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História de Nossa Senhora de Fátima 
 
Aconteceu no ano de 1917. Sete aparições de Nossa Senhora aos três meninos, Lucia de 
Jesus Santos, com 10 anos e  seus primos Francisco Martos de 9 anos e Jacinta Martos 
de 7 anos sempre no dia 13 de cada mês. A primeira foi no dia 13 de maio. Lucia via e 
conversava com Nossa Senhora de Fátima. Francisco só via e não ouvia os diálogos. 
Jacinta via e ouvia, mas não falou com Nossa Senhora de Fátima. 
 
No começo as crianças se assuntaram, mas Nossa Senhora de Fátima as tranquilizaram, 
dizendo para não terem medo, e que ela era do Céu. Nossa Senhora disse para rezarem 
o terço todos os dias, para alcançarem a paz e o fim da guerra. A mensagem de Fátima é 
uma mensagem de conversão e arrependimento. 
 
Oração pela Paz 
 
Senhor, Pai Santo, que em Jesus nos deste a tua paz e por Ele nos quiseste conduzir ao 
teu coração – neste lugar em que a Virgem Maria nos convida à oração pela paz no mundo 
e em que o Anjo da Paz nos exorta a adorarmos somente a Deus –, nós Te pedimos que 
entre os povos reine a concórdia; que os responsáveis das nações encontrem caminhos 
de justiça, que todos alcancemos a paz de coração e que, por intercessão da Rainha da 
Paz, sejamos construtores de um mundo mais fraterno. Por Cristo, Nosso Senhor. Ámen. 
 
Novena milagrosa a Nossa Senhora de Fátima 
Dia da festa: 13 de maio 
 
Por que novena? 
Há um significado místico para as orações realizadas durante nove dias. 
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1. Preparação para a vinda do divino 
Espírito Santo 
As novenas lembram as orações que os apóstolos fizeram no cenáculo juntamente com 
Maria, Mãe de Jesus, pedindo a vinda do divino Espírito Santo. O próprio Cristo lhes 
dissera: “...que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento 
da promessa de seu Pai” (Atos 1,4). Ali ficaram em oração.  
 
Desde a Ressurreição de Jesus até a sua Ascensão, na maneira que os judeus tinham de 
contar o tempo, completaram- se quarenta dias. Para a vinda do  Espírito Santo, em 
Pentecostes (palavra grega que significa “cinquenta”), faltavam dez dias. Os nove 
primeiros dias serviram para que os discípulos se preparassem para receber o Paráclito 
(mentor, defensor, protetor). 
 
2. A gestação da humanidade de Jesus 
Jesus permaneceu nove meses no seio da Virgem Maria, tempo de gestação de sua 
humanidade. Para cada mês, os corações piedosos, gratos pela redenção, cantam hinos 
de louvor, completando, no total, nove dias de oração. 
 
3. Os leprosos 
As almas repletas de amor querem suprir a ingratidão dos nove leprosos que foram 
curados e nem sequer voltaram para agradecer. Jesus chegou a se queixar, perguntando: 
Não ficaram curados todos os dez? Onde estão os outros nove? (Lucas 17,17). 
 
Em reconhecimento, pois, a tantos benefícios feitos por Deus à humanidade, os corações 
amorosos elevam cânticos de louvor, mostrando gratidão pelas inumeráveis bênçãos 
recebidas. Ao mesmo tempo, convencidos da necessidade de outros favores, suplicam a 
ajuda divina. 
 
É o que nos propomos ao realizar esta novena a Nossa Senhora de Fátima. A fé cristã 
acredita que as pessoas que nesta terra estiveram unidas com Deus-Criador, e agora já 
se encontram na pátria celeste, continuam intercedendo por aqueles que ainda labutam na 
vida, no tempo presente. Entre eles encontra-se Maria, a Mãe de Jesus, que solicitamente 
nos acompanha sob o título de Nossa Senhora de Fátima. 
 
 
 
 



St. Patrick’s Catholic Church 
9 Fifth Street, La Rochelle, Johannesburg 

 

 
 
Oração inicial 
(para todos os dias) 
Terna Mãe, repleta de suavidade e brandura, reconheço vosso carinho pela humanidade. 
Poderíeis dizer arrumem- -se... escutem os profetas. Mas, não! Mesmo usufruindo das 
alegrias celestes, ainda vos preocupais com a humanidade que lamenta sob o peso dos 
próprios pecados. 
 
Prova disso são as aparições realizadas pelo mundo, como em Fátima, Portugal, alertando 
para que se faça penitência, para que o mundo se afaste do pecado e para que se reze 
mais. Entre os degredados filhos de Eva, eu me encontro gemendo e chorando neste vale 
de lágrimas. 
É a essa Mãe celeste, Nossa Senhora de Fátima, que invoco para me iluminar sobre as 
graças, no meu ver, legítimas, que espero alcançar nesta novena. 
 
Dirijo-me a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo, por meio de Maria, que, sob o 
título de Nossa Senhora de Fátima, intercede por mim, atendendo ao meu pedido, 
melhorando-o e purificando- -o do egoísmo pernicioso e inútil. Amém. 
 
