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Mistérios do Terço
Contextualização
Entendemos que rezar pelas vocações é parte integrante da práxis de qualquer cristão responsável. Por isso, no decorrer da 56.ª Semana de Oração pelas
Vocações, propomos a oração dos Mistérios do Terço, com teor vocacional, como
forma de rezar por todas as vocações.
A oração do rosário desenvolveu-se sobretudo no segundo milénio. Para nós,
portugueses, assume um caráter especial pelo facto de Maria, ao trazer uma mensagem divina ao lugar recôndito de Fátima no início do século XX, se ter apresentado como Senhora do Rosário.
Na carta encíclica Rosarium Virginis Mariae (RVM), João Paulo II afirma que esta
oração mariana constitui “um meio validíssimo para favorecer entre os crentes
aquele compromisso de contemplação do mistério cristão” (RVM 5). Na realidade “a contemplação de Cristo tem em Maria o seu modelo insuperável. O rosto
do Filho pertence-lhe sob um título especial. Foi no seu ventre que Se plasmou,
recebendo d’Ela também uma semelhança humana que evoca uma intimidade
espiritual certamente ainda maior. À contemplação do rosto de Cristo, ninguém
se dedicou com a mesma assiduidade de Maria.” (RVM 10)
Dizia ainda São João Paulo II que, “para que o rosário possa considerar-se mais
plenamente «compêndio do Evangelho», é conveniente que, depois de recordar a
encarnação e a vida oculta de Cristo (Mistérios da Alegria), e antes de se deter nos
sofrimentos da paixão (Mistérios da Dor), e no triunfo da ressurreição (Mistérios
da Glória), a meditação se concentre também sobre alguns momentos particularmente significativos da vida pública (Mistérios da Luz)” (RVM 19).
“O rosário é ao mesmo tempo meditação e súplica. A imploração insistente da
Mãe de Deus apoia-se na confiança de que a sua materna intercessão tudo pode
no coração do Filho” (RVM 16).
Sabemos que Jesus Cristo nos pede que nos dirijamos a Deus com insistência
e confiança para sermos escutados. Jesus é único Mediador, mas Maria mostra o
Caminho. Ela detém uma singular cooperação com a ação do Filho, de tal forma
que as Igrejas foram cultivando a oração à Mãe de Deus, centrando-a na pessoa de Cristo e manifestada nos seus mistérios. Nas bodas de Caná, o Evangelho
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mostra-nos precisamente a eficácia da intercessão de Maria, que se faz porta-voz
junto de Jesus das necessidades humanas.
Por tudo isto, parece-nos, de todo, pertinente a proposta de oração dos Mistérios do Terço concretamente voltado para a oração pelas vocações.

Mistérios da Alegria (ou Gozosos)
Hoje contemplaremos os Mistérios da Alegria com a ajuda da santíssima Virgem Maria. Percorrendo as páginas da Sagrada Escritura, encontramos variados
relatos de vocação. Um dos mais belos é o de Maria, que é chamada à mais nobre
das missões: ser a Mãe do Verbo de Deus. Tal como outros vocacionados, o «sim»
de Maria não é automático, mas pensado, refletido, discernido. E, após o discernimento, dá o seu «sim» ao plano de Deus, um «sim» humilde, firme e fiel.
Maria é também modelo de esposa, por isso, hoje rezaremos particularmente
pela Vocação Matrimonial.
1.º Mistério | A anunciação do Anjo a Nossa Senhora
Leitura Bíblica
“Ao sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia
chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, da
casa de David; e o nome da virgem era Maria.
Ao entrar em casa dela, o anjo disse-lhe: «Salve, ó cheia de graça, o Senhor está
contigo.» Ao ouvir estas palavras, ela perturbou-se e inquiria de si própria o que
significava tal saudação. Disse-lhe o anjo: «Maria, não temas, pois achaste graça
diante de Deus. Hás-de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o
nome de Jesus. O Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer é Santo e será chamado Filho
de Deus.» Maria disse, então: «Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a
tua palavra.» E o anjo retirou-se de junto dela.” (Lc 1,26-31.35.38)
Reflexão
Ao narrar a anunciação, Lucas mostra-nos claramente que a mulher escolhida
por Deus não é uma mulher qualquer. Aliás, em linguagem bíblica, «graça» significa um dom especial, por isso, com o nome «cheia de graça», presente na saudação do Anjo, entendemos que Maria é a escolhida pelo Pai (cf. RM 8), a eleita e destinada para Mãe do Seu Filho (cf. RM 9). No entanto, Deus quer que todo o «sim»
que lhe seja dado, seja um «sim» livre e honesto. Portanto, também quis que a
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aceitação, por parte da que Ele predestinara para Mãe, precedesse a encarnação.
E, a resposta dada ao Anjo «Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua
palavra» é o definitivo «sim» de Maria ao chamamento de Deus: tornou-se Mãe de
Jesus, abraçou o desígnio salvador de Deus, consagrou-se totalmente, como serva
do Senhor, à pessoa e obra de Seu Filho.
Maria era ainda, em linguagem atual, noiva de José, por isso, ele próprio ficaria
implicado na vocação daquela que seria a sua esposa.
 Neste mistério, peçamos ao Senhor por todos os casais que respondem à
vocação matrimonial, a Deus que chama, dizendo «sim» um ao outro e ao dom
dos filhos. Que Maria e José sejam os seus modelos de esposos e pais.
Pai Nosso
10 Ave-Marias
Doxologia (Glória) e Jaculatórias
2.º Mistério | A visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel
Leitura Bíblica
“Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha, a uma cidade da Judeia. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando
Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio e Isabel
ficou cheia do Espírito Santo. Então, erguendo a voz, exclamou: «Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E donde me é dado que venha
ter comigo a Mãe do meu Senhor? Pois, logo que chegou aos meus ouvidos a tua
saudação, o menino saltou de alegria no meu seio. Feliz de ti que acreditaste, porque se vai cumprir tudo o que te foi dito da parte do Senhor.»
