-nos rezar  
A Virgem Maria  
Para nos salvar. 
Avé, Avé, 
Avé, Maria! 

 
 
 

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwit0v_gzcvSAhXHmBoKHRY7BDQQFggfMAE&url=http%3A%2F%2Fblog.cancaonova.com%2Fnatal%2F2011%2F12%2F08%2Foh-maria-concebida-sem-pecado-rogai-por-nos-que-recorremos-a-vos%2F&usg=AFQjCNGiqrgPk3aHxHKDiU19rB1RlnIHOw&sig2=i913k-jm-f7OeNOOCM694Q&bvm=bv.149093890,d.d24
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5º Mistério - Jesus morre na Cruz 
 
“Junto da Cruz de Jesus estavam Sua mãe, a irmã de Sua mãe, Maria 
mulher de Cléofas e Maria de Magdala. Ao ver Sua mãe e junto dela, o 
discípulo que Ele amava, Jesus disse a Sua mãe: «Mulher, eis aí o teu 
filho». Depois disse ao discípulo: «Eis aí a tua mãe». E, desde aquela hora, 
o discípulo recebeu-A em sua casa. (Jo. 19,25-27)  
 
Querida Mãe, esse filho sou eu, é cada um de nós. Por isso sob a Tua 
protecção maternal nos colocamos confiadamente. 
 
Pai Nosso  

Ave-maria (10 VEZES) 

 
Dirigente - Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, 
Todos - como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 

Dirigente -Ó, Maria concebida sem pecado,  
Todos - rogai por nós que recorremos a vos! 
 
Dirigente -Ó meu bom Jesus! Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,  
Todos - levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que 
mais precisarem. 
 
Dirigente - São José,  
Todos - Rogai por nós 
 
Dirigente – São Francisco e Santa Jacinta Marto, 
Todos – Rogai por nós 
 
Dirigente – Nossa Senhora do Rosário de Fátima,  
Todos – Salvai-nos, salvai Portugal e o mundo inteiro 
 
Oração de Confiança  
 
Todos - Confio em teu poder e em tua bondade, em ti confio com 
filialidade, confio cegamente e em toda situação, Mãe, no teu Filho e na 
tua proteção. Amém. 
 

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwit0v_gzcvSAhXHmBoKHRY7BDQQFggfMAE&url=http%3A%2F%2Fblog.cancaonova.com%2Fnatal%2F2011%2F12%2F08%2Foh-maria-concebida-sem-pecado-rogai-por-nos-que-recorremos-a-vos%2F&usg=AFQjCNGiqrgPk3aHxHKDiU19rB1RlnIHOw&sig2=i913k-jm-f7OeNOOCM694Q&bvm=bv.149093890,d.d24
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Todos - Mas jamais esqueçam  
nossos corações  
que nos fez a Virgem  
determinações. 
Avé, Avé, 
Avé, Maria! 

 
 

MISTÉRIOS GLORIOSOS (4ª feira e Domingo) 
 
1º Mistério : A Ressurreição de Cristo 
 
“Se a nossa esperança em Cristo é somente para esta vida, nós somos os 
mais infelizes de todos os homens. Mas não! Cristo ressuscitou dos mortos 
como primeiro fruto dos que morreram. De facto, já que a morte veio 
através de um homem, também por um homem vem a ressurreição dos 
mortos” (1Cor 15,19-21) 
 
Ajuda-nos querida Mãe a caminharmos hoje com a alegria do 
Ressuscitado. 
 
Pai Nosso  

Avé-Maria (10 VEZES) 

 
Dirigente - Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, 
Todos - como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 
Dirigente -Ó, Maria concebida sem pecado,  
Todos - rogai por nós que recorremos a vos! 
 
Dirigente -Ó meu bom Jesus! Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,  
Todos - levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que 
mais precisarem. 
 
Dirigente - São José,  
Todos - Rogai por nós 
 
Dirigente – São Francisco e Santa Jacinta Marto,  
Todos – Rogai por nós. 
 