Oração Final 
(para todos os dias) 
Emocionado com as manifestações de amor que sempre mostrais, ó Mãe do Filho de Deus 
feito homem, também fico sob vossa proteção. Primeiramente, para não me desviar do 
caminho da salvação e, depois, para sempre crescer no amor a vós e convosco, para que 
me leveis a Deus, a quem quero sempre servir. Amém. 
 
1° Dia 
Penitência e reparação 
Oh! Santíssima Virgem Maria, Mãe dos pobres pecadores!, Que aparecendo em Fátima, 
deixastes transparecer em vosso rosto celestial uma leve sombra de tristeza para indicar 
o dor que os causam os pecados dos homens e que com maternal compaixão exortastes 
a no afligir mais a vosso Filho com a culpa e a reparar os pecados com a mortificação e a 
penitência. Dai-nos a graça de uma sincero dor dos pecados cometidos e a resolução 
generosa de reparar com obras de penitência e mortificação todas as ofensas que se 
inferem a vosso Divino Filho e a vosso Coração Imaculado. 
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2° Dia 
Santidade de vida  
Oh! Santíssima Virgem Maria, Mãe da divina graça, que vestida de nívea brancura vos 
aparecestes a uns Pastorzinhos singelos e inocentes, ensinando-os assim quanto 
devemos amar e procurar a inocência do alma, e que pediste por meio de eles a emenda 
das costumes e a santidade e de uma vida cristã perfeita. Concedei-nos 
misericordiosamente a graça de saber apreciar a dignidade de nossa condição de cristãos 
e de levar uma vida em todo conforme a as promessas batismais. 
 
3° Dia 
Amor a oração 
Oh! Santíssima Virgem Maria, vaso insigne de devoção!, Que aparecestes em Fátima 
tendo pendente de vossas mãos o Santo Rosário, e que insistentemente repetias : " Orai, 
Orai muito ", para conseguir findar por meio da oração os males que nos ameaçam. 
concedei-nos o dom e o Espírito de oração, a graça de ser fiéis no cumprimento do grande 
preceito de orar, fazendo todos os dias, para assim poder observar bem os Santos 
mandamentos, vencer as tentações e chegar ao conhecimento e amor de Jesus Cristo 
nesta vida e a união feliz com Ele na outra. 
 

4° Dia 
Amor a Igreja 
Oh! Santíssima Virgem Maria, reina da Igreja!, Que exortaste aos Pastorzinhos de Fátima 
a rogar pelo Papa, e infundiste em suas almas sinceras uma grande veneração e amor por 
ele, como Vigário de vosso Filho e seu representante na terra. Infunde também a nós o 
espírito de veneração e docilidade a autoridade do Romano Pontífice, de adesão 
inquebrantável a seus ensinamentos, e em Ele e com Ele um grande amor e respeito a 
todos os ministros da santa Igreja, por meio dos quais participamos a vida da graça nos 
sacramentos. 
 

5° Dia 
Maria, saúde dos enfermos: Oh! Santíssima Virgem Maria, saúde dos enfermos e amparo 
dos aflitos !, que movida pelo rogo dos pastorzinhos, fizeste já curas em vossas aparições 
em Fátima, e haveis convertido este lugar, santificado por vossa presença, em oficina de 
vossas misericórdias maternais em favor de todos os aflitos . A vosso Coração maternal 
acudimos cheios de filial confiança, mostrando as enfermidades de nossas almas e as 
aflições e doenças todas de nossa vida. Deixai sobre elas um olhar de compaixão e 
remedia-las com a ternura de vossas mãos, para que assim possamos servir-vos e amar-
vos com todo nosso Coração e com todo nosso ser. 



St. Patrick’s Catholic Church 
9 Fifth Street, La Rochelle, Johannesburg 

 

 
6° Dia 
Maria, Refúgio dos pecadores 
Oh! Santíssima Virgem Maria, Refúgio dos pecadores!, Que ensinaste aos pastorzinhos 
de Fátima a rogar incessantemente ao Senhor para que esses desgraçados não caiam nas 
penas eternas do inferno, e que manifestaste a um dos três que os pecados da carne são 
os que mais almas arrastam a aquelas terríveis chamas. Colocai em nossas almas um 
grande horror ao pecado e o temor Santo da justiça divina, e ao mesmo tempo despertai 
em elas a compaixão pela sorte dos pobres pecadores e um Santo zelo para trabalhar com 
nossas orações, exemplos e palavras por sua conversão. 
 
7° Dia 
Maria, alívio das almas do Purgatório 
Oh! Santíssima Virgem Maria, rainha do Purgatório!, Que ensinaste aos Pastorzinhos de 
Fátima a rogar a Deus pelas almas do Purgatório, especialmente pelas mais abandonadas.  
Encomendamos a inesgotável ternura de vosso maternal Coração todas as almas que 
padecem naquele lugar de purificação, em particular as de todos nossos achegados e 
familiares e as mais abandonadas e necessitadas; aliviais suas penas e leva-las pronto a 
região da luz e da paz, para cantar ali perpetuamente vossas misericórdias. 
 