Maria ficou com Isabel cerca de três meses. Depois regressou a sua casa.” (Lc
1,39-45.56)
Reflexão
A fé de Maria é fundamental no acolhimento da sua vocação. A sua fé determina a sua natureza e o caminho que segue. Tal está explícito na saudação de Isabel
aquando da visitação: “Feliz de ti que acreditaste”. Estas palavras de Isabel referem-se à obediência da fé demonstrada por Maria aquando da Anunciação, na qual,
com o seu «sim», se entrega a Deus e se consagra à pessoa e obra do Seu Filho.
Nesta passagem, além da fé de Maria percebemos nitidamente a sua doação
aos outros: mesmo já grávida, Maria parte para ajudar Isabel que estava, também
ela, à espera de um filho.
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 Neste mistério, rezemos por todas as mães que iniciam os seus filhos na fé
cristã e lhes ensinam a prática da caridade, aquela que brota de um coração sincero que ama e reconhece verdadeiramente no «outro» um filho de Deus.
Pai Nosso
10 Ave-Marias
Doxologia (Glória) e Jaculatórias
3.º Mistério | O nascimento de Jesus em Belém
Leitura Bíblica
“Por aqueles dias, saiu um édito da parte de César Augusto para ser recenseada
toda a terra. Também José, deixando a cidade de Nazaré, na Galileia, subiu até à
Judeia, à cidade de David, chamada Belém, por ser da casa e linhagem de David, a
fim de se recensear com Maria, sua esposa, que se encontrava grávida.
E, quando eles ali se encontravam, completaram-se os dias de ela dar à luz e
teve o seu filho primogénito, que envolveu em panos e recostou numa manjedoura, por não haver lugar para eles na hospedaria.” (Lc 2,1.4-7)
Reflexão
Ainda que Maria tenha o mais importante papel na incarnação, pois o seu «sim»
permitiu que Deus se tenha tornado realmente um de nós, José é o «parceiro» que
a apoia no cumprimento da sua vocação. José tem uma importância crucial: ele
representa a fidelidade das promessas de Deus em relação a Israel e, ao mesmo
tempo, é o pai segundo a lei1. José foi um verdadeiro esposo e pai. Foi fiel à sua
esposa, não a abandonou numa situação em que o contexto sociocultural previa
tal mesquinho e até cruel comportamento. Abraçou, sem reservas, a missão da
sua esposa e tornou-se o pai adotivo do Filho de Deus, devotando-lhe, também
ele, a sua vida, num agir heroico e silencioso.
 Neste mistério, rezemos por todos os esposos e pais que dão a vida pela
sua família, que não abandonam as esposas em momentos difíceis e se dedicam
igualmente à educação dos filhos. Que José seja, para todos os pais, modelo de
esposo e pai.

Pai Nosso
1 Cf. Ratzinger e Von Balthasar, Maria, Primeira Igreja, pp. 83-85.
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10 Ave-Marias
Doxologia (Glória) e Jaculatórias
4.º Mistério | A apresentação do Menino Jesus no Templo
Leitura Bíblica
“Quando se cumpriu o tempo da sua purificação, segundo a Lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor.
Ora, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão; era justo e piedoso e
esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava nele. Tinha-lhe sido revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ter visto o Messias do Senhor.
Impelido pelo Espírito, veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus,
a fim de cumprirem o que ordenava a Lei a seu respeito.
Simeão tomou-o nos braços e bendisse a Deus, dizendo:
«Agora, Senhor, segundo a tua palavra, deixarás ir em paz o teu servo,
porque meus olhos viram a Salvação que ofereceste a todos os povos,
Luz para se revelar às nações e glória de Israel, teu povo.»” (Lc 2,22.25-32)
Reflexão
Cumprindo a prescrição da Lei que seguiam, a de Moisés, Maria e José levaram
Jesus ao Templo, a fim de O apresentarem ao Senhor. É aqui que se encontram
com Simeão, um velho homem sábio e piedoso, que reafirma aquilo que o nome
de Jesus significa: Ele é o Salvador. Jesus, o Filho de Deus incarnado no seio de
Maria é a luz das nações, a glória do povo de Deus.
Simeão dirigir-se-á, depois, a Maria profetizando como ela haveria de sofrer.
Assim, o encontro com Simeão tem uma dupla vertente: “confirma, por um lado,
a sua fé no cumprimento das promessas divinas da salvação, por outro, também
lhe revela que ela terá de viver a sua obediência de fé no sofrimento, ao lado do
Salvador que sofre.” (RM 56)
 Neste mistério, rezemos por todos os casais que se mantêm firmes na fé,
mesmo perante as adversidades, e acompanham os seus filhos em todos os passos da sua caminhada na fé cristã. Que viver a fé seja para eles mais do que um
preceito ou convenção social, procurando ser para os filhos verdadeiro testemunho de vida cristã.
Pai Nosso

9

A coragem de arriscar pela promessa de DEUS

10 Ave-Marias
Doxologia (Glória) e Jaculatórias
5.º Mistério | O encontro do Menino Jesus no Templo entre os Doutores
Leitura Bíblica
“Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém, pela festa da Páscoa. Quando
Ele chegou aos doze anos, subiram até lá, segundo o costume da festa. Terminados esses dias, regressaram a casa e o menino 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.
Três dias depois, encontraram-no no templo, sentado entre os doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos quantos o ouviam, estavam estupefactos
com a sua inteligência e as suas respostas.
Ao vê-lo, ficaram assombrados e sua Mãe disse-lhe: «Filho, porque nos fizeste
isto? Olha que teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura!» Ele respondeu-lhes:
«Porque me procuráveis? Não sabíeis que devia estar em casa de meu Pai?»” (Lc
2,41-49)
Reflexão
Nesta passagem bíblica, vemos Jesus – que, na altura, era um menino apenas
– perder-se dos seus pais, mas reencontrado, três dias depois, no templo de Jerusalém. Não imaginamos a angústia deles ao não saberem do seu bem mais
precioso, o seu próprio menino. No entanto, tiveram a alegria do reencontro. Mais
ainda, Ele estava já «ocupado das coisas do Pai», aquela que seria a sua missão
sobre a Terra.
