5º Mistério
Quando passamos um terço a falar sobre dores e sofrimentos não podemos
deixar de meditar sobre os sofrimentos e as dores de Nossa Senhora. Toda a
sua vida foi marcada por momentos de dor, que Ela sobe aceitar e amar. Talvez o ponto mais alto dessa dor tenha sido a sua permanência junto a cruz
de Jesus. Meditemos agora a Mãe das Dores, a Mãe do Crucificado, a Mãe
desolada.
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

C – Rezemos agora todos juntos e de mãos dadas, em sinal de perfeita união,
três Ave-Maria pedindo a Maria que interceda junto de seu filho pelas famílias, em particular pela de cada um de nós e por todas aquelas que precisam
de ajuda.
Ave-Maria
Ave-Maria
Ave-Maria
Salvé-Rainha
Consagração

Mãe das Dores

C – O senhor nos abençoe, nos livre do mal e nos
conduza à vida eterna
A – Ámen.
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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:
O mês de Fevereiro é marcado pela igreja pelo Dia Mundial do Doente. Foi esse o desejo
do Papa João Paulo II, que em 1992 instituiu o dia 11 de Fevereiro como dia Mundial
do Doente. Na carta de instituição, o Papa João Paulo II afirma que este dia representa
“um momento forte de oração, de partilha, de oferta do sofrimento pelo bem da Igreja e de
apelo dirigido a todos para reconhecerem na face do irmão enfermo a Santa Face de Cristo que, sofrendo, morrendo e ressuscitando, operou a salvação da humanidade”.

1º Mistério
Deus criou-nos para a felicidade e para a alegria. Mas o pecado e o mal nem
sempre nos deixam ser felizes. O sofrimento é nosso companheiro de viagem no peregrinar da nossa vida e muitas vezes, perante o sofrimento, podemos ficar revoltados. Mas podemos, também, com a graça de Deus, aceitar o sofrimento com resignação, e melhor ainda, com amor.
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
Neste mistério vamos relembrar os sofrimentos de Cristo e o modo heróico
como Ele soube sofrer, soube aceitar o sofrimento. No auge da Sua dor, no
mais agudo sofrimento, no alto da cruz, Ele soube aceitar com amor a vontade de Seu Pai. É diante do crucificado que nós aprendemos a sofrer e a amar
a nossa própria cruz. Aprendamos com Ele.
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
Neste mistério vamos colocar diante de Deus, pelo Coração Doloroso de
Nossa Senhora, todo o sofrimento do mundo. Rezemos por todos os que
sofrem sem fé e sem esperança; por todos os que não podem, não sabem ou
não querem oferecer a Deus os seus sofrimentos. Rezemos por todos e coloquemo-los junto do Coração de Deus, pedindo que a todos ajude, conforte e
alivie.
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
Vamos agora recordar aquele que ajudou Jesus a levar a cruz, que o ajudou
no sofrimento. Ele é Simão de Cireneu. E ser cireneu é uma extraordinária
vocação. É saber ajudar os que estão a sofrer, a levar a sua cruz, a aliviar as
suas dores. É um modo maravilhoso de exercer amor. Pensemos o que poderemos fazer pelos que sofrem, como é que os podemos ajudar e a encontrarmos modos concretos de sermos verdadeiro “Cireneus”.
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