8° Dia 
Maria, Rainha do Rosário 
Oh! Santíssima Virgem Maria!, que em vossa última aparição vos diste a conhecer como 
a rainha do Santíssimo Rosário, e em todas elas recomendaste o rezo desta devoção como 
o remédio mais seguro e eficaz para todos os males e calamidades que nos afligem, tanto 
do alma como do corpo, assim públicas como privadas. Colocai em nossas almas uma 
profunda estima dos mistérios de nossa Redenção que se comemoram no rezo do Rosário, 
para assim viver sempre de seus frutos. Concedei-nos a graça de ser sempre fiéis a prática 
de reza-lo diariamente para honrar a Vos, acompanhando vossos alegrias, dores e glórias, 
e assim merecer vossa maternal 
proteção e assistência em todos os momentos da vida, mas especialmente na hora da 
morte. 
 
9° Dia 
Imaculado Coração de Maria 
Oh! Santíssima Virgem Maria, Mãe nossa dulcíssima!, Que escolhestes aos Pastorzinhos 
de Fátima para mostrar ao mundo as ternuras de vosso Coração misericordioso, e lhes 
propusestes a devoção ao mesmo como o meio com o qual Deus quer dar a paz ao mundo, 
como o caminho para leva r as almas a Deus, e como uma prenda suprema de salvação.  
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Fazei, Oh! Coração da mais terna das Mães!, que possamos compreender vosso 
mensagem de amor e de misericórdia, que o abracemos com filial adesão e que o 
pratiquemos sempre com fervor; E assim seja vosso Coração nosso Refúgio, nosso 
esperança e o caminho que nos conduza ao amor e a união com vosso Filho Jesus. 
 
 

Temas de Refleção 
 

Tema 1: Os pastorinhos 
A palavra Fátima é de origem árabe. Assim se chamava a filha de Maomé e Khadiahj, 
nascida em Meca em 606 d.C. e falecida em 631 d.C. 
Na invasão muçulmana em Portugal, grupos árabes se estabeleceram na região de Vila 
Nova de Ourém (distrito de Santarém), nomeando os lugares em que moraram com 
expressões de seu idioma. Um deles foi Fátima. Os maometanos foram derrotados e 
expulsos de Portugal, mas o nome se manteve. Foi nesse lugarejo que ocorreram as 
aparições de Nossa Senhora. 
Três crianças levavam os rebanhos de seus pais para pastar nos arredores do povoado, 
que, na época, tinha aproximadamente 3 mil habitantes. Elas costumavam ir até a Cova 
da Iria, onde havia pastagem abundante. Eram Lúcia dos Santos, Jacinta Marto e seu 
irmão, Francisco. O mundo passava por uma crise muito séria, sobretudo, na economia. 
Os efeitos da Revolução Industrial se espalhavam por todo o mundo, levando desemprego 
a milhares de pessoas. Havia indiferença religiosa e muitos ataques ao Catolicismo. Em 
toda a parte, a incredulidade do povo era notória. 
Foi nesse ambiente que Nossa Senhora apareceu às crianças para, por intermédio delas, 
pedir ao povo que se voltasse para Deus. 
 
Oração: Senhor, prometo atender e seguir os ensinamentos trazidos pela Virgem Mãe, a 
Senhora de Fátima, dai-me força para cumprir fielmente a vontade de vosso Filho. Para 
melhor servi-lo, espero que as graças que desejo alcançar nesta novena me ajudem a vos 
amar muito mais. 
 
Apresentam-se os pedidos. 
Rezar, meditando nas palavras: 
1 pai-nosso; 1 ave-maria; 1 glória ao Pai. 
 
 



St. Patrick’s Catholic Church 
9 Fifth Street, La Rochelle, Johannesburg 

 

 
 
Tema 2: A primeira aparição 
No dia 13 de maio de 1917, as crianças foram, como sempre, para a Cova da Iria. Ali, uma 
Senhora, vestida de branco, com uma faixa azul na cintura, lhes disse: Não tenham medo, 
eu vim do céu. Ela conversou com os três, enviou mensagens por eles e lhes fez pedidos. 
Um dos pedidos da Senhora de Fátima foi o seguinte: Rezem o Terço todos os dias, rezem 
muito e façam sacrifício pelos pobres pecadores. 
São muitos os que vão para o inferno por não haver quem reze e se sacrifique por eles”. A 
partir desse dia, sempre no dia 13 de cada mês, até outubro, a Santíssima Virgem enviou 
mensagens pelas crianças e conversou com elas. 
 
Durante o período, só no mês de agosto ela apareceu no dia 19, pois no dia 13 os 
pastorinhos estavam presos pelas autoridades políticas. 
Todas as nações do mundo e todas as pessoas passam por crises. As lições de Fátima 
nos ajudam a entendê-las e superá- -las. Dom Manuel Gonçalves Cerejeira, cardeal 
patriarca de Portugal, resumiu as mensagens de Fátima nos seguintes termos: “A 
manifestação do Coração Imaculado de Maria ao mundo atual para o salvar”. 
É correto dizer que Maria Santíssima nunca se deixa vencer em generosidade, agindo para 
a maior glória divina. Se formos também generosos, ela nos retribuirá em dobro. 
 