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwit0v_gzcvSAhXHmBoKHRY7BDQQFggfMAE&url=http%3A%2F%2Fblog.cancaonova.com%2Fnatal%2F2011%2F12%2F08%2Foh-maria-concebida-sem-pecado-rogai-por-nos-que-recorremos-a-vos%2F&usg=AFQjCNGiqrgPk3aHxHKDiU19rB1RlnIHOw&sig2=i913k-jm-f7OeNOOCM694Q&bvm=bv.149093890,d.d24
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Dirigente – Nossa Senhora do Rosário de Fátima,  
Todos – Salvai-nos, salvai Portugal e o mundo inteiro 
 
Oração de Confiança  
Todos - Confio em teu poder e em tua bondade, em ti confio com 
filialidade, confio cegamente e em toda situação, Mãe, no teu Filho e na 
tua proteção. Amém. 
 
Todos - A treze de Maio, 

  Na Cova da Iria, 
  Apareceu brilhando 
  A Virgem Maria. 
  Avé, Avé, 
  Avé, Maria! 

 
2º Mistério : A Ascensão de Jesus ao Céu 
 

“Então Jesus levou os seus discípulos para fora da cidade até Betânia. Ali 
ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-Se deles 
e foi levado para o céu”. (Lc.24,50-51) 

 

Ajuda-nos querida Mãe a vermos a imagem de Cristo em cada um dos 
nossos irmãos. 

 

Pai Nosso  

Avé-Maria (10 VEZES) 

Dirigente - Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, 
Todos - como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 
Dirigente -Ó, Maria concebida sem pecado,  
Todos - rogai por nós que recorremos a vos! 
 
Dirigente -Ó meu bom Jesus! Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,  
Todos - levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que 
mais precisarem. 
 
Dirigente - São José,  
Todos - Rogai por nós 

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwit0v_gzcvSAhXHmBoKHRY7BDQQFggfMAE&url=http%3A%2F%2Fblog.cancaonova.com%2Fnatal%2F2011%2F12%2F08%2Foh-maria-concebida-sem-pecado-rogai-por-nos-que-recorremos-a-vos%2F&usg=AFQjCNGiqrgPk3aHxHKDiU19rB1RlnIHOw&sig2=i913k-jm-f7OeNOOCM694Q&bvm=bv.149093890,d.d24
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Dirigente – São Francisco e Santa Jacinta Marto,  
Todos – Rogai por nós 
 
Dirigente – Nossa Senhora do Rosário de Fátima,  
Todos – Salvai-nos, salvai Portugal e o mundo inteiro 
 
 
 
Oração de Confiança  
Todos - Confio em teu poder e em tua bondade, em ti confio com 
filialidade, confio cegamente e em toda situação, Mãe, no teu Filho e na 
tua proteção. Amém. 
 
Todos - A Virgem Maria  

cercada de luz,  
nossa mãe bendita  
e mãe de Jesus. 
Avé, Avé, 
Avé, Maria! 

 
3º Mistério : A descida do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os 
Apóstolos 
 
“Quando chegou o dia do Pentecostes, encontravam-se todos reunidos no 
mesmo lugar. Subitamente ressoou, vindo do céu, um som comparável ao 
de forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde se encontravam. 
Viram, então, aparecer umas línguas à maneira de fogo, que se iam 
dividindo, e poisou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do 
Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito 
lhes inspirava que se exprimissem» (At 2,1-4) 
 
Ajuda-nos querida Mãe a acolhermos o Espírito Santo nos nossos corações 
 
Pai Nosso  

Avé-Maria (10 VEZES) 

 
Dirigente - Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, 
Todos - como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
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Dirigente -Ó, Maria concebida sem pecado,  
Todos - rogai por nós que recorremos a vos! 
 
Dirigente -Ó meu bom Jesus! Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,  
Todos - levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que 
mais precisarem. 
 
 
Dirigente - São José,  
Todos - Rogai por nós 
 
Dirigente – São Francisco e Santa Jacinta Marto,  
Todos – Rogai por nós 
 
Dirigente – Nossa Senhora do Rosário de Fátima,  
Todos – Salvai-nos, salvai Portugal e o mundo inteiro 
 
Oração de Confiança  
Todos - Confio em teu poder e em tua bondade, em ti confio com 
filialidade, confio cegamente e em toda situação, Mãe, no teu Filho e na 
tua proteção. Amém. 
 
