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Dia de Oração para Bento, com Bento 

 

28 de fevereiro de 2016 

T erceiro aniversário da conclusão do 
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MISSA 

 
Antífona de entrada 
Tenho os olhos sempre fitos no Senhor, porque livra os meus pés da 
armadilha. Olhai para mim, tende piedade, pois vivo sozinho e 

infeliz. 

 

Oração do dia 
Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos 
indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o 
pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza para que, 

humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados 
pela vossa misericórdia. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 

LEITURAS 
 

Primeira Leitura (Êxodo 3,1-8.13-15) 
 
Leitura do livro do Êxodo. 

Moisés apascentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de 
Madiã. Um dia em que conduzira o rebanho para além do deserto, 

chegou até a montanha de Deus, Horeb. 
O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama (que saía) do meio a 
uma sarça. Moisés olhava: a sarça ardia, mas não se consumia. 
“Vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar esse 

extraordinário espetáculo, e saber porque a sarça não se consome.” 
Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou-o do meio 
da sarça: “Moisés, Moisés!” “Eis-me aqui!” respondeu ele. E Deus: 
“Não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos teus pés, porque o 

lugar em que te encontras é uma terra santa. Eu sou, ajuntou ele, o 
Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de 
Jacó”. Moisés escondeu o rosto, e não ousava olhar para Deus. O 
Senhor disse: “Eu vi, eu vi a aflição de meu povo que está no Egito, 

e ouvi os seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu 
conheço seus sofrimentos. E desci para livrá-lo da mão dos egípcios 
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e para fazê-lo subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa, uma 

terra que mana leite e mel, lá onde habitam os cananeus, os hiteus, 
os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Moisés disse a 
Deus: “Quando eu for para junto dos israelitas e lhes disser que o 
Deus de seus pais me enviou a eles, que lhes responderei se me 

perguntarem qual é o seu nome?” Deus respondeu a Moisés: “EU 
SOU AQUELE QUE SOU”. E ajuntou: “Eis como responderás 
aos israelitas: (Aquele que se chama) EU SOU envia-me junto de 
vós.” Deus disse ainda a Moisés: “Assim falarás aos israelitas: É 

JAVÉ, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e 
o Deus de Jacó, quem me envia junto de vós. Este é o meu nome 
para sempre, e é assim que me chamarão de geração em geração”. 

 

Salmo Responsorial (102/103) 
 

O Senhor é bondoso e compassivo 

 
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, 

e todo o meu ser, seu santo nome! 
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, 
não te esqueças de nenhum de seus favores! 
 

Pois ele te perdoa toda culpa 
e cura toda a tua enfermidade; 
da sepultura ele salva a tua vida 
e te cerca de carinho e compaixão. 

 
o Senhor é indulgente, é favorável, 
é paciente, é bondoso e compassivo. 
Quanto os céus por sobre a terra se elevam, 

tanto é grande o seu amor aos que o temem. 
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Segunda Leitura (1 Coríntios 10,1-6.10.12) 

 
Leitura da primeira carta de são Paulo aos Coríntios. 

(Não quero que ignoreis, irmãos), que os nossos pais estiveram 

todos debaixo da nuvem e que todos atravessaram o mar; todos 

foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar; todos comeram 
do mesmo alimento espiritual; todos beberam da mesma bebida 
espiritual (pois todos bebiam da pedra espiritual que os seguia; e 

essa pedra era Cristo). Não obstante, a maioria deles desgostou a 
Deus, pois seus cadáveres cobriram o deserto. Estas coisas 
aconteceram para nos servir de exemplo, a fim de não cobiçarmos 
coisas más, como eles as cobiçaram. Nem murmureis, como 

murmuraram alguns deles, e foram mortos pelo exterminador. 
Portanto, quem pensa estar de pé veja que não caia. 

 

Aclamação ao Evangelho (Mt 4,17) 
Glória e louvor a vós, ó Cristo 

Convertei-vos, nos diz o Senhor, porque o reino dos céus está perto 
Glória e louvor a vós, ó Cristo 

 

 Evangelho (Lucas 13,1-9) 
 
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. 

Neste mesmo tempo contavam alguns o que tinha acontecido a 
certos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus 

sacrifícios. Jesus toma a palavra e lhes pergunta: “Pensais vós que 
estes galileus foram maiores pecadores do que todos os outros 
galileus, por terem sido tratados desse modo? 

Não, digo-vos. Mas se não vos arrependerdes, perecereis todos do 
mesmo modo. Ou cuidais que aqueles dezoito homens, sobre os 
quais caiu a torre de Siloé e os matou, foram mais culpados do que 
todos os demais habitantes de Jerusalém? Não, digo-vos. Mas se 

não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo”. Disse-
lhes também esta comparação: “Um homem havia plantado uma 
figueira na sua vinha, e, indo buscar fruto, não o achou”. 
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Disse ao viticultor: ‘Eis que três anos há que venho procurando 

fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a; para que ainda ocupa 
inutilmente o terreno?’ Mas o viticultor respondeu: ‘Senhor, deixa-a 
ainda este ano; eu lhe cavarei em redor e lhe deitarei adubo. Talvez 
depois disto dê frutos. Caso contrário, cortá-la-ás’”. 

 

Oração sobre as oblatas 
Ó Deus de bondade, concedei-nos, por este sacrifício, que, pedindo 

perdão de nossos pecados, saibamos perdoar a nossos semelhantes. 
Por Cristo, nosso Senhor. 

Antífona (M(Sl 83,4s) 
Até o pássaro encontra um abrigo e a andorinha um ninho para pôr 
os seus filhotes: nos vossos altares, Senhor do universo, meu rei e 

meu Deus! Felizes os que habitam em vossa casa: sem cessar 
podem louvar-vos. 
 

Oração depois da Comunhão 
Ó Deus, tendo recebido o penhor do vosso mistério celeste, e já 

saciados na terra com o pão do céu, nós vos pedimos a graça de 
manifestar em nossa vida o que o sacramento realizou em nós. Por 
Cristo, nosso Senhor. 
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LAUDES 
 
Invitatório 
  

V. Abri os meus lábios, ó Senhor. 
R. E minha boca anunciará vosso louvor. 
  
R. Caminhemos com louvores ao encontro do Senhor. 

 
SALMO 94(95) Convite ao louvor de Deus 
Animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ainda se disser ‘hoje’ 
(Hb 3,13). 

  

Vinde, exultemos de alegria no Senhor, * 
aclamemos o Rochedo que nos salva! 
Ao seu encontro caminhemos com louvores, * 

e com cantos de alegria o celebremos! (R.) 
  
Na verdade, o Senhor é o grande Deus, * 
o grande Rei, muito maior que os deuses todos. 

Tem nas mãos as profundezas dos abismos, * 
e as alturas das montanhas lhe pertencem; 
o mar é dele, pois foi ele quem o fez, * 
e a terra firme suas mãos a modelaram. (R.) 

  
Vinde adoremos e prostremo-nos por terra, * 
e ajoelhemos ante o Deus que nos criou! 
Porque ele é o nosso Deus, nosso Pastor, † 

e nós somos o seu povo e seu rebanho, * 
as ovelhas que conduz com sua mão. (R.) 
  
Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: † 

“Não fecheis os corações como em Meriba, * 
como em Massa, no deserto, aquele dia, 
em que outrora vossos pais me provocaram, * 
apesar de terem visto as minhas obras”. (R.) 
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Quarenta anos desgostou-me aquela raça † 
e eu disse: “Eis um povo transviado, * 
seu coração não conheceu os meus caminhos!” 
E por isso lhes jurei na minha ira: * 

“Não entrarão no meu repouso prometido!” (R.) 
  
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. * 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. (R.) 

  
Hino 
Humildes, ajoelhados 
na prece que a fé inspira, 

ao justo Juiz roguemos 
que abrande o rigor da ira.  
 

Ferimos por nossas culpas 
o vosso infinito amor. 
A vossa misericórdia 
do alto infundi, Senhor.  

 
Nós somos, embora frágeis,  
a obra de vossa mão; 
a honra do vosso nome 

a outros não deis, em vão.  
 
Senhor, destruí o mal, 
fazei progredir o bem;  

possamos louvar-vos sempre,  
e dar-vos prazer também.  
 
Conceda o Deus Uno e Trino,  

que a terra e o céu sustém,  
que a graça da penitência  
dê frutos em nós. Amém.  
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Ant. 1 Bem mais forte que o fragor das grandes águas,  

é a força da palavra do Senhor. 
 
