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SANTO TERÇO

Invocação da Santíssima Trindade
Pelo sinal da santa cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos
nossos inimigos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
Invocação ao Espírito Santo
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e
acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito,
e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos: Ó
Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz
do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as
coisas segundo esse mesmo Espírito e gozemos sempre de
sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.
Creio
Creio em Deus Pai todo-poderoso, Criador do céu e da
terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo; nasceu da
Virgem Maria; padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado,
morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus; está sentado à direita de
Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir a julgar os vivos
e os mortos. Creio no Espírito Santo; na santa Igreja católica; na comunhão dos santos; na remissão dos pecados; na
ressurreição da carne; na vida eterna. Amém.
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Pai-nosso
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso
nome; venha a nós o vosso Reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia
nos dai hoje; perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós
perdoamos a quem nos tem ofendido; e não nos deixeis cair
em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Rainha do céu (no tempo pascal)
V. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia!
R. Porque quem merecestes trazer em vosso puríssimo seio,
aleluia!
Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois
vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e
na hora de nossa morte. Amém.
V. Ressuscitou como disse, aleluia!
R. Rogai a Deus por nós, aleluia!
Ave, Maria...
V. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia!
R. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia!
Ave, Maria...
Oremos: Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com
a ressurreição de vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso,
concedei-nos, vo-lo suplicamos, que, pelos merecimentos
de sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida
eterna. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém.
SANTO TERÇO
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Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no
princípio, agora e sempre. Amém.
Anjo do Senhor (fora do tempo pascal)
V. O anjo do Senhor anunciou a Maria.
R. E ela concebeu do Espírito Santo.
Ave, Maria...
V. Eis aqui a serva do Senhor.
R. Faça-se em mim segundo a vossa palavra.
Ave, Maria...
V. E o Verbo se fez carne.
R. E habitou entre nós.
Ave, Maria...
V. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.
R. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Oremos: Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça,
a fim de que, conhecendo pelo anúncio do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pela sua paixão
e morte à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso
Senhor. Amém.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no
princípio, agora e sempre. Amém.
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MISTÉRIOS GOZOSOS
(segundas e sábados)

Primeiro mistério:
Anunciação do anjo Gabriel a Nossa Senhora
“No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma
cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de
Davi. E o nome da virgem era Maria” (Lc 1,26-27).
A anunciação a Maria inaugura a “plenitude dos tempos”, isto é, o
cumprimento das promessas. Maria é convidada a conceber aquele
em quem habitará corporalmente toda a plenitude da divindade
(Catecismo da Igreja Católica, 484).

Segundo mistério:
Visita de Nossa Senhora a sua prima Isabel
“Maria partiu apressadamente para a região montanhosa,
a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o
bebê pulou de alegria em seu ventre. Isabel ficou plena do
Espírito Santo e exclamou com voz forte: ‘Você é bendita entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre!’”
(Lc 1,39-42).
A visitação de Maria a Isabel tornou-se, assim, visita de Deus ao seu
povo (Catecismo da Igreja Católica, 717).
MISTÉRIOS GOZOSOS
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Terceiro mistério:
Nascimento de Jesus em Belém
“O anjo disse aos pastores: ‘Não tenham medo! Porque eis
que lhes anuncio a Boa Notícia, uma grande alegria para
todo o povo: Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês
um Salvador, que é o Messias e Senhor’” (Lc 2,10-11).
Jesus nasce na humildade de um estábulo, no seio de uma família
pobre. As primeiras testemunhas desse acontecimento são simples
pastores. É nessa pobreza que se manifesta a glória do céu (Catecismo da Igreja Católica, 525).

Quarto mistério:
Apresentação do menino Jesus no templo
“Quando se completaram os dias para a purificação deles,
conforme a Lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém,
para apresentá-lo ao Senhor. Tal como está escrito na Lei
do Senhor: ‘Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor’” (Lc 2,22-23).
A apresentação de Jesus no templo mostra-o como primogênito que
pertence ao Senhor. Jesus é reconhecido como o Messias tão longamente esperado, “luz das nações” e “glória de Israel”, mas também
como “sinal de contradição” (Catecismo da Igreja Católica, 529).
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Quinto mistério:
Perda e encontro do menino Jesus no templo
“Três dias depois o encontraram no templo, sentado em
meio aos doutores, escutando-os e fazendo-lhes perguntas.
E todos os que o ouviam ficavam maravilhados com sua
inteligência e suas respostas” (Lc 2,46-47).
O reencontro de Jesus no templo é o único acontecimento que quebra
o silêncio dos Evangelhos sobre os anos da infância de Jesus. Nele,
Jesus revela o mistério da sua consagração total à missão decorrente
da sua filiação divina (Catecismo da Igreja Católica, 534).

MISTÉRIOS GOZOSOS
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DIA 1º – SÁBADO
SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Com fé e gratidão, iniciamos hoje o mês especial de devoção
para com a Santíssima Virgem. Desejamos, de fato, passar
“um mês com Maria”, louvando e bendizendo a Deus pelas
maravilhas que ele realizou na humilde serva de Nazaré. No
ventre de Maria, por obra do Espírito Santo, foi concebido o
Salvador da humanidade, Jesus Cristo. Agradeçamos a Deus
por ser tão bom conosco, e por nos ter dado Maria como Mãe.
Com grande alegria e graça, estamos vivendo o Ano de São
José, instituído pelo papa Francisco no dia 8 de dezembro de
2020. São José foi o guardião da Sagrada Família, e é o Padroeiro universal da Igreja. Humilde e justo, o pai adotivo de
Jesus soube fazer a vontade de Deus em sua vida. Hoje, celebrando a memória de São José Operário, rezemos por todos os
trabalhadores do mundo, para que encontrem, no trabalho de
cada dia, o sustento de suas famílias. Rezemos também pelos
desempregados, para que não percam a esperança de encontrar
um trabalho digno. São José Operário, rogai por nós!
Mistérios gozosos (página 6)

Evangelho do dia (Mateus 13,54-58)
Naquele tempo, voltando para sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: “De onde
lhe vêm essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do
carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Não são seus
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