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Cântico de Entrada: 

 

1. A treze de Maio, 
na Cova da Iria, 
apareceu brilhando 
a Virgem Maria. 
 
Ave, Ave, 
Ave, Maria! 
 
2. A Virgem Maria, 
cercada de luz, 
nossa Mãe bendita 
e Mãe de Jesus. 
 
3. Foi aos Pastorinhos 
que a Virgem falou, 
desde então nas almas 
nova luz brilhou! 
 
4. Com doces palavras 
mandou-nos rezar, 
a Virgem Maria 
para nos salvar. 
 
5. Todo o mundo a louve 
para se salvar, 
desde o vale ao monte 
desde o monte ao mar. 



Primeiro Mistério 

(Anunciação do Anjo a Maria) 

Leitura Lc 1, 28-29, 38 

“ O anjo aproximou-se dela e disse-lhe: «eu te saúdo, ó 

escolhida de Deus. O Senhor está contigo.» Maria ficou 

perturbada com estas palavras e perguntava a si própria o 

que queria dizer aquela saudação. Maria disse então: 

«Servirei o Senhor como ele quiser. Seja como tu dizes.» E 

o anjo retirou-se.” 

 

Encenação: Grupo de Jovens 

 

Oração: Espírito Santo, ensina-nos a estar sempre 

vigilantes e a aceitar a vontade do Pai. Dá-nos força para 

dizer, como Maria, um sim generoso. Abençoa as jovens 

gerações para que abram o coração ao Evangelho de Jesus. 

 

Cântico: 

Nossa Senhora do sim, 
Maravilha, Virgem Mãe. 
Cuida, Maria, de mim 
E que eu diga sim também. 
 
Rezar: Pai-Nosso/Dezena 

Segundo Mistério 



(Baptismo de Jesus no Jordão) 

Leitura Mc 1, 10-11 

“No momento em que saia da água, Jesus viu abrir-se o céu 

e o Espírito Santo a descer sobre ele como uma pomba, e 

ouviu uma voz do céu: «Tu és o meu Filho querido: tenho 

em ti a maior satisfação».” 

 

Encenação: Crismados adultos 

 

Meditação: Cristo era um homem em tudo semelhante 

aos outros, excepto no pecado. Cumpriu a vontade do Pai 

ao aceitar baptizar-se. Também nós aceitámos esse 

compromisso, através do nosso baptismo somos chamados 

a cumpri-lo diariamente, junto do nosso semelhante.  

 

Oração: Manifestaste Pai, teu infinito amor por teu filho 

divino e filho de Maria segundo a carne. Em nome de 

Jesus, por teu Espírito Santo, reúne todos os baptizados na 

unidade plena. Abençoa os catecúmenos, os recém 

baptizados, seus padrinhos e pais, para que o círio 

vacilante da fé se converta numa chama viva. Ámen.  

 

Cântico: 

Ilumina-me Senhor com o teu Espírito. 



Transforma-me Senhor com o teu Espírito. 

Ilumina-me Senhor com o teu Espírito. 

Ilumina-me e transforma-me Senhor. 

 

E deixa-me sentir 

O fogo do teu amor 

No meu coração Senhor. 

 

Ressuscita-me Senhor com o teu Espírito. 

Converte-me Senhor com o teu Espírito. 

Ressuscita-me Senhor com o teu Espírito. 

Ressuscita-me e converte-me Senhor. 

 

Rezar: Pai-Nosso/Dezena 



Terceiro Mistério 

(Instituição da Eucaristia) 

Leitura Mt 22, 19-20 

“Depois pegou no pão, deu graças a Deus, partiu-o, deu-o 

aos discípulos e disse: «Isto é o Meu corpo entregue à 

morte para vosso benefício. Façam isto em memória de 

mim.» Do mesmo modo pegou no cálice depois da Ceia e 

disse: «Este cálice é a Nova Aliança de Deus confirmada 

com o Meu sangue, derramado para vosso benefício.»” 

 

Encenação: Grupo Liliana 

 

Meditação: Pela Eucaristia celebramos a partilha do Pão 

e do Vinho, que para nós são o corpo e sangue do Senhor, 

renovada em cada celebração, dando-nos força e alegria 

para que possamos dar um pouco do nosso tempo, aos 

outros e à comunidade. 

 

Oração: Deus, assim como o Teu poder fecundou a 

Virgem Mãe, de igual forma em cada Eucaristia, 

transformas o pão e o vinho. Concede-nos que a nossa 

existência, os nossos esforços e alegrias, sejam oferendas 

de louvor ao Pai de misericórdia. Ámen.  

 



Cântico: 

Quando o Teu filho contigo vier, 

P’ra festa da vida fazer, 

Ensina-nos Maria a fazer o que Ele disser. 