Maria, a sua Mãe, tem um papel crucial na sua missão messiânica: é a primeira
que ouve a Palavra de Deus e a põe em prática; logo desde o momento da Anunciação, acolheu a Palavra de Deus, nela acreditou e sempre lhe obedeceu; «guardava» a palavra, meditava-a «no seu coração». E “à medida que se ia esclarecendo
aos seus olhos e no seu espírito a missão do Filho, ela própria, como Mãe, se ia
abrindo cada vez mais para aquela «novidade» da maternidade, que devia constituir a sua «parte» ao lado do Filho”. (RM 20)
 Neste mistério, rezemos por todos os casais que enfrentam dificuldades no
seu matrimónio. Rezemos também por todos aqueles que se encontram envolvidos
pela dor de qualquer perda de um filho. Que a sua fé seja sempre mais forte do que
as adversidades e nunca se cansem de procurar e querer o Senhor nas suas vidas.
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Pai Nosso
10 Ave-Marias
Doxologia (Glória) e Jaculatórias
Rezemos as três últimas Ave-Marias pelas intenções do Santo Padre e por todas
as vocações, particularmente a Vocação Matrimonial:
3 Ave-Marias
Salve-Rainha
Oração de Consagração:
Maria, Rainha das Famílias,
Colocamos, hoje, sob a tua proteção,
Todos aqueles que, pelo mundo inteiro, são chamados ao matrimónio e pelas
suas famílias:
Que as esposas e mães possam ver em ti o modelo de mulher e maternidade;
Que os maridos e pais possam ser amáveis e devotos, como José, teu esposo;
Que os filhos possam crescer em sabedoria, estatura e graça,
Diante de Deus e dos Homens, como Jesus, teu Filho.
Nos tempos conturbados e cheios de desafios
Que o sacramento do matrimónio e as famílias enfrentam,
Confiamo-las ao teu amor maternal.
Ampara-as, oh Mãe,
Para que possam ser fortes, unidas e venturosas
Como a tua Sagrada Família de Nazaré.
Acolhe, Senhora, a nossa alegria e as nossas orações,
Como expressão de amor
Ao teu Filho Jesus e ao próximo como a nós mesmos.

Mistérios da Luz (ou Luminosos)
No dia de hoje, rezaremos os Mistérios Luminosos, acrescentados ao rosário por
São João Paulo II em 2002, com o objetivo de fazer viver a oração do terço “com renovado interesse na espiritualidade cristã, como verdadeira introdução na profundidade do Coração de Cristo, abismo de alegria e de luz, de dor e de glória”. (RVM 19)
Rezaremos, com a ajuda do Papa Francisco a partir da sua mensagem para o
56.º Dia Mundial de Oração pelas Vocações, particularmente pela Vocação Laical.
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1.º Mistério | O batismo de Jesus no Rio Jordão
Leitura Bíblica
“Então, veio Jesus da Galileia ao Jordão ter com João, para ser batizado por ele.
João opunha-se, dizendo: «Eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e Tu
vens a mim?» Jesus, porém, respondeu-lhe: «Deixa por agora. Convém que cumpramos assim toda a justiça.» João, então, concordou.
Uma vez batizado, Jesus saiu da água e eis que se rasgaram os céus, e viu o Espírito
de Deus descer como uma pomba e vir sobre Ele. E uma voz vinda do Céu dizia: «Este
é o meu Filho muito amado, no qual pus todo o meu agrado.»” (Mt 3,13-17)
Mensagem do Santo Padre para o 56.º Dia Mundial de Oração pelas Vocações
“A vocação é um convite a não ficar parado na praia com as redes na mão, mas
seguir Jesus pelo caminho que Ele pensou para nós, para a nossa felicidade e para
o bem daqueles que nos rodeiam. Naturalmente, abraçar esta promessa requer a
coragem de arriscar uma escolha.
Penso, antes de mais nada, no chamamento à vida cristã, que todos recebemos
com o batismo e que nos lembra como a nossa vida não é fruto do acaso, mas
uma dádiva a filhos amados pelo Senhor, reunidos na grande família da Igreja. É
precisamente na comunidade eclesial que nasce e se desenvolve a existência cristã, sobretudo por meio da Liturgia que nos introduz na escuta da Palavra de Deus
e na graça dos Sacramentos; é nela que somos, desde tenra idade, iniciados na
arte da oração e na partilha fraterna. Precisamente porque nos gera para a vida
nova e nos leva a Cristo, a Igreja é nossa Mãe; por isso devemos amá-la, mesmo
quando vislumbramos no seu rosto as rugas da fragilidade e do pecado, e devemos contribuir para a tornar cada vez mais bela e luminosa, para que possa ser
um testemunho do amor de Deus no mundo.”
 Diante do relato do teu batismo, Senhor, percebemos o dom que é o nosso
próprio batismo, chamamento à vida cristã. Ouvindo o som das águas do Jordão,
pedimos-te por todos os batizados que, na sua vocação laical, ajudam a edificar a
Igreja, teu Corpo.
Pai Nosso
10 Ave-Marias
Doxologia (Glória) e Jaculatórias
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2.º Mistério | A revelação de Jesus nas Bodas de Caná
Leitura Bíblica
“Ao terceiro dia, celebrava-se uma boda em Caná da Galileia e a Mãe de Jesus
estava lá. Jesus e os seus discípulos também foram convidados para a boda. Como
viesse a faltar o vinho, a Mãe de Jesus disse-lhe: «Não têm vinho!»
Jesus respondeu-lhe: «Mulher, que tem isso a ver contigo e comigo? Ainda não
chegou a minha hora.!» Sua Mãe disse aos serventes: «Fazei o que Ele vos disser!»
Ora, havia ali seis vasilhas de pedra preparadas para os ritos de purificação dos
judeus, com capacidade de duas ou três medidas cada uma. Disse-lhes Jesus: «Enchei as vasilhas de água.» Eles encheram-nas até cima. Então ordenou-lhes: «Tirai
agora e levai ao chefe de mesa.»
