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Ritos Iniciais

Por tua Páscoa o céu à terra uniste

C/. Em nome do Pai, do Filho e do Espír ito Santo.
A/. Ámen

e o encontro com Deus a todos nós permitiste.

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

para a vida eterna e abrem-se para os que crêem

C/. Deus, vinde em nosso auxílio.
A/. Senhor , socor r ei-nos e salvai-nos.

De ti recebemos a vida que possuis em plenitude

C/. Glór ia ao Pai, ao Filho e ao Espír ito Santo
A/. Como er a no pr incípio, agor a e sempr e. Ámen.
Cântico -

Por ti, Ressuscitado, os filhos da luz nascem
as portas do reino dos céus.
pois nossa morte foi redimida pela tua

e em tua ressurreição nossa vida ressurge e se ilumina.
Volta a nós, ó nossa Páscoa,
teu semblante redivivo e permita que,
sob teu constante olhar, sejamos renovados

Introdução

por atitudes de ressurreição e alcancemos graça,

Agora que a Páscoa passou, é fácil voltar à rotina de sempre, como se
não tivesse acontecido nada. Falamos da ressurreição, mas não nos dispomos a ressuscitar; celebramos a Páscoa, mas não aceitamos que ela
nos leve para a outra margem da vida, a vida verdadeira; anunciamos a
ressurreição, mas temos medo de abandonar o cantinho seguro onde
vamos morrendo cada dia.
No entanto, a ressurreição aconteceu e continua a acontecer no nosso
mundo: em pequenos gestos de carinho, em ofertas de ternura, em momentos de amor verdadeiro e puro. A ressurreição aconteceu. É esse o
anúncio pascal, que somos chamados a viver.
A ressurreição aconteceu e vai deixando marcas de vida eterna onde
antes dominava a morte.
Elias Couto

paz, saúde e felicidade para contigo nos revestir
de amor e imortalidade.
A ti, inefável doçura e nossa eterna vida,
o poder e a glória por todos os séculos.

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

Cântico Primeiro Mistério—Jesus é a vida
"Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não
ser por mim.”
João 14: 6
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Pai-nosso
10 Ave-maria
C/. Glór ia ao Pai, ao Filho e ao Espír ito Santo
A/. Como er a no pr incípio, agor a e sempr e. Ámen.
C/. Ó Mar ia concebida sem pecado,
A/. Rogai por nós que r ecor r emos a Vós.
C/. Ó meu J esus, per doai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,
A/. Levai as almas todas par a o céu, pr incipalmente as que mais
precisarem.
Cântico -

Três Ave Marias
Rezemos esta primeira Ave-Maria por todos nós para que encontremos a vida eterna junto de Deus
Ave-Maria
Rezemos esta Ave-Maria para que todos saibamos compreender o
verdadeiro valor da vida
Ave-Maria
Rezemos esta última Ave-Maria para que sejamos capazes de entender o mistério deste tempo pascal.
Ave-Maria
Salve Rainha
Consagração
Oração Final
Ó Cristo Ressuscitado, da morte vencedor,

Jesus é o verdadeiro caminho para a vida. Através da encarnação,
Deus, doador da vida, manifesta-Se inteiramente na pessoa e ação de
Jesus. A comunidade que segue Jesus não caminha para o fracasso,
pois a meta é a vida. Jesus não apresenta apenas uma utopia, mas convida a percorrer um caminho historicamente concreto.
Rezemos este mistério para que junto de Cristo encontremos o caminho que leva até ao Pai.
Pai-nosso
10 Ave-maria
C/. Glór ia ao Pai, ao Filho e ao Espír ito Santo
A/. Como er a no pr incípio, agor a e sempr e. Ámen.
C/. Ó Mar ia concebida sem pecado,
A/. Rogai por nós que r ecor r emos a Vós.
C/. Ó meu J esus, per doai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,
A/. Levai as almas todas par a o céu, pr incipalmente as que mais
precisarem.
Cântico Segundo Mistério - O caminho da cruz é o trajeto da ressurreição e
da vida eterna
“Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: "Se alguém
quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e
siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá; mas quem
perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho a salvará.”
Marcos 8: 34-35
A morte de cruz era reservada a criminosos e subversivos. Quem quer
seguir a Jesus deve estar disposto a tornar-se marginalizado por uma
sociedade injusta (perder a vida), e mais, a sofrer o mesmo destino de
Jesus: morrer como subversivo (tomar a cruz).
Rezemos este mistério para que todos nós estejamos na disponibilidade
de pegar na nossa cruz e assim estarmos disponíveis para o perdão, justiça, serviço e compaixão pelos pobres.

