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ORAÇÃO DO TERÇO

MISTÉRIOS GOZOSOS
(2ª feira e Sábado)

1º Mistério – A Anunciação do Anjo a Maria

Leitura
Naquele tempo, o Anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma 
Virgem desposada com um homem chamado José, que era descendente de David. O nome da Virgem 
era Maria. Tendo entrado onde ela estava, disse o Anjo: «Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo». 
Ela icou perturbada com estas palavras e pensava que saudação seria aquela. Disse-lhe o Anjo: «Não 
temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um Filho, a quem porás 
o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-Se-á Filho do Altíssimo. O Senhor Deus Lhe dará o trono de 
seu pai David; reinará eternamente sobre a casa de Jacob e o seu reinado não terá im». Maria disse ao 
Anjo: «Como será isto, se eu não conheço homem?». O Anjo respondeu-lhe: «O Espírito Santo virá sobre 
ti e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o Santo que vai nascer será chamado Filho 
de Deus. E a tua parenta Isabel concebeu também um ilho na sua velhice e este é o sexto mês daquela a 
quem chamavam estéril; porque a Deus nada é impossível». Maria disse então: «Eis a escrava do Senhor; 
faça-se em mim segundo a tua palavra». (Lc 1, 26-38)

Meditação
O Evangelho, onde resplandece gloriosa a Cruz de Cristo, convida insistentemente à alegria. Apenas 
alguns exemplos: «Alegra-te» é a saudação do anjo a Maria. (EG 5)
A memória do povo iel, como a de Maria, deve icar transbordante das maravilhas de Deus. O seu 
coração, esperançado na prática alegre e possível do amor que lhe foi anunciado, sente que toda a palavra 
na Escritura, antes de ser exigência, é dom. (EG 142)

Oração
Senhor Jesus, ajuda-nos a estarmos atentos, como a Virgem Maria, a todos os anúncios que interpelam 
a nossa vida. Dá-nos a graça de saber dizer «Sim», para que as maravilhas de Deus possam continuar 
a manifestar-se em nós e em todos aqueles que encontramos. Virgem da escuta e da contemplação 
intercedei pela nossa Igreja de Lisboa em caminho sinodal.
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2º Mistério – A Visitação de Maria a Isabel

Leitura
Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a montanha, em direcção a uma 
cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, 
o menino exultou-lhe no seio. Isabel icou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: «Bendita és 
tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me é dado que venha ter comigo a Mãe do 
meu Senhor? Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, o menino exultou de 
alegria no meu seio. Bem-aventurada aquela que acreditou no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito 
da parte do Senhor». Maria disse, então: «A minha alma gloriica o Senhor e o meu espírito se alegra em 
Deus, meu Salvador». (Lc 1, 39-47)

Meditação
A visita de Maria a Isabel faz com que João salte de alegria no ventre de sua mãe. No seu cântico, Maria 
proclama: «O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador». E, quando Jesus começa o seu ministério, 
João exclama: «Esta é a minha alegria! E tornou-se completa!». O próprio Jesus «estremeceu de alegria 
sob a acção do Espírito Santo». A sua mensagem é fonte de alegria: «Manifestei-vos estas coisas, para 
que esteja em vós a minha alegria, e a vossa alegria seja completa». A nossa alegria cristã brota da fonte 
do seu coração transbordante. (EG 5)

Oração
Senhor Jesus, faz com que todos aqueles que encontramos possam reconhecer em nós a alegria da Vossa 
Presença, a im de iluminar e sustentar as suas vidas. Virgem da escuta e da contemplação, intercedei pela 
nossa Igreja de Lisboa em caminho sinodal.

3° Mistério – O Nascimento do Menino Jesus em Belém

Leitura
Por aqueles dias, saiu um édito da parte de César Augusto para ser recenseada toda a terra. Este 
recenseamento foi o primeiro que se fez, sendo Quirino governador da Síria. Todos iam recensear-se, 
cada qual à sua própria cidade. Também José, deixando a cidade de Nazaré, na Galileia, subiu até à 
Judeia, à cidade de David, chamada Belém, por ser da casa e linhagem de David, a im de se recensear 
com Maria, sua esposa, que se encontrava grávida. E, quando eles ali se encontravam, completaram-se os 
dias de ela dar à luz e teve o seu ilho primogénito, que envolveu em panos e recostou numa manjedoura, 
por não haver lugar para eles na hospedaria. (Lc 2, 1-7)

Meditação
A intimidade da Igreja com Jesus é uma intimidade itinerante, e a comunhão «reveste essencialmente a 
forma de comunhão missionária». Fiel ao modelo do Mestre, é vital que hoje a Igreja saia para anunciar 
o Evangelho a todos, em todos os lugares, em todas as ocasiões, sem demora, sem repugnâncias e sem 
medo. A alegria do Evangelho é para todo o povo, não se pode excluir ninguém; assim foi anunciada 
pelo anjo aos pastores de Belém: «Não temais, pois anuncio-vos uma grande alegria, que o será para todo 
o povo». O Apocalipse fala de «uma Boa Nova de valor eterno para anunciar aos habitantes da terra: a 
todas as nações, tribos, línguas e povos». (EG 23)