 

Tudo é possível nas Tuas mãos, meu Senhor, 

A Eucaristia é Teu milagre de amor.     (2x) 

 

Quando o vinho do amor nos faltar, 

E a gente ao irmão se fechar, 

Ensina-nos Maria a fazer o que Ele disser. 

 

Quando na mesa do nosso irmão, 

Faltar água, vida e pão, 

Ensina-nos Maria a fazer o que Ele disser. 

 

Rezar: Pai-Nosso/ Dezena 



 Quarto Mistério 

(A Crucificação e a morte do Senhor) 

Leitura Lc 23, 44-46 

“Era quase meio-dia quando o sol deixou de brilhar e toda 

a terra ficou às escuras até às três horas da tarde. A cortina 

do templo rasgou-se ao meio. Então Jesus deu um grande 

grito e disse: «Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito.» 

Mal acabou de pronunciar estas palavras, morreu.”  

 

Encenação: Grupo Marta 

 

Meditação: Jesus foi crucificado e atraiçoado por pessoas 

que não acreditavam nele. Mesmo assim, rezou por eles e 

deu-lhes Maria por Mãe. Tal como Jesus amou aqueles que 

lhe quiseram mal, também nós temos que amar 

incondicionalmente o nosso semelhante. É esta a 

mensagem que pretendemos transmitir na nossa Paróquia, 

a que Jesus nos ensinou. 

 

Oração: 

Mãe do calvário, que o sangue de teu Filho não se derrame 

vão. Educa a nossa fé para corresponder a esse amor 

incondicional. Que todos os cristãos acedam ao dinamismo 

reconciliador de Cristo. Transforma-nos em instrumentos 



de reconciliação na família e no trabalho, na Igreja e no 

mundo. Ámen. 

Cântico: 

 

Que amor tão grande, 
Profundo e sublime, 
Esse é o Amor do meu Criador. 
Não há nada no mundo 
Que possa igualar-se 
Ao terno Amor do meu Bom Jesus. 
 
Deus de Amor. 
Oh! Deus de Amor. 
Tu és o único 
O Deus de Amor. 
Não há outro Deus 
Fora de Ti, 
Fora de Ti, para mim, para mim não há Amor. 
 

Rezar: Pai-Nosso/ Dezena 



Quinto Mistério 

(A Ressurreição do Senhor) 

Leitura Lc 24, 1-6a 

“No Domingo de manhãzinha, as mulheres levaram os 

perfumes que tinham preparado e foram ao túmulo. Nisto, 

viram que a pedra que tapava a entrada do sepulcro tinha 

sido rodada para o lado. Entraram, mas não encontraram o 

corpo de Jesus. Estavam ainda sem saber o que haviam de 

fazer, quando viram dois homens de pé junto delas, 

vestidos com roupas brilhantes. Elas baixaram os olhos 

para o chão, cheias de medo, mas eles disseram-lhes: 

«Porque procuram entre os mortos aquele que está vivo? 

Não está aqui, mas ressuscitou.»” 

 

Encenação: Grupo Liliana 

 

Meditação: Que todos sejamos portadores da Boa Nova 

de Cristo Ressuscitado. Que esta esteja sempre presente no 

nosso dia-a-dia ensinando-nos a Amar os outros como Ele 

nos amou. 

 

Oração: Santa Maria Madalena, pede ao Senhor que nos 

cumule de esperança. Pede intercessão perante a Mãe de 

Deus, para que todas as mulheres sejam anunciadoras de 



Cristo Ressuscitado, portadores de vida na família e na 

sociedade, na igreja e na cultura dos povos. Ámen. 

 

Cântico: 

Ó Maria minha mãe 
Mãe de toda a humanidade, 
Sê farol e minha luz, 
Caminho certo para Jesus. 
 
Maria mãe serena, 
Sou jovem peregrino. 
Acolhe-me em teu regaço, 
Ilumina o meu caminho. 
 
Pelas estradas vou andando, 
Vou de cidade em cidade. 
Faz de mim Tua mensagem 
De Paz, Amor e Amizade. 
 

Rezar: Pai-Nosso/ Dezena 



Termino do Terço: Pe. Valentim  

 

Cântico Final: 

Boa noite, boa noite Maria 
Boa noite minha mãe. 
 
O dia foi lindo para mim, 
Foi lindo para ti, harmonia. 
Vivemos a mesma cruz, 
Juntos com Jesus, na alegria. 
 
As horas de contemplação 
Foram oração em festa. 
Agora no fim deste dia 
Rezo a Jesus, Maria. 
 
A benção p’ra todos os meus, 
Para os pecadores que são teus. 
A paz para os que sofreram, 
Para os que morreram sem Deus. 



 