E eles assim fizeram. O chefe de mesa provou a água transformada em vinho,
sem saber de onde era - se bem que o soubessem os serventes que tinham tirado
a água; chamou o noivo e disse-lhe: «Toda a gente serve primeiro o vinho melhor
e, depois de terem bebido bem, é que serve o pior. Tu, porém, guardaste o melhor
vinho até agora!»
Assim, em Caná da Galileia, Jesus realizou o primeiro dos seus sinais miraculosos, com o qual manifestou a sua glória, e os discípulos creram nele.” (Jo 2,1-11)
Mensagem do Santo Padre para o 56.º Dia Mundial de Oração pelas Vocações
Existem “situações comuns da vida, onde cada um de nós se confronta com os
desejos que traz no coração, se empenha em atividades que – espera – possam
ser frutuosas, se adentra num «mar» de possibilidades sem conta à procura da
rota certa capaz de satisfazer a sua sede de felicidade. Às vezes goza-se duma pesca boa, enquanto noutras é preciso armar-se de coragem para governar um barco
sacudido pelas ondas, ou lidar com a frustração de estar com as redes vazias.
Como na história de cada vocação, também neste caso acontece um encontro.
(…) Sucedeu assim com a pessoa que escolhemos para compartilhar a vida no matrimónio, ou quando sentimos o fascínio da vida consagrada: vivemos a surpresa
dum encontro e, naquele momento, vislumbramos a promessa duma alegria capaz de saciar a nossa vida.”
 Diante da solicitude da Tua Mãe, que intervém a favor da humanidade, Senhor, sentimo-nos interpelados a não desperdiçar os encontros do dia-a-dia em
que nos pedes para Te darmos aos outros. Ao som da alegria dos convidados das
bodas de Caná, pedimos-te que nunca se esgote a alegria de tantos leigos e leigas
que, convidados por Ti, Te dão a conhecer às crianças, adolescentes e jovens das
suas comunidades.
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Pai Nosso
10 Ave-Marias
Doxologia (Glória) e Jaculatórias
3.º Mistério | O anúncio do Reino de Deus com o convite à conversão
Leitura Bíblica
“Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, e proclamava o Evangelho de Deus, dizendo: «Completou-se o tempo e o Reino de Deus está próximo:
arrependei-vos e acreditai no Evangelho.»” (Mc 1,14-15)
Mensagem do Santo Padre para o 56.º Dia Mundial de Oração pelas Vocações
“O chamamento do Senhor não é uma ingerência de Deus na nossa liberdade;
não é uma «jaula» ou um peso que nos é colocado às costas. Pelo contrário, é a
iniciativa amorosa com que Deus vem ao nosso encontro e nos convida a entrar
num grande projeto, do qual nos quer tornar participantes, apresentando-nos o
horizonte dum mar mais amplo e duma pesca superabundante.
Com efeito, o desejo de Deus é que a nossa vida não se torne prisioneira do
banal, não se deixe arrastar por inércia nos hábitos de todos os dias, nem permaneça inerte perante aquelas opções que lhe poderiam dar significado.”
 Diante da prisão do teu amigo João, Senhor, sabemos que não foram as correntes e grilhões que o impediram de cumprir a sua missão de Te anunciar como
o Cordeiro de Deus. Ao som do seu grito, pedimos-te por tantos leigos e leigas,
sobretudo os mais jovens, que se debatem com as provocações de um mundo que
tenta desviar o seu olhar do Teu Reino. Que nunca se deixem enjaular por elas,
mas, como nos diz São Paulo, continuem a ser esperança contra toda a esperança.
Pai Nosso
10 Ave-Marias
Doxologia (Glória) e Jaculatórias
4.º Mistério | A transfiguração do Senhor
Leitura Bíblica
“Levando consigo Pedro, João e Tiago, Jesus subiu ao monte para orar. Enquanto
orava, o aspeto do seu rosto modificou-se, e as suas vestes tornaram-se de uma brancura fulgurante. E dois homens conversavam com Ele: Moisés e Elias, os quais, aparecendo rodeados de glória, falavam da sua morte, que ia acontecer em Jerusalém.
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Pedro e os companheiros estavam a cair de sono; mas, despertando, viram a
glória de Jesus e os dois homens que estavam com Ele. Quando eles iam separar-se de Jesus, Pedro disse-lhe: «Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos três tendas:
uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias.» Não sabia o que estava a dizer.
Enquanto dizia isto, surgiu uma nuvem que os cobriu e, quando entraram na nuvem, ficaram atemorizados. E da nuvem veio uma voz que disse: «Este é o meu
Filho predileto. Escutai-o.»” (Lc 9,28-35)
Mensagem do Santo Padre para o 56.º Dia Mundial de Oração pelas Vocações
“Não há alegria maior do que arriscar a vida pelo Senhor! Particularmente a vós,
jovens, gostaria de dizer: não sejais surdos ao chamamento do Senhor! Se Ele vos
chamar por esta estrada, não vos oponhais e confiai n’Ele. Não vos deixeis contagiar
pelo medo, que nos paralisa à vista dos altos cumes que o Senhor nos propõe. Lembrai-vos sempre que o Senhor, àqueles que deixam as redes e o barco para O seguir,
promete a alegria duma vida nova, que enche o coração e anima o caminho.”
 Diante da beleza da Tua transfiguração, Senhor, lembramo-nos de tantos
leigos e leigas que partem em missão, montando a sua tenda longe do conforto e
calor dos seus lares. Ao som da voz do Pai, que diz o quanto Te ama, Te pedimos
que nunca deixem de sentir a Tua presença e o medo nunca os contagie ou faça
perder a esperança que Tu dás.
Pai Nosso
10 Ave-Marias
Doxologia (Glória) e Jaculatórias
5.º Mistério | A instituição da Eucaristia
Leitura Bíblica
“Quando chegou a hora, pôs-se à mesa e os Apóstolos com Ele. Disse-lhes: «Tenho ardentemente desejado comer esta Páscoa convosco, antes de padecer, pois
digo-vos que já não a voltarei a comer até ela ter pleno cumprimento no Reino de
Deus.»
Tomando uma taça, deu graças e disse: «Tomai e reparti entre vós, pois digo-vos que não tornarei a beber do fruto da videira, até chegar o Reino de Deus.»