Todos- Foi aos Pastorinhos 

Que a Virgem falou, 
Desde então nas almas 
Nova luz brilhou 
Avé, Avé, 
Avé, Maria! 

 
4ºMistério : A Assunção de Nossa Senhora 
 
“Finalmente, a Virgem Imaculada, preservada imune de toda a mancha de 
culpa original, terminando o curso da sua vida terrena, foi elevada à glória 
celeste em corpo e alma, para assim se conformar plenamente com o seu 
Filho, o vencedor do pecado e da morte” (LG 59)  
 
Ajuda-nos querida Mãe a dizer sempre sim à vontade do Pai. 
 

Pai Nosso  

Avé-Maria (10 VEZES) 
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Dirigente - Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, 
Todos - como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 
Dirigente -Ó, Maria concebida sem pecado,  
Todos - rogai por nós que recorremos a vos! 
 
Dirigente -Ó meu bom Jesus! Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,  
Todos - levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que 
mais precisarem. 
 
Dirigente - São José,  
Todos - Rogai por nós 
 
Dirigente – São Francisco e Santa Jacinta Marto,  
Todos – Rogai por nós 
 
Dirigente – Nossa Senhora do Rosário de Fátima,  
Todos – Salvai-nos, salvai Portugal e o mundo inteiro 
 
Oração de Confiança  
Todos - Confio em teu poder e em tua bondade, em ti confio com 
filialidade, confio cegamente e em toda situação, Mãe, no teu Filho e na 
tua proteção. Amém. 
 
Todos - Com doces palavras  

Mandou-nos rezar  
A Virgem Maria  
Para nos salvar. 
Avé, Avé, 
Avé, Maria! 

 
5ºMistério : A Coroação de Nossa Senhora Rainha dos Anjos e dos Santos 
 
“Depois apareceu um grande sinal no Céu: uma mulher revestida de Sol, 
tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de doze estrelas sobre a 
cabeça. (Ap.12,1) 
 
Ajuda-nos querida Mãe a confiarmos na tua mediação junto da Santíssima 
Trindade. 
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Pai Nosso  

Avé-Maria (10 VEZES) 

 
Dirigente - Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, 
Todos - como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 
Dirigente -Ó, Maria concebida sem pecado,  
Todos - rogai por nós que recorremos a vos! 
 
Dirigente -Ó meu bom Jesus! Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,  
Todos - levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que 
mais precisarem. 
 
Dirigente - São José,  
Todos - Rogai por nós 
 
Dirigente – São Francisco e Santa Jacinta Marto,  
Todos – Rogai por nós 
 
Dirigente – Nossa Senhora do Rosário de Fátima,  
Todos – Salvai-nos, salvai Portugal e o mundo inteiro 
 
Oração de Confiança  
Todos - Confio em teu poder e em tua bondade, em ti confio com 
filialidade, confio cegamente e em toda situação, Mãe, no teu Filho e na 
tua proteção. Amém. 
 
Todos - Mas jamais esqueçam  

nossos corações  
que nos fez a Virgem  
determinações. 
Avé, Avé, 
Avé, Maria! 

 
MISTÉRIOS LUMINOSOS (5ª feira) 

 
1º Mistério - O Baptismo de Jesus no Jordão 
 
“Então veio Jesus, da Galileia, ter com João, ao Jordão, para ser baptizado 
por ele. João opunha-se, dizendo: «Eu é que tenho necessidade de ser 
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baptizado por Ti. E Tu vens a mim?» Jesus, porém, respondeu-lhe: «Deixa 
por agora: Convém que cumpramos assim toda a justiça». João, então, 
permitiu-o.” (Mt. 3,13-15)  
 
Querida Mãe ajuda-nos a cumprir a missão que recebemos pelo nosso 
Baptismo.  
 
Dirigente - Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, 
Todos - como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 
Dirigente -Ó, Maria concebida sem pecado,  
Todos - rogai por nós que recorremos a vos! 
 