por tua vida e teu amor,
mostraste a nós a face do Senhor.
6

3

Pai-nosso
10 Ave-maria
C/. Glór ia ao Pai, ao Filho e ao Espír ito Santo
A/. Como er a no pr incípio, agor a e sempr e. Ámen.
C/. Ó Mar ia concebida sem pecado,
A/. Rogai por nós que r ecor r emos a Vós.
C/. Ó meu J esus, per doai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,
A/. Levai as almas todas par a o céu, pr incipalmente as que mais
precisarem.
Cântico Terceiro Mistério — Deus comprometido com a vida
“Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó'?
Ele não é Deus de mortos, mas de vivos!”
Mateus 22:32
Deus é o Deus comprometido com a vida. Ele não criou ninguém para
a morte, mas para a aliança consigo para sempre. A vida da ressurreição não pode ser imaginada como cópia do modo de vida deste mundo.
Rezemos este terceiro mistério para que a exemplo de Jesus também
nós tenhamos esperança na vida eterna.
Pai-nosso
10 Ave-maria
C/. Glór ia ao Pai, ao Filho e ao Espír ito Santo
A/. Como er a no pr incípio, agor a e sempr e. Ámen.
C/. Ó Mar ia concebida sem pecado,
A/. Rogai por nós que r ecor r emos a Vós.
C/. Ó meu J esus, per doai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,
A/. Levai as almas todas par a o céu, pr incipalmente as que mais
precisarem.
Cântico Quarto Mistério — A vida é dom de Deus
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“Atenção! Eliminai toda a espécie de ganância. Porque, mesmo
que alguém tenha muitas coisas, a sua vida não depende dos seus
bens”.
Lucas 12:15
No caminho da vida, o homem depara com o problema das riquezas.
Jesus mostra que é idiotice acumular bens para assegurar a própria vida. Só Deus pode dar ao homem a riqueza que é a própria vida.
Neste mistério rezemos para que Deus nos faça entender que a vida é
um dom.
Pai-nosso
10 Ave-maria
C/. Glór ia ao Pai, ao Filho e ao Espír ito Santo
A/. Como er a no pr incípio, agor a e sempr e. Ámen.
C/. Ó Mar ia concebida sem pecado,
A/. Rogai por nós que r ecor r emos a Vós.
C/. Ó meu J esus, per doai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,
A/. Levai as almas todas par a o céu, pr incipalmente as que mais
precisarem.
Cântico Quinto Mistério — Morrer para ter uma vida nova
“Garanto-vos: se o grão de trigo não cair na terra e não morre,
fica sozinho. Mas se morre produz muito fruto. Quem tem apego à
sua vida vai perdê-la; Quem despreza a sua vida neste mundo vai
conservá-la para a vida eterna.”
João 12: 24-25
Tal como o grão de trigo nesta passagem do evangelho é pela morte
que nós produzimos o fruto da vida nova. O caminho para a vida nova
é o do sacrifício e da morte. Ao morrermos para o nosso egoísmo e ao
centrarmo-nos no amor do próximo, experimentamos a plenitude da
vida em Jesus Cristo.
Neste último mistério rezemos pelas atitudes, desejos ou comportamentos que devem morrer em mim.
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