Tomou, então, o pão e, depois de dar graças, partiu-o e distribuiu-o por eles, dizendo: «Isto é o meu corpo, que vai ser entregue por vós; fazei isto em minha memória.»
Depois da ceia, fez o mesmo com o cálice, dizendo: «Este cálice é a nova Aliança
no meu sangue, que vai ser derramado por vós.»” (Lc 22,14-20)
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Mensagem do Santo Padre para o 56.º Dia Mundial de Oração pelas Vocações
“Nem sempre é fácil discernir a própria vocação e orientar justamente a vida.
Por isso, há necessidade dum renovado esforço por parte de toda a Igreja – sacerdotes, religiosos, animadores pastorais, educadores – para que se proporcionem,
sobretudo aos jovens, ocasiões de escuta e discernimento. Há necessidade duma
pastoral juvenil e vocacional que ajude a descobrir o projeto de Deus, especialmente através da oração, meditação da Palavra de Deus, adoração eucarística e
direção espiritual.”
 Diante do Teu (re)partir do pão, Senhor, temos a certeza de que nunca nos
abandonas. Ouvindo o vinho ser vertido no cálice, pensamos em todos os catequistas, animadores de grupos de jovens e outros educadores leigos, que acompanham jovens nos seus processos de discernimento. Inspira-os a serem bons
orientadores que, servindo-Te, os ajudem a descobrir a beleza do projeto que
tens para eles.
Pai Nosso
10 Ave-Marias
Doxologia (Glória) e Jaculatórias
Rezemos as três últimas Ave-Marias pelas intenções do Santo Padre e por todas
as vocações, particularmente a vocação laical:
3 Ave-Marias
Salve-Rainha
Oração:
“Acredito, Senhor, que me chamas à felicidade,
À vida nova, ao Céu que na Terra começa;
A um estilo de vida, a uma missão no mundo,
Aos homens e a uma solidariedade,
Que chega até ao Céu.
Acredito, Senhor, que me chamas,
Mas muitas vezes eu não escuto o Teu chamamento.
Faz com que eu Te escute e compreenda a Tua Palavra.
Seduz-me para que eu Te procure e encontre.
Acorda o meu desejo para que eu Te receba
Onde dois ou três estiverem reunidos em Teu nome.
Envia-me pessoas que me digam a verdade sobre Ti
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Para que de Ti escute a verdade sobre mim,
Sobre a felicidade, a vida nova e o Céu
Que na terra começa.”
Georg Lengerke

Mistérios da Dor (ou Dolorosos)
“Dia 13 de Maio de 1917 – Andando a brincar com a Jacinta e o Francisco (…), vimos, de repente, como que um relâmpago (…). Mais ou menos a meio da encosta,
quase junto duma azinheira grande que aí havia, vimos outro relâmpago e, dados
uns passos mais adiante, vimos, sobre uma carrasqueira, uma Senhora, vestida
toda de branco, mais brilhante que o Sol”2.
Hoje rezaremos com a ajuda dos Três Pastorinhos de Fátima, recordando
que, da pequenez de cada um de nós, Deus pode fazer grandes coisas. Assim
aconteceu com a jovem Maria de Nazaré, aquela de quem se disse: “Feliz de ti que
acreditaste” (Lc 1, 45). Assim aconteceu com os três pequenos pastores de Fátima
que, apesar das contrariedades que haviam de enfrentar, se puseram ao serviço
do Senhor, aquele que nos torna verdadeiramente felizes quando respondemos
com o nosso «sim» ao convite «Quereis oferecer-vos a Deus?»3.
Rezaremos particularmente pela Vocação à Vida Religiosa, daqueles que consagram a vida a Deus e aos outros e, tal como Maria, estão continuamente ao
serviço do Deus que se faz próximo.
1.º Mistério | A agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras
Leitura Bíblica
“Entretanto, Jesus com os seus discípulos chegou a um lugar chamado Getsémani e disse-lhes: «Sentai-vos aqui, enquanto Eu vou além orar.» E, levando
consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes, então: «A minha alma está numa tristeza de morte; ficai aqui e
vigiai comigo.»

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 entanto, não seja como
Eu quero, mas como Tu queres.” (Mt 26,36-39)
2 Luís Kondor, Memórias da Irmã Lúcia, p. 172.
3 Luís Kondor, Memórias da Irmã Lúcia, p. 173.
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Memórias da Irmã Lúcia
Depois da primeira aparição, Francisco “tomou o costume de se afastar de nós,
como que passeando; e se chamava por ele e lhe perguntava que andava a fazer,
levantava o braço e mostrava-me o terço. Se lhe dizia que viesse rezar, que depois
rezava connosco, respondia:
- Depois também rezo. Não te lembras que Nossa Senhora disse que tinha de
rezar muitos terços?
Um dia, disse-me:
- Gostei muito de ver o Anjo, mas gostei ainda mais de Nossa Senhora. Do que
gostei mais foi de ver Nosso Senhor, naquela luz que Nossa Senhora nos meteu
no peito. Gosto tanto de Deus! Mas Ele está tão triste, por causa de tantos pecados! Nós nunca havemos de fazer nenhum.”4
 Senhor, te damos graças, por tantos religiosos e religiosas de vida contemplativa que, mesmo na clausura, não abandonaram o mundo, mas se retiraram dele
para se poderem entregar plenamente à oração pela humanidade. Graças, Senhor,
por estas pessoas consagradas, nas quais, no seu recolhimento e silêncio, nunca se
extingue a alegria da oração e preocupação por um mundo mais justo e fraterno.