Dirigente -Ó meu bom Jesus! Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,  
Todos - levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que 
mais precisarem. 
 
Dirigente - São José,  
Todos - Rogai por nós 
 
Dirigente – São Francisco e Santa Jacinta Marto,  
Todos – Rogai por nós 
 
Dirigente – Nossa Senhora do Rosário de Fátima,  
Todos – Salvai-nos, salvai Portugal e o mundo inteiro 
 
Oração de Confiança  
Todos - Confio em teu poder e em tua bondade, em ti confio com 
filialidade, confio cegamente e em toda situação, Mãe, no teu Filho e na 
tua proteção. Amém. 
 
Todos - A treze de Maio, 

  na Cova da Iria, 
  Apareceu brilhando 
  a Virgem Maria. 
  Avé, Avé, 
  Avé, Maria! 
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2º Mistério - A Revelação de Jesus nas Bodas de Caná 
 
“Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de 
Jesus estava presente. Jesus e os Seus discípulos também foram 
convidados para a boda. Como viesse a faltar o vinho, a mãe de Jesus disse 
para Este: «Não têm vinho». Jesus retorquiu: «Que temos nós com isso, 
mulher? A Minha hora ainda não chegou». Sua mãe disse aos criados: 
«Fazei o que Ele vos disser». (Jo. 2,1-5)  
 
Querida Mãe ajuda-nos a ouvir-Te quando nos dizes: «Fazei o que Ele vos 
disser».  
 
Dirigente - Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, 
Todos - como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 
Dirigente -Ó, Maria concebida sem pecado,  
Todos - rogai por nós que recorremos a vos! 
 
Dirigente -Ó meu bom Jesus! Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,  
Todos - levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que 
mais precisarem. 
 
Dirigente - São José,  
Todos - Rogai por nós 
 
Dirigente – São Francisco e Santa Jacinta Marto,  
Todos – Rogai por nós 
 
Dirigente – Nossa Senhora do Rosário de Fátima,  
Todos – Salvai-nos, salvai Portugal e o mundo inteiro 
 
Oração de Confiança  
Todos - Confio em teu poder e em tua bondade, em ti confio com 
filialidade, confio cegamente e em toda situação, Mãe, no teu Filho e na 
tua proteção. Amém. 
 
 
 
 
 

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwit0v_gzcvSAhXHmBoKHRY7BDQQFggfMAE&url=http%3A%2F%2Fblog.cancaonova.com%2Fnatal%2F2011%2F12%2F08%2Foh-maria-concebida-sem-pecado-rogai-por-nos-que-recorremos-a-vos%2F&usg=AFQjCNGiqrgPk3aHxHKDiU19rB1RlnIHOw&sig2=i913k-jm-f7OeNOOCM694Q&bvm=bv.149093890,d.d24
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Todos - A Virgem Maria  
cercada de luz,  
nossa mãe bendita  
e mãe de Jesus. 
Avé, Avé, 
Avé, Maria! 

 
3º Mistério - O Anúncio do Reino de Deus com o convite à conversão 
 
“Depois de João ter sido preso, Jesus veio para a Galileia pregar a Boa 
Nova de Deus: «Completou-se o tempo e o Reino de Deus está perto: 
Arrependei-vos e acreditai na Boa Nova». (Mc.1,14-15)  
 
Querida Mãe ajuda-nos a ouvir, e a compreender, o apelo do teu Filho.  
 
Dirigente - Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, 
Todos - como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 
Dirigente -Ó, Maria concebida sem pecado,  
Todos - rogai por nós que recorremos a vos! 
 
Dirigente -Ó meu bom Jesus! Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,  
Todos - levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que 
mais precisarem. 
 
Dirigente - São José,  
Todos - Rogai por nós 
 
Dirigente – São Francisco e Santa Jacinta Marto,  
Todos – Rogai por nós 
 
Dirigente – Nossa Senhora do Rosário de Fátima,  
Todos – Salvai-nos, salvai Portugal e o mundo inteiro 
 
Oração de Confiança  
Todos - Confio em teu poder e em tua bondade, em ti confio com 
filialidade, confio cegamente e em toda situação, Mãe, no teu Filho e na 
tua proteção. Amém. 
 

