“Só onde existe o amor e a fidelidade é que nasce e perdura a verdadeira liberdade.
Por isso, a Igreja defende adequadas medidas económicas e sociais para que a mulher
se realize plenamente em casa e no trabalho; para que o homem e a mulher - que
se unem em matrimónio e constituem família - sejam decididamente apoiados pelo
Estado; para que se defenda a vida dos filhos como sagrada e inviolável, desde o
momento da sua concepção; para que a natalidade seja dignificada, valorizada e
apoiada no plano jurídico, social e legislativo. Por isso, a Igreja opõe-se as todas as
formas de negação da vida humana e apoia tudo o que promove a ordem natural no
âmbito da instituição familiar.”
“Aqui se situa o urgente empenhamento dos cristãos na defesa dos direitos humanos,
preocupados com a totalidade da pessoa humana nas suas diversas dimensões. As
iniciativas que visam tutelar os valores essenciais e primários da vida, desde a sua
concepção, e da família, fundada sobre o matrimónio indissolúvel de um homem
com uma mulher, ajudam a responder a alguns dos mais insidiosos e perigosos desafios que hoje se colocam ao bem comum.”
_____
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Bento XVI

  

_____
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RITOS INICIAIS

1. CÂNTICO DE ENTRADA



      

Ma -ra -na - tha,

   


Ma -ra - na - tha.

F. Santos
      
 

Vem Se -nhor Je



            
     
 


7

sus, A - le - lu - ia

Vem Se -nhor Je - sus, A - le - lu - ia!

Vem, Senhor Jesus,
a terra te procura.
Tu és a luz
De toda a criatura.
Vem, Senhor Jesus,
A Igreja te espera,
Sol de justiça
Eterna primavera.
Vem, Senhor, Jesus,
Vem, Verbo de Deus:
Vem criar a nova terra
E os novos céus.

_____
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2. INVOCAÇÃO INICIAL
V. Deus, vinde em nosso auxílio!
R. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos!
V. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo
R. Como era no princípio, agora e sempre. Amen! Aleluia!

3. RITO DA ILUMINAÇÃO DA COROA DO ADVENTO
LITANIA


 

 
    

Assembleia




Vinde, Senhor Je -sus

I - lu -mi -nai - nos.

				
Vinde, Sol Nascente,
Iluminai-nos!
Vinde, Sabedoria do Altíssimo,
Vinde, Chefe da casa de Israel,
Vinde, Rebento da raiz de Jessé,
Vinde, Chave da Casa de David,
Vinde, Rei das nações,
Vinde, Emanuel, Deus-connosco,
Vinde, Luz esplendente da santa glória do Pai,
Vinde, desejado dos povos,
Vinde, Sol da Justiça,
Vinde, Príncipe da Paz,
Vinde, ó Luz sem ocaso,
Vinde, Pedra Angular da Igreja,
Vinde, Verbo eterno de Deus.

_____
4

LITURGIA DA PALAVRA
1. SALMODIA




                 
Antífona I

A - nun -ci - ai
Antífona I

a

to - dos os

po - vos e di - zei:

  


F. Santos

eis que
F. Santos

                  
 
 
  
  
 

6

vem oA - nun
Se-ci- - ai
nhora

pato -- dos
ra os
nos

po - vos
eis que
sal e di- - zei: var.

 









 1-9 
 Salmo 140 
Salmo 140 (141),
10

Oração na adversidade

vemDas
o mãos
Se do- Anjo
nhor
pa
- ra nos
sal doincenso,

subiu
à presença
de Deus o fumo


 -  var.
6

juntamente com as orações dos santos (Ap 8, 4).
Senhor a Vós clamo; socorei - me
sem de - mo - ra.
10
Salmo 140
11

 

11

Senhor
clamo; voz
socoreiquando
- me
escutaia aVósminha

 

escutai a

minha voz

quando

Suba até Vós a minha oração como incenso, *
elevem-se minhas mãos como oblação da tarde.
Guardai, Senhor, a minha boca, *
defendei a porta dos meus lábios.
Não deixeis meu coração inclinar-se para o mal, *
nem praticar a iniquidade com os malfeitores, †
nem tomar parte em seus lautos banquetes.
Castigue-me o justo *
e repreenda-me com misericórdia,
_____
5

 
     


sem de -Vos
moin --vo ra.
- co.