Pai Nosso
10 Ave-Marias
Doxologia (Glória) e Jaculatórias
2.º Mistério | A flagelação de Jesus
Leitura Bíblica
“Pilatos, vendo que nada conseguia e que o tumulto aumentava cada vez mais,
mandou vir água e lavou as mãos na presença da multidão, dizendo: «Estou inocente deste sangue. Isso é convosco.» E todo o povo respondeu: «Que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos!» Então, soltou-lhes Barrabás. Quanto a
Jesus, depois de o mandar flagelar, entregou-o para ser crucificado.” (Mt 27,24-26)
Memórias da Irmã Lúcia
“Entretanto, a notícia do acontecimento tinha-se espalhado. Minha mãe começava a afligir-se e queria, a todo o custo, que eu me desdissesse. Um dia, antes
que saísse com o rebanho, quis obrigar-me a confessar que tinha mentido. Não
poupou, para isso, carinhos, ameaças, nem mesmo o cabo da vassoura.”5
4 Luís Kondor, Memórias da Irmã Lúcia, p. 141.
5 Luís Kondor, Memórias da Irmã Lúcia, p. 48.
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 Senhor, te damos graças, por tantos religiosos e religiosas de vida ativa que,
perto de nós, consagram a sua vida ao serviço dos outros, principalmente aos que
sofrem em hospitais, nas ruas, em lares de acolhimento, em lares de idosos… Que
o teu Espírito os fortaleça e suscite naqueles a quem ajudam a gratidão de ver, no
seu rosto, o Teu próprio rosto misericordioso.
Pai Nosso
10 Ave-Marias
Doxologia (Glória) e Jaculatórias
3.º Mistério | A coroação de espinhos
Leitura Bíblica
“Os soldados do governador conduziram Jesus para o pretório e reuniram toda
a coorte à volta dele. Despiram-no e envolveram-no com um manto escarlate.
Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lha na cabeça, e uma cana na mão
direita. Dobrando o joelho diante dele, escarneciam-no, dizendo: «Salve! Rei dos
Judeus!» E, cuspindo-lhe no rosto, agarravam na cana e batiam-lhe na cabeça. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe as suas roupas e
levaram-no para ser crucificado.” (Mt 27,27-31)
Memórias da Irmã Lúcia
“A Jacinta parecia insaciável na prática do sacrifício. Um dia, um vizinho ofereceu a minha mãe uma boa pastagem para o nosso rebanho; mas era bastante
longe e estávamos no pino do Verão. (...) Pelo caminho, encontrámos os nossos
queridos pobrezinhos e a Jacinta correu a levar-lhes a esmola. O dia estava lindo,
mas o sol era ardente; e naquela pregueira árida e seca, parecia querer abrasar
tudo. A sede fazia-se sentir e não havia pinga d’água para beber! (...)
O calor tornava-se cada vez mais intenso. As cigarras e os grilos juntavam o
seu cantar ao das rãs da lagoa vizinha e faziam uma grita insuportável. A Jacinta,
debilitada pela fraqueza e pela sede, disse-me, com aquela simplicidade que lhe
era habitual:
- Diz aos grilos e às rãs que se calem! Dói-me tanto a minha cabeça!
Então, o Francisco perguntou-lhe:
- Não queres sofrer isto pelos pecadores?
A pobre criança, apertando a cabeça entre as mãozinhas, respondeu:
- Sim, quero. Deixa-as cantar.”6
6 Luís Kondor, Memórias da Irmã Lúcia, pp. 47-48.
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 Senhor, te damos graças, por tantos religiosos e religiosas que, espalhados
pelas nossas dioceses, estão ativos em inúmeras paróquias e comunidades, sobretudo nas catequeses, na animação litúrgica, na formação de agentes pastorais,
na atenção dialogante e na ação socio-caritativa. Graças, por estas pessoas que
consagram a sua vida, colaboram e ajudam a edificar as comunidades cristãs.
Pai Nosso
10 Ave-Marias
Doxologia (Glória) e Jaculatórias
4.º Mistério | Jesus a caminho do Calvário e o encontro com sua Mãe
Leitura Bíblica
“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.»” (Lc 23,26-28)
Memórias da Irmã Lúcia
Francisco, “depois que adoeceu, dizia-me, às vezes, quando, a caminho da escola, passava por sua casa:
- Olha, vai à igreja e dá muitas saudades minhas a Jesus escondido. Do que tenho mais pena é de não poder já ir a estar uns bocados com Jesus escondido. (…)
Outro dia, ao chegar, encontrei-o muito contente.
- Estás melhor?
- Não. Sinto-me muito pior. Já me falta pouco para ir para o Céu. Lá vou consolar
muito a Nosso Senhor e Nossa Senhora. (…)
Enquanto a Jacinta parecia preocupada com o único pensamento de converter
pecadores e livrar as almas do inferno, ele parecia só pensar em consolar Nosso
Senhor e Nossa Senhora que lhe tinha parecido estarem tão tristes.”7
 Senhor, te damos graças, por tantos religiosos e religiosas que, amando a
causa missionária, partem para os mais diversos campos de missão, animando
variados projetos com jovens e adultos, e respondendo «sim», de diferentes modos, à urgência da evangelização. Senhor, Te pedimos que não cesses de chamar
homens e mulheres à vida religiosa ativa.
7 Luís Kondor, Memórias da Irmã Lúcia, p. 156.
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Pai Nosso
10 Ave-Marias
Doxologia (Glória) e Jaculatórias
5.º Mistério | A crucificação e morte de Jesus
Leitura Bíblica
“Jesus, levando a cruz às costas, saiu para o chamado Lugar da Caveira, que em
hebraico se diz Gólgota, onde o crucificaram, e com Ele outros dois, um de cada
lado, ficando Jesus no meio. Pilatos redigiu um letreiro e mandou pô-lo sobre a
cruz. Dizia: «Jesus Nazareno, Rei dos Judeus.»
Junto à cruz de Jesus estavam, de pé, sua Mãe e a irmã da sua Mãe, Maria, a
mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então, Jesus, ao ver ali ao pé a sua Mãe e o
discípulo que Ele amava, disse à Mãe: «Mulher, eis o teu filho!» Depois, disse ao
discípulo: «Eis a tua Mãe!» E, desde aquela hora, o discípulo acolheu-a como sua.
Depois disso, Jesus, sabendo que tudo se consumara, para se cumprir totalmente a Escritura, disse: «Tenho sede!»