Oração: Minha Mãe celeste, sei que Deus, na sua imensa bondade, deseja minha 
salvação para que eu alcance a pátria eterna. Espero crescer na sua devoção, e convosco 
me dirigir ao Criador, encontrando consolo completo. 
 
Apresentam-se os pedidos. 
Rezar, meditando nas palavras: 
1 pai-nosso; 1 ave-maria; 1 glória ao Pai. 
 
Tema 3: A devoção ao coração de Maria 
Ninguém até hoje tem um remédio para a guerra. Contudo, Nossa Senhora teve a caridade 
de nos avisar que somente a Providência Divina pode trazer paz e tranquilidade para a 
vida, nos indicando os meios necessários para evitar um conflito mundial. Em nossos dias, 
temos o privilégio de saber que Nossa Senhora de Fátima nos falou. Ela nos mostrou os 
motivos da crise mundial, assim como nos indicou o caminho seguro para superar os 
grandes conflitos de nosso tempo. Essas importantes revelações tinham a finalidade de 
alertar o povo para que se voltasse para Deus. 
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Nas seis aparições ocorridas entre maio e outubro de 1917, Maria mostrou-nos ser mãe 
terna e dedicada. Ainda hoje ela tem a preocupação de que seus filhos espirituais sigam 
pelo bom caminho. Ela poderia dizer simplesmente: se arrumem... Mas não! 
Por intermédio de crianças inocentes vem nos alertar para que nos convençamos de que 
não podemos nos corromper pelo poder e pelo prazer imediato. Cada pessoa deve manter 
o domínio de si. Na terceira aparição (no mês de julho), Nossa Senhora disse aos 
pastorinhos: “Vistes o inferno para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para salvá-
-las, Deus quer estabelecer a devoção ao meu Imaculado Coração no mundo. 
 
Oração: Senhora bondosa de Fátima, quero ser inserido entre aqueles que suavizam 
vosso Coração Imaculado; aqueles que se apresentam como lutadores ardorosos do 
exército de Cristo. No meu humilde pensar, suponho que as graças de que necessito irão 
me ajudar a servir a Deus, auxiliado pela divina graça. 
 
 
Apresentam-se os pedidos. 
Rezar, meditando nas palavras: 
1 pai-nosso; 1 ave-maria; 1 glória ao Pai. 
 
Tema 4: A Salvação 
Uma grande preocupação da humanidade deve ser a salvação eterna. Para tranquilizar as 
pessoas, Maria declarou: A quem abraçar esta devoção prometo a salvação, e estas almas 
serão amadas por Deus. Para salvar as almas, Deus quer estabelecer no mundo a devoção 
ao meu Imaculado Coração. Se fizerem o que eu vos disser, muitas almas serão salvas e 
terão a paz. 
As condições são a oração, a conversão e a recitação do Rosário:  
1. Orar – Sem a oração, é impossível vencer os embates da vida e o próprio tentador. Orar 
não é só pedir, mas principalmente bendizer e louvar ao Senhor. 
 
2. Converter-se – Pela oração, pelos sacrifícios e pela penitência, o homem reconhece o 
poder divino e se reconcilia com Deus. 
3. Recitar o Rosário – Esse instrumento é uma forma de meditar os mistérios do 
nascimento, da vida, da paixão e da glória de Jesus. É um diálogo com Deus, 
proporcionando a quem o recita um mergulho interior. A Santíssima Virgem recomendou 
que, depois do glória ao Pai, no fim de cada dezena, se acrescentasse a seguinte 
jaculatória: Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai todas as almas 
para o Céu e socorrei principalmente as que mais precisarem”. 
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Oração: Virgem Santíssima, nos montes de Fátima vos dignastes revelar a três 
pastorinhos os tesouros de graças contidos na prática do vosso santo Rosário, incutindo 
em nós profundo apreço a essa devoção por vós tão querida. Meditando nos mistérios da 
redenção, queremos aproveitar de seus preciosos frutos e alcançar graças para o 
enriquecimento de nossas almas. 
 
Apresentam-se os pedidos. 
Rezar, meditando nas palavras: 
1 pai-nosso; 1 ave-maria; 1 glória ao Pai. 
 
