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Início da Celebração – Exposição do SSº Sacramento 
 

o Cântico: “Venite, adoremos, adoremos Dominum” 
o + Em nome do Pai.Saudação inicial…  
o Breve momento de adoração (jaculatórias: Meu Deus eu creio (…) Graças e 

Louvores (…) Bendito e louvado (…) Santíssima Trindade (…) Glória ao Pai… 
o Cântico: “O Verdadeiro Corpo do Senhor”  

 
 

MISTÉRIOS DO ROSÁRIO 
Mistérios da Dor (ou Dolorosos) 

 
 

1º MISTÉRIO: 
A agonia de Jesus no horto 

 
Leitura bíblica: 
“A Minha alma está numa tristeza morta, ficai aqui e vigiai. Caiu por terra e orou 

para que, se possível, passasse d’Ele aquela hora. Mas não se faça o que Eu quero e sim 
o que Tu queres”. (Mt 26,38-39)  

 
Meditação:  
Jesus ora ao Pai de rosto por terra: é a posição de oração que exprime a extrema 

submissão à vontade de Deus, o abandono mais radical a Ele. É tentado a escapar à 
morte iminente, deixando-se vencer pelo mundo em vez de o salvar. Este momento é, 
para Jesus, a tentação mais grave, mas Jesus não sucumbe diante dela. Nesta situação 
extrema, Jesus é também provado na sua relação filial com o Pai, abandonando-se nela, 
para tirar daí a força de colocar-se de acordo com a Sua vontade de homem com o 
desígnio salvífico do Pai. 

A consciência que Jesus tem da sua missão, isto é, o facto de Ele ter vindo 
precisamente para aquela hora, fá-Lo pronunciar o segundo pedido, ou seja, que Deus 
glorifique o seu nome: precisamente a Cruz, a aceitação da sua realidade horrível, o 
entrar na ignomínia do aniquilamento da dignidade pessoal, na ignomínia de uma morte 
infame é que se torna a glorificação do nome de Deus. 

 
Prece:  
Cristo, nosso Mestre e Senhor, obediente até à morte por nosso amor, ensina-nos 

a obedecer sempre à vontade do Pai abandonando as próprias seguranças, o medo de 
falhar e não estar à altura da vocação. 

 
Cântico: “Alegrai-vos, Mãe de Jesus” 

 
2º MISTÉRIO: 

A flagelação de Jesus 
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Leitura bíblica: 
«Pilatos disse ao povo: “Que hei de fazer de Jesus, chamado Cristo?”. Todos 

responderam: “Seja crucificado!”. (...) Então, soltou-lhes Barrabás. Quanto a Jesus, 
depois de O mandar flagelar, entregou-O para ser crucificado.» (Mt 27, 22-26) 

 
Meditação:  
O rosto desfigurado de Jesus deve contemplar-se como uma imagem que encerra 

nos seus rasgos toda a realidade da salvação. A majestade serena daquele homem no 
meio da prova, do sofrimento e da contradição, domina tudo o demais. Mas a multidão 
grita “crucifica-o, crucifica-o!”. É preciso que Jesus chegue até ao fundo da sua 
humanidade para vencer esta rejeição e este ódio. 

Desde que Jesus Se deixou açoitar, os feridos e os açoitados passam a ser imagem 
do Deus que quis sofrer por nós. Assim, Jesus, no meio da sua paixão, é imagem de 
esperança: Deus está do lado dos que sofrem. 

 
Prece:  
Cristo, nosso Rei, que foste desprezado como um verme e humilhado como a 

vergonha do género humano, ensina a cada um na sua vocação específica escolher a 
estrada que o traças para nós. 