Oração
Senhor Jesus, Vós que quiseste nascer durante a noite e no espaço vazio de uma gruta, faz com que a 
estrela da manhã desperte no nosso coração, para iluminar todas as nossas noites e os espaços vazios 
da nossa indigência. Virgem da escuta e da contemplação, intercedei pela nossa Igreja de Lisboa em 
caminho sinodal.
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4° Mistério – A Apresentação do Menino Jesus no Templo

Leitura
Quando se cumpriu o tempo da sua puriicação, segundo a Lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para 
o apresentarem ao Senhor. Ora, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão; era justo e piedoso 
e esperava a consolação de Israel. Impelido pelo Espírito, veio ao templo, quando os pais trouxeram o 
menino Jesus, a im 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». 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». (Lc 2, 22.25.27-32.34-35)

Meditação
Um anúncio renovado proporciona aos crentes, mesmo tíbios ou não praticantes, uma nova alegria na fé 
e uma fecundidade evangelizadora. Na realidade, o seu centro e a sua essência são sempre o mesmo: o 
Deus que manifestou o seu amor imenso em Cristo morto e ressuscitado. Ele torna os seus iéis sempre 
novos; ainda que sejam idosos, «renovam as suas forças. Têm asas como a águia, correm sem se cansar, 
marcham sem desfalecer». Cristo é a «Boa Nova de valor eterno», sendo «o mesmo ontem, hoje e pelos 
séculos», mas a sua riqueza e a sua beleza são inesgotáveis. Ele é sempre jovem, e fonte de constante 
novidade. A Igreja não cessa de se maravilhar com a «profundidade de riqueza, de sabedoria e de ciência 
de Deus». (EG 11)

Oração
Senhor Jesus, tudo o que possuímos de belo vem de Vós, do Vosso amor e da Vossa solicitude. Maria, 
Mãe da Igreja, ajudai-nos a dizer o nosso «sim». Dai-nos a audácia de buscar novos caminhos para que 
chegue a todos o dom da beleza que não se apaga. Virgem da escuta e da contemplação, intercedei pela 
nossa Igreja de Lisboa em caminho sinodal.

5° Mistério – A perda e o Encontro do Menino Jesus no Templo

Leitura
Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém, pela festa da Páscoa. Quando Ele chegou aos doze 
anos, subiram até lá, segundo o costume da festa. Terminados esses dias, regressaram a casa e o menino 
icou em Jerusalém, sem que os pais o soubessem. Três dias depois, encontraram-no no templo, sentado 
entre os doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Ao vê-lo, icaram assombrados e sua mãe disse-
lhe: «Filho, porque nos izeste isto? Olha que teu pai e eu andávamos alitos 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. (Lc 2, 41-43.46.48-52)

Meditação
A fé não tem medo da razão; pelo contrário, procura-a e tem coniança nela, porque «a luz da razão e 
a luz da fé provêm ambas de Deus», e não se podem contradizer entre si. A evangelização está atenta 
aos progressos cientíicos para os iluminar com a luz da fé e da lei natural, tendo em vista procurar que 
sempre respeitem a centralidade e o valor supremo da pessoa humana em todas as fases da sua existência. 
Toda a sociedade pode ser enriquecida através deste diálogo que abre novos horizontes ao pensamento e 
amplia as possibilidades da razão. Também este é um caminho de harmonia e paciicação. (EG 242)
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Oração
Senhor Jesus, que a Vossa ternura nos envolva e a nossa razão se abra ao reconhecimento da Vossa 
Presença e ao diálogo com todos. Virgem da escuta e da contemplação, intercedei pela nossa Igreja de 
Lisboa em caminho sinodal.
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MISTÉRIOS LUMINOSOS
(5ª feira)

1 ° Mistério – Baptismo de Jesus

Leitura
Então, veio Jesus da Galileia ao Jordão ter com João, para ser baptizado por ele. João opunha-se, 
dizendo: «Eu é que tenho necessidade de ser baptizado por ti, e Tu vens a mim?». Jesus, porém, 
respondeu-lhe: «Deixa por agora. Convém que cumpramos assim toda a justiça». João, então, concordou. 
Uma vez baptizado, Jesus saiu da água e eis que se rasgaram os céus, e viu o Espírito de Deus descer 
como uma pomba e vir sobre Ele. E uma voz vinda do Céu dizia: «Este é o meu Filho muito amado, no 
qual pus todo o meu agrado». (Mt 3, 13-17)

