Pai-Nosso
10 Avé Maria
Gloria
C- Ó Maria Concebida sem pecado,
A – Rogai por nós que recorremos a Vós.
C – Ó Meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,
A levais as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem.
Cântico

5º Mistério
Maria estava presente nas bodas em Canãa da Galileia. Por sua intercessão,
pelo apelo do seu coração atento, discreto e amoroso, Jesus vai realizar o
seu primeiro milagre. Com a presença, o amor e a proteção de Maria como
em Caná da Galileia, em todas as famílias pode haver paz e alegria, em todos os lares dos cristãos. Peçamos para saber imitar Maria, ser Maria no
dom, no serviço, na humildade, na dedicação sincera, para construir
“famílias Cristãs” onde o amor esteja sempre vivo, fiel, generoso. Peçamos
para fazer com que todas as famílias amem, venerem e rezem a Maria, a
Senhora das bodas de Canãa.
Pai-Nosso
10 Avé Maria
C- Ó Maria Concebida sem pecado,
A – Rogai por nós que recorremos a Vós.
C – Ó Meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,
A levais as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem.
Cântico

Igreja
Doméstica

C – Rezemos três Ave-Marias por todas as “Igrejas Domésticas”, para seguirem o verdadeiro exemplo da Sagrada Família de Nazaré no amor, no serviço e na fidelidade.
Ave-Maria
Ave-Maria
Ave-Maria

Salvé-Rainha
Consagração

JANEIRO 2018

C – O senhor nos abençoe, nos livre do mal e nos conduza à vida eterna
A – Ámen.
JUVENTUDE MARIANA VICENTINA

Cântico de entrada
Celebrante – Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo
Assembleia – Amem
C – Deus vinde em nosso auxílio
A – Senhor, socorrei-nos e salvai-nos
C – Gloria ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo
A – Como era no principio, agora e sempre. Amem.

Introdução:
Todos conhecemos situações dolorosas de muitas famílias. Precisamos de rezar pelas famílias para que vivam em paz, na concórdia, no amor, no respeito mútuo, na ajuda e no
serviço, na partilha e no diálogo. Em oração com a Sagrada Família de Nazaré, vamos
ser “igreja doméstica”, ou seja, família que reza, canta, reflete sobre o amor de Deus, sobre o valor da família. Que a Virgem Maria, a Mãe da Sagrada Família, nos ajude, nos
ensine e esteja presente connosco, em oração.

1º Mistério
Deus é família, é unidade e comunhão de três pessoas. Se Deus é Amor como nos ensina S. João, o Pai necessita do Filho para ter a quem amar. Por
isso Deus não podia ser só uma pessoa: o Pai precisa de ter alguém a quem
amar. E quanto maior é o amor, mais perfeita é a unidade. Por isso o Pai
ama o Filho e é um só com Ele, na comunhão do Espírito Santo. Deste amor
resulta a “Família Trinitária”, a comunhão das três pessoas divinas formando
a união perfeita do amor. Dum modo particular, a família cristã, nascida do
matrimónio, encontra o seu modelo. Nossa Senhora, a mulher trinitária, que
viveu mais a comunhão de vida com Trindade, foi capaz de realizar em Nazaré, na Sagrada Família, este amor e esta união. Peçamos a graça de A imitar.
Pai-Nosso
10 Avé Maria
Glória
C- Ó Maria Concebida sem pecado,
A – Rogai por nós que recorremos a Vós.
C – Ó Meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,
A levais as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem.
Cântico

2 ºMistério
Quando Deus que é “Família Trinitária” se revela aos homens é para nos
ensinar a construir a unidade de família. Talvez por isso já no Antigo Testamento o amor de Deus é descrito como amor esposal, amor de matrimónio.

No Novo Testamento encontramos a mesma linguagem. Cristo é o Esposo
que ama a Igreja, sua Esposa, e dá a vida por ela. Porque se amam os esposos cristãos, à semelhança de Deus, devem ser um só coração, uma só alma,
uma só carne. Que a Virgem Maria, que viveu as dimensões na Família de
Nazaré, ajude as famílias cristãs a realizarem este projeto divino.
Pai-Nosso
10 Avé Maria
C- Ó Maria Concebida sem pecado,
A – Rogai por nós que recorremos a Vós.
C – Ó Meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,
A levais as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem.
Cântico

3º Mistério
O amor de Deus é um amor fiel, Fidelidade esta que nasce do amor. Aliás, é
isso que prometem os esposos no dia do matrimónio: “ser-te fiel, amar-te,
tanto na provação como na prosperidade, por toda a nossa vida”. Só a força
de Deus, através da oração assídua e fervorosa, pode alcançar para os esposos, para a família, o dom da fidelidade, tanto na provação como na prosperidade. Peçamos esta graça por intermédio da Mãe da Sagrada Família, a
Senhora da fidelidade a Deus e aos homens.
Pai-Nosso
10 Avé Maria
Gloria
C- Ó Maria Concebida sem pecado,
A – Rogai por nós que recorremos a Vós.
C – Ó Meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,
A levais as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem.
Cântico

4º Mistério
A Igreja Doméstica nasce pelo contrato matrimonial dum homem e duma
mulher. E são eles que junto do altar de Deus são os ministros do sacramento. Ao contrário dos outros sacramentos onde o sacerdote é o ministro das
celebrações, neste caso os próprios noivos é que realizam o sacramento. Só
o Espírito Santo, que realiza a comunhão trinitária e congrega a Igreja na
unidade, pode alcançar para as famílias tal dom e graça. Peçamos essa extraordinária graça por intermédio de Nossa Senhora, a Mãe da Sagrada Família.

