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Ritos Iniciais

Salve Rainha

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

Consagração

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

Oração Final

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

Magnificat
A minha alma glorifica o Senhor *
E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.

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.

Porque pôs os olhos na humildade da sua Serva: *
De hoje em diante me chamarão bem aventurada todas as gerações.
O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas: *
Santo é o seu nome.

Cântico Introdução
O papa apontou o exemplo de Maria, motivo de inspiração para a vida
cristã e «fonte de esperança e de alegria verdadeira»: «A Mãe do Redentor caminha diante de nós e sempre nos confirma na fé, na vocação
e na missão».
«Com o seu exemplo de humildade e disponibilidade à vontade de
Deus, ajuda-nos a traduzir a nossa fé num anúncio, jubiloso e sem
fronteiras, do Evangelho. Deste modo, a nossa missão será fecunda,
porque está modelada pela maternidade de Maria».
Papa Francisco
Cântico Primeiro Mistério—Maria, mulher do Sim
“Eis aqui a serva do Senhor; que se realize em mim tudo conforme
a tua palavra!”
Lucas 1:38
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A sua misericórdia se estende de geração em geração *
Sobre aqueles que o temem.
Manifestou o poder do seu braço *
E dispersou os soberbos.
Derrubou os poderosos de seus tronos *
E exaltou os humildes.
Aos famintos encheu de bens *
E aos ricos despediu de mãos vazias.
Acolheu a Israel, seu servo, *
Lembrado da sua misericórdia,
Como tinha prometido a nossos pais, *
A Abraão e à sua descendência para sempre
Glória ao Pai e ao Filho *
E ao Espírito Santo,
Como era no princípio, *
Agora e sempre. Amen.
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Mãe. Santo Antonino dizia: «a oração de Maria tem sobre o coração de
Jesus a força de uma ordem». Também considera impossível que a divina Mãe peça ao Filho uma graça e que o Filho lhe recuse. «É impossível – dizia – que a Mãe não seja ouvida». É por isso que S. Bernardo
nos exorta a pedir, por intercessão de Maria, todas as graças que desejamos alcançar de Deus.
Neste mês de Maio, nós cristãos dedicamos de modo especial a Maria, pedimos graças, agradecemos as graças que recebemos.
Neste últimos mistério pedimos a Nossa Senhora que reze por nós
pecadores
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 -

A fé e a adesão total de Maria ao plano de Deus, fez dela a primeira
discípula de Jesus, pois ela foi a primeira a receber a notícia de sua
vinda (anunciação) e acreditou, aderiu, confiou totalmente dispondo-se
a servir e colaborar com o plano de Deus. Na sua humildade ela abrese ao dom que lhe é proposto. Eis aí o grande amor, a caridade exemplar de Maria: amor total a Deus, amor pleno para com a humanidade.
Rezemos este mistério para aprendamos com Maria a dizer Sim ao projeto que Deus tem para cada um de nós
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 - Maria exemplo de humildade

Três Ave Marias
Rezemos esta primeira Ave-Maria por todos nós para que saibamos
trazer o exemplo de Maria para a nossa vida
Ave-Maria
Rezemos esta Ave-Maria por todas as mães, para que amem os seus
filhos a jeito de Maria
Ave-Maria
Rezemos esta última Ave-Maria para que sejamos capazes de entender o mistério dda anubciação.
Ave-Maria
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“Engrandece minha alma ao Senhor, e o meu espírito se regozija
em Deus, meu Salvador, pois contemplou a insignificância da sua
serva. Mas, de hoje em diante, todas as gerações me chamarão
bem-aventurada, porque o Poderoso realizou maravilhas a meu
favor; Santo é o seu Nome!”
Lucas 1:46-49
Este desprendimento e total disponibilidade a que Maria chama de
“humilhação” e que, em muitos lugares vem traduzido como humildade, é a expressão de quem está como a terra (húmus), em total disponibilidade para que sobre ela tudo se faça. Através de seu gesto de entrega total, de esvaziamento total de si, confiando de maneira absoluta na
palavra e no amor do Pai, Maria converte-se em receptáculo dos dons
do Espírito Santo. Sem este esvaziamento, este abaixar-se e colocar-se
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totalmente disponível para Deus, nada poderia ter sido feito.
Rezemos este mistério para que Deus faça de nós pessoas humildes à
semelhança de Maria.
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.

A/. Levai as almas todas par a o céu, pr incipalmente as que mais
precisarem.
Cântico Quarto Mistério — Maria, a Bendita entre as mulheres
“Bendita

és tu entre as mulheres”

Lc. 1,42.

Terceiro Mistério — Maria a cheia de graça

Santa Maria é “bendita entre as mulheres” porque durante toda a sua
vida manifestou total disponibilidade ao projeto divino, sendo para todos os crentes um modelo sublime de fé, de escuta e docilidade à Palavra de Deus. É modelo de esperança porque crê nas promessas de Deus
e espera a salvação de Israel. Assim o Pai contou com Ela para chamála a servir totalmente a essas promessas. É modelo de caridade porque
em toda a sua vida deixa espaço para Deus, tanto na oração como no
serviço ao próximo, enaltecendo, com sua conduta, a Deus em lugar de
si mesma e procurando ser, a todo o momento, “a serva do Senhor”.

“"O anjo disse a Maria: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo."
Lucas 1:28

Rezemos este mistério por todas as mães, para que saibam cumprir
com amor e dedicação a sua missão.

O Anjo a saúda como: "Ave, Cheia de Graça". Ele troca o nome
"Maria" pela qualidade "Cheia de Graça", como Deus desejou chamála.
Ela era a criatura que havia "achado graça diante de Deus" e, por isso,
foi escolhida como a Mãe Dele.
Rezemos este terceiro mistério para que também nós achemos graça
diante de Deus

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 -

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,
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Cântico -

Quinto Mistério — Santa Maria, Mãe de Deus

Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores
As orações dos santos são poderosas junto de Deus; e todavia não
são mais do que as orações de servos. Mas as de Maria são orações de
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