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A ter em conta:
Igreja * velas e copos para os fiéis * som e luz no interior da Igreja * som exterior na Procissão * marcação do ritmo do
percurso * carregar a cruz e lanternas * estandartes * bandeiras escuteiros * andor * custódia e incenso para a Bênção
do Santíssimo Sacramento no final.

Ordem da procissão
Cruz * Pendões, estandartes e bandeiras * Crianças da catequese * Escuteiros * Andor de Nossa Senhora
(ladeado pelos Bombeiros) * Acólitos * Sacerdotes * Autoridades * Som * Cantores e Leitores * Fiéis em geral.

Itinerário
Igreja Paroquial    Rua João Chagas    Rua Parque Anjos    Rua Olivença    Rua Eduardo Augusto
Pedroso   Av. Combatentes Grande Guerra   Rua Ernesto da Silva   Rua Luís de Camões   Calçada
do Rio  Rua Conde Rio Maior   Av. Bomveiros Voluntários (paragem)    Av. General Norton Matos  
Rua Marcos Portugal   Rua José Duro   Rua José Duarte Pedroso   Rua Victor Duarte Pedroso   Rua
Francisco Duarte Pedroso  Capela de Nossa Senhora do Cabo

INTRODUÇÃO DENTRO DA IGREJA

Saudação inicial do sacerdote

Bênção das velas
Ó Deus, / Vós que sois o Criador da luz / e nos destes, em Jesus Cristo, / a graça de vencermos as trevas do 
pecado, / dignai-Vos abençoar estas velas, / que acendemos em Vosso louvor; / e por intercessão da Virgem 
Mãe, / que aqui se manifestou revestida da Vossa luz, / fazei que perseveremos na fé, / até que um dia, 
quando o Senhor vier, / possamos ir ao Seu encontro, / com todos os Santos, / no Reino dos Céus. / Por 
Jesus Cristo, Nosso Senhor.

Convite à oração
Ajudados por Maria que nos quer oferecer o Seu Filho, Jesus, adoremos a Santíssima Trindade. Rezemos
com Maria, a Deus Pai, que olhou para a sua humilde Serva.
Rezemos como Maria, dispondo-nos a acolher o Dom do Espírito Santo. Rezemos em comunhão com Maria, 
meditando os mistérios da vida de seu Filho. 

Oferecimento do terço
Uno-me a todos os santos que estão no Céu, a todos os justos que estão sobre a Terra, a todas as almas fiéis
que estão neste lugar. Uno-me a Vós, meu Jesus, para louvar dignamente Vossa Santa Mãe, e louvar-Vos a
Vós, nela e por Ela. Renuncio a todas as distrações que me vierem durante este Rosário, que quero recitar
com modéstia, atenção e devoção, como se fosse o último da minha vida.

* O sacerdote enuncia o mistério * Um leitor proclama a passagem Bíblica * Outro leitor diz a meditação * O
sacerdote coloca a intenção da oração * No final de cada mistério: as jaculatórias e o cântico *



1.º Mistério:
A Anunciação do Anjo Gabriel a Nossa Senhora (Lc 1, 26-38)

Palavra
Ao sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem
desposada com um homem chamado José, da casa de David; e o nome da virgem era Maria. Ao entrar em
casa dela, o anjo disse-lhe: «Salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo.» Ao ouvir estas palavras, ela
perturbou-se e inquiria de si própria o que significava tal saudação. Disse-lhe o anjo: «Maria, não temas, pois
achaste graça diante de Deus. Hás-de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de
Jesus. Será grande e vai chamar-se Filho do Altíssimo. O Senhor Deus vai dar-lhe o trono de seu pai David,
reinará eternamente sobre a casa de Jacob e o seu reinado não terá fim.» Maria disse ao anjo: «Como será
isso,  se  eu não conheço homem?» O anjo  respondeu-lhe:  «O Espírito  Santo  virá  sobre  ti  e  a  força  do
Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer é Santo e será chamado Filho de
Deus. Também a tua parente Isabel concebeu um filho na sua velhice e já está no sexto mês, ela, a quem
chamavam estéril, porque nada é impossível a Deus.» Maria disse, então: «Eis a serva do Senhor, faça-se em
mim segundo a tua palavra.» E o anjo retirou-se de junto dela. 