Meditação
Em virtude do Baptismo recebido, cada membro do povo de Deus tornou-se discípulo missionário. 
Cada um dos baptizados, independentemente da própria função na Igreja e do grau de instrução da sua 
fé, é um sujeito activo de evangelização, e seria inapropriado pensar num esquema de evangelização 
realizado por agentes qualiicados enquanto o resto do povo iel seria apenas receptor das suas acções. 
A nova evangelização deve implicar um novo protagonismo de cada um dos baptizados. Esta convicção 
transforma-se num apelo dirigido a cada cristão para que ninguém renuncie ao seu compromisso de 
evangelização, porque, se uma pessoa experimentou verdadeiramente o amor de Deus que o salva, não 
precisa de muito tempo de preparação para sair a anunciá-lo, não pode esperar que lhe dêem muitas 
lições ou longas instruções. Cada cristão é missionário na medida em que se encontrou com o amor de 
Deus em Cristo Jesus; não digamos mais que somos «discípulos» e «missionários», mas sempre que 
somos «discípulos missionários». Se não estivermos convencidos disto, olhemos para os primeiros 
discípulos, que logo depois de terem conhecido o olhar de Jesus, saíram proclamando cheios de alegria: 
«Encontrámos o Messias». A Samaritana, logo que terminou o seu diálogo com Jesus, tornou-se 
missionária, e muitos samaritanos acreditaram em Jesus «devido às palavras da mulher». Também São 
Paulo, depois do seu encontro com Jesus Cristo, «começou imediatamente a proclamar que Jesus era o 
Filho de Deus». Porque esperamos nós?

Oração
Senhor Jesus, Vós que quisestes descer às águas do nosso pecado para o transigurar, dai-nos força e 
coragem para Vos anunciar até aos conins da terra. Virgem da escuta e da contemplação, intercedei pela 
nossa Igreja de Lisboa em caminho sinodal.

2° Mistério – Bodas de Caná

Leitura
Ao terceiro dia, celebrava-se uma boda em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Jesus e os seus 
discípulos também foram convidados para a boda. Como viesse a faltar o vinho, a mãe de Jesus disse-
lhe: «Não têm vinho!». Jesus respondeu-lhe: «Mulher, que tem isso a ver contigo e comigo? Ainda não 
chegou a minha hora». Sua mãe disse aos serventes: «Fazei o que Ele vos disser!». Ora, havia ali seis 
vasilhas de pedra preparadas para os ritos de puriicação dos judeus, com capacidade de duas ou três 
medidas cada uma. Disse-lhes Jesus: «Enchei as vasilhas de água». Eles encheram-nas até cima. Então 
ordenou-lhes: «Tirai agora e levai ao chefe de mesa». E eles assim izeram. O chefe de mesa provou a 
água transformada em vinho, sem saber de onde era - se bem que o soubessem os serventes que tinham 
tirado a água; chamou o noivo e disse-lhe: «Toda a gente serve primeiro o vinho melhor e, depois de 
terem bebido bem, é que serve o pior. Tu, porém, guardaste o melhor vinho até agora!». Assim, em 
Caná da Galileia, Jesus realizou o primeiro dos seus sinais miraculosos, com o qual manifestou a sua 
glória, e os discípulos creram nele. Depois disto, desceu a Cafarnaum com sua mãe, os irmãos e os seus 
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discípulos, e icaram ali apenas alguns dias. (Jo 2, 1-11)

Meditação
A família atravessa uma crise cultural profunda, como todas as comunidades e vínculos sociais. No caso 
da família, a fragilidade dos vínculos reveste-se de especial gravidade, porque se trata da célula básica 
da sociedade, o espaço onde se aprende a conviver na diferença e a pertencer aos outros e onde os pais 
transmitem a fé aos seus ilhos. O matrimónio tende a ser visto como mera forma de gratiicação afectiva, 
que se pode constituir de qualquer maneira e modiicar-se de acordo com a sensibilidade de cada um. 
Mas a contribuição indispensável do matrimónio à sociedade supera o nível da afectividade e o das 
necessidades ocasionais do casal. (EG 66)

Oração
Senhor Jesus, conirmai todas as famílias no amor e na concórdia, para que sejam uma verdadeira fonte 
de evangelização e nenhuma periferia ique privada da Vossa luz. Virgem da escuta e da contemplação, 
intercedei pela nossa Igreja de Lisboa em caminho sinodal.

3° Mistério – Anúncio do Reino de Deus

Leitura
Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, e proclamava o Evangelho de Deus, dizendo: 
«Completou-se o tempo e o Reino de Deus está próximo: arrependei-vos e acreditai no Evangelho». (Mc 
1, 14-15)

Meditação
Uma pastoral em chave missionária não está obcecada pela transmissão desarticulada de uma imensidade 
de doutrinas que se tentam impor à força de insistir. Quando se assume um objectivo pastoral e um 
estilo missionário, que chegue realmente a todos sem excepções nem exclusões, o anúncio concentra-se 
no essencial, no que é mais belo, mais importante, mais atraente e, ao mesmo tempo, mais necessário. 
A proposta acaba simpliicada, sem com isso perder profundidade e verdade, e assim se torna mais 
convincente e radiosa. (EG 35)

Oração
Senhor Jesus, muitas vezes não sabemos nem falar nem ensinar. Vós que podei tudo, passai através dos 
gestos e acontecimentos da nossa vida quotidiana. Ajudai-nos a anunciar sempre a alegria do Evangelho. 
Virgem da escuta e da contemplação, intercedei pela nossa Igreja de Lisboa em caminho sinodal.