 
 

Vos in -vo - co.

mas o óleo dos ímpios nunca me perfume a cabeça; *
enquanto fazem o mal, não deixarei de rezar.
Os seus chefes foram precipitados contra o rochedo *
e compreenderam como eram suaves as minhas palavras.
Tal como terra cavada e lavrada, *
foram seus ossos dispersos à boca do abismo.
Para Vós, Senhor Deus, se voltam os meus olhos; *
em Vós me refugio, não me desampareis.
Defendei-me do laço que me prepararam, *
defendei-me das ciladas dos malfeitores.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo *,
como era no princípio agora e sempre. Amen.
Ant. 1 Anunciai a todos os povos e dizei: Eis que vem o Senhor para nos
salvar.
Antífona II
 


              
O Se -nhor vi - rá

6


  

na - que - le

9

  

luz.

13

Salmo 141

 
Em

14

com to -dos os seus san - tos

     



rá

alta

  F. Santos

   

di

-


a



u

-

e bri -lha




ma

gran - de

         

 

A - le - lu

-

ia.

A - le - lu

-

Salmo 141 (142)
Vós sois o meu refúgio
Tudo o que descreve o salmo se realizou no Senhor
durante a sua paixão (S. Hilário).



voz

clamo

ao
Se - nhor
_____
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ia.





luz.

13

A - le - lu

-

ia.

A - le - lu

Salmo 141

 
Em

alta


voz

clamo

ao

14

em alta voz imploro



Se - nhor

o

15

Ponho diante

d´Ele a

minha



afli ção

    


16

diante d´Ele descubro



Se - nhor.



 

ia.

 
  

 
 

-

a

mi nha_an gús - tia

Quando me desfalece o ânimo, *
Vós conheceis o meu caminho.
Na senda que vou trilhando, *
esconderam um laço.
Olhai à direita e vede: *
não há quem se interesse por mim.
Não encontro refúgio, *
não há quem olhe pela minha vida.
Clamei por Vós, Senhor; *
disse: Sois o meu abrigo,
A minha herança *
na terra dos vivos.
Atendei o meu clamor: *
estou reduzido à miséria.
Livrai-me dos meus perseguidores: *
eles são mais fortes do que eu.
_____
7

Tirai-me desta prisão *
e darei graças ao vosso nome.
Os justos hão-de rodear-me, *
pelo bem que me fizestes.
Glória ao Pai e ao Filho
e ao Espírito Santo *,
como era no princípio
agora e sempre. Amen.
Ant. 2 O Senhor virá com todos os seus santos e brilhará naquele dia uma
grande luz. Aleluia.
F. Santos


















Antífona
III

 
    F. Santos
   



 - de po
6
 - der   e 
 gran
 com
     Vi - rá o Se - nhor

           


6
Vi 
- rá o Se -nhor comgran
- de po
 - der  e





 o hão - de con - tem - plar.
   to - dos
 os ho
 - mens
      

Antífona III

10

to - dos os
ho - mens o
hão - de con - tem - plar.
Cântico (Filip 2, 6-11)
Cântico (Filip 2, 6-11)


  
 di - vi
-ção



Cristo, o Servo de Deus

 (Filip 2, 6-11)
  Cântico
10
11 Cristo
  Jesus, que era de condi
 Jesus, que era de condi
 Cristo
11
 Se valeu da sua igualdade com
  não
não Se valeu da sua igualdade

-ção

di - vi

Deus,
mas aniquilou Se
com Deus,
mas aniquilou Se

Assumindo a condição de servo, *
tornou-Se semelhante aos homens.
_____
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- na,

 
-  na,
 


a Si pró -prio

a Si pró -prio

Aparecendo como homem, humilhou-Se ainda mais, *
obedecendo até à morte e morte de cruz.
Por isso Deus O exaltou *
e Lhe deu o nome que está acima de todos os nomes,
para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem, *
no céu, na terra e nos abismos,
e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, *
para glória de Deus Pai.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo *,
como era no princípio agora e sempre. Amen.
Ant. 3 Virá o Senhor com grande poder e todos os homens O hão-de
contemplar.

