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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
A moral católica muitas vezes é vista, mesmo por nós católicos, como
um conjunto de preceitos mais ou menos restritivos, que basicamente
dizem o que é certo e o que é errado – ainda que muitas vezes as pessoas não entendam porque certas coisas são consideradas certas e outras erradas pela Igreja. Esta visão negativa e pobre da ética cristã afasta muitas pessoas da religião, mas é a mais explorada pela media laica,
que insiste em apresentar a Igreja como “a grande repressora”.
O papa chama a atenção para “três simples posturas: conservar a esperança; deixar-se surpreender por Deus; viver na alegria”

Oração Final
Oração de São Francisco de Assis
Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz;
Onde houver ódio, que eu leve o amor;
Onde houver discórdia, que eu leve a união;
Onde houver dúvidas, que eu leve a fé;
Onde houver erros, que eu leve a verdade;
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão;
Onde houver desespero, que eu leve a esperança;
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria;
Onde houver trevas, que eu leve a luz.
Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar,
que ser consolado;
Compreender, que ser compreendido;
Amar, que ser amado;
Pois é dando que se recebe;
É perdoando, que se é perdoado;
E é morrendo que se vive para a vida eterna.
Ritos Finais
C/. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos
conduza à vida eterna.
A/. Ámen
Cântico Final -

Cântico Primeiro Mistério — Honrar pai e mãe
«Honra pai e mãe, a fim de prolongares os teus dias na terra que o
Senhor teu Deus te vai dar» (Ex 20, 12).
O quarto mandamento é o primeiro da segunda tábua, e indica a ordem
da caridade. Deus quis que, depois de Si, honrássemos os nossos pais,
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amor não faz mal ao próximo. Assim, é no amor que está o pleno cumprimento da lei» (Rm 13, 8-10).
Rezemos este último mistério para que o Amor seja sempre o sentimento maior nas nossas ações
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.

a quem devemos a vida e que nos transmitiram o conhecimento de
Deus. Temos obrigação de honrar e respeitar todos aqueles que Deus,
para nosso bem, revestiu da sua autoridade.
Rezemos este primeiro mistério para que o respeito predomine nas famílias

Cântico -
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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.

Três Ave Marias

Cântico -

Rezemos esta primeira Ave-Maria pela nossa sociedade, para
que seja capaz de fazer prevalecer os valores de justiça, verdade e liberdade
Ave-Maria
Rezemos por todos as famílias, para que no seu seio predomine o amor e o respeito
.
Ave-Maria
Rezemos esta última Ave-Maria por cada um de nós, para
que nas nossas ações predomine a moral.
Ave-Maria

Segundo Mistério - Respeito pela vida humana
«Ouvistes o que foi dito aos antigos: "Não matarás. Aquele que
matar terá de responder em juízo". Eu, porém, digo-vos: Quem se
irritar contra o seu irmão, será réu perante o tribunal» (Mt 5, 2122).
A Sagrada Escritura, na narrativa da morte de Abel pelo seu irmão
Caim (34), revela, desde os primórdios da história humana, a presença
no homem da cólera e da inveja, consequências do pecado original. O
homem tornou-se inimigo do seu semelhante. Deus denuncia a perversidade deste fratricídio: «Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão
clama da terra por Mim. De futuro, serás maldito sobre a terra, que
abriu a sua boca para beber, da tua mão, o sangue do teu irmão» (Gn 4,
10-11).
Rezemos este mistério pelo respeito pela dignidade humana

Salve Rainha
Consagração
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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 Terceiro Mistério — Não roubarás

Cântico Quarto Mistério — Procura da Verdade
«Foi dito aos antigos: "Não faltarás ao que tiveres jurado; hás-de
cumprir os teus juramentos para com o Senhor"» (Mt 5, 33).
Proibido levantar falso testemunho contra o próximo, este mandamento
proíbe falsificar a verdade nas relações com outrem. Esta prescrição
moral decorre da vocação do povo santo para ser testemunha do seu
Deus, que é e que quer a verdade. As ofensas à verdade exprimem, por
palavras ou por atos, a recusa em empenhar-se na retidão moral: são
infidelidades graves para com Deus e, nesse sentido, minam os alicerces da Aliança.
Rezemos este quarto mistério para que sejamos cristãos verdadeiros na nossa fé.

«Não roubarás» (Mt 19, 18).
«Não roubarás» (Mt 19, 18) proíbe tomar ou reter injustamente o bem
do próximo e prejudicá-lo nos seus bens, seja como for. Prescreve a
justiça e a caridade na gestão dos bens terrenos e do fruto do trabalho
dos homens. Exige, em vista do bem comum, o respeito pelo destino
universal dos bens e pelo direito à propriedade privada. A vida cristã
esforça-se por ordenar para Deus e para a caridade fraterna os bens
deste mundo.
Rezemos este mistério para que o sentido de justiça predomine em nossos corações

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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Cântico -

Quinto Mistério — Amor ao Próximo

Jesus disse aos discípulos: «Amai-vos uns aos outros, como Eu vos
amei» (Jo 13, 34).
E o apóstolo São Paulo lembra: «Quem ama o próximo cumpre plenamente a lei. De facto: "Não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás", bem como qualquer outro mandamento, estão
resumidos numa só frase: "Amarás ao próximo como a ti mesmo". O
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