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SAUDAÇÃO INICIAL 
 

P/. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. R/. Ámen.  
 

P/. Bendita seja a Virgem Maria, aquela a quem todas as gerações proclamarão bem-aventurada,  

P/. e bendito seja Deus, o Senhor criador do céu e da terra.  

P/. Que o seu amor esteja connosco. 

R/. Ele está no meio de nós. 

…+… 
 

RECITAÇÃO DOS MISTÉRIOS GLORIOSOS 
 

P/. 1.º Mistério: a Ressurreição do Jesus 
 

Pai/.: «No primeiro dia da semana, ao romper da alva, as mulheres foram ao sepulcro, levando os 

perfumes que haviam preparado. Encontraram removida a pedra da porta do sepulcro e, entrando, não 

acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas com o caso, apareceram-lhes dois homens em 

trajes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, eles disseram-

lhes: “Porque buscais o Vivente entre os mortos? Não está aqui; ressuscitou!» (Lc 24,1-6). 
 

Mãe/.: A Ressurreição de Jesus é um mistério difícil de entender até para os seus discípulos, que não 

conseguem acreditar no anúncio das mulheres, as primeiras a verem o sepulcro vazio e a irem contar o 

sucedido. No entanto, Pedro vai ver com os seus próprios olhos e percebe que o que as mulheres disseram 

não foi um desvario. Realmente o sepulcro estava vazio. 
 

Filhos/.: Perante situações difíceis e famílias feridas é preciso cultivar sempre o amor à verdade, e 

responsável discernimento. 
 

Pai nosso… (1) / Ave Maria… (10) / Glória ao Pai… (1) 
 

Pai/.: Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós, que recorremos a vós. 
 

Mãe/.: Meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. 

Levai as almas todas para o céu principalmente as que mais precisarem. 
 

Filhos/.: Nossa Senhora Mãe de Jesus e Mãe da Igreja. Rogai por nós! 
 

Pai/.: Ó Maria, minha mãe, ensina-me a acreditar mesmo sem ver, segundo o testemunho daqueles a quem 

é dado ver para o bem de todos. Mesmo que nem sempre seja fácil e tudo não pareça mais do que um 

desvario, que eu não acredite somente no que vejo, pois isso só é sinal da minha pouca fé. Ámen. 
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P/. 2.º Mistério: a Ascensão de Jesus ao Céu 
 

Pai/.: «Então, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi arrebatado ao Céu e sentou-se à direita de Deus. 

Eles, partindo, foram pregar por toda a parte; o Senhor cooperava com eles, confirmando a Palavra com os 

sinais que a acompanhavam» (Mc 16,19-20). 
 

Mãe/.: A divindade de Jesus é expressa na sua Ascensão ao Céu, de onde saiu para manifestar à 

humanidade a vontade do Pai. Ele parte para o Pai mas permanece com os seus, dando-lhes coragem para 

continuarem a Sua Missão e intercedendo por eles junto do Pai. 
 

Filhos/.: O amor vivido nas famílias é uma força permanente na vida da Igreja, família de famílias 

transformadas pelo dom do Espírito do Senhor Ressuscitado. 
 

Pai nosso… (1) / Ave Maria… (10) / Glória ao Pai… (1) 
 

Pai/.: Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós, que recorremos a vós. 
 

Mãe/.: Meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. 

Levai as almas todas para o céu principalmente as que mais precisarem. 
 

Filhos/.: Nossa Senhora Mãe de Jesus e Mãe da Igreja. Rogai por nós! 
 

Mãe/.: Ó Maria, minha mãe, ensina-me a interceder também pelos meus irmãos diante de Deus. Que a 

minha oração, tal como a minha vida, não seja egoisticamente vivida, mas vivida a pensar também nos 

outros e nas suas necessidades. Ámen. 

…+… 
 

P/. 3.º Mistério: a Descida do Espírito Santo 
 

Pai/.: «Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas do lugar onde os 

discípulos se encontravam, com medo das autoridades judaicas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-

lhes: “A paz esteja convosco!” Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o peito. Os discípulos encheram-se de 

alegria por verem o Senhor. E Ele voltou a dizer-lhes: “A paz seja convosco! Assim como o Pai me enviou, 

também Eu vos envio a vós.” Em seguida, soprou sobre eles e disse-lhes: “Recebei o Espírito Santo. 

Àqueles a quem perdoardes os pecados, ficarão perdoados; àqueles a quem os retiverdes, ficarão 

retidos”» (Jo 20,19-23). 
 

Mãe/.: Jesus envia o seu Espírito para que anteceda os Discípulos na sua missão. Após a descida do 

Espírito Santo sobre eles, a vida destes homens mudou radicalmente: eles que anteriormente temiam as 

autoridades e por isso se encontravam fechados, agora falam aberta e publicamente, já não temem a 

morte nem qualquer autoridade. 
 