4° Mistério – Transiguração do Senhor

Leitura
Levando consigo Pedro, João e Tiago, Jesus subiu ao monte para orar. Enquanto orava, o aspecto 
do seu rosto modiicou-se, e as suas vestes tornaram-se de uma brancura fulgurante. E dois homens 
conversavam com Ele: Moisés e Elias, os quais, aparecendo rodeados de glória, falavam da sua morte, 
que ia acontecer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam a cair de sono; mas, despertando, 
viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com Ele. Quando eles iam separar-se de Jesus, 
Pedro disse-lhe: «Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos três tendas: uma para ti, uma para Moisés e 
outra para Elias». Não sabia o que estava a dizer. Enquanto dizia isto, surgiu uma nuvem que os cobriu 
e, quando entraram na nuvem, icaram atemorizados. E da nuvem veio uma voz que disse: «Este é o meu 
Filho predilecto. Escutai-o». (Lc 9, 28-35)

Meditação
A primeira motivação para evangelizar é o amor que recebemos de Jesus, aquela experiência de sermos 
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salvos por Ele que nos impele a amá-Lo cada vez mais. Com efeito, um amor que não sentisse a 
necessidade de falar da pessoa amada, de a apresentar, de a tornar conhecida, que amor seria? Se não 
sentimos o desejo intenso de comunicar Jesus, precisamos de nos deter em oração para Lhe pedir que 
volte a cativar-nos. Precisamos de o implorar cada dia, pedir a sua graça para que abra o nosso coração 
frio e sacuda a nossa vida tíbia e supericial. Colocados diante d’Ele com o coração aberto, deixando que 
Ele nos olhe, reconhecemos aquele olhar de amor que descobriu Natanael no dia em que Jesus Se fez 
presente e lhe disse: «Eu vi-te, quando estavas debaixo da igueira!». Como é doce permanecer diante 
dum cruciixo ou de joelhos diante do Santíssimo Sacramento, e fazê-lo simplesmente para estar à frente 
dos seus olhos! Como nos faz bem deixar que Ele volte a tocar a nossa vida e nos envie para comunicar 
a sua vida nova! Sucede então que, em última análise, «o que nós vimos e ouvimos, isso anunciamos». 
A melhor motivação para se decidir a comunicar o Evangelho é contemplá-lo com amor, é deter-se nas 
suas páginas e lê-lo com o coração. Se o abordamos desta maneira, a sua beleza deslumbra-nos, volta a 
cativar-nos vezes sem conta. Por isso, é urgente recuperar um espírito contemplativo, que nos permita 
redescobrir, cada dia, que somos depositários dum bem que humaniza, que ajuda a levar uma vida nova. 
Não há nada de melhor para transmitir aos outros.

Oração
Virgem da escuta e da contemplação, intercedei pela nossa Igreja de Lisboa em caminho sinodal.

5° Mistério – Instituição da Eucaristia

Leitura
Quando chegou a hora, pôs-se à mesa e os Apóstolos com Ele. Disse-lhes: «Tenho ardentemente desejado 
comer esta Páscoa convosco, antes de padecer, pois digo-vos que já não a voltarei a comer até ela ter 
pleno cumprimento no Reino de Deus». Tomando uma taça, deu graças e disse: «Tomai e reparti entre 
vós, pois digo-vos que não tornarei a beber do fruto da videira, até chegar o Reino de Deus». Tomou, 
então, o pão e, depois de dar graças, partiu-o e distribuiu-o por eles, dizendo: «Isto é o meu corpo, que 
vai ser entregue por vós; fazei isto em minha memória». Depois da ceia, fez o mesmo com o cálice, 
dizendo: «Este cálice é a nova Aliança no meu sangue, que vai ser derramado por vós». (Lc 22, 14-20)

Meditação
Jesus deixa-nos a Eucaristia como memória quotidiana da Igreja, que nos introduz cada vez mais na 
Páscoa. A alegria evangelizadora refulge sempre sobre o horizonte da memória agradecida: é uma graça 
que precisamos de pedir. Os Apóstolos nunca mais esqueceram o momento em que Jesus lhes tocou 
o coração: «Eram as quatro horas da tarde». A memória faz-nos presente, juntamente com Jesus, uma 
verdadeira «nuvem de testemunhas». De entre elas, distinguem-se algumas pessoas que incidiram de 
maneira especial para fazer germinar a nossa alegria crente: «Recordai-vos dos vossos guias, que vos 
pregaram a palavra de Deus». Às vezes, trata-se de pessoas simples e próximas de nós, que nos iniciaram 
na vida da fé. … O crente é, fundamentalmente, «uma pessoa que faz memória». (EG 13)

Oração
Senhor Jesus faz de nós altar e tabernáculo da Vossa Presença, para que a memória do nosso primeiro 
encontro possa ser testemunho de comunhão, serviço e fé ardente e generosa. Virgem da escuta e da 
contemplação, intercedei pela nossa Igreja de Lisboa em caminho sinodal.