 
Cântico: “Alegrai-vos, Mãe de Jesus” 
 

 
3º MISTÉRIO: 

Jesus é coroado de espinhos 
 

Leitura bíblica: 
«Os soldados do governador conduziram Jesus para o pretório e reuniram toda a 

coorte à volta dele. Despiram-no e envolveram-no com um manto escarlate. Tecendo 
uma coroa de espinhos, puseram-lha na cabeça, e uma cana na mão direita. Dobrando 
o joelho diante dele, escarneciam-no, dizendo: “Salve! Rei dos Judeus!”.» (Mt 27, 27-29) 

 
Meditação:  
Jesus sobe a Jerusalém, não para ser aclamado ou receber honras, mas para ser 

flagelado, insultado e ultrajado. Ao ser coroado de espinhos, assume a realiza das nossas 
dores, do nosso egoísmo e da nossa indiferença. É o servo sofredor! Toma sobre Si o 
nosso fardo e dá sentido à nossa vida. O seu supremo amor, é a “bússola” do nosso 
discernimento e da nossa entrega aos irmãos. 

 
Prece:  
Cristo, Rei do amor, que quiseste ser coroado com a nossa indiferença e com o 

nosso orgulho, ajuda-nos a discernir e a perdoar, para assim reconhecermos o amor com 
que fomos criados. 
 

Cântico: “Alegrai-vos, Mãe de Jesus” 
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4º MISTÉRIO: 

Jesus carrega a Cruz até ao Calvário 
 
Leitura bíblica: 
“Levaram-no, então, para o crucificar. Para lhe levar a cruz, requisitaram um 

homem que passava por ali a regressar dos campos, um tal de Simão de Cirene […] e 
conduziram-no ao lugar do Gólgota, que quer dizer «lugar do crânio».” (Mc 15, 20-22) 

 
Meditação:  
O verdadeiro caminho da vocação passa muitas vezes pela tribulação e pela 

desilusão. Trata-se de um caminho inesperado como aconteceu com Simão de Cirene. 
O Cireneu é apanhado de surpresa no quotidiano da sua vida. Depara-se com Jesus que 
carrega a cruz até ao calvário, com certeza este encontro converteu a sua vida e ao que 
tudo indica tornou-se discípulo de Jesus.  

 
Prece:  
Jesus, que carregas a cruz, e com ela a esperança de toda a humanidade, torna-

nos capazes de suportar com a mor, as provações da nossa vida. Dá-nos força para 
seguirmos em frente, sem nos sentirmos esmagados pelo que é colocado nos nossos 
ombros. Que possamos, também nós, ajudar os outros a suportar as provas e 
sofrimentos da vida, com uma alegria inquebrantável.  

 
Cântico: “Alegrai-vos, Mãe de Jesus” 

 
 

5º MISTÉRIO: 
Crucifixão e morte de Jesus 

 
Leitura bíblica: 
“Era já quase a hora sexta e fez-se trevas sobre toda a terra até à hora nona. 

Quando o sol se eclipsou, o véu do templo rasgou-se a meio e Jesus, clamando com voz 
forte, disse: «Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito». Dito isto, expirou.” (Lc 44-46) 

 
Meditação: 
A crucifixão passava não só por ser especialmente cruel, mas também por ser uma 

pena sumamente infame. Temos de aceitar que Jesus teve de contar com um final 
violento. Jesus foi verdadeiramente até o fim, até o limite e para além do limite. Ele 
realizou a totalidade do amor, deu-Se a Si mesmo. O Deus crucificado é, assim, o Deus 
solidário. O sofrimento de Deus é assim verosímil, se é que Deus pretendeu demonstrar 
a sua solidariedade para com as vítimas deste mundo. Deus aparece em Jesus como um 
Deus connosco que se vai tornando num Deus para nós e, na Cruz, está um Deus à nossa 
mercê, sobretudo porque é um Deus como nós. 

 
Prece:  
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Cristo, nosso Salvador, que, de braços abertos na cruz, quiseste atrair a Vós todos 
os homens, concede-nos a fortaleza na tribulação, a gratidão de sermos chamados, a 
coragem de caminhar, e uma atitude de louvor que brota da salvação que operastes na 
Cruz. 