Tema 5: O segredo de Fátima 
As revelações de Nossa Senhora de Fátima ficaram conhecidas como “O segredo de 
Fátima”. A menina Lúcia o descreveu da seguinte maneira: “O segredo consta de três 
coisas, duas das quais revelarei: a primeira foi a visão do inferno! Nossa Senhora mostrou-
nos um grande mar de fogo, que parecia estar debaixo da terra. Mergulhados nesse fogo 
estavam os demônios e as almas: brasas com forma humana, que flutuavam no incêndio, 
entre gritos e gemidos de dor e de desespero. Os demônios distinguiam-se por formas 
horríveis de animais desconhecidos. Essa visão durou pouco tempo, graças à nossa boa 
Mãe. Ela já tinha prometido nos levar para o Céu. Se assim não fosse, creio que teríamos 
morrido de susto e de pavor. A segunda, vem a seguir. Levantamos os olhos a Nossa 
Senhora, que disse com bondade e tristeza: ‘Vistes o inferno, para onde vão as almas dos 
pobres pecadores. Para salvá-las, Deus quer estabelecer a devoção ao meu Imaculado 
Coração. Se o fizerem, muitas almas serão salvas e haverá paz. A guerra vai acabar. 
Contudo, se não deixarem de ofender a Deus, no pontificado de Pio XI começará outra 
pior.  
 
Quando virdes uma noite iluminada por uma luz desconhecida, sabei que é o sinal de que 
Deus punirá o mundo por seus crimes. Para o impedir, pedirei a consagração da Rússia 
ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se 
atenderem aos meus pedidos, haverá paz. Senão, seus erros se espalharão pelo mundo, 
promovendo guerras e perseguições. Os bons serão martirizados. 
 
O Santo Padre sofrerá. Várias nações serão aniquiladas, mas, por fim, meu Imaculado 
Coração triunfará. O Santo Padre me consagrará a Rússia, que se converterá, e será 
concedido ao mundo algum tempo de paz’”. 
 
 



St. Patrick’s Catholic Church 
9 Fifth Street, La Rochelle, Johannesburg 

 

 
 
Oração: Mãe terna e compassiva, agradeço vossas advertências. Quero desagravar vosso 
Coração Imaculado. Aplicarei todas as forças para melhor vos honrar e merecer ser 
apresentado por vós a Cristo Jesus. Espero que meus pedidos facilitem esta resolução. 
 
Apresentam-se os pedidos. 
Rezar, meditando nas palavras: 
1 pai-nosso; 1 ave-maria; 1 glória ao Pai. 
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Como Rezar o Terço 
 

 
 
 
 

Começando a Rezar o Terço ou o Rosário: 
 
+ 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. 
 
V. Deus in adjutorium meum intende. 
R. Domine, ad adjuvandum me, festina. 
Gloria ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, 
e por todos os séculos dos séculos. Amém. 
 
Oferecimento: 
Divino Jesus, eu Vos ofereço este Terço que vou rezar contemplando os mistérios de 
nossa Redenção. Concedei-me, pela intercessão de Maria, vossa Mãe Santíssima, a 
quem me dirijo, as virtudes que me são necessárias para bem rezá-lo e a graça de 
ganhar as indulgências anexas a esta devoção. (Ofereço-Vos, particularmente, este terço 
por...) 

https://4.bp.blogspot.com/-6Pi_v68wCNs/VyD8mRb5aMI/AAAAAAAAE20/xmMRlu19a_IWVoF92eZVvR65aGhtOAuNgCLcB/s1600/Ter%25C3%25A7o%2B-%2BROSARIO.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-6Pi_v68wCNs/VyD8mRb5aMI/AAAAAAAAE20/xmMRlu19a_IWVoF92eZVvR65aGhtOAuNgCLcB/s1600/Ter%25C3%25A7o%2B-%2BROSARIO.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-6Pi_v68wCNs/VyD8mRb5aMI/AAAAAAAAE20/xmMRlu19a_IWVoF92eZVvR65aGhtOAuNgCLcB/s1600/Ter%C3%A7o+-+ROSARIO.jpg
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Credo - Segurando a Cruz, reza-se: 
 
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 na 
Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado morto e sepultado; desceu aos 
infernos; 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. 
 
Pai-Nosso - Segura-se a primeira conta grande e reza-se: 
 
Padre 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; e perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos 
devedores; e não nos deixeis cair em tentação; Mas livrai-nos do mal.Amém. 
 
Ave-Maria - Nas próximas três contas menores, reza-se: 
 
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. 
 
Glória - Na próxima conta grande, reza-se: 
 
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, 
e por todos os séculos dos séculos. Amém. 
 
Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o Céu, 
e socorrei principalmente as que mais precisarem. 

*** 
Mistérios Gozosos – Rezar às segundas e quintas-feiras 
 
Primeiro Mistério 
Nós vos oferecemos, Senhor Jesus, esta primeira dezena, em honra a vossa Encarnação 
no seio de Maria; e vos pedimos, por esse mistério, e por sua intercessão uma profunda 
humildade. Assim seja. 
Pausa para meditar. 
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Rezar 1 Pai Nosso, segurando a conta maior que se segue. 
Rezar 10 Ave Marias, segurando as 10 contas menores que se seguem. 
Rezar 1 Glória ao Pai. 
Em seguida, Ó Meu Jesus. ** Proceder da mesma forma nos mistérios seguintes. 
Graças ao mistério da Encarnação, descei em nossas almas. Assim seja. 
 