8

MISTÉRIOS DOLOROSOS
(3ª feira e 6ª feira)

1º Mistério – A Agonia de Jesus no Horto

Leitura
Saiu então e foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos seguiram também com 
Ele. Quando chegou ao local, disse-lhes: «Orai, para que não entreis em tentação». Depois afastou-
se deles, à distância de um tiro de pedra, aproximadamente; e, pondo-se de joelhos, começou a orar, 
dizendo: «Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice; contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua». 
Então, vindo do Céu, apareceu-lhe um anjo que o confortava. Cheio de angústia, pôs-se a orar mais 
instantemente, e o suor tornou-se-lhe como grossas gotas de sangue, que caíam na terra. Depois de orar, 
levantou-se e foi ter com os discípulos, encontrando-os a dormir, devido à tristeza. Disse-lhes: «Porque 
dormis? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação».

Meditação
Um desaio importante é mostrar que a solução nunca consistirá em escapar de uma relação pessoal e 
comprometida com Deus, que ao mesmo tempo nos comprometa com os outros. Isto é o que se veriica 
hoje quando os crentes procuram esconder-se e livrar-se dos outros, e quando subtilmente escapam de 
um lugar para outro ou de uma tarefa para outra, sem criar vínculos profundos e estáveis: «A imaginação 
e mudança de lugares enganaram a muitos». É um remédio falso que faz adoecer o coração e, às vezes, 
o corpo. Faz falta ajudar a reconhecer que o único caminho é aprender a encontrar os demais com 
a atitude adequada, que é valorizá-los e aceitá-los como companheiros de estrada, sem resistências 
interiores. Melhor ainda, trata-se de aprender a descobrir Jesus no rosto dos outros, na sua voz, nas 
suas reivindicações; e aprender também a sofrer, num abraço com Jesus cruciicado, quando recebemos 
agressões injustas ou ingratidões, sem nos cansarmos jamais de optar pela fraternidade. (EG 91)

Oração
Senhor Jesus, dai-nos a graça de unir a nossa oração à Vossa para que nunca nos fechemos à Vossa 
vontade. Virgem da escuta e da contemplação, intercedei pela nossa Igreja de Lisboa em caminho 
sinodal.

2° Mistério – A Flagelação de Jesus

Leitura
Os soldados do governador conduziram Jesus para o pretório e reuniram toda a corte à volta dele. 
Despiram-no e envolveram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lha na 
cabeça, e uma cana na mão direita. Dobrando o joelho diante dele, escarneciam-no, dizendo: «Salve! Rei 
dos Judeus!». E, cuspindo-lhe no rosto, agarravam na cana e batiam-lhe na cabeça. Depois de o terem 
escarnecido, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe as suas roupas e levaram-no para ser cruciicado. (Mt 27, 
27-31)

Meditação
Cada cristão e cada comunidade são chamados a ser instrumentos de Deus ao serviço da libertação e 
promoção dos pobres, para que possam integrar-se plenamente na sociedade; isto supõe estar docilmente 
atentos, para ouvir o clamor do pobre e socorrê-lo. … Ficar surdo a este clamor, quando somos os 
instrumentos de Deus para ouvir o pobre, coloca-nos fora da vontade do Pai e do seu projecto, porque 
esse pobre «clamaria ao Senhor contra ti, e aquilo tornar-se-ia para ti um pecado». (EG 187)

Oração
Senhor Jesus, dai-nos a graça de nos unirmos ao Vosso sofrimento para socorrermos e amarmos os 
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nossos irmãos e irmãs que sofrem. Virgem da escuta e da contemplação, intercedei pela nossa Igreja de 
Lisboa em caminho sinodal.

3° Mistério – A Coroação de Espinhos

Leitura
Então, Pilatos mandou levar Jesus e lagelá-lo. Depois, os soldados entrelaçaram uma coroa de espinhos, 
cravaram-lha na cabeça e cobriram-no com um manto de púrpura; e, aproximando-se dele, diziam-lhe: 
«Salve! Ó Rei dos judeus!». E davam-lhe bofetadas. (Jo 19, 1-3)

Meditação
A dignidade de cada pessoa humana e o bem comum são questões que deveriam estruturar toda a 
política económica, mas às vezes parecem somente apêndices adicionados de fora para completar um 
discurso político sem perspectivas nem programas de verdadeiro desenvolvimento integral. … A cómoda 
indiferença diante destas questões esvazia a nossa vida e as nossas palavras de todo o signiicado. A 
vocação dum empresário é uma nobre tarefa, desde que se deixe interpelar por um sentido mais amplo da 
vida; isto permite-lhe servir verdadeiramente o bem comum com o seu esforço por multiplicar e tornar 
mundo mais acessíveis a todos. (EG 203)

Oração
Senhor Jesus, ajudai-nos a levar o Vosso amor a todos, até aos conins da terra. Virgem da escuta e da 
contemplação, intercedei pela nossa Igreja de Lisboa em caminho sinodal.

