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Ritos Iniciais
C/. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
A/. Ámen
Ou, no caso de ser um leigo a presidir à celebração:
C/. Deus, vinde em nosso auxílio.
A/. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.
C/. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo
A/. Como era no princípio, agora e sempre. Ámen.
Cântico -

Introdução
No momento da criação todos fomos incluídos no projeto de Deus. Desde o nosso nascimento, momento em que passamos a existir, que Deus nos planeou-me. No
seu projeto fomos concebidos à imagem de Cristo, mas por adversidade do caminho
o projeto que Deus criou para nós, ainda se encontra em fase de “obras”. É preciso
começar a pensar qual o projeto que Deus tem para cada um de nós e iniciar o nosso trabalho de modo a que seja possível projetar-nos para Cristo.
Aqui fica o desafio “Projeta-te para Cristo”.
Cântico Primeiro Mistério — Agradecimento e pedido
Estou convencido de que Deus, que convosco começou a sua obra, continuará a
aperfeiçoá-la até ao dia de Jesus Cristo
Filipenses 1, 6

Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe.
Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável.
Tuas obras são maravilhosas!
Digo isso com convicção.
Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra.
Os teus olhos viram o meu embrião; todos os dias determinados para mim foram
escritos no teu livro antes de qualquer deles existir.
Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus!
Como é grande a soma deles!
Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia.
Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo.
Quem dera matasses os ímpios, ó Deus!
Afastem-se de mim os assassinos!
Porque falam de ti com maldade; em vão rebelam-se contra ti.
Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor?
E não detesto os que se revoltam contra ti?
Tenho por eles ódio implacável!
Considero-os inimigos meus!
Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-me e conhece as minhas inquietações.
Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno.

Ritos Finais
C/. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna.
A/. Ámen
Cântico Final -

Nesta escritura fala-se de uma forma maravilhosa sobre o amor e a amizade. As palavras fornecem-nos um modelo para a verdadeira amizade, partilha de altos e baixos, compromisso interpessoal, gratidão mútua e procura do melhor de cada um. A
amizade em Cristo é uma amizade assim.
Rezemos este mistério para que Cristo se mantenha no centro das nossas amizades.
Pai-nosso
10 Ave-maria
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Três Ave Marias
Rezemos por todos os jovens que consigam compreender o projeto que Deus tem
para eles.
Ave-Maria
Rezemos por todos os cristãos que encontrem em Maria um exemplo a seguir no
caminho até Deus
Ave-Maria

C/. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo
A/. Como era no princípio, agora e sempre. Ámen.
C/. Ó Maria concebida sem pecado,
A/. Rogai por nós que recorremos a Vós.
C/. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,
A/. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem.
Cântico Segundo Mistério - Não vos deixeis enganar

Rezemos esta última Ave-Maria para que sejamos capazes de superar este mundo de tentações e caminhar firmemente até Deus.
Ave-Maria
Salve Rainha
Consagração
Oração Final
Salmo 139
Senhor, tu me sondas e me conheces.
Sabes quando me sento e quando me levanto; de longe percebes os meus pensamentos.
Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso; todos os meus caminhos são
bem conhecidos por ti.
Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor.
Tu me cercas, por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim.
Tal conhecimento é maravilhoso e está além do meu alcance; é tão elevado que não
o posso atingir.
Para onde poderia eu escapar do teu Espírito?
Para onde poderia fugir da tua presença?
Se eu subir aos céus, lá estás; se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá
estás.
Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a
tua mão direita me guiará e me susterá.
Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão, e que a luz se tornará noite ao
meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti.
A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz.
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Pois eu sei os planos que tenho para vós. São planos de prosperidade e não de
desgraça, planos que se concretizarão num futuro de esperança. Se me invocarem e me prestarem culto eu atenderei os vossos pedidos. Buscar-me-ão e me
acharão quando me buscarem de todo o vosso coração, se me procurarem de
todo o vosso coração .
Jeremias 29, 11-13
É inútil viver na ilusão, é inútil invejar a sorte de uns e manter um olhar de curta visão é preciso ter a consciência que Deus não nos projetou para sermos derrotados,
mas para sermos vencedores em Jesus.
Rezemos este mistério pedindo a intervenção de Deus para que nos guie pelo caminho certo
Pai-nosso
10 Ave-maria
C/. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo
A/. Como era no princípio, agora e sempre. Ámen.
C/. Ó Maria concebida sem pecado,
A/. Rogai por nós que recorremos a Vós.
C/. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,
A/. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem.
Cântico Terceiro Mistério — A busca fundamental
Não andem preocupados a dizer: “Qua havemos de comer? Que havemos de
beber? Qua havemos de vestir?” Os pagãos, esses é que se preocupam com todas
as coisas. O vosso Pai celestial sabe muito bem que vocês precisam de tudo isso.
Procurem primeiro o reino de Deus e a sua vontade e tudo isso vos será dado.
Portanto, não devem andar preocupados com o dia de amanhã, porque o dia de
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amanhã já terá as suas preocupações. Basta a cada dia a sua dificuldade.
Mateus 6, 31-34