2. CRISTO, VIDA DO MUNDO
I. Leitura bíblica
A Vida manifestou-se na terra
Da Primeira Epístola de S. João
O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos
olhos, o que contemplámos, o que tocámos com as nossas mãos acerca do
Verbo da Vida, é o que vos anunciamos. Porque a Vida manifestou-se e nós
vimos e damos testemunho dela. Nós vos anunciamos a Vida eterna que
estava junto do Pai e nos foi manifestada. Nós vos anunciamos o que vimos
e ouvimos, para que estejais também em comunhão connosco. E a nossa
comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos tudo isto
para que a vossa alegria seja completa.
_____
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I. Texto catequético
A defesa da vida
Da Encíclica O Evangelho da Vida do Servo de Deus Papa João Paulo II
Frente às inumeráveis e graves ameaças contra a vida, presentes no mundo
contemporâneo, poder-se-ia ficar como que dominado por um sentido de
impotência insuperável: jamais o bem poderá ter força para vencer o mal!
Este é o momento em que o Povo de Deus, e nele cada um dos crentes,
é chamado a professar, com humildade e coragem, a própria fé em Jesus
Cristo, «o Verbo da Vida». O Evangelho da Vida não é uma simples reflexão,
mesmo se original e profunda, sobre a vida humana; nem é apenas um preceito destinado a sensibilizar a consciência e provocar mudanças significativas na sociedade; tão-pouco é a ilusória promessa de um futuro melhor. O
Evangelho da Vida é uma realidade concreta e pessoal, porque consiste no
anúncio da própria pessoa de Jesus.

I. Cântico

 
 

A. Cartageno
   
 










         

5
-ta -va
jun - to do
Pai, ma -ni -fes
    A  vi - da que_es


  
   
 
  
 
8
 tou - se na  ter - ra  e nós vi - mos a su - a
 


     

gló - ria,

e nós

vi - mos a

su - a

gló

-

ria.

No princípio era o Verbo, o Verbo estava em Deus e o Verbo era Deus
Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens.
_____
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II. Leitura bíblica
Antes do teu nascimento, Eu já te conhecia
Do Livro do Profeta Jeremias
A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: «Antes de te haver formado no ventre materno, Eu já te conhecia; antes que saísses do seio de tua
mãe, Eu te consagrei e te constituí profeta das nações.»
E eu respondi: «Ah! Senhor Deus, eu não sei falar, pois ainda sou um jovem.»
Mas o Senhor replicou-me: «Não digas: ‘Sou um jovem’. Pois irás aonde Eu
te enviar e dirás tudo o que Eu te mandar. Não terás medo diante deles, pois
Eu estou contigo para te livrar».

II. Texto catequético
O valor incomparável da pessoa humana desde a concepção
Da Encíclica O Evangelho da Vida do Servo de Deus Papa João Paulo II
A vida humana atravessa situações de grande fragilidade, quer ao entrar no
mundo, quer quando sai do tempo para ir ancorar-se na eternidade. Meditemos nas palavras dirigidas por Deus diz a Jeremias: «Antes que fosses
formado no ventre de tua mãe, Eu já te conhecia; antes que saísses do seio
materno, Eu te consagrei». A existência de cada indivíduo, desde as suas
origens, obedece ao desígnio de Deus. Como pensar que este maravilhoso
processo de germinação da vida possa subtrair-se, por um só momento, à
obra sapiente e amorosa do Criador para ficar abandonado ao arbítrio do
homem?

_____
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II. Cântico

4


  


   

dou
gra ças, Se



    


  
  


     
Eu

Vos

que_ad - mi - ra - vel - men - te

me

cri - as




A. M. Seiça


- nhor,

-



por -

tes.