SALMO 92(93) A grandeza do Deus Criador 
O Senhor, nosso Deus, o Todo-poderoso passou a reinar. Fiquemos alegres e 

contentes, e demos glória a Deus! (Ap 19,6-7).  

 
Deus é Rei e se vestiu de majestade, *  
revestiu-se de poder e de esplendor!  
 

Vós firmastes o universo inabalável, †  
vós firmastes vosso trono desde a origem, *  
desde sempre, ó Senhor, vós existis!  

 
Levantaram as torrentes, ó Senhor, †  
levantaram as torrentes sua voz, *  

levantaram as torrentes seu fragor.  

 
Muito mais do que o fragor das grandes águas, †  
muito mais do que as ondas do oceano, *  
poderoso é o Senhor nos altos céus!  

 
Verdadeiros são os vossos testemunhos, †  
refulge a santidade em vossa casa, *  
pelos séculos dos séculos, Senhor! 

 
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. *  
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 

Ant. Bem mais forte que o fragor das grandes águas,  
é a força da palavra do Senhor.  
 
Ant. 2 Fontes e nascentes, bendizei o Senhor,  

louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim! 
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CÂNTICO Dn 3,57-88.56 Louvor das criaturas ao Senhor 
Louvai o nosso Deus, todos os seus servos (Ap 19,5).  

 
Obras do Senhor, bendizei o Senhor, *  
louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim!  

Céus do Senhor, bendizei o Senhor! *  
Anjos do Senhor, bendizei o Senhor!  
 
Águas do alto céu, bendizei o Senhor! *  

Potências do Senhor, bendizei o Senhor!  
Lua e sol, bendizei o Senhor! *  
Astros e estrelas, bendizei o Senhor!(R.)  
 

Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor! *  
Brisas e ventos, bendizei o Senhor!  
Fogo e calor, bendizei o Senhor! *  

Frio e ardor, bendizei o Senhor!(R.)  

 
Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor! *  
Geada e frio, bendizei o Senhor!  
Gelos e neves, bendizei o Senhor! *  

Noites e dias, bendizei o Senhor!(R.)  
 
Luzes e trevas, bendizei o Senhor! *  
Raios e nuvens, bendizei o Senhor!  

Ilhas e terra, bendizei o Senhor! *  
Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim!  
 
Montes e colinas, bendizei o Senhor! *  

Plantas da terra, bendizei o Senhor!  
Mares e rios, bendizei o Senhor! *  
Fontes e nascentes, bendizei o Senhor! 

 
Baleias e peixes, bendizei o Senhor! *  
Pássaros do céu, bendizei o Senhor!  
Feras e rebanhos, bendizei o Senhor! *  
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Filhos dos homens, bendizei o Senhor! 

 
Filhos de Israel, bendizei o Senhor! *  
Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim!  
Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor! *  

Servos do Senhor, bendizei o Senhor! 
 
Almas dos justos, bendizei o Senhor! *  
Santos e humildes, bendizei o Senhor!  

Jovens Misael, Ananias e Azarias, *  
louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim!  
 
Ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo *  

louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim!  
Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus! *  
Sois digno de louvor e de glória eternamente!  

 
Ant. Fontes e nascentes, bendizei o Senhor,  
louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim! 
 

Ant. 3 Reis da terra, povos todos, bendizei o nosso Deus! 
 
SALMO 148 Glorificação do Deus Criador 
Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o 
poder para sempre (Ap 5,13).  

 
Louvai o Senhor Deus nos altos céus, *  
† louvai-o no excelso firmamento!  
Louvai-o, anjos seus, todos louvai-o, *  

louvai-o, legiões celestiais!  
 
Louvai-o, sol e lua, e bendizei-o, *  
louvai-o, vós estrelas reluzentes!  

Louvai-o, céus dos céus, e bendizei-o, *  
e vós, águas que estais por sobre os céus.  
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Louvem todos e bendigam o seu nome, *  

porque mandou e logo tudo foi criado.  
Instituiu todas as coisas para sempre, *  
e deu a tudo uma lei que é imutável.  
 

Louvai o Senhor Deus por toda a terra, *  
grandes peixes e abismos mais profundos;  
fogo e granizo, e vós, neves e neblinas, *  
furacões que executais as suas ordens.  

 
Montes todos e colinas, bendizei-o, *  
cedros todos e vós, árvores frutíferas;  
feras do mato e vós, mansos animais, *  

todos os répteis e os pássaros que voam.  
 
Reis da terra, povos todos, bendizei-o, *  

e vós, príncipes e todos os juízes;  
e vós, jovens, e vós, moças e rapazes,*  
anciãos e criancinhas, bendizei-o!  
 

Louvem o nome do Senhor, louvem-no todos, *  
porque somente o seu nome é excelso!  
A majestade e esplendor de sua glória *  
ultrapassam em grandeza o céu e a terra. 

 
Ele exaltou seu povo eleito em poderio *  
ele é o motivo de louvor para os seus santos.  
É um hino para os filhos de Israel, *  

este povo que ele ama e lhe pertence. 
 
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. *  
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

 
Ant. Reis da terra, povos todos, bendizei o nosso Deus! 
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Leitura breve (Ne 8,9b.10b) 

Este é um dia consagrado ao Senhor, vosso Deus! Não fiqueis 
tristes nem choreis. Pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não 
fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força.  
 

Responsório breve  
R. A alegria do Senhor é nossa força e amparo.  
* Sois bendito, Senhor Deus, de geração em geração.  
R. A alegria.  

V. Seja bendito vosso nome glorioso,  
que céu e terra vos exaltem, sem cessar! * Sois bendito.  
Glória ao Pai. R. A alegria. 
 

Ant. Vem a hora e já chegou, diz o Senhor, 
em que os adoradores verdadeiros, 
em espírito e verdade adorarão. 

E o Pai procura a estes que o adoram. 
 
BENEDICTUS Lc 1,68-79 
O Messias e seu Precursor 

 

Bendito seja o Senhor Deus de Israel, *  
porque a seu povo visitou e libertou;  
e fez surgir um poderoso Salvador * 
na casa de Davi, seu servidor,  

 
como falara pela boca de seus santos, *  
os profetas desde os tempos mais antigos,  
para salvar-nos do poder dos inimigos *  

e da mão de todos quantos nos odeiam.  
 
Assim mostrou misericórdia a nossos pais, *  

recordando a sua santa Aliança  
e o juramento a Abraão, o nosso pai, *  
de conceder-nos 74 que, libertos do inimigo,  
a ele nós sirvamos sem temor †  
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em santidade e em justiça diante dele, *  

enquanto perdurarem nossos dias.  
 
Serás profeta do Altíssimo, ó menino, †  
pois irás andando à frente do Senhor *  

para aplainar e preparar os seus caminhos,  
anunciando ao seu povo a salvação, * 
que está na remissão de seus pecados;  
 

pela bondade e compaixão de nosso Deus, *  
que sobre nós fará brilhar o Sol nascente, 
para iluminar a quantos jazem entre as trevas * 
e na sombra da morte estão sentados   

e para dirigir os nossos passos, *  
guiando-os no caminho da paz.  
 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. *  
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 
Ant. Vem a hora e já chegou, diz o Senhor, 

em que os adoradores verdadeiros, 
em espírito e verdade adorarão. 
E o Pai procura a estes que o adoram. 
 

Preces  
Bendigamos o nosso Redentor que na sua bondade nos concede 
este tempo de salvação; e supliquemos:  
Criai em nós, Senhor, um espírito novo!  

 

Cristo, nossa vida, que pelo batismo nos sepultastes 
sacramentalmente convosco na morte para que também convosco 
ressuscitemos,  

– ajudai-nos hoje a ser fiéis à vida nova que recebemos.  
 
Senhor Jesus, que passastes pelo mundo fazendo o bem,  
– tornai-nos solícitos pelo bem comum de toda a humanidade.  
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Ensinai-nos a trabalhar generosamente na construção da cidade 
terena,  
– e ao mesmo tempo buscar a cidade celeste.  
 

Médico dos corpos e das almas, curai as feridas do nosso coração,  
– para progredirmos continuamente no caminho da santidade.  
 