Meditação (Papa Francisco, Christus Vivit, 43-44)
43. No coração da Igreja, resplandece Maria. É o grande modelo para uma Igreja jovem, que deseja seguir
Cristo com frescor e docilidade. Era ainda muito jovem quando recebeu o anúncio do anjo, não se coibindo de
fazer perguntas (cf. Lc 1, 34). Mas tinha uma alma disponível e disse: «Eis a serva do Senhor» (Lc 1, 38).
44. «Sempre impressiona a força do “sim” de Maria, jovem. A força daquele “faça-se em Mim”, que disse ao
anjo. Foi uma coisa distinta duma aceitação passiva ou resignada. Foi qualquer coisa distinta daquele “sim”
que por vezes se diz: “Bem; provemos a ver que sucede”. Maria não conhecia a frase “provemos a ver que
sucede”. Era determinada: compreendeu do que se tratava e disse “sim”, sem rodeios de palavras. Foi algo
mais, qualquer coisa de diferente. Foi o “sim” de quem quer comprometer-se e arriscar, de quem quer apostar
tudo, sem ter outra garantia para além da certeza de saber que é portadora duma promessa. Pergunto a cada
um de vós:  Sentes-te portador  duma promessa? Que promessa trago no meu coração,  devendo dar-lhe
continuidade? Maria teria, sem dúvida, uma missão difícil, mas as dificuldades não eram motivo para dizer
“não”. Com certeza teria complicações, mas não haveriam de ser idênticas às que se verificam quando a
covardia nos paralisa por não vermos, antecipadamente, tudo claro ou garantido. Maria não comprou um
seguro de vida! Maria embarcou no jogo e, por isso, é forte, é uma “influenciadora”, é a “influenciadora” de
Deus! O “sim” e o desejo de servir foram mais fortes do que as dúvidas e dificuldades».

Intenção
Senhor, que todas as mães, de olhos postos em Maria, estrela de esperança, saibam acolher no amor os seus
filhos desde o momento em que são concebidos e recebam de cada um de nós o testemunho da gratidão pelo
dom da vida.
Pai Nosso / Dez Ave Maria
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. / Como era no princípio, agora e sempre. Ámen.
- Ó Maria concebida sem pecado, / rogai por nós que recorremos a vós.
- Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno; / Levai as almas todas para o Céu, 
principalmente as que mais precisarem.

Cântico



2.º Mistério:
A Visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel (Lc 1,39-45)

Palavra
Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha, a uma cidade da Judeia.
Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou-lhe
de alegria no seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, erguendo a voz, exclamou: «Bendita és tu
entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E donde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu
Senhor? Pois, logo que chegou aos meus ouvidos a tua saudação, o menino saltou de alegria no meu seio.
Feliz de ti que acreditaste, porque se vai cumprir tudo o que te foi dito da parte do Senhor.»

Meditação (Papa Francisco, Christus Vivit, 46-48)
46. Maria era a donzela de alma grande que exultava de alegria, era a jovem com os olhos iluminados pelo
Espírito Santo, que contemplava a vida com fé e guardava tudo no seu coração. Não ficava quieta, punha-se
continuamente a caminho: quando soube que sua prima precisava d’Ela, não pensou nos próprios projetos,
mas «dirigiu-Se à pressa para a montanha».
47. E, sendo necessário proteger o seu menino, partiu com José para um país distante. Pelo mesmo motivo,
permaneceu no meio dos discípulos reunidos em oração à espera do Espírito Santo. Assim, com a presença
d’Ela, nasceu uma Igreja jovem, com os seus Apóstolos em saída para fazer nascer um mundo novo.
48. Aquela jovem é, hoje, a Mãe que vela pelos filhos: por nós, seus filhos, que muitas vezes caminhamos na
vida cansados, carentes, mas desejosos que a luz da esperança não se apague. Isto é o que queremos: que
a luz da esperança não se apague. A nossa Mãe vê este povo peregrino, povo jovem amado por Ela, que A
procura fazendo silêncio no próprio coração, ainda que haja muito ruído, conversas e distracções ao longo do
caminho. Mas, diante dos olhos da Mãe, só há lugar para o silêncio cheio de esperança. E, assim, Maria
ilumina de novo a nossa juventude.

Intenção
Confiados à intercessão da Virgem Santa Maria, nós Vos pedimos, Senhor, por todos os que sentem a tristeza
da solidão. Que saibamos ir ao seu encontro e levar-lhes a alegria da esperança na Salvação.