Senhor, Vós formastes as entranhas do meu corpo
e me criastes no seio de minha mãe.
Eu Vos dou graças por me terdes feito tão maravilhosamente:
admiráveis são as vossas obras.
Vós conhecíeis já a minha alma
e nada do meu ser Vos era oculto,
quando secretamente era formado,
modelado nas profundidades da terra.
Ainda em embrião se viam minhas obras
e já meus dias estavam marcados no vosso livro;
estavam escritos e fixados
antes que um só deles existisse.
III. Leitura bíblica
Bendito é o fruto do teu ventre
Do Evangelho segundo São Lucas
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 ficou 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.»
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III. Texto catequético
O valor incomparável da pessoa humana desde a concepção
Da Encíclica O Evangelho da Vida do Servo de Deus Papa João Paulo II
A revelação do Novo Testamento confirma o reconhecimento indiscutível
do valor da vida desde os seus inícios. O valor da pessoa, desde a sua concepção, é celebrado no encontro da Virgem Maria e Isabel e entre as duas crianças, que trazem no seio. São precisamente eles, os meninos, a revelarem a
chegada da era messiânica: no seu encontro, começa a agir a força redentora
da presença do Filho de Deus no meio dos homens. Como escreve Santo
Ambrósio: «Isabel foi a primeira a escutar a voz, mas João foi o primeiro a
pressentir a graça. Aquela escutou segundo a ordem da natureza; este exultou em virtude do mistério. Ela apreendeu a chegada de Maria; este, a do
Senhor. A mulher ouviu a voz da mulher; o menino sentiu a presença do
Filho. O filho exultou de alegria; a mãe ficou cheia do Espírito Santo. A mãe
não se antecipou ao filho; foi este que, uma vez cheio do Espírito Santo, o
comunicou a sua mãe».
III. Cântico


  


    
5
Ben - di - ta sois Vós
      
    

e ben - di -to_é_o fru - to

 




  


    



en - tre_as mu

do vos - so

Não há louvores dignos de Vós, ó Virgem Maria:
Trouxestes em vosso seio o Rei do universo.

_____
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-

ven

lhe - res,

-



S. Marques



tre.

RITO DA BÊNÇÃO DAS GRÁVIDAS
Presidente:
Senhor Deus, Criador do género humano,
cujo Filho, pelo poder do Espírito Santo,
Se dignou nascer da Virgem Maria,
para redimir e salvar os homens,
libertando-os da dívida do antigo pecado,
escutai com bondade as preces destas vossas servas,
que humildemente Vos suplicam pela saúde dos filhos que vão nascer,
e concedei-lhes um parto feliz,
para que, entrando seus filhos na comunidade dos fiéis,
se dediquem plenamente ao vosso serviço
e alcancem a vida eterna.
Por Nosso Senhor.
R. Amen.
P. Invoquemos juntos a intercessão da Mãe do Redentor:
R. Ave, Maria, cheia de graça...
P. À vossa protecção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus.
Não desprezeis as nossas súplicas nas nossas necessidades,
R. Mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita.
P. O Senhor confirme a tua fé,
fortaleça a tua esperança
e aumente cada vez mais a tua caridade.
R. Amen.
P. No momento do parto,
Ele atenda as tuas súplicas
e te conforte com a Sua graça.
R. Amen.

_____
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P. Deus, que alegrou o mundo
pelo parto da bem-aventurada Virgem Maria,
encha de santa alegria o teu coração
e te conserve incólume juntamente com teu filho.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
R. Amen.
(Todos se sentam e enquanto as grávidas regressam aos lugares, canta-se.)
Cântico:
Sicut novellae olivarum Ecclesiae sint in circuitu filii mensa Domini.
(Como rebentos de oliveira para a Igreja, são os filhos em redor da mesa do
Senhor.)
IV. Leitura bíblica
A minha alma glorifica o Senhor
Do Evangelho segundo São Lucas
Isabel disse a Maria: «Bem-aventurada aquela que acreditou no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito da parte do Senhor».
Maria disse então: «A minha alma glorifica o Senhor e o meu Espírito se
alegra em Deus meu Salvador».
IV. Texto catequético
A maternidade de Maria e da Igreja
Da Encíclica O Evangelho da Vida do Servo de Deus Papa João Paulo II
Maria é uma mensagem de viva consolação para a Igreja na sua luta contra a
morte. Ao mostrar-nos o seu Filho, assegura-nos que n’Ele as forças da morte
já foram vencidas: «Morte e vida combateram, mas o Príncipe da Vida reina
vivo após a morte».
_____
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IV. Cântico Evangélico (Magnificat)
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Assembleia

     

N. Fileno
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Eis que_o Se - nhor vem de lon
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15

Magnificat (Lc 1, 46-55)

16

A

  
   

 

-

ge

e_i - nun -da to -da_a

com o_es -ple - dor da su - a

mi - nha alma glorifica

o Se

gló

 



   

- nhor,

e o meu espírito se alegra em Deus meu Sal - va - dor.