Pai nosso 

  
Oração 
Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos 
indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o 

pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza para que, 
humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados 
pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 

Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 
O Senhor nos abençoe,  
nos livre de todo o mal  

e nos conduza à vida eterna. Amém. 
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OFÍCIO DE LEITURA 
 
V. Vinde, ó Deus em meu auxílio.  
R. Socorrei-me sem demora. 

 
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.  
 

Hino 
Seguindo o preceito místico,  
guardemos a abstinência  
durante os quarenta dias  

votados à penitência.   
 
A Lei e os Profetas dantes 
cumpriram igual preceito,  

Mas Cristo, no seu deserto, 
viveu o jejum perfeito. 
 

Usemos de modo sóbrio 
da fala, bebida e pão, 
do sono e do riso e, atentos, 
peçamos a Deus perdão. 

 
Fujamos do mal oculto 
que os laços do amor desfaz; 
à voz do tirano astuto 

não demos lugar jamais. 
 
Ouvi, Unidade simples, 
Trindade, Supremo Bem: 

a graça da penitência 
dê frutos em nós. Amém. 
 
Ant. 1 Todos os dias haverei  

de bendizer-vos, ó Senhor. 
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Salmo 144(145) Louvor à grandeza de Deus 
Justo és tu, Senhor, aquele que é e que era, o Santo (Ap 16,5). 

 
I 
 

Ó meu Deus, quero exaltar-vos,ó meu Rei, *  
e bendizer o vosso nome pelos séculos.  
 
Todos os dias haverei de bendizer-vos, *  

hei de louvar o vosso nome para sempre.  
Grande é o Senhor e muito digno de louvores, *  
e ninguém pode medir sua grandeza.  
 

Uma idade conta à outra vossas obras *  
e publica os vossos feitos poderosos;  
proclamam todos o esplendor de vossa glória *  

e divulgam vossas obras portentosas!   

 
Narram todos vossas obras poderosas, *  
e de vossa imensidade todos falam.  
Eles recordam vosso amor tão grandioso *  

e exaltam, ó Senhor, vossa justiça.  
 
Misericórdia e piedade é o Senhor, *  
ele é amor, é paciência, é compaixão.  

O Senhor é muito bom para com todos, *  
sua ternura abraça toda criatura. 
 
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. *  

Como era no princípio, agora e sempre. Amém.  
 
Ant. Todos os dias haverei  

de bendizer-vos, ó Senhor.  
 
Ant. 2 O vosso reino, ó Senhor, é para sempre. 
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II 

 
Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, *  
e os vossos santos com louvores vos bendigam!  
Narrem a glória e o esplendor do vosso reino *  

e saibam proclamar vosso poder!  
 
Para espalhar vossos prodígios entre os homens *  
e o fulgor de vosso reino esplendoroso.  

O vosso reino é um reino para sempre, *  
vosso poder, de geração em geração. 
 
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. *  

Como era no princípio, agora e sempre. Amém.  
 
Ant. O vosso reino, ó Senhor, é para sempre.  

 
Ant. 3 O Senhor é amor fiel em sua palavra,  
é santidade em toda obra que ele faz. † 
 

III 
 
O Senhor é amor fiel em sua palavra, *  
é santidade em toda obra que ele faz.  

† Ele sustenta todo aquele que vacila *  
e levanta todo aquele que tombou.  
 
Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam*  

e vós lhes dais no tempo certo o alimento;  
vós abris a vossa mão prodigamente *  
e saciais todo ser vivo com fartura.   
 

É justo o Senhor em seus caminhos, *  
é santo em toda obra que ele faz.  
Ele está perto da pessoa que o invoca, *  
de todo aquele que o invoca lealmente.  
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O Senhor cumpre os desejos dos que o temem, *  

ele escuta os seus clamores e os salva.  
O Senhor guarda todo aquele que o ama, *  
mas dispersa e extermina os que são ímpios.  
 

Que a minha boca cante a glória do Senhor †  
e que bendiga todo ser seu nome santo *  
desde agora, para sempre e pelos séculos. 
 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. *  
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.  
 
Ant. O Senhor é amor fiel em sua palavra,  

é santidade em toda obra que ele faz.  
 
V. Vós o nutris com o pão da vida e do saber. 

R. E o saciais com uma água salutar. 
 
Primeira leitura 

Do Livro do Êxodo (22,19−23,9) 
Leis para proteger o estrangeiro e o pobre (Código da Aliança) 

 

Eis o que diz o Senhor: Quem oferecer sacrifícios aos deuses, e não 
unicamente ao Senhor, será condenado ao extermínio. 
Não oprimas nem maltrates o estrangeiro, pois vós fostes 
estrangeiros na terra do Egito. 

Não façais mal algum à viúva nem ao órfão. Se os maltratardes, 
gritarão por mim e eu ouvirei o seu clamor. Minha cólera, então, se 

inflamará e eu vos matarei à espada; vossas mulheres ficarão 
viúvas, e órfãos os vossos filhos. 

Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, a um pobre que 
vive ao teu lado, não sejas um usurário, dele cobrando juros. 
Se tomares como penhor o manto do teu próximo, deverás devolvê-
lo antes do pôr-do-sol. 26Pois é a única veste que tem para o seu 

corpo, e coberta que ele tem para dormir. Se clamar por mim, eu o 
ouvirei, porque sou misericordioso. 
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Não blasfemarás contra Deus, nem injuriarás o príncipe do povo. 

Não atrasarás a oferta da tua colheita e do teu lagar. Deverás dar-
me o primogênito de teus filhos. O mesmo farás com o primogênito 
das vacas e das ovelhas: ele ficará sete dias com a mãe, e no oitavo 
dia tu o entregarás a mim. Para mim, vós deveis ser santos. Não 

comais carne de animal dilacerado no campo, mas lançai-a aos 
cães. Não aceitarás rumores falsos contra o teu próximo, nem darás 
tua mão ao ímpio, pronunciando um falso testemunho. Não 
seguirás a multidão para fazer o mal; nem aceitarás, num processo, 

o parecer da maioria, para te desviares da verdade. Não favorecerás 
um pobre num julgamento. Se encontrares o boi do teu inimigo ou 
o seu jumento desgarrado, não deixes de reconduzi-los ao seu dono. 
Se vires o jumento daquele que te odeia caído debaixo da sua carga, 

não passarás adiante, mas ajudarás a erguê-lo. 
Não distorcerás o direito do pobre no seu processo. 
Fugirás da mentira. Não matarás o inocente e o justo, porque eu 

abomino o ímpio. Não aceitarás presentes, porque eles tornam 
cegos os perspicazes, e comprometem a causa dos justos. Não 
oprimirás o estrangeiro; pois sabeis o que sente um estrangeiro, vós 
que também fostes estrangeiros no Egito. 

  
Responsório Sl 81(82),3-4; cf. Tg 2,5 
R. Fazei justiça aos indefesos e aos órfãos, 
ao pobre e ao humilde absolvei! 

* Libertai o oprimido, o infeliz, 
da mão dos opressores arrancai-os. 
V. Deus escolheu os que são pobres neste mundo 
para que eles sejam ricos pela fé, 

e se tornem os herdeiros de seu reino. * Libertai. 
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Segunda leitura 

Dos Tratados sobre o Evangelho de São João, de Santo 

Agostinho, bispo  
Veio uma mulher da Samaria para tirar água (Tract.15,10-12.16-17:CCL 

36,154-156)   (Séc.V) 

 
Veio uma mulher. Esta mulher é figura da Igreja, ainda não 
justificada, mas já a caminho da justificação. É disso que iremos 
tratar. 

A mulher veio sem saber o que ali a esperava; encontrou Jesus, e 
Jesus dirigiu-lhe a palavra. Vejamos o fato e a razão por que veio 
uma mulher da Samaria para tirar água (Jo 4,7). Os samaritanos 
não pertenciam ao povo judeu; não eram do povo escolhido. Faz 

parte do simbolismo da narração que esta mulher, figura da Igreja, 
tenha vindo de um povo estrangeiro; porque a Igreja viria dos 
pagãos, dos que não pertenciam à raça judaica. 