Pai Nosso / Dez Ave Maria
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. / Como era no princípio, agora e sempre. Ámen.
- Ó Maria concebida sem pecado, / rogai por nós que recorremos a vós.
-  Ó  meu  Jesus,  perdoai-nos  e  livrai-nos  do  fogo  do  inferno;  / Levai  as  almas  todas  para  o  Céu,
principalmente as que mais precisarem.

Cântico



3.º Mistério:
O Nascimento de Jesus em Belém (Lc 2,9-20)

Palavra
Um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor refulgiu em volta deles; e tiveram muito medo. O anjo
disse-lhes: «Não temais, pois anuncio-vos uma grande alegria, que o será para todo o povo: Hoje, na cidade
de David, nasceu-vos um Salvador, que é o Messias Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um menino
envolto em panos e deitado numa manjedoura.» 
De repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste, louvando a Deus e dizendo: «Glória a Deus
nas alturas e paz na terra aos homens do seu agrado.» Quando os anjos se afastaram deles em direcção ao
Céu, os pastores disseram uns aos outros: «Vamos a Belém ver o que aconteceu e que o Senhor nos deu a
conhecer.» Foram apressadamente e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Depois de
terem visto, começaram a divulgar o que lhes tinham dito a respeito daquele menino. Todos os que ouviram se
admiravam do que lhes diziam os pastores. Quanto a Maria, conservava todas estas coisas, ponderando-as
no seu coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido,
conforme lhes fora anunciado.

Meditação (Papa Francisco, Christus Vivit, 112-48)
112. Eis a primeira verdade que quero dizer a cada um: «Deus ama-te». Mesmo que já o tenhas ouvido – não
importa! –, quero recordar-to: Deus ama-te. Nunca duvides disto na tua vida, aconteça o que acontecer. Em
toda e qualquer circunstância, és infinitamente amado.
115. Para Ele, és realmente valioso; tu não és insignificante. Importa-Se contigo, porque és obra das suas
mãos. Por isso, presta atenção e lembra-Se de ti com carinho. Precisas de confiar «na recordação de Deus: a
sua memória não é um “disco rígido” que grava e armazena todos os nossos dados, a sua memória é um
coração terno e rico de compaixão, que se alegra em eliminar definitivamente todos os nossos vestígios de
mal». Não quer guardar a conta dos teus erros e, em todo o caso, ajudar-te-á a aprender alguma coisa
também com as tuas quedas. Porque te ama. Procura ficar um momento em silêncio, deixando-te amar por
Ele. Procura calar todas as vozes e alarido interior, e para um momento nos seus braços amorosos.
116. É um amor «que não se impõe nem esmaga, um amor que não marginaliza, não obriga a estar calado
nem  silencia,  um  amor  que  não  humilha  nem  subjuga.  É  o  amor  do  Senhor:  amor  diário,  discreto  e
respeitador, amor feito de liberdade e para a liberdade, amor que cura e eleva. É o amor do Senhor, que se
entende mais de levantamentos que de quedas, mais de reconciliação que de proibições, mais de dar nova
oportunidade que de condenar, mais de futuro que de passado».

Intenção
Senhora Nossa Mãe, que trouxestes em vós o Filho do Deus vivo, esperança da humanidade, intercedei junto
d’Ele para que O reconheçamos como o Deus da esperança, e sejamos suas testemunhas neste mundo
sedento da “verdadeira” vida.

Pai Nosso / Dez Ave Maria
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. / Como era no princípio, agora e sempre. Ámen.
- Ó Maria concebida sem pecado, / rogai por nós que recorremos a vós.
-  Ó  meu  Jesus,  perdoai-nos  e  livrai-nos  do  fogo  do  inferno;  / Levai  as  almas  todas  para  o  Céu,
principalmente as que mais precisarem.

Cântico



4.º Mistério:
A Apresentação de Jesus no Templo (Lc 2,25-35)

Palavra
Ora, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão; era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel.
O Espírito Santo estava nele. Tinha-lhe sido revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ter visto o
Messias do Senhor. Impelido pelo Espírito, veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus, a fim
de cumprirem o que ordenava a Lei a seu respeito. 
Simeão tomou-o nos braços e bendisse a Deus, dizendo: «Agora, Senhor, segundo a tua palavra, deixarás ir
em paz o teu servo, porque meus olhos viram a Salvação que ofereceste a todos os povos, Luz para se
revelar às nações e glória de Israel, teu povo.»
Seu pai e sua mãe estavam admirados com o que se dizia dele. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua
mãe: «Este menino está aqui para queda e ressurgimento de muitos em Israel e para ser sinal de contradição;
uma espada trespassará a tua alma. Assim hão-de revelar-se os pensamentos de muitos corações.» 