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,
_____
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-

ria.

como tinha prometido a nossos pais, *
a Abraão e à sua descendência para sempre.
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, *
como era no princípio, agora e sempre. Amen.
Ant. Eis que o Senhor vem de longe e inunda toda a terra com o esplendor
da sua glória.
ORAÇÃO PELA VIDA
(todos em conjunto)
Ó Maria, aurora do mundo novo,
Mãe dos viventes, confiamo-Vos a causa da vida:
olhai, Mãe, para o número sem fim de crianças
a quem é impedido nascer,
de pobres para quem se torna difícil viver,
de homens e mulheres vítimas de inumana violência,
de idosos e doentes assassinados pela indiferença
ou por uma suposta compaixão.
Fazei com que todos aqueles
que crêem no Vosso Filho saibam anunciar,
com desassombro e amor,
aos homens do nosso tempo o Evangelho da vida.
Alcançai-lhes a graça de o acolher
como um Dom sempre novo,
a alegria de o celebrar com gratidão
em toda a sua existência,
e a coragem para o testemunhar
com laboriosa tenacidade, para construírem,
juntamente com todos os homens de boa vontade,
a civilização da verdade e do amor,
para louvor e glória de Deus
Criador e amante da vida.
Ámen.

_____
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3. HOMILIA
4. MEDITAÇÃO PESSOAL
EXPOSIÇÃO E ADORAÇÃO
DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
Durante a procissão, canta-se:


 
      

C. Silva







          






 

                  
10
nós da Vir -gem Mãe, pe - nhor da_e ter - na
gló - ria pro -me 





  
         
6

Ó ver -da - dei - ro

ti - da!

Ó

cor -po do Se - nhor, nas - ci - do pa - ra

ver - da - dei - ro

cor -po do Se - nhor!

O Cordeiro de Deus, oferecido
A seu Eterno Pai em sacrifício,
Morre na cruz, para salvar o mundo.
Do lado aberto corre sangue e água,
E o discípulo amado é testemunha
Desta fonte de graça e de saúde.
Quando a morte bater à nossa porta,
E travarmos o último combate,
Jesus piedoso, Filho de Maria,
Fica connosco, pão da vida eterna!
P. Graças e louvores se dêem a todo o momento,
R. Ao santíssimo e diviníssimo Sacramento.
_____
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ACLAMAÇÕES E PRECES


  

Solista

3

 

Cristo, Pão

 

5

da Vi - da,


 

Caminho, Verdade

 

Fonte de

e Vi - da,

 


todo_o Bem,

 
    

Assembleia

Az. Oliveira

Ben - di - to se - jais.

    
 
Ben -di - to se - jais.

    

Ben -di - to se - jais.

Alimento da Vossa Igreja
Cordeiro da Nova Páscoa
Altar da Nova Aliança

bendito sejais.

Sede-nos propício,				
De todo o mal,					
De todo o pecado,				
De toda a injustiça, 				
De toda a violência
Da morte eterna,				
Pela vossa Encarnação,				
Pela vossa Morte e Ressurreição,		
Pela efusão do Espírito Santo,
		
A nós pecadores,				
Governai e defendei a santa Igreja,		
Assisti o Santo Padre e todos os Bispos,
Concedei a paz a todos os povos,		
Iluminai os governantes das nacões, 		
Fortalecei os promotores da justiça, 		
Defendei os oprimidos, 			

livrai-nos, Senhor.

_____
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ouvi-nos, Senhor.

Dai o vosso auxílio aos atribulados,		
ouvi-nos, Senhor.
Dai saúde aos enfermos, 			
Socorrei os que não têm trabalho, 		
Alentai os que defendem a vida, 		
Velai pelas crianças sem amor, 			
Protegei a vida que Vós criastes, 		
Protegei as mulheres que estão para ser mães,
Santificai as famílias,				
Cristo, ouvi-nos.				
Cristo, atendei-nos.				

Cristo, ouvi-nos.
Cristo, atendei-nos.