Havia ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, ensopando no vinagre uma esponja fixada num ramo de hissopo, chegaram-lha à boca. Quando tomou o vinagre, Jesus disse: «Tudo está consumado.» E, inclinando a cabeça, entregou o
espírito.” (Jo 19,17-19.25-30)
Memórias da Irmã Lúcia
“Que tristeza eu senti ao ver-me só! Em tão pouco tempo, o nosso bom Deus
levava-me o meu querido pai, em seguida o Francisco e agora a Jacinta que eu não
tornaria a ver neste mundo. Logo que pude, retirei-me para o Cabeço; internei-me
na caverna do rochedo, para aí, a sós com Deus, desafogar a minha dor e derramar, com abundância, as lágrimas do meu pranto. (…)
Passado pouco tempo, chegou a notícia de que (Jacinta) havia voado para o céu.
(…) Por largo tempo, a minha tristeza parecia aumentar cada vez mais.”8
 Senhor, te damos graças, por tantos religiosos e religiosas de vida ativa que
partem em missão e enfrentam difíceis agruras de falta de condições básicas, falta
de recursos, falta de compreensão, e tantas vezes as própria morte… Graças por
estas pessoas consagradas a quem, tal como a Tua Mãe, não falta a coragem de
abraçar a Tua cruz. Te pedimos, Senhor, que acolhas, no teu paraíso, particularmente os missionários mortos em missão.

8 Luís Kondor, Memórias da Irmã Lúcia, pp. 112-113.
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Pai Nosso
10 Ave-Marias
Doxologia (Glória) e Jaculatórias
Rezemos as três últimas Ave-Marias pelas intenções do Santo Padre e por todas
as vocações, particularmente a vocação à vida Religiosa:
3 Ave-Marias
Salve-Rainha
Consagração:
Ave, oh Maria, Senhora toda vestida de branco,
Menina-mulher de Nazaré e Senhora do Rosário de Fátima.
Colocamos hoje sob a tua proteção maternal,
As famílias do nosso humilde país.
Consagramos-te as mães, como tu, os pais e os avós.
Consagramos-te em especial as crianças,
Simples e singelas como os três pastorinhos de Fátima.
Guarda, oh Mãe, sob o teu manto, também os jovens.
Faz das nossas famílias berço de muitas e santas vocações.
Hoje te pedimos, Mestra do Anúncio, que acolhas no teu Imaculado Coração
Particularmente aqueles que respondem «sim» à vocação religiosa,
Contemplativa ou ativa.
E faz também de nós instrumentos nas mãos de Deus,
Verdadeiros e vigorosos evangelizadores,
Sobretudo para os que ainda não conhecem
O verdadeiro rosto misericordioso de vosso Filho.
Mistérios da Glória (ou Gloriosos)
Hoje meditaremos os Mistérios Gloriosos, com a ajuda da mensagem para o
56.º Dia Mundial de Oração pelos Vacações do Papa Francisco. Contemplar os
Mistérios Gloriosos do rosário é contemplar Jesus vivo, glorioso e ressuscitado e,
n’Ele, ser convidados à alegria e à esperança; é, meditando no Pentecostes, saber
que o Espírito continua a realizar grandes maravilhas nas pedras vivas da Igreja; é
ainda, e unidos a Jesus, contemplar sua Mãe, Maria, Senhora da Assunção, coroada rainha.
Hoje rezamos particularmente pela Vocação ao sacerdócio.
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1.º Mistério | A ressurreição de Jesus
Leitura Bíblica
“Terminado o sábado, ao romper do primeiro dia da semana, Maria de Magdala e a outra Maria foram visitar o sepulcro. Nisto, houve um grande terramoto: o
anjo do Senhor, descendo do Céu, aproximou-se e removeu a pedra, sentando-se
sobre ela. O seu aspeto era como o de um relâmpago; e a sua túnica, branca como
a neve. Os guardas, com medo dele, puseram-se a tremer e ficaram como mortos.
Mas o anjo tomou a palavra e disse às mulheres:
«Não tenhais medo. Sei que buscais Jesus, o crucificado; não está aqui, pois ressuscitou, como tinha dito. Vinde, vede o lugar onde jazia e ide depressa dizer aos
seus discípulos: ‘Ele ressuscitou dos mortos.’»” (Mt 28,1-7a)
Mensagem do Santo Padre para o 56.º Dia Mundial de Oração pelas Vocações
“No encontro com o Senhor, alguém pode sentir o fascínio dum chamamento à
vida consagrada ou ao sacerdócio ordenado. Trata-se duma descoberta que entusiasma e, ao mesmo tempo, assusta, sentindo-se chamado a tornar-se «pescador
de homens» no barco da Igreja através duma oferta total de si mesmo e do compromisso dum serviço fiel ao Evangelho e aos irmãos. Esta escolha inclui o risco
de deixar tudo para seguir o Senhor e de consagrar-se completamente a Ele para
colaborar na sua obra.”
 Obrigado, Senhor, por tantos jovens que se deixam encontrar e fascinar
pelo Teu chamamento à vida sacerdotal. Que, ao longo do seu caminho, a doçura
da Tua voz nunca deixe de ecoar nos seus corações e acalente sempre neles o
desejo de serem anunciadores da nova esperança da ressurreição de Jesus.
Pai Nosso
10 Ave-Marias
Doxologia (Glória) e Jaculatórias
2.º Mistério | A ascensão de Jesus ao Céu
Leitura Bíblica
“Estavam todos reunidos, quando lhe perguntaram: «Senhor, é agora que vais
restaurar o Reino de Israel?» Respondeu-lhes: «Não vos compete saber os tempos
nem os momentos que o Pai fixou com a sua autoridade. Mas ides receber uma
força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas
em Jerusalém, por toda a Judeia e Samaria e até aos confins do mundo.»
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Dito isto, elevou-se à vista deles e uma nuvem subtraiu-o a seus olhos.»” (Act
1,6-9)
Mensagem do Santo Padre para o 56.º Dia Mundial de Oração pelas Vocações
“O Senhor não quer que nos resignemos a viver o dia a dia, pensando que afinal
de contas não há nada por que valha a pena comprometer-se apaixonadamente e
apagando a inquietação interior de procurar novas rotas para a nossa navegação.