 
 
Cântico: “Alegrai-vos, Mãe de  Jesus” 
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ORAÇÃO A MARIA (I) 

Ó Maria, 
Vós sempre resplandeceis sobre o nosso caminho 
como um sinal de salvação e de esperança. 
Confiamo-nos a Vós, Saúde dos Enfermos, 
que permanecestes, junto da cruz, associada ao sofrimento de Jesus, 
mantendo firme a vossa fé. 
Vós, Salvação do Povo Romano, 
sabeis do que precisamos 
e temos a certeza de que no-lo providenciareis 
para que, como em Caná da Galileia, 
possa voltar a alegria e a festa 
depois desta provação. 
Ajudai-nos, Mãe do Divino Amor, 
a conformar-nos com a vontade do Pai 
e a fazer aquilo que nos disser Jesus, 
que assumiu sobre Si as nossas enfermidades 
e carregou as nossas dores 
para nos levar, através da cruz, 
à alegria da ressurreição. Amen. 
À vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus; 
não desprezeis as nossas súplicas na hora da prova 
mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. 
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V. Deus, vinde em nosso auxílio.  
R. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. 

Glória ao Pai e ao Filho      
   e ao Espírito Santo, 
como era no princípio, 
    agora e sempre. Amen. Aleluia. 

HINO 

Percorrei os caminhos do mundo 
Ao encontro de Cristo Pascal 
E cantai aleluias de festa 
E comei do banquete imortal. 
   
Vinde, pobres; entrai, rejeitados; 
Aceitai o convite do Pai. 
vinde todos, humildes da terra, 
Exultai com Jesus, exultai. 
 
Este o dia em que exulta a Igreja 
Como Esposa de Cristo Jesus; 
Este o dia das núpcias de Cristo: 
Ele desce do trono da Cruz. 
 
Vinde, vós os exaustos da guerra. 
vinde, vós os obreiros da paz. 
Rasga a noite uma luz fulgurante, 
Surge Cristo que a força vos traz. 
 
Glória ao Pai, e a seu Filho, Jesus. 
Glória ao Espírito, excelso Fulgor. 
Salvação para todos os homens: 
Que eles vejam a luz do Senhor! 

SALMODIA 

Ant. 1 O Senhor é quem nos salva e nos liberta. 
Aleluia. 

Salmo 134 (135) 
Louvor a Deus todo-poderoso 

Povo de Deus, anunciai as perfeições d’Aquele 
que nos chamou das trevas para a sua luz admirável 

(1 Pedro 2, 9). 

I 

Louvai o nome do Senhor, * 
    louvai-O, servos do Senhor, 
vós que estais no templo do Senhor, * 
    nos átrios da casa do nosso Deus. 
Louvai o Senhor, porque Ele é bom, * 
    cantai ao seu nome, porque é suave. 

O Senhor escolheu Jacob, * 
    Israel como sua propriedade. 
Eu sei que o Senhor é grande, * 
    o nosso Deus é maior que todos os deuses. 
Tudo quanto o Senhor quer, Ele o faz, * 
    no céu e na terra, no mar e nos abismos. 

Faz subir as nuvens dos confins da terra, * 
    com os relâmpagos faz cair a chuva, † 
    desencadeia os ventos de suas prisões. 
Feriu os primogénitos do Egipto, * 
    tanto dos homens como dos animais. 
Fez aparecer no meio de ti, ó Egipto, sinais e 
prodígios, * 
    contra o Faraó e todos os seus servos. 

Derrotou muitos povos * 
    e matou reis poderosos. 
Sehon, rei dos Amorreus, e Og, rei de Basã, * 
    e todos os reinos de Canaã, 
e deu a terra deles em herança, * 
    em herança a Israel, seu povo. 

Ant. O Senhor é quem nos salva e nos liberta. 
Aleluia. 

Ant. 2 Bendito o reino que vem, do nosso pai David. 
Aleluia. 