4° Mistério – Caminho para o Calvário

Leitura
Jesus, levando a cruz às costas, saiu para o chamado Lugar da Caveira, que em hebraico se diz Gólgota, 
onde o cruciicaram, e com Ele outros dois, um de cada lado, icando Jesus no meio. (Jo 19, 17-18)

Meditação
Este critério evangélico recorda-nos que Cristo tudo uniicou em Si: céu e terra, Deus e homem, tempo 
e eternidade, carne e espírito, pessoa e sociedade. O sinal distintivo desta unidade e reconciliação de 
tudo n’Ele é a paz. Cristo «é a nossa paz». O anúncio do Evangelho começa sempre com a saudação de 
paz; e a paz coroa e cimenta em cada momento as relações entre os discípulos. A paz é possível, porque 
o Senhor venceu o mundo e sua permanente conlitualidade, «paciicando pelo sangue da sua cruz». 
Entretanto, se examinarmos a fundo estes textos bíblicos, descobriremos que o primeiro âmbito onde 
somos chamados a conquistar esta paciicação nas diferenças é a própria interioridade, a própria vida 
sempre ameaçada pela dispersão dialéctica. Com corações despedaçados em milhares de fragmentos, será 
difícil construir uma verdadeira paz social. (EG 209)

Oração
Senhor, ajudai-nos a não sobrecarregar mais a Vossa cruz. Convertei-nos o coração e mudai-nos 
interiormente para que o nosso testemunho de justiça e amor aos pobres não prive nenhuma periferia 
da Vossa luz. Virgem da escuta e da contemplação, intercedei pela nossa Igreja de Lisboa em caminho 
sinodal.

5° Mistério – Cruciixão e Morte de Jesus
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Leitura
Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, cruciicaram-no a Ele e aos malfeitores, um à direita 
e outro à esquerda. Jesus dizia: «Perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem». Ora, um dos 
malfeitores que tinham sido cruciicados insultava-o, dizendo: «Não és Tu o Messias? Salva-te a ti 
mesmo e a nós também». Mas o outro, tomando a palavra, repreendeu-o: «Nem sequer temes a Deus, tu 
que sofres o mesmo suplício? Quanto a nós, fez-se justiça, pois recebemos o castigo que as nossas acções 
mereciam; mas Ele nada praticou de condenável». E acrescentou: «Jesus, lembra-te de mim, quando 
estiveres no teu Reino». Ele respondeu-lhe: «Em verdade te digo: hoje estarás comigo no Paraíso». Por 
volta do meio-dia, as trevas cobriram toda a região até às três horas da tarde. O Sol tinha-se eclipsado e o 
véu do templo rasgou-se ao meio. Dando um forte grito, Jesus exclamou: «Pai, nas tuas mãos entrego o 
meu espírito.» Dito isto, expirou. (Lc 23, 33-34.39-46)

Meditação
Para quantos estão feridos por antigas divisões, resulta difícil aceitar que os exortemos ao perdão e à 
reconciliação, porque pensam que ignoramos a sua dor ou pretendemos fazer-lhes perder a memória e 
os ideais. Mas, se virem o testemunho de comunidades autenticamente fraternas e reconciliadas, isso 
é sempre uma luz que atrai. Por isso me dói muito comprovar como nalgumas comunidades cristãs, e 
mesmo entre pessoas consagradas, se dá espaço a várias formas de ódio, divisão, calúnia, difamação, 
vingança, ciúme, a desejos de impor as próprias ideias a todo o custo, e até perseguições que parecem 
uma implacável caça às bruxas. Quem queremos evangelizar com estes comportamentos? (EG 100)

Oração

Silêncio
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MISTÉRIOS GLORIOSOS
(4ª feira e Domingo)

1 ° Mistério – Ressurreição de Jesus

Leitura
Terminado o sábado, ao romper do primeiro dia da semana, Maria de Magdala e a outra Maria foram 
visitar o sepulcro. Nisto, houve um grande terramoto: o anjo do Senhor, descendo do Céu, aproximou-se 
e removeu a pedra, sentando-se sobre ela. O seu aspecto era como o de um relâmpago; e a sua túnica, 
branca como a neve. Os guardas, com medo dele, puseram-se a tremer e icaram como mortos. Mas o 
anjo tomou a palavra e disse às mulheres: «Não tenhais medo. Sei que buscais Jesus, o cruciicado; não 
está aqui, pois ressuscitou, como tinha dito. Vinde, vede o lugar onde jazia e ide depressa dizer aos seus 
discípulos: ‘Ele ressuscitou dos mortos e vai à vossa frente para a Galileia. Lá o vereis.’ Eis o que tinha 
para vos dizer». Afastando-se rapidamente do sepulcro, cheias de temor e de grande alegria, as mulheres 
correram a dar a notícia aos discípulos. (Mt 28, 1-8)