Segundo Mistério 
Nos vos oferecemos, Senhor Jesus, esta segunda dezena, em honra da visitação de vossa 
santa Mãe à sua prima santa Isabel e da santificação de São João Batista; e vos pedimos, 
por esse mistério e pela intercessão de vossa Mãe Santíssima, a caridade para com o 
nosso próximo. Assim seja. 
Pausa para meditar. 
Pai Nosso, 10 Ave-Marias, Glória, Ó Meu Jesus. 
Graças ao mistério da visitação, descei em nossas almas. Assim seja. 
 
Terceiro Mistério 
Nós vos oferecemos, Senhor Jesus, esta terceira dezena, em honra ao vosso nascimento 
no estábulo de Belém; e vos pedimos, por este mistério e pela intercessão de vossa Mãe 
Santíssima, o desapego dos bens terrenos e ao amor a pobreza. Assim seja. 
Pausa para meditar. 
Pai Nosso, 10 Ave-Marias, Glória, Ó Meu Jesus. 
Graças ao mistério do nascimento de Jesus, descei em nossas almas. Assim seja. 
 
Quarto Mistério 
Nós vos oferecemos, Senhor Jesus, esta quarta dezena, em honra a vossa apresentação 
ao templo, e da purificação de Maria; e vos pedimos, por este mistério e por sua 
intercessão, uma grande pureza de corpo de alma. Assim seja. 
Pausa para meditar. 
Pai Nosso, 10 Ave-Marias, Glória, Ó Meu Jesus. 
Graças ao mistério da purificação descei, descei em nossas almas. Assim seja. 
 
Quinto Mistério 
Nós vos oferecemos, Senhor Jesus, esta quinta dezena, em honra ao vosso reencontro 
por Maria; e vos pedimos, por este mistério; e por sua intercessão, a verdadeira sabedoria. 
Pai Nosso, 10 Ave-Marias, Glória, Ó Meu Jesus. 
Graças ao mistério do reencontro de Jesus, descei em nossas almas. Assim seja. 
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Mistérios Dolorosos – Rezar às terças e sextas-feiras 
Primeiro Mistério 
Nós vos oferecemos, Senhor Jesus, esta sexta dezena, em honra a vossa agonia mortal 
no Jardim das Oliveiras; e vos pedimos, por este mistério e pela intercessão de vossa Mãe 
Santíssima, a contrição de nossos pecados. Assim seja. 
Pausa para meditar. 
Pai Nosso, 10 Ave-Marias, Glória, Ó Meu Jesus. 
Graças ao mistério da agonia de Jesus, descei em nossas almas. Assim seja. 
 
Segundo Mistério 
Nós vos oferecemos, Senhor Jesus, esta sétima dezena, em honra a vossa sangrenta 
flagelação; e vos pedimos, por este mistério e pela intercessão de vossa Mãe santíssima, 
a mortificação de nossos sentidos. Assim seja. 
Pausa para meditar 
Pai Nosso, 10 Ave-Marias, Glória, Ó Meu Jesus. 
Graças ao mistério da flagelação de Jesus, descei em nossas almas. Assim seja. 
 
Terceiro Mistério 
Nós vos oferecemos, Senhor Jesus, esta oitava dezena, em honra de vossa coroação de 
espinhos; e vos pedimos por este mistério e pela intercessão de vossa Mãe Santíssima, o 
desprezo do mundo. Assim seja. 
Pausa para meditar. 
Pai Nosso, 10 Ave-Marias, Glória, Ó Meu Jesus. 
Graças ao mistério da coroação de espinhos, descei em nossas almas. Assim seja. 
 
Quarto Mistério 
Nós vos oferecemos, Senhor Jesus, esta nona dezena, em honra do carregamento da 
Cruz; e vos pedimos, por este mistério e pela intercessão de vossa Mãe Santíssima, a 
paciência em todas as nossas cruzes. Assim seja. 
Pausa para meditar. 
Pai Nosso, 10 Ave-Marias, Glória, Ó Meu Jesus. 
Graças ao mistério do carregamento da cruz, descei em nossas almas. Assim seja. 
 
Quinto Mistério 
Nós vos oferecemos, Senhor Jesus, esta décima dezena, em honra a vossa crucificação 
e morte ignominiosa sobre o calvário; e vos pedimos por este mistério e pela intercessão  
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de vossa Mãe Santíssima, a conversão dos pecadores, a perseverança dos justos e o 
alívio das almas do purgatório. Assim seja. 
Pausa para meditar. 
Pai Nosso, 10 Ave-Marias, Glória, Ó Meu Jesus. 
Graças ao mistério da crucificação de Jesus descei em nossas almas. Assim seja. 
 
Mistérios Gloriosos – Rezar às quartas-feiras, sábados e domingos. 
Primeiro Mistério 
Nós vos oferecemos, Senhor Jesus, esta undécima dezena, em honra a vossa ressurreição 
gloriosa; e vos pedimos, por este mistério e pela intercessão de vossa Mãe Santíssima, o 
amor a Deus e o fervor ao vosso serviço. Assim seja. 
Pausa para meditar. 
Pai Nosso, 10 Ave-Marias, Glória, Ó Meu Jesus. 
Graças ao mistério da ressurreição, descei em nossas almas. Assim seja. 
 