Ouçamos, portanto, a nós mesmos nas palavras desta mulher, 
reconheçamo-nos nela e nela demos graças a Deus por nós. Ela era 
uma figura, não a realidade; começou por ser figura, e tornou-se 
realidade. Pois acreditou naquele que queria torná-la uma figura de 

nós mesmos. Veio para tirar água. Viera simplesmente para tirar 
água, como costumam fazer os homens e as mulheres. 
Jesus lhe disse: “Dá-me de beber”. Os discípulos tinham ido à 
cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a 

Jesus: “Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou 
uma mulher samaritana?” De fato os judeus não se dão com os 
samaritanos (Jo 4,7-9.) 
Estais vendo que são estrangeiros. Os judeus de modo algum se 

serviam dos cântaros dos samaritanos. Como a mulher trazia 
consigo um cântaro para tirar água, admirou-se que um judeu lhe 
pedisse de beber, pois os judeus não costumavam fazer isso. Mas 
aquele que pedia de beber tinha sede da fé daquela mulher. 

Escuta agora quem pede de beber. Respondeu-lhe Jesus? “Se tu 
conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede: ‘Dá-me de 
beber’, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva (Jo 
4,10). 
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Pede de beber e promete dar de beber. Apresenta-se como 

necessitado que espera receber, mas possui em abundância para 
saciar os outros. Se tu conhecesses o dom de Deus, diz ele. O dom 
de Deus é o Espírito Santo. Jesus fala ainda veladamente à mulher, 
mas pouco a pouco entra em seu coração, e vai lhe ensinando. Que 

haverá de mais suave e bondoso que esta exortação? Se tu 
conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede: ‘Dá-me de 
beber’,tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. 
Que água lhe daria ele, senão aquela da qual está escrito: Em vós 

está a fonte da vida? (Sl 35,10). Pois como podem ter sede os que 
vêm saciar-se na abundância de vossa morada? (Sl 35,9). 
O Senhor prometia à mulher um alimento forte, prometia saciá-la 
com o Espírito Santo. Mas ela ainda não compreendia. E, na sua 

incompreensão, que respondeu? Disse-lhe então a mulher: “Senhor, 
dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha de 
vir aqui para tirá-la” (Jo 4,15). A necessidade a obrigava a 

trabalhar, mas sua fraqueza recusava o trabalho. Se ao menos ela 
tivesse ouvido aquelas palavras: Vinde a mim todos vós que estais 
cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos e eu vos darei 
descanso! (Mt 11,28). Jesus dizia-lhe tudo aquilo para que não se 

cansasse mais; ela, porém, ainda não compreendia. 
 
Responsório Cf. Jo 7,37-39; 4,14 
R. Estando em pé, Jesus clamava em alta voz: 

Quem tem sede venha a mim, venha beber; 
e torrentes de água viva jorrarão 
do mais íntimo de quem tem fé em mim. 
* Jesus dizia isto do Espírito 

que devia receber quem nele cresse. 
V. Quem beber daquela água que eu lhe der, 
nunca mais sentirá sede, diz Jesus. * Jesus dizia. 
 

Oração   
Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos 
indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o 
pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza para que, 
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humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados 

pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 
V. Bendigamos ao Senhor. 

R. Graças a Deus. 
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HORA INTERMÉDIA 
 
V. Vinde, ó Deus em meu auxílio.  
R. Socorrei-me sem demora. 

 
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 

TERÇA Hino 
Na fé em Deus, por quem vivemos, 
na esperança do que cremos, 
no dom da santa caridade, 

de Cristo as glórias entoemos. 
 
Ao sacrifício da Paixão 
na hora terça conduzido, 

Jesus levando a cruz às costas, 
arranca às trevas o perdido. 
 

Vós nos livrastes do decreto 
duma total condenação; 
do mundo mau livrai o povo, 
fruto da vossa redenção. 

 
A Cristo, ao Pai e ao Santo Espírito, 
Trindade Santa, Eterno Bem, 
nosso louvor e ação de graças 

hoje e nos séculos. Amém. 
 
SEXTA Hino 
Na mesma hora em que Jesus, o Cristo, 

sofreu a sede, sobre a cruz pregado,  
conceda a sede de justiça e graça 
a quem celebra o seu louvor sagrado. 
 

Ao mesmo tempo ele nos seja a fome 
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e o Pão divino que a Si mesmo dá; 

seja o pecado para nós fastio, 
só no bem possa o nosso gozo estar. 
 
A unção viva do divino Espírito  

impregne a mente dos que cantam salmos;  
toda frieza do seu peito afaste, 
no coração ponha desejos calmos, 
 

Ao Pai e ao Cristo suplicamos graça,  
com seu Espírito, eterno Bem; 
Trindade Santa, protegei o orante,  
guardai o povo em caridade. Amém. 

 
NONA Hino 
O número sagrado, 

três vezes três das horas, 
abrindo um novo espaço, 
nos chama à prece, agora. 
Ao nome de Jesus,  

perdão seu povo implora. 
 
O Cristo ouviu a prece 
sincera do ladrão. 

A graça foi-lhe dada, 
por sua confissão. 
Jesus ouvindo a súplica, 
também nos dê perdão. 

 
Agora morre a morte, 
vencida pela cruz; 
após as trevas densas, 

serena, volta a luz; 
o horror do mal se quebra, 
nas mentes Deus reluz. 
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A Cristo nós rogamos 

e ao Pai, eterno Bem, 
com seu Divino Espírito, 
amor que os sustém, 
proteja sua Igreja 

agora e sempre. Amém. 
 
Terça Ant. Chegou o tempo de penitência,  
de conversão e de salvação. 

 
Sexta Ant. Por minha vida, diz o Senhor,  
não quero a morte do pecador,  
mas que ele volte e tenha vida. 

 
Nona Ant. Sejamos firmes na provação: 
Sua justiça é nossa força. 

 
SALMO 117(118) Canto de alegria e salvação 
Ele é a pedra, que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra 
angular (At 4,11). 

 

I  
  
Dai graças ao Senhor, porque ele é bom! *  
'Eterna é a sua misericórdia!'  

 
A casa de Israel agora o diga: *  
'Eterna é a sua misericórdia!'  
A casa de Aarão agora o diga: *  

'Eterna é a sua misericórdia!'  
Os que temem o Senhor agora o digam: *  
'Eterna é a sua misericórdia!'  
 

Na minha angústia eu clamei pelo Senhor, *  
e o Senhor me atendeu e libertou!  
O Senhor está comigo, nada temo; *  
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o que pode contra mim um ser humano?  

O Senhor está comigo, é o meu auxílio, *  
hei de ver meus inimigos humilhados.  
 
É melhor buscar refúgio no Senhor, *  

do que pôr no ser humano a esperança;  
é melhor buscar refúgio no Senhor, *  
do que contar com os poderosos deste mundo!  
  

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. *  
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 
II 

  
Povos pagãos me rodearam todos eles, *  
mas em nome do Senhor os derrotei; 

de todo lado todos eles me cercaram, *  
mas em nome do Senhor os derrotei;  
 
como um enxame de abelhas me atacaram, †  

como um fogo de espinhos me queimaram, *  
mas em nome do Senhor os derrotei.  
 
Empurraram-me, tentando derrubar-me, *  

mas veio o Senhor em meu socorro. 
O Senhor é minha força e o meu canto, *  
e tornou-se para mim o Salvador.  
 

'Clamores de alegria e de vitória* 
ressoem pelas tendas dos fiéis. 
A mão direita do Senhor fez maravilhas, †  
a mão direita do Senhor me levantou, *  

a mão direita do Senhor fez maravilhas!'  
 
Não morrerei, mas, ao contrário, viverei *  
para cantar as grandes obras do Senhor!  
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–18 O Senhor severamente me provou, *  

mas não me abandonou às mãos da morte. 
 
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. *  
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

 
III 
  
Abri-me vós, abri-me as portas da justiça; *  

quero entrar para dar graças ao Senhor!  
'Sim, esta é a porta do Senhor, *  
por ela só os justos entrarão!'  
Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes *  

e vos tornastes para mim o Salvador!  
 
'A pedra que os pedreiros rejeitaram, *  

tornou-se agora a pedra angular.  
Pelo Senhor é que foi feito tudo isso: *  
Que maravilhas ele fez a nossos olhos!  
Este é o dia que o Senhor fez para nós, *  

alegremo-nos e nele exultemos!  
 
Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação, *  
ó Senhor, dai-nos também prosperidade!'  

Bendito seja, em nome do Senhor, *  
aquele que em seus átrios vai entrando!  
Desta casa do Senhor vos bendizemos. *  
Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine!  