Meditação
A sua ressurreição não é algo do passado; contém uma força de vida que penetrou o mundo. Onde parecia 
que tudo morreu, voltam a aparecer por todo o lado os rebentos da ressurreição. É uma força sem igual. 
É verdade que muitas vezes parece que Deus não existe: vemos injustiças, maldades, indiferenças e 
crueldades que não cedem. Mas também é certo que, no a reaparecer e espalhar-se. Cada dia, no mundo, 
renasce a beleza, que ressuscita transformada através dos dramas da história. Os valores tendem sempre 
a reaparecer sob novas formas, e na realidade o ser humano renasceu muitas vezes de situações que 
pareciam irreversíveis. Esta é a força da ressurreição, e cada evangelizador é um instrumento deste 
dinamismo. (EG 276)

Oração
Senhor Jesus, lançai-nos numa vida nova, sustentai-nos na oração, para que a esperança certa da manhã 
da Ressurreição chegue a todos. Virgem da escuta e da contemplação, intercedei pela nossa Igreja de 
Lisboa em caminho sinodal.

2° Mistério – Ascensão de Jesus

Leitura
Estavam todos reunidos, quando lhe perguntaram: «Senhor, é agora que vais restaurar o Reino de 
Israel?». Respondeu-lhes: «Não vos compete saber os tempos nem os momentos que o Pai ixou com a 
sua autoridade. Mas ides receber uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas 
testemunhas em Jerusalém, por toda a Judeia e Samaria e até aos conins do mundo». Dito isto, elevou-
se à vista deles e uma nuvem subtraiu-o a seus olhos. E como estavam com os olhos ixos no céu, para 
onde Jesus se afastava, surgiram de repente dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: «Homens 
da Galileia, porque estais assim a olhar para o céu? Esse Jesus que vos foi arrebatado para o Céu virá da 
mesma maneira, como agora o vistes partir para o Céu». (Act 1, 6-11)

Meditação
Algumas pessoas não se dedicam à missão, porque crêem que nada pode mudar e assim, segundo elas, 
é inútil esforçar-se. Pensam: «Para quê privar-me das minhas comodidades e prazeres, se não vejo 
algum resultado importante?». Com esta mentalidade, torna-se impossível ser missionário. Esta atitude 
é precisamente uma desculpa maligna para continuar fechado na própria comodidade, na preguiça, na 
tristeza insatisfeita, no vazio egoísta. Trata-se de uma atitude autodestrutiva, porque «o homem não pode 
viver sem esperança: a sua vida, condenada à insigniicância, tornar-se-ia insuportável». No caso de 
pensarmos que as coisas não vão mudar, recordemos que Jesus Cristo triunfou sobre o pecado e a morte 
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e possui todo o poder. Jesus Cristo vive verdadeiramente. Caso contrário, «se Cristo não ressuscitou, é vã 
a nossa pregação». Diz-nos o Evangelho que, quando os primeiros discípulos saíram a pregar, «o Senhor 
cooperava com eles, conirmando a Palavra». E o mesmo acontece hoje. Somos convidados a descobri-
lo, a vivê-lo. Cristo ressuscitado e glorioso é a fonte profunda da nossa esperança, e não nos faltará a sua 
ajuda para cumprir a missão que nos conia. (EG 275)

Oração
Senhor Jesus, sustentai-nos no caminho. Aumentai em nós a coniança e a alegria de saber que Vós 
já vencestes a morte e o pecado e estais na glória junto do Pai. Virgem da escuta e da contemplação, 
intercedei pela nossa Igreja de Lisboa em caminho sinodal.

3° Mistério – Descida do Espírito Santo

Leitura
Quando chegou o dia do Pentecostes, encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar. De repente, 
ressoou, vindo do céu, um som comparável ao de forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde eles 
se encontravam. Viram então aparecer umas línguas, à maneira de fogo, que se iam dividindo, e poisou 
uma sobre cada um deles. Todos icaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, 
conforme o Espírito lhes inspirava que se exprimissem. (Act 2, 1-4)

Meditação
A fé signiica também acreditar n’Ele, acreditar que nos ama verdadeiramente, que está vivo, que é 
capaz de intervir misteriosamente, que não nos abandona, que tira bem do mal com o seu poder e a 
sua criatividade ininita. Signiica acreditar que Ele caminha vitorioso na história «e, com Ele, estarão 
os chamados, os escolhidos, os iéis». Acreditamos no Evangelho que diz que o Reino de Deus já está 
presente no mundo, e vai-se desenvolvendo aqui e além de várias maneiras: como a pequena semente que 
pode chegar a transformar-se numa grande árvore, como o punhado de fermento que leveda uma grande 
massa, e como a boa semente que cresce no meio do joio e sempre nos pode surpreender positivamente: 
ei-la que aparece, vem outra vez, luta para lorescer de novo. A ressurreição de Cristo produz por toda a 
parte rebentos deste mundo novo; e, ainda que os cortem, voltam a despontar, porque a ressurreição do 
Senhor já penetrou a trama oculta desta história; porque Jesus não ressuscitou em vão. Não iquemos à 
margem desta marcha da esperança viva! (EG 278)

Oração
Senhor Jesus, dai-nos a fé ardente e generosa para que anunciemos a esperança da Vossa vitória sobre a 
morte e o pecado a todos os que encontramos. Virgem da escuta e da contemplação, intercedei pela nossa 
Igreja de Lisboa em caminho sinodal.