Meditação (Papa Francisco, Christus Vivit, 31.33)
31. Não é de longe nem de fora que Jesus vos ilumina, a vós jovens, mas a partir da própria juventude que
partilha convosco. É muito importante contemplar o Jesus jovem que os Evangelhos nos mostram, porque foi
verdadeiramente um de vós e, n’Ele, é possível reconhecer muitos traços dos corações jovens. Vemo-lo, por
exemplo, nas seguintes caraterísticas: «Jesus teve uma confiança incondicional no Pai, cuidou da amizade
com os seus discípulos e, até nos momentos de crise, permaneceu fiel a eles. Manifestou uma profunda
compaixão pelos mais fracos, especialmente os pobres, os doentes, os pecadores e os excluídos. Teve a
coragem de enfrentar as autoridades religiosas e políticas do seu tempo; viveu a experiência de Se sentir
incompreendido e descartado; experimentou o medo do sofrimento e conheceu a fragilidade da Paixão; dirigiu
o seu olhar para o futuro, colocando-Se nas mãos seguras do Pai e confiando na força do Espírito. Em Jesus,
todos os jovens se podem rever». [...]
33. O Senhor chama-nos a acender estrelas na noite doutros jovens; convida-nos a olhar os verdadeiros
astros, ou seja, aqueles sinais tão variados que Ele nos dá para não ficarmos parados, mas imitarmos o
semeador que observava as estrelas para poder lavrar o campo. Deus acende estrelas para nós, a fim de
podermos continuar a caminhar: «Às estrelas que brilham alegremente nos seus postos, Ele chama-as e elas
respondem» (Br 3, 34-35). Mas o próprio Cristo é, para nós, a grande luz de esperança e guia na nossa noite,
pois Ele é «a brilhante estrela da manhã».

Intenção
Com a atitude de Simeão no pensamento, nós Vos pedimos, Senhor, que os anciãos não se cansem de elevar
a Vós o seu louvor pelo dom da vida e saibam transmitir às novas gerações os valores de que são portadores.

Pai Nosso / Dez Ave Maria
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. / Como era no princípio, agora e sempre. Ámen.
- Ó Maria concebida sem pecado, / rogai por nós que recorremos a vós.
-  Ó  meu  Jesus,  perdoai-nos  e  livrai-nos  do  fogo  do  inferno;  / Levai  as  almas  todas  para  o  Céu,
principalmente as que mais precisarem.

Cântico



5.º Mistério:
A perda e o encontro de Jesus no Templo (Lc 2,45-51)

Palavra
Não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém, à sua procura. 
Três dias depois, encontraram-no no templo, sentado entre os doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. 
Todos quantos o ouviam, estavam estupefactos com a sua inteligência e as suas respostas. 
Ao vê-lo, ficaram assombrados e sua mãe disse-lhe: «Filho, porque nos fizeste isto? Olha que teu pai e eu 
andávamos aflitos à tua procura!» Ele respondeu-lhes: «Porque me procuráveis? Não sabíeis que devia estar 
em casa de meu Pai?» 
Mas eles não compreenderam as palavras que lhes disse. 
Depois desceu com eles, voltou para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe guardava todas estas coisas no 
seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens.

Meditação (Papa Francisco, Christus Vivit, 24-26)
24.  O  Evangelho  não  fala  da  meninice  de  Jesus,  mas  conta-nos  alguns  factos  da  sua  adolescência  e
juventude. Mateus coloca este período da juventude do Senhor entre dois episódios: o regresso da sua família
a Nazaré, depois do tempo de exílio, e o seu batismo no Jordão, onde começou a sua missão pública. As
últimas imagens de Jesus menino são a dum pequeno refugiado no Egipto e, depois, a dum repatriado em
Nazaré. As primeiras imagens de Jesus, jovem adulto, são as que no-Lo apresentam na multidão ao pé do rio
Jordão, para ser batizado pelo primo João Batista, como qualquer um do seu povo. [...]
26. No intervalo entre estes dois episódios, aparece um que mostra Jesus em plena adolescência: quando
regressou para Nazaré com seus pais, depois que estes O perderam e reencontraram no Templo. Em Nazaré,
diz o texto que Jesus «era-lhes submisso», pois não tinha rejeitado a sua família. Então Lucas acrescenta que
«Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens». Por outras palavras,
estava-Se preparando e, naquele período, ia aprofundando a sua relação com o Pai e com os outros. São
João Paulo II explicou que não crescia apenas fisicamente, mas «houve em Jesus também um crescimento
espiritual», porque «a plenitude de graça em Jesus era relativa à idade: havia sempre plenitude, mas uma
plenitude crescente com o crescer da idade».

