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Ritos Iniciais
C/. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
A/. Ámen

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

Ou, no caso de ser um leigo a presidir à celebração:

Cântico Final -

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

O Papa Francisco na sua mensagem para a Quaresma faz um sério
alerta pelo que denomina de “Globalização da Indiferença” que ignora
os sofrimentos da Humanidade.
Papa Francisco diz-nos: “Quando estamos bem e comodamente instalados, esquecemo-nos certamente dos outros (isto, Deus Pai nunca o
faz!), não nos interessam os seus problemas, nem as tribulações e injustiças que sofrem; e, assim, o nosso coração cai na indiferença: encontrando-me relativamente bem e confortável, esqueço-me dos que
não estão bem! Hoje, esta atitude egoísta de indiferença atingiu uma
dimensão mundial tal que podemos falar de uma globalização da indiferença. Trata-se de um mal-estar que temos obrigação, como cristãos,
de enfrentar.
Deste modo o Papa apela-nos Fortalecei os vossos corações (Tg 5, 8).
Aproveitem este tempo de Quaresma para iniciar um processo de purificação e arrependimento.
Cântico Primeiro Mistério — Povo

de Deus: necessidade de renovação

A Deus não Lhe é indiferente o mundo, mas ama-o até ao ponto de entregar o seu Filho pela salvação de todo o homem. Na encarnação, na
vida terrena, na morte e ressurreição do Filho de Deus, abre-se definitivamente a porta entre Deus e o homem, entre o Céu e a terra. E a Igre2
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Cântico -

Três Ave Marias

Rezemos esta primeira Ave-Maria para que vivamos no amor e na verdade de Jesus.
Ave-Maria

Rezemos esta Ave-Maria para que Deus nos dê força quando sentimos
incerteza e medo.
Ave-Maria

Rezemos esta última Ave-Maria para que Deus nos dê força para enfrentar as tentações de todos os dias.
Ave-Maria

Salve Rainha

ja é como a mão que mantém aberta esta porta, por meio da proclamação da Palavra, da celebração dos Sacramentos, do testemunho da fé
que se torna eficaz pelo amor (cf. Gl 5, 6). O mundo, porém, tende a
fechar-se em si mesmo e a fechar a referida porta através da qual Deus
entra no mundo e o mundo n'Ele. Sendo assim, a mão, que é a Igreja,
não deve jamais surpreender-se, se se vir rejeitada, esmagada e ferida.
Papa Francisco
Rezemos este primeiro mistério, para que o Povo de Deus não caia na
indiferença nem se feche em si mesmo.
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 -

Consagração

«Se um membro sofre, com ele sofrem todos os
membros» (1 Cor 12, 26): A Igreja

Segundo Mistério -

Oração Final

Jesus, Senhor rico de misericórdia,
fizestes-Vos homem para Vos tornar nosso irmão,
e, com a vossa morte, vencer a morte.
Descestes aos infernos para libertar a humanidade,
para fazer-nos novamente viver convosco,
ressuscitados chamados a sentar-se nos Céus junto de Vós.
Bom Pastor, que nos guiais às águas tranquilas,
tomai-nos pela mão ao atravessarmos as sombras da morte,
para ficarmos convosco e contemplar eternamente a vossa glória.
Jesus, envolvido num lençol e depositado no sepulcro,
esperai que, rolada a pedra,
o silêncio da morte seja quebrado pelo júbilo do aleluia perene.
Papa João Paulo II
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Com o seu ensinamento e sobretudo com o seu testemunho, a Igreja
oferece-nos o amor de Deus, que rompe esta reclusão mortal em nós
mesmos que é a indiferença. Mas, só se pode testemunhar algo que antes experimentámos. O cristão é aquele que permite a Deus revesti-lo
da sua bondade e misericórdia, revesti-lo de Cristo para se tornar, como Ele, servo de Deus e dos homens.
Papa Francisco
Rezemos este mistério para que todos os cristãos aprendam a servir o
próximo com amor.
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,
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A/. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem.
Cântico Terceiro Mistério —

«Onde está o teu irmão?» (Gn 4,9)– As paróquias
e as comunidades

Cada comunidade cristã é chamada a atravessar o limiar que a põe
em relação com a sociedade circundante, com os pobres e com
os incrédulos. A Igreja é, por sua natureza, missionária, não fechada
em si mesma, mas enviada a todos os homens. Esta missão é o paciente testemunho d’Aquele que quer conduzir ao Pai toda a realidade
e todo o homem. A missão é aquilo que o amor não pode calar.
A Igreja segue Jesus Cristo pela estrada que a conduz a cada homem,
até aos confins da terra (cf.Act1,8). Assim podemos ver, no nosso próximo, o irmão e a irmã pelos quais Cristo morreu e ressuscitou.
Papa Francisco
Rezemos este mistério para que a Igreja que todos nós pertencemos
seja uma igreja em saída que vai ao encontro dos mais necessitados.

um coração forte e misericordioso, vigilante e generoso, que não se
deixa fechar em si mesmo nem cai na vertigem da globalização da indiferença.
Papa Francisco
Rezemos este mistério para que Deus fortaleça os nossos corações e o
torne semelhante ao seu.
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 -

Quinto Mistério — Purificação e Arrependimento

Quarto Mistério «Fortalecei os vossos corações» (Tg 5,8)– Cada um

Quaresma é o tempo do perdão e da reconciliação fraterna, tirando a
cada dia do nosso coração a raiva, o rancor, a inveja, o ciúme, o
egoísmo, a arrogância, a falta de misericórdia…
É tempo de arrependimento pelas faltas que cometemos, nos
esforçando para dominar nossas más inclinações.
Também é uma época muito especial para ajudar os que estão
passando por angústia, arrependimento, ou se encontra nas trevas dos
vícios.
Rezemos este último mistério para que consigamos viver
verdadeiramente este tempo da Quaresma como um período de
purificação e arrependimento.

Ter um coração misericordioso não significa ter um coração débil. Quem quer ser misericordioso precisa de um coração forte, firme, fechado ao tentador mas aberto a Deus; um coração que se deixe impregnar pelo Espírito e levar pelos caminhos do amor que conduzem aos irmãos e irmãs; no fundo, um coração pobre, isto é, que
conhece as suas limitações e se gasta pelo outro. (…) Teremos assim

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.
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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 -

dos fiéis