 
Empunhai ramos nas mãos, formai cortejo, *  
aproximai-vos do altar, até bem perto!  
Vós sois meu Deus, eu vos bendigo e agradeço! *  

Vós sois meu Deus, eu vos exalto com louvores!  
Dai graças ao Senhor, porque ele é bom! *  
'Eterna é a sua misericórdia!' 
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Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. *  

Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 
Terça Ant.  Chegou o tempo de penitência,  
de conversão e de salvação. 

 
Sexta Ant. Por minha vida, diz o Senhor,  
não quero a morte do pecador,  
mas que ele volte e tenha vida. 

 
Nona Ant. Sejamos firmes na provação: 
Sua justiça é nossa força. 
 

TERÇA  
 
Leitura breve (1Ts 4,1.7) 
Meus irmãos, eis o que vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus: 
Aprendestes de nós como deveis viver para agradar a Deus, e já 

estais vivendo assim. Fazei progressos ainda maiores! Pois Deus 
não nos chamou à impureza mas à santidade.  
 
V. Criai em mim um coração que seja puro.  

R. Dai-me de novo um espírito decidido! 
 
Oração 
Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos 

indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o 
pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza para que, 

humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados 
pela vossa misericórdia. Por Cristo, nosso Senhor. 
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SEXTA  
 

Leitura breve (Is 30,15.18) 
Eis o que diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: Sereis salvos, se 
buscardes a salvação e a paz; no silêncio e na esperança estará a 
vossa força”. Por isso o Senhor está pronto a compadecer-se de vós, 

e, perdoando-vos, será glorificado na medida em que o Senhor é um 
Deus de justiça: felizes todos aqueles que esperam nele. 
 
V. Desviai o vosso olhar dos meus pecados.  

R. E apagai todas as minhas transgressões! 
 
Oração 
Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos 

indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o 
pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza para que, 
humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados 
pela vossa misericórdia. Por Cristo, nosso Senhor. 

 

NONA 
 
Leitura breve (Dt 4,29-31) 
Quando buscares o Senhor teu Deus, tu o encontrarás, se o 

buscares com todo o teu coração e com toda a tua alma. Na tua 
angústia, depois que tiverem acontecido contigo todas as coisas que 
foram preditas, nos últimos tempos, tu voltarás para o Senhor teu 
Deus, e ouvirás a sua voz. Pois o Senhor teu Deus é um Deus 

misericordioso, que não te abandona, que não te extinguirá 
inteiramente, nem se esquecerá da aliança que, sob juramento, 
estabeleceu com teus pais. 
 

V. Meu sacrifício é minha alma penitente.  
R. Não desprezeis um coração arrependido! 
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Oração 

Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos 
indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o 
pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza para que, 
humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados 

pela vossa misericórdia. Por Cristo, nosso Senhor. 
 
V. Bendigamos ao Senhor.  
R. Graças a Deus.  
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ANGELUS DOMINI 
 
V. Angelus Domini nuntiavit Mariae; 
R. Et concepit de Spiritu Sancto.  

 
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et 
benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis 
peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.  

 
V. Ecce ancilla Domini. 

R. Fiat mihi secundum verbum tuum.  
 
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et 
benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis 
peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.  

 

V. Et Verbum caro factum est. 
R. Et habitavit in nobis.  
 
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et 

benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis 
peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.  

 
V. Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix. 
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.  

 
Oremus: 
Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde; ut 
qui, Angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem cognovimus, 

per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam 
perducamur. Per eundem Christum Dominum nostrum. 
R. Amen. 
 
Gloria Patri, et Filio, et Spirtui Sancto. Sicut erat in principio et nunc, et 
semper, et in seaculam seaculorum. Amen. 
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O SANTO ROSÀRIO 
 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.  
Amém. 

 
Glória ao Pai, ao Filho  
e ao Espírito Santo.  
Como era no princípio, agora e sempre,  

por todos os séculos dos séculos. Amém. 
 

MISTÉRIOS GLORIOSOS 
 

Primeiro Mistério 
A ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo 

 

A Palavra do Senhor  
Mt 28, 1-6  

Após o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria 
Madalena e a outra Maria vieram ver o sepúlcro. E eis que houve 

um grande terremoto: pois o Anjo do Senhor, descendo do céu e 
aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O seu 
aspecto era como do relâmpago e a sua roupa, alva como a neve. 
Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. Mas o 

Anjo, dirigindo-se às mulheres, disse-lhes: "Não temais! Sei que 
estais procurando Jesus, o crucificado. Ele não está aqui, pois 
ressuscitou, conforme havia dito. 
 

O Magistério de Bento XVI 
Mensagem Urbi et Orbi, 23 de Março de 2008 

A...ressurreição do Verbo de Deus encarnado é um acontecimento 
de amor insuperável, é a vitória do Amor que nos libertou da 
escravidão do pecado e da morte. Mudou o curso da história, 
infundindo um indelével e renovado sentido e valor à vida do 

homem...Graças à morte e ressurreição de Cristo, também 
nós...ressurgimos para uma vida nova e, unindo a nossa voz à 
d’Ele, proclamamos que queremos ficar para sempre com Deus, 
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nosso Pai infinitamente bom e misericordioso. Deste modo 

entramos na profundidade do mistério pascal. O facto 
surpreendente da ressurreição de Jesus é, essencialmente, um 
acontecimento de amor: amor do Pai que entrega o Filho pela 
salvação do mundo; amor do Filho que, por todos nós, Se 

abandona à vontade do Pai; amor do Espírito que ressuscita Jesus 
dentre os mortos com o seu corpo transfigurado. E ainda: amor do 
Pai que «abraça de novo» o Filho, envolvendo-O na sua glória; 
amor do Filho que, pela força do Espírito, volta ao Pai revestido da 

nossa humanidade transfigurada. 
 
Pai Nosso 
Ave Maria (10) 

Glória ao Pai 
 

Segundo Mistério 
A ascenção de Jesus ao Céu 

 

A Palavra do Senhor  
Lc 24,36-51 

Falavam ainda, quando ele próprio se apresentou no meio deles e 
disse: "A paz esteja convosco! "Tomados de espanto e temor, 
imaginavam ver um espírito. Mas ele disse: "Por que estais 

perturbados e por que surgem tais dúvidas em vossos corações? 
Vede minhas mãos e meus pés: sou eu! Apalpai-me e entendei que 
um espírito não tem carne, nem ossos, como estais vendo que eu 
tenho". Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E como, por 

causa da alegria, não podiam acreditar ainda e permaneciam 
surpresos, disse-lhes: "Tendes o que comer?"Apresentaram-lhe um 
pedaço de peixe assado. Tomou-o, então, e comeu-o diante deles. 
Depois disse-lhes: "São estas as palavras que eu vos falei, quando 

ainda estava convosco: era preciso que se cumprisse tudo que está 
escrito sobre mim na Lei de Moisés, nos Profetas e nos Salmos". 
Então abriu-lhes a mente para que entendessem as Escrituras, e 
disse-lhes: "Assim está escrito que o Cristo devia sofrer e ressuscitar 

dos mortos ao terceiro dia, e que, em seu Nome, fosse proclamado 
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o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, a 

começar por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Eis que vos 
enviarei o que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade 
até serdes revestidos da força do Alto". Depois, levou-os até Betânia 
e, erguendo as mãos,a bençoou-os. E enquanto os abençoava, 

distanciou-se deles e era elevado ao céu.  
 

O Magistério de Bento XVI 
Posse da Cátedra do Bispo de Roma, 7 de maio de 2005 

A Ascensão de Cristo não é uma viagem no espaço em direcção aos 
astros mais remotos; porque, no fim, também os astros são feitos de 

elementos físicos como a Terra. A Ascensão de Cristo significa que 
Ele não já pertence ao mundo da corrupção e da morte que 
condiciona a nossa vida. Significa que Ele pertence completamente 
a Deus. Ele o Filho Eterno guiou o nosso ser humano até à 

presença de Deus, levou consigo a carne e o sangue numa forma 
transfigurada. O homem encontra espaço em Deus; através de 
Cristo, o ser humano foi conduzido até ao interior da própria vida 

de Deus. E dado que Deus abraça e ampara toda a criação, a 
Ascensão do Senhor significa que Cristo não se afastou de nós, mas 
que agora, graças ao Seu ser com o Pai, está próximo de cada um 
de nós, para sempre. Cada um de nós pode chamá-Lo por tu; todos 

os podem chamar. O Senhor ouve-nos sempre. Podemos afastar-
nos dele interiormente Podemos viver voltando-lhe as costas. Mas 
Ele espera-nos sempre, e está sempre perto de nós. 
 