Filhos/.: O Dom do Espírito Santo, derramado nos nossos corações, fortalece o amor na paciência, na 

atitude de serviço; faz florescer a amabilidade, o perdão e a alegria. O verdadeiro amor tudo suporta. 
 

Pai nosso… (1) / Ave Maria… (10) / Glória ao Pai… (1) 
 

Pai/.: Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós, que recorremos a vós. 
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Mãe/.: Meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. 

Levai as almas todas para o céu principalmente as que mais precisarem. 
 

Filhos/.: Nossa Senhora Mãe de Jesus e Mãe da Igreja. Rogai por nós! 

Pai/.: Ó Maria, minha mãe, tantas vezes me deixo vencer pelo medo diante dos outros e não sou capaz de 

afirmar a minha fé em Deus. Ensina-me a confiar, como fizeram os pastorinhos, para poder ultrapassar o 

medo que me prende e constrange. Ámen. 

…+… 
 

P/. 4.º Mistério: a Assunção de Nossa Senhora ao Céu 
 

Pai/.: «Digo-vos, irmãos: o homem terreno não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a 

incorruptibilidade. Vou revelar-vos um mistério: nem todos morreremos, mas todos seremos 

transformados. É, de facto, necessário que este ser corruptível se revista de incorruptibilidade e que este 

ser mortal se revista de imortalidade» (1Cor 15,50-53). 
 

Mãe/.: Tal como Jesus, também a sua mãe subiu ao céu, para junto de Deus. Ela que sempre colocou a 

vontade de Deus acima da sua e enfrentou tudo e todos para que esta se realizasse. Desde esse momento, 

ela olha pelos seus filhos, cada um de nós que para ela voltamos o nosso olhar. 
 

Filhos/.: É urgente valorizar a amizade e a ternura, a contemplação do rosto do outro com o olhar purificado 

do amor e da fé aprendido de Cristo. As alegrias mais intensas da vida surgem, quando se pode provocar 

a felicidade dos outros, numa antecipação do céu. 
 

Pai nosso… (1) / Ave Maria… (10) / Glória ao Pai… (1) 
 

Pai/.: Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós, que recorremos a vós. 
 

Mãe/.: Meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. 

Levai as almas todas para o céu principalmente as que mais precisarem. 
 

Filhos/.: Nossa Senhora Mãe de Jesus e Mãe da Igreja. Rogai por nós! 
 

Mãe/.: Ó Maria, minha mãe, eu gostava de fazer a vontade de Deus, mas parece que a maior parte das 

vezes isso não passa da vontade de um momento que logo é submersa por tantas outras vontades que se 

sobrepõem, sobretudo a minha. Ensina-me a amar de tal forma Deus que nenhuma outra vontade seja 

para mim mais forte do que a sua. Ámen. 

…+… 
 

P/. 5.º Mistério: a Coroação de Maria no Céu 
 

Pai/.: «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. Então ouvi uma voz forte no céu que aclamava: Alegrai-vos, ó 

céus, e vós que neles habitais!» (Ap 12,1.10.12). 
 

Mãe/.: Maria foi coroada rainha do céu e da terra, não pela sua riqueza exterior, mas por ser interiormente 

rica. Pela sua capacidade de serviço e entrega aos outros; esta é a maior riqueza a que podemos aspirar. 
 

Filhos/.: O amor na família leva a procurar que toda a vida emotiva se torne um Céu, isto é, um bem para a 

família e esteja ao serviço da vida em comum. A realeza dos santos é a vida oferecida no amor e no serviço. 

É caminho a construir dia após dia. 
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Pai nosso… (1) / Ave Maria… (10) / Glória ao Pai… (1) 
 

Pai/.: Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós, que recorremos a vós. 
 

Mãe/.: Meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. 

Levai as almas todas para o céu principalmente as que mais precisarem. 
 

Filhos/.: Nossa Senhora Mãe de Jesus e Mãe da Igreja. Rogai por nós! 
 

Pai/.: Ó Maria, minha mãe, que eu aprenda de ti esta forma de estar inteiramente ao serviço dos outros 

com toda a minha vida, sem restrições. Obrigado por seres a rainha que nos ensina o serviço, o dom, a 

gratuidade. Ámen. 
 

Família/.: Virgem Santíssima, Senhora Nossa, as famílias desejam consagrar-se a Vós e implorar a Vossa 

proteção maternal: Pedimos-Vos o dom da fé, a graça da fidelidade e a alegria da fecundidade: para 

vivermos mais plenamente o mistério da Igreja, a nossa conformação a Jesus Cristo vosso Filho e a 

participação na força criadora do vosso amor e do amor com que Cristo ama a Igreja e o mundo. 
 

Pai nosso… (1) / Ave Maria… (3) / Salve Rainha… 

…+… 
 

CONCLUSÃO 
 

P/. Que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo,  

P/. desça sobre nós e connosco permaneça para sempre. R/. Ámen. 
 

P/. Bendigamos ao Senhor. R/. Graças a Deus. 