4° Mistério – Assunção de Nossa Senhora

Leitura
Depois, apareceu no céu um grande sinal: uma Mulher vestida de Sol, com a Lua debaixo dos pés e com 
uma coroa de doze estrelas na cabeça. Estava grávida e gritava com as dores de parto e o tormento de dar 
à luz. Apareceu ainda outro sinal no céu: era um grande dragão de fogo com sete cabeças e dez chifres. 
Sobre as cabeças tinha sete coroas e, com a sua cauda, varreu a terça parte das estrelas do céu e lançou-as 
à terra. Depois colocou-se diante da Mulher que estava para dar à luz, a im de lhe devorar o ilho quando 
ele nascesse. Ela deu à luz um ilho varão. Ele é que há-de governar todas as nações com ceptro de ferro. 
Mas o ilho foi-lhe arrebatado para junto de Deus e do seu trono. E a Mulher fugiu para o deserto onde 
Deus lhe preparou um lugar, de modo a não lhe faltar aí o alimento durante mil duzentos e sessenta dias. 
(Ap 12, 1-6)
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Meditação
Na cruz, quando Cristo suportava em sua carne o dramático encontro entre o pecado do mundo e a 
misericórdia divina, pôde ver a seus pés a presença consoladora da Mãe e do amigo. Naquele momento 
crucial, antes de declarar consumada a obra que o Pai Lhe havia coniado, Jesus disse a Maria: «Mulher, 
eis o teu ilho!» E, logo a seguir, disse ao amigo bem-amado: «Eis a tua mãe!». ... Jesus deixava-nos a 
sua Mãe como nossa Mãe. E só depois de fazer isto é que Jesus pôde sentir que «tudo se consumara». 
Ao pé da cruz, na hora suprema da nova criação, Cristo conduz-nos a Maria; conduz-nos a Ela, porque 
não quer que caminhemos sem uma mãe; e, nesta imagem materna, o povo lê todos os mistérios do 
Evangelho. (EG 285)

Oração
Maria, Mãe da Igreja, ajudai-nos a dizer o nosso «sim» para que a alegria do Evangelho chegue até aos 
conins da terra. Virgem da escuta e da contemplação, intercedei pela nossa Igreja de Lisboa em caminho 
sinodal.

5° Mistério – Coroação de Nossa Senhora

Leitura
Maria disse, então: «A minha alma gloriica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. 
Porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante, me chamarão bem-aventurada todas 
as gerações. O Todo-poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende 
de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os 
soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e 
aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha 
prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência, para sempre». (Lc 1, 46, 55)

Meditação
À Mãe do Evangelho vivente, pedimos a sua intercessão a im de que este convite para uma nova etapa 
da evangelização seja acolhido por toda a comunidade eclesial. Ela é a mulher de fé, que vive e caminha 
na fé, e «a sua excepcional peregrinação da fé representa um ponto de referência constante para a Igreja». 
Ela deixou-Se conduzir pelo Espírito, através dum itinerário de fé, rumo a uma destinação feita de 
serviço e fecundidade. Hoje ixamos n’Ela o olhar, para que nos ajude a anunciar a todos a mensagem de 
salvação e para que os novos discípulos se tornem operosos evangelizadores. (EG 287)

Oração
Virgem e Mãe Maria,
Vós que, movida pelo Espírito,
acolhestes o Verbo da vida
na profundidade da vossa fé humilde,
totalmente entregue ao Eterno,
ajudai-nos a dizer o nosso «sim»
perante a urgência, mais imperiosa do que nunca,
de fazer ressoar a Boa Nova de Jesus.

Vós, cheia da presença de Cristo,
levastes a alegria a João o Baptista,
fazendo-o exultar no seio de sua mãe.
Vós, estremecendo de alegria,
cantastes as maravilhas do Senhor.
Vós, que permanecestes irme diante da Cruz
com uma fé inabalável,
e recebestes a jubilosa consolação da ressurreição,
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reunistes os discípulos à espera do Espírito
para que nascesse a Igreja evangelizadora.

Alcançai-nos agora um novo ardor de ressuscitados
para levar a todos o Evangelho da vida
que vence a morte.
Dai-nos a santa ousadia de buscar novos caminhos
para que chegue a todos
o dom da beleza que não se apaga.

Vós, Virgem da escuta e da contemplação,
Mãe do amor, esposa das núpcias eternas
intercedei pela Igreja, da qual sois o ícone puríssimo,
para que ela nunca se feche nem se detenha
na sua paixão por instaurar o Reino.

Estrela da nova evangelização,
ajudai-nos a refulgir com o testemunho da comunhão,
do serviço, da fé ardente e generosa,
da justiça e do amor aos pobres,
para que a alegria do Evangelho
chegue até aos conins da terra
e nenhuma periferia ique privada da sua luz.

Mãe do Evangelho vivente,
manancial de alegria para os pequeninos,
rogai por nós.

Amen. Aleluia!
(EG 288)