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwit0v_gzcvSAhXHmBoKHRY7BDQQFggfMAE&url=http%3A%2F%2Fblog.cancaonova.com%2Fnatal%2F2011%2F12%2F08%2Foh-maria-concebida-sem-pecado-rogai-por-nos-que-recorremos-a-vos%2F&usg=AFQjCNGiqrgPk3aHxHKDiU19rB1RlnIHOw&sig2=i913k-jm-f7OeNOOCM694Q&bvm=bv.149093890,d.d24
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Todos- Foi aos Pastorinhos 
Que a Virgem falou, 
Desde então nas almas 
Nova luz brilhou 
Avé, Avé, 
Avé, Maria! 

 
4º Mistério - A Transfiguração do Senhor 
 
“Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João, e 
levou-os, só a eles, a um alto monte. Transfigurou-se diante deles: o seu 
rosto resplandeceu como o Sol, e as suas vestes tornaram-se brancas 
como a luz. Nisto, apareceram Moisés e Elias a conversar com Ele. 
Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus: «Senhor, é bom estarmos aqui; se 
quiseres, farei aqui três tendas: uma para ti, uma para Moisés e outra para 
Elias.» Ainda ele estava a falar, quando uma nuvem luminosa os cobriu 
com a sua sombra, e uma voz dizia da nuvem: «Este é o meu Filho muito 
amado, no qual pus todo o meu agrado. Escutai-o.» Ao ouvirem isto, os 
discípulos caíram com a face por terra, muito assustados. Aproximando-se 
deles, Jesus tocou-lhes, dizendo: «Levantai-vos e não tenhais medo.» 
Erguendo os olhos, os discípulos apenas viram Jesus e mais ninguém».  
 
Querida Mãe ajuda-nos a que o nosso coração resplandeça a luz da 
esperança na ressurreição.  
 
Dirigente - Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, 
Todos - como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 
Dirigente -Ó, Maria concebida sem pecado,  
Todos - rogai por nós que recorremos a vos! 
 
Dirigente -Ó meu bom Jesus! Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,  
Todos - levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que 
mais precisarem. 
 
Dirigente - São José,  
Todos - Rogai por nós 
 
Dirigente – São Francisco e Santa Jacinta Marto,  
Todos – Rogai por nós 

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwit0v_gzcvSAhXHmBoKHRY7BDQQFggfMAE&url=http%3A%2F%2Fblog.cancaonova.com%2Fnatal%2F2011%2F12%2F08%2Foh-maria-concebida-sem-pecado-rogai-por-nos-que-recorremos-a-vos%2F&usg=AFQjCNGiqrgPk3aHxHKDiU19rB1RlnIHOw&sig2=i913k-jm-f7OeNOOCM694Q&bvm=bv.149093890,d.d24
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Dirigente – Nossa Senhora do Rosário de Fátima,  
Todos – Salvai-nos, salvai Portugal e o mundo inteiro 
 
Oração de Confiança  
Todos - Confio em teu poder e em tua bondade, em ti confio com 
filialidade, confio cegamente e em toda situação, Mãe, no teu Filho e na 
tua proteção. Amém. 
 
Todos - Com doces palavras  

Mandou-nos rezar  
A Virgem Maria  
Para nos salvar. 
Avé, Avé, 
Avé, Maria! 

 
5º Mistério – A Instituição da Eucaristia 
 
“Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, depois de pronunciar a bênção, 
partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: «Tomai, comei: Isto é o meu 
corpo.» Em seguida, tomou um cálice, deu graças e entregou-lho, dizendo: 
«Bebei dele todos. Porque este é o meu sangue, sangue da Aliança, que 
vai ser derramado por muitos, para perdão dos pecados.»” (Mt.26, 26-28)  
 
Querida Mãe ajuda-nos a que pela comunhão de Cristo sejamos 
conduzidos à unidade fraterna, que levará à construção do novo mundo. 
 