Intenção
Virgem Santíssima, intercedei por todos os jovens e por seus pais e educadores para que saibam
acolher-se mutuamente. Saibamos também respeitar a liberdade de cada um ao dirigir-nos uns aos
outros.

Pai Nosso / Dez Ave Maria
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. / Como era no princípio, agora e sempre. Ámen.
- Ó Maria concebida sem pecado, / rogai por nós que recorremos a vós.
- Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno; / Levai as almas todas para o Céu, 
principalmente as que mais precisarem.

Cântico



ORAÇÕES

PARAGEM JUNTO AO QUARTEL DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALGÉS

Saudação à chegada

Oração
Senhor, toma-me, por instrumento da tua misericórdia.
Faz tuas as minhas mãos e orienta meus passos
para que eu possa levar, no momento preciso,
o ansiado salvamento a quantos estejam em perigo.
Multiplica, como fizeste aos pães e aos peixes,
o meu vigor físico e a minha agilidade
para que eu nunca esmoreça perante os maiores obstáculos e
para que eu possa vencê-los
sempre que disso dependa a missão de salvar
os que clamam por socorro.

Faz-me forte para resgatar da morte os que a ela se entregaram e
abençoa a minha boca para que eu possa soprar no peito do moribundos
o alento vital que lhes foge.
Faz-me paciente, perseverante, inteligente, abnegado e
ensina-me a amar o próximo mais ainda do que a mim mesmo
para que eu nunca falhe no cumprimento de meus deveres de bombeiro.
Dá-me, sobretudo, Senhor, total desprendimento,
para que jamais eu hesite no acto de salvar e, se necessário,
sacrifique a minha própria vida pela do meu semelhante.

Preparação e significado da bênção

ORAÇÃO DE BÊNÇÃO DE UMA IMAGEM DE NOSSA SENHORA

V. O nosso auxílio vem do Senhor.
R. Que fez o Céu e a Terra.

Escutai, irmãos, as palavras do Santo Evangelho, segundo São João: 

Naquele tempo, estavam junto à cruz de Jesus sua Mãe, a irmã de sua Mãe, Maria, mulher de Cléofas, e
Maria Madalena. Ao ver sua Mãe e o discípulo que amava, Jesus disse a sua Mãe: «Mulher, eis o teu filho».
Depois disse ao discípulo: «Eis a tua Mãe». E a partir daquela hora, o discípulo re cebeu-a em sua casa.

ORAÇÃO

Deus de bondade infinita, que na Virgem Santíssima destes à Igreja peregrina sobre a terra a imagem da sua
glória futura, concedei aos fiéis que neste lugar recorrerem e esta imagem da + Virgem Maria Nossa Senhora,
a graça de fixarem confiadamente os olhos naquela que resplandece como exemplo de virtudes para todos os
vossos eleitos. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amen.

Antiga Antífona a Nossa Senhora: À vossa protecção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus: não desprezeis as 
nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita.



CONSAGRAÇÃO À SANTÍSSIMA VIRGEM

Ave, Maria,
Filha bem-amada do eterno Pai,
Mãe admirável do Filho,
Esposa fidelíssima do Espírito Santo,
Templo Augusto da Santíssima Trindade.
Ave, Soberana princesa,
a Quem tudo está submisso no céu e na terra.
Ave, seguro refúgio dos pecadores, 
Nossa Senhora da Misericórdia,
que jamais repelistes pessoa alguma.
Ainda que pecador, prosto-me a vossos pés,
pedindo-Vos que me alcanceis de Jesus,
Vosso amado Filho, a contrição e o perdão
de todos os meus pecados e a divina Sabedoria.
Eu me consagro a Vós com tudo o que possuo.
Eu Vos tomo hoje, por minha Mãe e Senhora.
Tratai-me, pois, como o último dos vossos filhos e
o mais obediente dos vossos servos.
Atendei, minha Princesa,
atendei aos suspiros dum coração
que deseja amar-Vos e servir-Vos fielmente.
Não se possa dizer que entre todos  aqueles
que a Vós recorreram,
seja eu o primeiro desamparado.
Ó minha Esperança! Ó minha Vida!
Ó minha Fiel e Imaculada Virgem Maria:
Defendei-me, nutri-me, escutai-me, instruí-me,
salvai-me. Amen.