Se às vezes nos faz experimentar uma «pesca miraculosa», é porque nos quer fazer descobrir que cada um de nós é chamado – de diferentes modos – para algo
de grande, e que a vida não deve ficar presa nas redes do sem-sentido e daquilo
que anestesia o coração.”
 Obrigado, Senhor, pelos sacerdotes que disseram o seu «sim» apaixonado ao
teu chamamento. Que a suavidade da Tua voz adoce sempre as suas vidas, dando-lhes perseverança e esperança, particularmente nos momentos de maior desânimo.
Pai Nosso
10 Ave-Marias
Doxologia (Glória) e Jaculatórias
3.º Mistério | A descida do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os Apóstolos
Leitura Bíblica
“Quando chegaram à cidade, subiram para a sala de cima, no lugar onde se encontravam habitualmente. E todos unidos pelo mesmo sentimento, entregavam-se assiduamente à oração, com algumas mulheres, entre as quais Maria, Mãe de
Jesus, e com os irmãos de Jesus.
Quando chegou o dia do Pentecostes, encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar. De repente, ressoou, vindo do céu, um som comparável ao de forte
rajada de vento, que encheu toda a casa onde eles 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.” (Act 1,13a.14.2,1-4)
Mensagem do Santo Padre para o 56.º Dia Mundial de Oração pelas Vocações
“Para aceitar o chamamento do Senhor, é preciso deixar-se envolver totalmente e
correr o risco de enfrentar um desafio inédito; é preciso deixar tudo o que nos poderia manter amarrados ao nosso pequeno barco, impedindo-nos de fazer uma escolha
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definitiva; é-nos pedida a audácia que nos impele com força a descobrir o projeto que
Deus tem para a nossa vida. Substancialmente, quando estamos colocados perante o
vasto mar da vocação, não podemos ficar a reparar as nossas redes no barco que nos
dá segurança, mas devemos fiar-nos da promessa do Senhor.”
 Obrigado, Senhor, por tantos educadores, particularmente as equipas formadoras dos seminários, que ajudam os jovens no discernimento da Tua vontade
e na preparação para o Teu serviço. Que a luz do Espírito Santo e a constância da
Tua voz, que também os chamou, os inspire a serem bons orientadores e sinal de
esperança, alegria e ânimo para quem se encontra em processo de discernimento
vocacional.
Pai Nosso
10 Ave-Marias
Doxologia (Glória) e Jaculatórias
4.º Mistério | A assunção de Nossa Senhora
Leitura Bíblica
“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.»” (Lc 1,46-49)
Mensagem do Santo Padre para o 56.º Dia Mundial de Oração pelas Vocações
“Precisamos de olhar para Maria. Na história daquela jovem, a vocação também foi uma promessa e, simultaneamente, um risco. A sua missão não foi fácil,
mas Ela não permitiu que o medo a vencesse. O d’Ela foi o «sim» de quem quer
comprometer-se e arriscar, de quem quer apostar tudo, sem ter outra garantia
para além da certeza de saber que é portadora duma promessa. Pergunto a cada
um de vós: sentes-te portador duma promessa?”
 Obrigado, Senhor, por tantas famílias que ajudaram a criar e continuam a
acompanhar os seus filhos sacerdotes. Que a serenidade da tua voz nunca os faça
esquecer do quão importante é o seu papel e que é na família que se geram as
vocações.
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Pai Nosso
10 Ave-Marias
Doxologia (Glória) e Jaculatórias
5.º Mistério | A coroação de Nossa Senhora como Rainha dos Anjos e dos Santos
Leitura Bíblica
“Depois, apareceu no céu um grande sinal: uma Mulher vestida de Sol, com a
Lua debaixo dos pés e com uma coroa de doze estrelas na cabeça. Estava grávida
e gritava com as dores de parto e o tormento de dar à luz.
Apareceu ainda outro sinal no céu: era um grande dragão de fogo com sete cabeças e dez chifres. Sobre as cabeças tinha sete coroas e, com a sua cauda, varreu
a terça parte das estrelas do céu e lançou-as à terra. Depois colocou-se diante da
Mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando ele nascesse.
Ela deu à luz um filho varão. Ele é que há-de governar todas as nações com cetro
de ferro.” (Ap 12,1-5a)
Mensagem do Santo Padre para o 56.º Dia Mundial de Oração pelas Vocações
“Pergunto a cada um de vós: (…) que promessa trago no meu coração, devendo
dar-lhe continuidade? Maria teria, sem dúvida, uma missão difícil, mas as dificuldades não eram motivo para dizer «não». Com certeza teria complicações, mas
não haveriam de ser idênticas às que se verificam quando a covardia nos paralisa
por não vermos, antecipadamente, tudo claro ou garantido.”
 Obrigado, Senhor, pelo nosso Papa e por todos os «sins» que deu ao longo
da sua vida até se tornar a maior das pontes entre Tu e nós. Que a candura da Tua
voz e o sopro do Teu Espírito o faça perseverar na sua difícil missão que é ser o
Sucessor de Pedro nos tempos atuais.
Pai Nosso
10 Ave-Marias
Doxologia (Glória) e Jaculatórias
Rezemos as três últimas Ave-Marias pelas intenções do Santo Padre e por todas
as vocações, particularmente a vocação à vida sacerdotal:
3 Ave-Marias
Salve-Rainha
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A coragem de arriscar pela promessa de DEUS

Oração:
Pai Santo, Vós que nos chamais para ser santos,
Assim como Vós sois santo,
Nós vos pedimos que na Vossa Igreja
Jamais faltem santos servidores e apóstolos
Que, através da Palavra e dos Sacramentos,
Abram o caminho para o encontro Convosco.
Pai misericordioso,
Dai à humanidade extraviada
Homens e mulheres,
Que através do testemunho da sua vida iluminada
Sejam teus verdadeiros instrumentos e anunciadores da verdade.
Pai nosso, com a voz do Vosso Espírito Santo
E confiando na intercessão materna de Maria,
Nós vos imploramos:
Enviai sacerdotes à Vossa Igreja,
Que sejam corajosas testemunhas da vossa infinita bondade.
Ámen.
São João Paulo II
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