Pai Nosso 
Ave Maria (10) 

Glória ao Pai 
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Terceiro Mistério 
A descida do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos no Cenáculo 

 

A Palavra do Senhor  
At 2,1-4 

Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos 
no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como o agitar-
se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se 
encontravam. Apareceu-lhes, então, línguas como de fogo, que se 

repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram 
repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, 
conforme o Espírito lhes concedia se exprimissem. 
 

O Magistério de Bento XVI 
Regina Cæli, 12 de Junho de 2011 

O Mistério pascal — a paixão, morte e ressurreição de Cristo, e a 

sua ascensão ao Céu — encontra o seu cumprimento na poderosa 
efusão do Espírito Santo sobre os Apóstolos congregados com 
Maria, Mãe do Senhor, e com os demais discípulos. Foi o 

«baptismo» da Igreja, baptismo no Espírito Santo (cf. Act 1, 5)... A 
voz de Deus diviniza a linguagem humana dos Apóstolos, que se 
tornam capazes de proclamar de modo «polifónico» o único Verbo 

divino. O sopro do Espírito Santo enche o universo, gera a fé, leva à 
verdade e predispõe a unidade entre os povos...O Espírito Santo, 
«que é Senhor e dá a vida» — como recitamos no Credo — está 
unido ao Pai por meio do Filho e completa a revelação da 

Santíssima Trindade. Provém de Deus como sopro da sua boca e 
tem o poder de santificar, abolir as divisões e dissolver a confusão 

devida ao pecado. Incorpóreo e imaterial, ele distribui as dádivas 
divinas e sustém os seres vivos, a fim de que ajam em conformidade 

com o bem. Como Luz inteligível, confere significado à oração, dá 
vigor à missão evangelizadora, faz arder os corações de quantos 
ouvem a alegre mensagem e inspira a arte cristã e a melodia 
litúrgica. 

 
Pai Nosso 
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Ave Maria (10) 

Glória ao Pai 
 

Quarto Mistério 
A assunção de Maria Santíssima ao Céu 

 

A Palavra do Senhor  
Jt 13,18-20; 15,10 

"Bendita sejas, filha, pelo Deus altíssimo, mais que todas as 
mulheres da terra, e bendito seja o Senhor Deus, Criador do céu e 
da terra, que te conduziu para cortar a cabeça do chefe dos nossos 

inimigos. Jamais tua confiança se afastará do coração dos homens, 
que recordarão para sempre o poder de Deus. Faça Deus com que 
sejas exaltada para sempre...Realizando tudo isso com tua mão, 
fizeste benefícios a Israel, e Deus se comprazeu com isso. 

Abençoada sejas pelo Senhor Todo-poderoso na sucessão dos 

tempos!". 
 

O Magistério de Bento XVI 
Angelus, 15 de agosto de 2012 

Para compreender a Assunção, temos que considerar a Páscoa, o 

grande Mistério da nossa Salvação, que assinala a passagem de 
Jesus para a glória do Pai, através da paixão, da morte e da 
ressurreição. Maria, que gerou o Filho de Deus na carne, é a 
criatura mais inserida neste mistério, redimida desde o primeiro 

instante da sua vida e associada de modo totalmente particular à 
paixão e à glória do seu Filho. Por conseguinte, a Assunção de 
Maria ao Céu constitui o mistério da Páscoa de Cristo, plenamente 
realizado em Maria. Ela está intimamente unida ao seu Filho 

ressuscitado, vencedor do pecado e da morte, plenamente 
conformada com Ele. Mas a Assunção é uma realidade que 
também nos diz respeito, porque nos indica de modo luminoso o 
nosso destino, o da humanidade e da história. Com efeito, em 

Maria contemplamos aquela realidade de glória à qual é chamado 
cada um de nós, juntamente com toda a Igreja. 
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Pai Nosso 

Ave Maria (10) 
Glória ao Pai 
 

Quinto Mistério 
A coroação de Maria 

 

A Palavra do Senhor  
Ap ,1  

Um sinal grandioso apareceu no céu: uma Mulher vestida com o 
sol, tendo a lua sob seus pés e sobre a cabeça uma coroa de doze 

estrelas.  
 

O Magistério de Bento XVI 
Angelus, 22 de agosto de 2010 

"E há últimos que serão dos primeiros e primeiros que serão dos 
últimos" (Lc 13, 30)...Nossa Senhora é o exemplo perfeito desta 

verdade evangélica, isto é, que Deus abaixa os soberbos e os 
poderosos deste mundo e eleva os humildes (cf. Lc 1, 52). A 
pequena e simples jovem de Nazaré tornou-se a Rainha do mundo! 
Esta é uma das maravilhas que revelam o coração de Deus. 

Naturalmente a realeza de Maria é totalmente relativa à de Cristo: 
Ele é o Senhor, que, depois da humilhação da morte de cruz, o Pai 
exaltou acima de qualquer criatura no céu, na terra e debaixo da 
terra (cf. Fl 2, 9-11)...A Mãe partilhou com o Filho não só os 

aspectos humanos deste mistério, mas, por obra do Espírito Santo 
nela, também a intenção profunda, a vontade divina, de modo que 
toda a sua existência, pobre e humilde, foi elevada, transformada e 
glorificada passando através da "porta estreita" que é o próprio 

Jesus (cf. Lc 13, 24). Sim, Maria foi a primeira que passou através 
do "caminho" aberto por Cristo para entrar no Reino de Deus, um 
caminho acessível aos humildes, a quantos confiam na Palavra de 
Deus e se comprometem a pô-la em prática. 

 
Pai Nosso 
Ave Maria (10) 
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Glória ao Pai 

 

Salve Rainha 

 
Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, 

vida, doçura e esperança nossa, salve. 
A Vós bradamos, os degredados filhos de Eva, 
a Vós suspiramos, gemendo e chorando, 
neste vale de lágrimas. 

Eia, pois, Advogada nossa, 
esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. 
E depois deste desterro, 
nos mostrai Jesus, bendito fruto do vosso ventre. 

Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. 

 

Ladainhas Lauretana 
 
Senhor, tende pidedade de nós 
Cristo, tende pidedade de nós 
Senhor, tende pidedade de nós 

 
Cristo, ouvi-nos 
Cristo, atendei-nos 
Deus Pai do céu, tende piedade de nós 

Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós 
Deus Espírito Santo, tende piedade de nós 
Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós 
 

Santa Maria, rogai por nós. 
Santa Mãe de Deus,  
Santa Virgem das virgens,  
Mãe de Cristo, 
Mãe da Igreja 

Mãe da divina graça,  
Mãe puríssima,  
Mãe castíssima,  
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Mãe sempre virgem, 

Mãe imaculada,  
Mãe digna de amor,  
Mãe admirável,  
Mãe do bom conselho,  

Mãe do Criador,  
Mãe do Salvador,  
Virgem prudentíssima, 
Virgem venerável, 

Virgem louvável,  
Virgem poderosa,  
Virgem clemente,  
Virgem fiel, 

Espelho de perfeição,  
Sede da Sabedoria,  
Fonte de nossa alegria,  

Vaso espiritual,  
Tabernáculo da eterna glória, 
Moradia consagrada a Deus,  
Rosa mística,  

Torre de Davi,  
Torre de marfim, 
Casa de ouro, 
Arca da aliança, 

Porta do céu, 
Estrela da manhã, 
Saúde dos enfermos, 
Refúgio dos pecadores,  

Consoladora dos aflitos, 
Auxílio dos cristãos, 
Rainha dos Anjos,  
Rainha dos Patriarcas, 

Rainha dos Profetas, 
Rainha dos Apóstolos, 
Rainha dos Mártires, 
Rainha dos confessores da fé, 
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Rainha das Virgens, 

Rainha de todos os Santos, 
Rainha concebida sem pecado original, 
Rainha assunta ao céu, 
Rainha do santo Rosário, 

Rainha da paz. 
 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, 

Senhor. 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, 

Senhor. 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade 

de nós. 
 
Rogai por nós, santa Mãe de Deus. 

Para que sejamos dignos das promessas de Cristo  

 
Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de 

salud de alma y cuerpo; y por la intercesión de Santa María, la 
Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las 
alegrías del cielo.  

Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
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VÉSPERAS 
 
V. Vinde, ó Deus em meu auxílio.  
R. Socorrei-me sem demora. 

 
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 

Hino 
Ó Pai, nesta Quaresma, 
ouvi nossos pedidos: 
na mais contrita prece  

nos vedes reunidos. 
 
Sondais as nossas almas, 
na fé tão inconstantes: 

se para vós se voltam, 
mudai-as quanto antes. 
 

Pecamos, na verdade, 
tão longe da virtude:  
Senhor, por vosso nome,  
a todos daí saúde. 

 
Fazei que nosso corpo,  
enfim disciplinado, 
o dia todo fuja 

da culpa e do pecado. 
 
 Que o tempo da Quaresma  
nos leve à santidade,  

e assim louvar possamos  
a glória da Trindade. 
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Ant. 1 Por vosso nome, libertai-nos,  

Senhor Deus onipotente!  
Dai-nos tempo necessário para a nossa conversão! 
 
SALMO 109(110),1-5.7 O Messias, Rei e Sacerdote 
É preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de 
seus pés (1Cor  15,25).  

 
Palavra do Senhor ao meu Senhor: *  
'Assenta-te ao meu lado direito  

† até que eu ponha os inimigos teus *  
como escabelo por debaixo de teus pés!'  
 

O Senhor estenderá desde Sião †  
vosso cetro de poder, pois Ele diz: *  
'Domina com vigor teus inimigos; 

 

tu és príncipe desde o dia em que nasceste; †  
na glória e esplendor da santidade, *  
como o orvalho, antes da aurora, eu te gerei!'  
 

Jurou o Senhor e manterá sua palavra: †  
'Tu és sacerdote eternamente, *  
segundo a ordem do rei Melquisedec!'  
 

À vossa destra está o Senhor, Ele vos diz: *  
'No dia da ira esmagarás os reis da terra! 
Beberás água corrente no caminho, *  
por isso seguirás de fronte erguida!' 

 
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. *  
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 

Ant. Por vosso nome, libertai-nos,  
Senhor Deus onipotente!  
Dai-nos tempo necessário para a nossa conversão!  
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Ant. 2 Fomos remidos pelo sangue precioso  

do Cordeiro imaculado, Jesus Cristo. 
 
SALMO 110(111) As grandes obras do Senhor 
Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus todo-poderoso! (Ap 

15,3). 

 
Eu agradeço a Deus de todo o coração *  
junto com todos os seus justos reunidos!  
Que grandiosas são as obras do Senhor, *  

elas merecem todo o amor e admiração!  
 
Que beleza e esplendor são os seus feitos! *  

Sua justiça permanece eternamente!  
O Senhor bom e clemente nos deixou *  
a lembrança de suas grandes maravilhas.  

 

Ele dá o alimento aos que o temem *  
e jamais esquecerá sua Aliança.  
Ao seu povo manifesta seu poder, *  
dando a ele a herança das nações. –  

 
Suas obras são verdade e são justiça, *  
seus preceitos, todos eles, são estáveis,  
confirmados para sempre e pelos séculos, *  

realizados na verdade e retidão.  
 
Enviou libertação para o seu povo, †  
confirmou sua Aliança para sempre. *  

Seu nome é santo e é digno de respeito.  
 
Temer a Deus é o princípio do saber, †  
e é sábio todo aquele que o pratica. *  

Permaneça eternamente o seu louvor. 
 
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. *  
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Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

 
Ant. Fomos remidos pelo sangue precioso  
do Cordeiro imaculado, Jesus Cristo. 
 

Ant. 3 O Cristo tomou sobre si nossas dores,  
carregou em seu corpo as nossas fraquezas. 
 
CÂNTICO 1Pd 2,21-24  
A paixão voluntária de Cristo, Servo de Deus 

 
O Cristo por nós padeceu, †  
deixou-nos o exemplo a seguir. *  

Sigamos,portanto, seus passos!  
Pecado nenhum cometeu, *  
nem houve engano em seus lábios.  

 

Insultado, ele não insultava; †  
ao sofrer e ao ser maltratado, *  
ele não ameaçava vingança;  
entregava, porém, sua causa *  

Àquele que é justo juiz.  
 
Carregou sobre si nossas culpas *  
em seu corpo, no lenho da cruz,  

para que, mortos aos nossos pecados, †  
na justiça de Deus nós vivamos. *  
Por suas chagas nós fomos curados.  
 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. *  
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 

O Cristo tomou sobre si nossas dores,  
carregou em seu corpo as nossas fraquezas. 
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Leitura breve (Cf. 1Cor 9,24-25) 

Os que correm no estádio correm todos juntos, mas um só ganha o 
prêmio. Correi de tal maneira que conquisteis o prêmio.Todo atleta 
se sujeita a uma disciplina rigorosa em relação a tudo, e eles 
procedem assim, para receberem uma coroa corruptível. Quanto a 

nós, a coroa que buscamos é incorruptível.  
 
Responsório breve  
R. Em abundância vós me dais muito vigor para o combate.  

* Ó Deus minha vitória! R.Em abundância.  
V. Vossa justiça me oriente. * Ó Deus.  
Glória ao Pai. R. Em abundância. 
 

Ant. Muitos outros creram nele e diziam à mulher: 
Já não é por tua fala que nele acreditamos; 
mas ouvimos e sabemos 

que este é, de fato, do mundo o Salvador. 
 
MAGNIFICAT Lc1,46-55  
A alegria da alma no Senhor  

  

A minha alma engrandece ao Senhor *  
e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador;  
pois ele viu a pequenez de sua serva, *  
desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita.  

 
O Poderoso fez por mim maravilhas *  
e Santo é o seu nome!  
Seu amor, de geração em geração, *  

chega a todos que o respeitam;  
 
demonstrou o poder de seu braço, *  

dispersou os orgulhosos;  
derrubou os poderosos de seus tronos *  
e os humildes exaltou; 
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De bens saciou os famintos, *  

e despediu, sem nada, os ricos.  
Acolheu Israel, seu servidor, *  
fiel ao seu amor,  
 

como havia prometido aos nossos pais, *  
em favor de Abraão e de seus filhos, para sempre.  
 
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. *  

Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 
Ant. Muitos outros creram nele e diziam à mulher: 
Já não é por tua fala que nele acreditamos; 

mas ouvimos e sabemos 
que este é, de fato, do mundo o Salvador. 
 

Preces  
Demos glória a Deus Pai, que fez de nós o seu povo eleito, 
renascido de uma semente incorruptível e eterna, por meio de seu 
Filho, a Palavra que se fez carne; e lhe supliquemos humildemente:  

 
Senhor, sede propício ao vosso povo!  

 
Deus de misericórdia, escutai as súplicas que vos dirigimos em 
favor do vosso povo,  

– e fazei que ele deseje sempre mais a vossa palavra do que o 
alimento corporal.  
 
Ensinai-nos a amar sinceramente e sem discriminação a gente de 

nossa terra e os povos de todas as raças,  
– e a trabalhar pela felicidade e concórdia de toda a humanidade.  
 

Acolhei com bondade os que se preparam para o renascimento 
espiritual do batismo,  
– para que, como pedras vivas, eles construam a vossa casa 
espiritual que é a Igreja.   
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Vós, que pela pregação do profeta Jonas exortastes os ninivitas à 

penitência,  
– convertei por vossa palavra os corações dos pecadores.  
 
Ajudai os agonizantes a esperarem confiantemente o seu encontro 

com Cristo,  
– para que se alegrem eternamente na visão da vossa face.  
 
Pai nosso 

  
Oração 
Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos 
indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o 

pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza para que, 
humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados 
pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 

Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 
O Senhor nos abençoe,  
nos livre de todo o mal  

e nos conduza à vida eterna. Amém. 
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TE DEUM 
 

Te Deum laudámus: * te 
Dóminum confitémur.  
Te ætérnum Patrem, * omnis 

terra venerátur.  
Tibi omnes ángeli, *  
tibi cæli et univérsæ 
potestátes:  

tibi chérubim et séraphim *  
incessábili voce proclamant:  
Sanctus, * Sanctus, * Sanctus 
*  

Dóminus Deus Sábaoth.  
Pleni sunt cæli et terra * 
maiestátis glóriæ tuae.  