LADAINHA DE NOSSA SENHORA

Senhor, tende pidedade de nós / Senhor, tende pidedade de nós 
Cristo, tende pidedade de nós / Cristo, tende pidedade de nós
Senhor, tende pidedade de nós / Senhor, tende pidedade de nós

Cristo, ouvi-nos / Cristo, ouvi-nos
Cristo, atendei-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, 
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,
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

BÊNÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
(após a procissão)

Prostrados, adoremos Deus

V/. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-Vos.
R/. Peço-Vos perdão para os que não crêem, não adoram e não Vos amam.

V/ Graças e louvores se dêem a cada momento.
R/ Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.

V/. Bendito e louvado seja / o Santíssimo Sacramento da Eucaristia:
R/. Fruto do ventre sagrado / da Virgem puríssima Santa Maria.

Veneremos, adoremos a presença do Senhor,
nossa luz e pão da vida; cante a alma o seu louvor.
Adoremos no sacrário Deus oculto por amor.

Dêmos glória ao Pai do Céu, infinita majestade;
glória ao Filho e ao Santo Espírito, em espírito e verdade.
Veneremos, adoremos a Santíssima Trindade. Amen.



Incenso.

V/. Vós sois o Pão que desceu dos Céus.
R/. Para dar a vida ao mundo.

Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, 
concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso Corpo e Sangue que sintamos 
continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo.

Bênção
(acolhida em profundo silêncio)

Aclamações finais

Bendito seja Deus.
Bendito o seu santo nome.
Bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem.
Bendito o nome de Jesus.
Bendito o seu Sacratíssimo coração.
Bendito o seu preciosismo sangue.
Bendito Jesus no Santíssimo sacramento do altar.
Bendito o Espírito Santo Paráclito.
Bendita a excelsa mãe de Deus, Maria santíssima.
Bendita a sua santa e imaculada Conceição.
Bendita a sua gloriosa Assunção.
Bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe.
Bendito São José, seu castíssimo esposo.
Bendito seja Deus, nos seus anjos e nos seus santos.

A TREZE DE MAIO

A treze de Maio,
Na Cova da Iria,
Apareceu brilhando,
A Virgem Maria.

Ave, Ave,
Ave Maria,
Ave, Ave,
Ave Maria,

A Virgem Maria,
Cercada de Luz,
Nossa Mãe bendita
E Mãe de Jesus.

C'os males da guerra
O mundo sofria;
Portugal, ferido,
Sangrava e gemia.

Foi aos pastorinhos
Que a Virgem falou,
Desde então, nas almas
Nova luz brilhou!

Com doces palavras
Mandou-nos rezar
A Virgem Maria
Para nos salvar.

Achou logo a Pátria
Remédio ao seu mal;
E a Virgem bendita
Salvou Portugal.

Mas jamais esqueçam
Nossos corações
Que nos fez a Virgem
Determinações.

Falou contra o luxo,
Contra o impudor,
De imodestas modas
De uso pecador.

A treze de Outubro
Foi o seu adeus
E a Virgem Maria
Voltou para os céus.

À Pátria que é vossa,
Senhora dos Céus,
Dai honra, alegria
E a graça de Deus.

Todo o mundo a louve,
Para se salvar,
Desde o vale ao monte,
Desde o monte ao mar.



A MINHA ALMA GLORIFICA O SENHOR

A minha alma glorifica o Senhor,
porque olhou para a sua humilde serva.
A minha alma glorifica o Senhor

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

2. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva:
de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações.

3. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas:
Santo é o seu nome.

4. A sua misericórdia se estende de geração em geração
sobre aqueles que O temem.

5. Manifestou o poder do seu braço
e dispersou os soberbos.

6. Derrubou os poderosos de seus tronos
e exaltou os humildes.

7. Aos famintos encheu de bens
e aos ricos despediu de mãos vazias.

8. Acolheu a Israel, seu servo,
lembrado da sua misericórdia,

9. como tinha prometido a nossos pais,
a Abraão e a sua descendência para sempre.