Segundo Mistério 
Nós vos oferecemos, Senhor Jesus, esta duodécima dezena, em honra a vossa triunfante 
ascensão; e vos pedimos, por este mistério e pela intercessão de vossa Mãe Santíssima, 
um ardente desejo do céu, nossa cara pátria. Assim seja. 
Pausa para meditar. 
Pai Nosso, 10 Ave-Marias, Glória, Ó Meu Jesus. 
Graças ao mistério da ascensão descei, em nossas almas. Assim seja. 
 
Terceiro Mistério 
Nós vos oferecemos, Senhor Jesus, esta décima terceira dezena, em honra do mistério de 
Pentecostes; e vos pedimos, por este mistério e pela intercessão de vossa Mãe 
Santíssima, a descida do Espírito Santo em nossas almas. Assim seja. 
Pausa para meditar. 
Pai Nosso, 10 Ave-Marias, Glória, Ó Meu Jesus. 
Graças ao mistério de Pentecostes, descei em nossas almas. Assim seja. 
 
Quarto Mistério 
Nós vos oferecemos, Senhor Jesus, esta décima quarta dezena, em honra da ressurreição 
e triunfal assunção de vossa Mãe ao céu; e vos pedimos, por este mistério e por sua 
intercessão, uma terna devoção a tão boa mãe. Assim seja. 
Pausa para meditar. 
Pai Nosso, 10 Ave-Marias, Glória, Ó Meu Jesus. 
Graças ao mistério da assunção descei em nossas almas. Assim seja. 
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Quinto Mistério 
Nós vos oferecemos, Senhor Jesus esta décima quinta dezena, em honra da coroação 
gloriosa de vossa Mãe Santíssima no céu; e vos pedimos, por este mistério e por sua 
intercessão, a perseverança na graça e a coroa da glória. Assim seja. 
Pausa para meditar. 
Pai Nosso, 10 Ave-Marias, Glória, Ó Meu Jesus. 
Graças aos mistérios da coroação gloriosa de Maria, descei em nossas almas. Assim 
seja. 

 
Mistérios Luminosos - Rezar às quintas-feiras 
 
Primeiro Mistério - Batismo de Jesus no rio Jordão  
“Aqui, enquanto Cristo desce à água do rio, como inocente que Se faz pecado por nós (cf. 
2 Cor 5, 21), o céu abre-se e a voz do Pai proclama-O Filho dileto (cf. Mt 3, 17 par), ao 
mesmo tempo que o Espírito vem sobre Ele para investi-Lo na missão que O espera.” 
Pai Nossoinfo Pai Nosso, que estais no céu, 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 tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.. 
Pai Nosso, 10 Ave-Marias, Glória, Ó Meu Jesus. 
 
Segundo Mistério - Auto-revelação de Jesus nas Bodas de Caná. 
“Mistério de luz é o início dos sinais em Caná (cf. Jo 2, 1-12), quando Cristo, transformando 
a água em vinho, abre à fé o coração dos discípulos graças à intervenção de Maria, a 
primeira entre os crentes.” 
Pai Nosso, 10 Ave-Marias, Glória, Ó Meu Jesus. 
 
Terceido Mistério - O anúncio do Reino de Deus, com o convite à conversão 
“Mistério de luz é a pregação com a qual Jesus anuncia o advento do Reino de Deus e 
convida à conversão (cf. Mc 1, 15), perdoando os pecados de quem a Ele se dirige com 
humilde confiança (cf.Mc 2, 3-13; Lc 7, 47-48), início do ministério de misericórdia que Ele 
prosseguirá exercendo até ao fim do mundo, especialmente através do sacramento da 
Reconciliação confiado à sua Igreja (cf. Jo 20, 22-23).” 
Pai Nosso, 10 Ave-Marias, Glória, Ó Meu Jesus. 
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Quarto Mistério  - A Transfiguração de Jesus 
“Mistério de luz por excelência é a Transfiguração que, segundo a tradição, se deu no 
Monte Tabor. A glória da Divindade reluz no rosto de Cristo, enquanto o Pai O acredita aos 
Apóstolos extasiados para que O «escutem» (cf. Lc 9, 35 par) e se disponham a viver com 
Ele o momento doloroso da Paixão, a fim de chegarem com Ele à glória da Ressurreição 
e a uma vida transfigurada pelo Espírito Santo.” 
Pai Nosso, 10 Ave-Marias, Glória, Ó Meu Jesus. 
 
Quinto Mistério - Instituição da Eucaristia 
 “Mistério de luz é, enfim, a instituição da Eucaristia, na qual Cristo Se faz alimento com o 
seu Corpo e o seu Sangue sob os sinais do pão e do vinho, testemunhando «até ao 
extremo» o seu amor pela humanidade (Jo 13, 1), por cuja salvação Se oferecerá em 
sacrifício.” 
Pai Nosso, 10 Ave-Marias, Glória, Ó Meu Jesus. 