Te gloriósus * Apostolórum 
chorus,  
te prophetárum * laudábilis 
númerus,  

te mártyrum candidátus * 
laudat exércitus.  
Te per orbem terrárum *  
sancta confitétur Ecclésia,  

Patrem * imménsæ 
maiestátis;  
venerándum tuum verum * et 

únicum Fílium;  

Sanctum quoque * 
Paráclitum Spíritum.  
   
Tu rex glóriæ, * Christe.  

Tu Patris * sempitérnus es 
Filius.  
Tu, ad liberándum 
susceptúrus hóminem, *  

Nós Vos louvamos, ó Deus, 
nós Vos bendizemos, Senhor. 
Toda a terra Vos adora, 

Pai eterno e omnipotente. 
Os Anjos, os Céus e todas as 
Potestades, 
os Querubins e os Serafins Vos 

aclamam sem cessar: 
Santo, Santo, Santo, Senhor Deus 
do Universo, 
o céu e a terra proclamam a vossa 

glória. 
O coro glorioso dos Apóstolos, 
a falange venerável dos Profetas, 

o exército resplandecente dos 
Mártires 
cantam os vossos louvores. 
A santa Igreja anuncia por toda a 

terra 
a glória do vosso nome: 
Deus de infinita majestade, 
Pai, Filho e Espírito Santo. 

 
Senhor Jesus Cristo, Rei da glória, 
Filho do Eterno Pai, 

para salvar o homem, tomastes a 

condição humana 
no seio da Virgem Maria. 
Vós despedaçastes as cadeias da 
morte 

e abristes as portas do Céu. 
Vós estais sentado à direita de 
Deus, na glória do Pai, 
e de novo haveis de vir para julgar 
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non horruísti Virginis 

úterum.  
Tu, devícto mortis acúleo, *  
aperuísti credéntibus regna 
cælórum.  

Tu ad déxteram Dei sedes, * 
in glória Patris.  
Iudex créderis * esse 
ventúrus.  

Te ergo, quæsumus, tuis 
fámulis súbveni, *  
quos pretióso sánguine 
redemísti.  

Ætérna fac cum sanctis tuis * 
in glória numerári.  
   

Salvum fac pópulum tuum, 
Dómine, *  
et bénedic hereditáti tuæ.  
Et rege eos, * et extólle illos 

usque in ætérnum.  
Per síngulos dies * 
benedícimus te;  
et laudámus nomen tuum in 

sæculum, *  
et in sæculum sæculi.  
Dignáre, Dómine, die isto *  
sine peccáto nos custodíre.  

Miserére nostri, Dómine, * 
miserére nostri.  
Fiat misericórdia tua, 
Dómine, super nos, *  

quemádmodum sperávimus 
in te.  
In te, Dómine, sperávi: *  
non confúndar in ætérnum. 

os vivos e os mortos. 

Socorrei os vossos servos, Senhor, 
que remistes com o vosso Sangue 
precioso; 
e recebei-os na luz da glória, 

na assembleia dos vossos Santos. 
 
Salvai o vosso povo, Senhor, 
e abençoai a vossa herança; 

sede o seu pastor e guia através dos 
tempos 
e conduzi-os às fontes da vida 
eterna. 

Nós Vos bendiremos todos os dias 
da nossa vida 
e louvaremos para sempre o vosso 

nome. 
Dignai-Vos, Senhor, neste dia, 
livrar-nos do pecado. 
Tende piedade de nós, Senhor, 

tende piedade de nós. 
Desça sobre nós a vossa 
misericórdia, 
porque em Vós esperamos. 

Em Vós espero, meu Deus, 
não serei confundido eternamente. 
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COMPLETAS 
 
V. Vinde, ó Deus, em meu auxílio.  
R. Socorrei-me sem demora.  

 
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.  
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.   
 

Depois, recomenda-se o exame de consciência (...) 
 
Hino 
Agora que o clarão da luz se apaga,  

a vós nós imploramos, Criador:  
com vossa paternal misericórdia,  
guardai-nos sob a luz do vosso amor.   
 

Os nossos corações sonhem convosco:  
no sono, possam eles vos sentir.  
Cantemos novamente a vossa glória  

ao brilho da manhã que vai surgir.  
 
Saúde concedei-nos nesta vida,  
as nossas energias renovai;  

da noite a pavorosa escuridão  
com vossa claridade iluminai.  
 
Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces,  

ouvi-nos por Jesus, nosso Senhor,  
que reina para sempre em vossa glória,  
convosco e o Espírito de Amor. 
 

Ant. Não temerás terror algum durante a noite:  
o Senhor te cobrirá com suas asas. 
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SALMO 90(91) Sob a proteção do Altíssimo 
Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões (Lc 10,19). 

 
Quem habita ao abrigo do Altíssimo * 
e vive à sombra do Senhor onipotente,  

diz ao Senhor: 'Sois meu refúgio e proteção, *  
sois o meu Deus, no qual confio inteiramente'.  
 
Do caçador e do seu laço ele te livra. *  

Ele te salva da palavra que destrói.  
Com suas asas haverá de proteger-te, *  
com seu escudo e suas armas, defender-te.  
 

Não temerás terror algum durante a noite, *  
nem a flecha disparada em pleno dia;  
nem a peste que caminha pelo escuro, *  

nem a desgraça que devasta ao meio-dia;  

 
Podem cair muitos milhares a teu lado, †  
podem cair até dez mil à tua direita: *  
nenhum mal há de chegar perto de ti.  

 
Os teus olhos haverão de contemplar * 
o castigo infligido aos pecadores;  
pois fizeste do Senhor o teu refúgio, *  

e no Altíssimo encontraste o teu abrigo.  
 
Nenhum mal há de chegar perto de ti, *  
nem a desgraça baterá à tua porta;  

pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos *  
para em todos os caminhos te guardarem.  
 

Haverão de te levar em suas mãos, * 
para o teu pé não se ferir nalguma pedra.  
Passarás por sobre cobras e serpentes, *  
pisarás sobre leões e outras feras. 
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'Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo *  

e protegê-lo, pois meu nome ele conhece.  
Ao invocar-me hei de ouvi-lo e atendê-lo, *  
e a seu lado eu estarei em suas dores. 
 

Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo, †  
vou conceder-lhe vida longa e dias plenos, *  
e vou mostrar-lhe minha graça e salvação'. 
 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. *  
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 
Ant. Não temerás terror algum durante a noite:  

o Senhor te cobrirá com suas asas.  
 
Leitura breve Ap 22,4-5  

Verão a sua face e o seu nome estará sobre suas frontes. Não haverá 
mais noite: não se precisará mais da luz da lâmpada, nem da luz do 
sol, porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles e eles reinarão por 
toda a eternidade. 

 
Responsório breve  
R. Senhor, em vossas mãos  
* Eu entrego o meu espírito. R. Senhor.  

V. Vós sois o Deus fiel, que salvastes vosso povo.  
* Eu entrego. Glória ao Pai. R.Senhor.  
 
Cântico evangélico, ant. 

Salvai-nos, Senhor, quando velamos,  
guardai-nos também quando dormimos!  
Nossa mente vigie com o Cristo,  
nosso corpo repouse em sua paz!  
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CÂNTICO DE SIMEÃO Lc 2,29-32  
Cristo, luz das nações e glória de seu povo  

 
Deixai, agora, vosso servo ir em paz, *  
conforme prometestes, ó Senhor.  

Pois meus olhos viram vossa salvação *  
que preparastes ante a face das nações:  
 
uma Luz que brilhará para os gentios *  

e para a glória de Israel, o vosso povo. 
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. *  
Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 

Ant. Salvai-nos, Senhor, quando velamos,  
guardai-nos também quando dormimos!  
Nossa mente vigie com o Cristo,  

nosso corpo repouse em sua paz!  

 
Oração  
Depois de celebrarmos neste dia a ressurreição do vosso Filho, nós 
vos pedimos, humildemente, Senhor, que descansemos seguros em 

vossa paz e despertemos alegres para cantar vosso louvor. Por 
Cristo, nosso Senhor. Amém. 
 
O Senhor todo-poderoso nos conceda uma noite tranquila  

e, no fim da vida, uma morte santa. 
R. Amém. 
 
Antífona final de Nossa Senhora 

Ave, Rainha do céu;  
ave, dos anjos Senhora;  
ave, raiz, ave, porta;  

da luz do mundo és aurora.  
Exulta, ó Virgem tão bela,  
as outras seguem-te após;  
nós te saudamos: adeus!  
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E pede a Cristo por nós!  

Virgem Mãe, ó Maria! 