II 

O vosso nome, Senhor, permanece para sempre, * 
    a vossa lembrança passa de geração em geração. 
O Senhor defende o seu povo * 
    e tem compaixão dos seus servos. 

Os ídolos dos gentios são ouro e prata, * 
    são obra das mãos do homem: 
Têm boca e não falam, * 
    têm olhos e não vêem, 
têm ouvidos e não ouvem, * 
    nem há respiração em sua boca. 



Adoração ao SSº Sacramento | Oração de Vésperas| 1 de Maio 
 

Maio, mês de Maria | 8 

Sejam como eles os que os fazem * 
    e quantos neles põem sua confiança. 

Casa de Israel, bendizei o Senhor, * 
    casa de Aarão, bendizei o Senhor, 
casa de Levi, bendizei o Senhor, * 
    vós que temeis o Senhor, bendizei o Senhor. 
Bendito seja o Senhor em Sião, * 
    Ele que habita em Jerusalém. 

Ant. Bendito o reino que vem, do nosso pai David. 
Aleluia. 

Ant. 3 Cantemos ao Senhor, que fez brilhar a sua 
glória. Aleluia. 

Cântico  Ap 15, 3-4 
Hino de adoração 

Grandes e admiráveis são as vossas obras, * 
    Senhor Deus omnipotente. 
Justos e verdadeiros são os vossos caminhos, * 
    ó Rei do universo. 

Senhor, quem não há-de temer e glorificar o vosso 
nome? * 
    Porque só Vós sois santo, 
e todas as nações virão prostrar-se diante de Vós, * 
    porque se manifestaram os vossos juízos. 

Ant. Cantemos ao Senhor, que fez brilhar a sua 
glória. Aleluia. 

LEITURA Hebr 5, 8-10 

   Cristo, apesar de ser Filho de Deus, aprendeu a 
obediência no sofrimento e, tendo atingido a sua 
plenitude, tornou-Se, para todos os que Lhe 
obedecem, causa de salvação eterna, Ele que foi 
proclamado por Deus sumo sacerdote segundo a 
ordem de Melquisedec. 

RESPONSÓRIO BREVE 
V. Os discípulos exultaram de alegria. Aleluia, 
Aleluia. 
R. Os discípulos exultaram de alegria. Aleluia, 
Aleluia. 
V. Quando viram o Senhor. 
R. Aleluia, Aleluia. 

V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
R. Os discípulos exultaram de alegria. Aleluia, 
Aleluia. 

CÂNTICO EVANGÉLICO (Magnificat) Lc 1,46-55 

Ant. Cristo crucificado ressuscitou dos mortos e 
salvou-nos. Aleluia. 

Cântico 
A alegria da alma no Senhor 

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

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. 

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. 

Ant. Cristo crucificado ressuscitou dos mortos e 
salvou-nos. Aleluia. 

PRECES 

Glorifiquemos a Cristo, caminho, verdade e vida dos 
homens, e invoquemo-l’O dizendo: 
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    Filho de Deus vivo, abençoai o vosso povo. 
 
Nós Vos rogamos, Senhor Jesus Cristo, por todos os 
ministros da Igreja, que distribuem entre os irmãos 
o Pão da vida, 
— para que encontrem também eles, no Pão que 
distribuem, o seu alimento e fortaleza. 
 
Nós Vos rogamos por todo o povo cristão, para que 
viva de uma maneira digna da sua vocação 
— e conserve a unidade de espírito pelo vínculo da 
paz. 
 
Nós Vos rogamos por todos os que nos governam, 
para que cumpram a sua missão com espírito de 
justiça e de compreensão 
— e aumente a paz e a concórdia entre todos os 
povos. 
 
Nós Vos rogamos por todos nós aqui presentes: 
fazei-nos dignos de celebrar a vossa santa 
ressurreição com os Anjos e os Santos 
— e com os nossos irmãos defuntos que 
recomendamos à vossa misericórdia infinita. 