Dirigente - Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, 
Todos - como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 
Dirigente -Ó, Maria concebida sem pecado,  
Todos - rogai por nós que recorremos a vos! 
 
Dirigente -Ó meu bom Jesus! Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,  
Todos - levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que 
mais precisarem. 
 
Dirigente - São José,  
Todos - Rogai por nós 
 

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwit0v_gzcvSAhXHmBoKHRY7BDQQFggfMAE&url=http%3A%2F%2Fblog.cancaonova.com%2Fnatal%2F2011%2F12%2F08%2Foh-maria-concebida-sem-pecado-rogai-por-nos-que-recorremos-a-vos%2F&usg=AFQjCNGiqrgPk3aHxHKDiU19rB1RlnIHOw&sig2=i913k-jm-f7OeNOOCM694Q&bvm=bv.149093890,d.d24
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Dirigente – São Francisco e Santa Jacinta Marto,  
Todos – Rogai por nós 
 
Dirigente – Nossa Senhora do Rosário de Fátima,  
Todos – Salvai-nos, salvai Portugal e o mundo inteiro 
 
Oração de Confiança  
Todos - Confio em teu poder e em tua bondade, em ti confio com 
filialidade, confio cegamente e em toda situação, Mãe, no teu Filho e na 
tua proteção. Amém. 
 
Todos - Mas jamais esqueçam  

nossos corações  
que nos fez a Virgem  
determinações. 
Avé, Avé, 
Avé, Maria! 

 
Pela intenção do mês do Papa Francisco, …. 
 

Rezemos para que a nossa relação pessoal com Jesus Cristo se alimente da 

Palavra de Deus e de uma vida de oração 
 
Ave-maria (3 Vezes) 
 
Salve Rainha  
 
Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, 
Vida, doçura e esperança nossa, salve! 
A Vós bradamos, os degredados filhos de Eva. 
A Vós suspiramos, gemendo e chorando 
neste vale de lágrimas. 
Eia, pois, advogada nossa, 
Esses Vossos olhos misericordiosos 
A nós volvei, 
E, depois desse desterro, 
Mostrai-nos Jesus, bendito fruto do Vosso Ventre. 
Ó Clemente, Ó Piedosa, Ó Doce Virgem Maria. 
Rogai por nós Santa Mãe de Deus, 
Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém 
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(1 minutos de oração individual) 
 
 
Consagração a Nossa Senhora  
 
Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a Vós, e, em prova da 
minha devoção para convosco, Vos consagro, neste dia e para sempre, os 
meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e 
inteiramente todo o meu ser; e porque assim sou todo vosso, ó 
incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade 
vossa. Lembrai-Vos que Vos pertenço, terna Mãe, Senhora nossa. Ah! 
Guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. 
 
Que o Senhor nos abençoe, no livre do todo o mal e nos conduza à vida 
eterna.  
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém 
 
Cântico - Magnificat A86 
Minh'alma glorifica o Senhor, meu Deus. 
Meu espírito exulta em meu Salvador. 
É minha alegria, minha plenitude. 
Ele é tudo para mim. 
 
Ele olhou a pequenez de sua serva; 
toda a terra me proclamará ditosa, 
porque em mim o seu amor fez maravilhas, 
o Senhor, aquele cujo nome é santo. 
 
Seu amor Ele derrama para sempre 
sobre aqueles que o temem e o amam; 
exerceu a grande força do seu braço 
derrubando os poderosos de seus tronos. 
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Todos os dias 13 de cada mês - Paróquia de S. Francisco Xavier  
Todas as terças-feiras - Paróquia do Bairro Padre Cruz (Igreja de Nossa 
Senhora de Fátima) 
 

• Encontro às 21:15 horas  

• Início das Orações 21:30 horas 
 

Contactos: 
Site: http://www.homensdeschoenstatt.com/ 
Email: geral@ohomemnovo.pt 

Download do guia: 
http://www.homensdeschoenstatt.com/documentosschoenstatt.html 
 
 
 
 
 
 
                     MTA                Nossa Senhora de Fátima 
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