A aquisição de bens necessários para viver torna-se ansiedade contínua e pesada se
não for precedida pela busca de justiça do Reino, isto é, a promoção de relações de
partilha e fraternidade. O necessário para a vida virá juntamente com essa justiça,
como fruto natural de árvore boa.
Rezemos este terceiro mistério para que Deus nos ajude a enfrentar as tentações.
Pai-nosso
10 Ave-maria
C/. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo
A/. Como era no princípio, agora e sempre. Ámen.
C/. Ó Maria concebida sem pecado,
A/. Rogai por nós que recorremos a Vós.
C/. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,
A/. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem.
Cântico -

Quarto Mistério — Ninguém pode impedir o projeto de Deus
Mas em tudo isto nós saímos mais que vencedores, por meio daquele que nos
amou. Com efeito, eu tenho a certeza que não há nada que nos possa separar do
amor de Deus: Nem a morte nem a vida; nem os anjos nem outras forças ou poderes espirituais; nem o presente nem o futuro; nem as forças do alto e as do abismo. Não há nada nem ninguém que nos possa separar do amor que Deus nos deu
a conhecer por nosso Senhor Jesus Cristo
Romanos 8, 37-39
Com o amor de Deus, manifestado em seu Filho, nada mais temos de temer: nem
dificuldades, nem perseguições, nem martírio, nem qualquer forma de dominação.
Nada poderá desfazer o que Deus já realizou. Nada poderá impedir o testemunho
dos cristãos. E nada poderá opor-se à plena realização do projeto de Deus.
Neste mistério rezemos para que Deus nos dê a força necessária para nos projetar
para Cristo à imagem e semelhança de Maria.

C/. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo
A/. Como era no princípio, agora e sempre. Ámen.
C/. Ó Maria concebida sem pecado,
A/. Rogai por nós que recorremos a Vós.
C/. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,
A/. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem.
Cântico -

Quinto Mistério — Deus não tenta ninguém
Feliz daquele que resiste às tentações, porque depois de ter sido provado recebe
como prémio a vida eterna que Deus prometeu aos que o amam. Mas quando
alguém for tentando que não diga: “Foi Deus que me mandou esta tentação”. Porque Deus nem é tentado por nenhum mal, nem é causador de tentação para ninguém. Os maus desejos é que são motivos de tentação para cada um, seduzindo-o
e desviando-o do caminho certo.
Deste modo, o mau desejo gera o pecado e o pecado, como consequência final,
produz a morte .
Tiago 1, 12-15
Para Tiago, é blasfémia dizer que Deus tenta o homem, pois Deus não quer levar
ninguém a cometer pecado. A tentação nasce dentro do próprio homem, continuamente fascinado pelo desejo de autossuficiência, que lhe promete poder, riqueza e
prazeres. Levado à prática, esse desejo contraria o projeto de vida de Deus na História e, por isso, torna-se pecado, acarretando todas as formas de morte.
Neste último mistério rezemos para que ao longo desta caminhada nos aproximamos, cada vez mais, dos planos que Deus traçou para cada um de nós.
Pai-nosso
10 Ave-maria
C/. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo
A/. Como era no princípio, agora e sempre. Ámen.
C/. Ó Maria concebida sem pecado,
A/. Rogai por nós que recorremos a Vós.
C/. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,
A/. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem.
Cântico -

Pai-nosso
10 Ave-maria
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