 Pai nosso 

Oração 

Deus todo-poderoso, que nos destes a conhecer o 
alegre anúncio da ressurreição do Senhor, fazei-nos 
ressuscitar para uma vida nova pelo poder do 
Espírito Santo. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito 
Santo. 

V. O Senhor nos abençoe, 
nos livre de todo o mal 
e nos conduza à vida eterna. 
R. Ámen. 

 

 

 

 

Adoração final ao Santíssimo Sacramento 

Cântico: “Canta, Igreja, o Rei do mundo” 

Tantum ergo… 

Oração: 

 Deus de infinita bondade, que pelo mistério pascal 
do vosso Filho consumastes a obra da salvação 
humana, fazei que, anunciando neste divino 
sacramento a morte e a ressurreição de Cristo, 
sintamos crescer em nós a obra da redenção.        
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é 
Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Ámen.  

Bênção Final 
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ORAÇÃO A MARIA (II) 

«À vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus». 

Na dramática situação atual, carregada de sofrimentos e angústias que oprimem o 
mundo inteiro, recorremos a Vós, Mãe de Deus e nossa Mãe, refugiando-nos sob a vossa 
proteção. 

Ó Virgem Maria, volvei para nós os vossos olhos misericordiosos nesta pandemia do 
coronavírus e confortai a quantos se sentem perdidos e choram pelos seus familiares 
mortos e, por vezes, sepultados duma maneira que fere a alma. Sustentai aqueles que 
estão angustiados por pessoas enfermas de quem não se podem aproximar, para 
impedir o contágio. Infundi confiança em quem vive ansioso com o futuro incerto e as 
consequências sobre a economia e o trabalho. 

Mãe de Deus e nossa Mãe, alcançai-nos de Deus, Pai de misericórdia, que esta dura 
prova termine e volte um horizonte de esperança e paz. Como em Caná, intervinde junto 
do vosso Divino Filho, pedindo-Lhe que conforte as famílias dos doentes e das vítimas e 
abra o seu coração à confiança. 

Protegei os médicos, os enfermeiros, os agentes de saúde, os voluntários que, neste 
período de emergência, estão na vanguarda arriscando a própria vida para salvar outras 
vidas. Acompanhai a sua fadiga heroica e dai-lhes força, bondade e saúde. 

Permanecei junto daqueles que assistem noite e dia os doentes, e dos sacerdotes que 
procuram ajudar e apoiar a todos, com solicitude pastoral e dedicação evangélica. 

Virgem Santa, iluminai as mentes dos homens e mulheres de ciência, a fim de 
encontrarem as soluções justas para vencer este vírus. 

Assisti os Responsáveis das nações, para que atuem com sabedoria, solicitude e 
generosidade, socorrendo aqueles que não têm o necessário para viver, programando 
soluções sociais e económicas com clarividência e espírito de solidariedade. 

Maria Santíssima tocai as consciências para que as somas enormes usadas para 
aumentar e aperfeiçoar os armamentos sejam, antes, destinadas a promover estudos 
adequados para prevenir catástrofes do género no futuro. 

Mãe amadíssima, fazei crescer no mundo o sentido de pertença a uma única grande 
família, na certeza do vínculo que une a todos, para acudirmos, com espírito fraterno e 
solidário, a tanta pobreza e inúmeras situações de miséria. Encorajai a firmeza na fé, a 
perseverança no serviço, a constância na oração. 

Ó Maria, Consoladora dos aflitos, abraçai todos os vossos filhos atribulados e alcançai-
nos a graça que Deus intervenha com a sua mão omnipotente para nos libertar desta 
terrível epidemia, de modo que a vida possa retomar com serenidade o seu curso 
normal. 
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Confiamo-nos a Vós, que resplandeceis sobre o nosso caminho como sinal de salvação 
e de esperança, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Ámen.  

 

Cântico Final: “O Páscoa Gloriosa” 

 
  



 
 

 

 