ORAÇÃO DO ANJO
Presidente:
Rezemos todos juntos a oração que o Anjo de Portugal ensinou aos três
pastorinhos:
Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo,
adoro-Vos profundamente
e ofereço-Vos o Preciosíssimo Corpo,
Sangue, Alma e Divindade de Jesus Cristo,
presente em todos os sacrários da Terra,
em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças
com que Ele mesmo é ofendido.
E pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração
e do Coração Imaculado de Maria,
peço-Vos a conversão dos pobres pecadores.

_____
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TANTUM ERGO
Greg.












  
        

Tan-tum er - go

sa - cra - men - tum ve - ne - re-mur cer - nu - i

  


 
 
                

2

Et an - ti - quum do - cu - men -tum

no - vo ce - dat ri - tu - i

 
    
                 

3

prae-stet fi - des su - ple - me - tum sen - su - um de

4

    

-

Genitori genitoque
Laus et jubilatio,
Salus, honor, virtus quoque,
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio.

A - men.

A tão admirável Sacramento,
adoremos com humildade.
As figuras da antiga lei cedam o lugar ao novo rito.
Sirva a fé de suplemento à debilidade dos sentidos.
Demos glória ao Pai do Céu,
Igualmente demos glória ao Filho.
Prestemos o preito, a honra e a exaltação.
E ao Espírito, de ambos procedente,
Seja dado igual louvor. Ámen
_____
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BÊNÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
Presidente:
Oremos.
Deus eterno e omnipotente,
que nos dais a graça de acreditar e proclamar
que Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria
e por nós morto na cruz,
está presente no Santíssimo Sacramento,
fazei-nos encontrar nesta fonte divina,
o fruto da eterna salvação.
Por Nosso Senhor.

ACLAMAÇÕES DEPOIS DA BÊNÇÃO DO SANTÍSSIMO
(todos em simultâneo)
Bendito seja Deus,
Bendito Seu Santo Nome,
Bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem.
Bendito o Nome de Jesus.
Bendito o seu Sacratíssimo Coração.
Bendito o seu Preciosíssimo 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 Deus nos seus Anjos e nos seus Santos.
_____
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REPOSIÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
Cântico
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F. Lapa
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Ó memorial da morte do Senhor!
Ó vivo pão que aos homens dás a vida!
Que a minha alma sempre de Ti viva!
Que sempre lhe seja doce o Teu sabor!
Jesus, a Quem contemplo oculto agora.
Dá-me o que eu desejo ansiosamente:
Ver-Te, face a face, na Tua glória
E na glória contemplar-Te eternamente.
BENÇÃO DOS OBJECTOS RELIGIOSOS
Presidente:
Como filhos de Deus, elevemos ao nosso Pai Celeste a oração que o Senhor
nos ensinou:
Pai Nosso...
P. Nós Vos bendizemos, Pai santo, amigo e benfeitor do género humano,
que enviastes ao mundo o vosso Filho Unigénito, para que,
encarnando no seio da Virgem imaculada, fosse o nosso salvador
e irmão primogénito, em tudo semelhante a nós, excepto no pecado.
Em Cristo nos destes o supremo exemplo de santidade:
a Igreja venera-O na sua infância e, ao vê-l’O como débil menino no berço,
adora-O como Deus todo-poderoso.
_____
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Por isso humildemente Vos suplicamos, Senhor, que os vossos fiéis,
ao venerarem estas imagens, e ao levarem consigo estes símbolos de fé e
piedade, tenham os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, nosso Salvador.
Pai santo, o vosso Filho seja para eles o caminho que os conduza a Vós,
a verdade que ilumine os seus corações, a vida de que se alimentem e vivam,
a luz que dissipe as trevas do caminho, a pedra em que repousem das fadigas,
e a porta que os introduza na nova Jerusalém.
Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
R. Amen.
ORAÇÃO FINAL
Presidente:
Despertai, Senhor, nos vossos fiéis a vontade firme de se prepararem, pela
prática das boas obras, para ir ao encontro de Cristo, de modo que, chamados um dia à sua direita, mereçam alcançar o reino dos Céus. Por Nosso
Senhor.
RITOS FINAIS
Cântico final
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Eu vim pa - ra que
te - nham
vi - da, e a



   


       

  
 
te - nham em a - bun - dân - cia.
Eu vim pa - ra que te -nham
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te -nham em a -bun - dân - cia.

Eu sou o caminho, a verdade e a vida
Eu sou o Bom pastor: dou a vida pelas minhas ovelhas.
_____
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