 
Saudação Final 

 
Eu vos saúdo, Maria, Filha bem-amada do eterno Pai, Mãe admirável do Filho, Esposa mui 
fiel do Espírito Santo, templo augusto da santíssima trindade; eu vos saúdo soberana 
Princesa, a quem tudo está submisso no céu e na terra; eu vos saúdo, seguro refúgio dos 
pecadores, nossa Senhora da Misericórdia, que jamais repeliste pessoa alguma. Pecador 
que sou, me prostro aos vossos pés, e vos peço de me obter de Jesus, vosso amado filho, 
a contrição e o perdão de todos os meus pecados, e a divina sabedoria. Eu me consagro 
todo a vós, com tudo o que possuo. Eu vos tomo, hoje, por minha Mãe e Senhora. Tratai-
me, pois, como o ultimo de vossos filhos e o mais obediente de vossos escravos. Atendei, 
minha Princesa, atendei aos suspiros de um coração que seja amar-vos e servi-vos 
fielmente. Que ninguém diga que, entre todos 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. Assim seja. Em Nome do Pai, (†) 
do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

 
Terminado o Quinto (ou o Décimo quinto, se estiver rezando um rosário todo) reza-se: 
 
Agradecimento: 
Infinitas graças Vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias 
recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-Vos, agora e para sempre, tomar-nos 
debaixo do vosso poderoso amparo, e, para mais Vos agradecer, Vos saudamos com 
uma Salve Rainha... 
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Salve-Rainha 
Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve! A vós 
bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste 
vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós 
volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó 
clemente, ó piedosa, ó doce, sempre virgem Maria. Rogai por nós, santa Mãe de Deus, 
para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. 
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VIA SACRA 
 
ORAÇÃO INICIAL – A AGONIA DE JESUS NO JETSEMANI 
Ó meu Jesus, que para nos salvar carregastes a cruz até o calvário, suportando dores, 
injúrias e humilhações, ajudai-me agora a meditar esses vossos sofrimentos e dai-me 
forças para não vos ofender nunca mais. Que esta via sacra aumente em mim o amor a 
Deus e ao próximo. Amén. 
 
I ESTAÇÃO: JESUS É CONDENADO A MORTE 
L. Nos vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos. 
T. Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. 
L. Ó meu Jesus, os meus pecados gritaram: “Crucifíca-o! Crucifía-o!” Mas foi mais a minha 
ignorância do que a minha malícia que me levou a este desatino. Perdão, Senhor! 
(Pai Nosso... Ave Maria... Gloria ao Pai...) 
L. Bendita e louvada seja a sagrada Paixão e morte de Jesus Cristo Nosso Senhor. 
T. Que quis padecer e morrer na cruz por nosso amor. 
 
Canto: A morrer crucificado, teu Jesus é condenado, por teus crimes, pecador. 
(Pela virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, bom Jesus.) 
 
II ESTAÇÃO: JESUS TOMA A CRUZ AS COSTAS 
L. Nos vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos. 
T. Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. 
L. Ó meu Jesus, os meus pecados tornaram a vossa cruz ainda mais pesada. Perdão, eu 
não quero mais pecar. 
(Pai Nosso... Ave Maria... Gloria ao Pai...)  
L. Bendita e louvada seja a sagrada Paixão e morte de Jesus Cristo Nosso Senhor. 
T. Que quis padecer e morrer na cruz por nosso amor. 
 
Canto: Com a Cruz é carregado, e do peso acabrunhado, vai morrer por teu amor. 
(Pela virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, bom Jesus.) 
 
III ESTAÇÃO: JESUS CAI PELA PRIMEIRA VEZ DEBAIXO DA CRUZ 
L. Nos vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos.             
T. Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. 
L. Ó meu Jesus, caístes por terra, cansado e já sem forças.  
Eu quero ajudar aos meus irmãos caídos e prostrados pelo sofrimento, já que eu não vos 
dei a mão na vossa queda. 
(Pai Nosso... Ave Maria... Gloria ao Pai...) 
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L. Bendita e louvada seja a sagrada Paixão e morte de Jesus Cristo Nosso Senhor. 
T. Que quis padecer e morrer na cruz por nosso amor. 
 
Canto: Pela cruz tão oprimido, cai Jesus desfalecido, pela tua salvação. 
(Pela virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, bom Jesus.) 
 
IV ESTAÇÃO: JESUS ENCONTRA-SE COM SUA SANTÍSSIMA MÃE  
L. Nos vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos. 
T. Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. 
L. Ó Coração aflicto de Jesus! Ó Maria, Mãe das Dores! Aliviai as aflicções dos filhos longe 
de sua mãe e consolai as mães separadas dos seus filhos. 
(Pai Nosso... Ave Maria... Gloria ao Pai...) 
L. Bendita e louvada seja a sagrada Paixão e morte de Jesus Cristo Nosso Senhor. 
T. Que quis padecer e morrer na cruz por nosso amor. 
 
Canto: De Maria lacrimosa, vossa Mãe tão dolorosa, vê a imensa compaixão. 
(Pela virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, bom Jesus.) 
 
V ESTAÇÃO: SIMÃO CIRENEU AJUDA A JESUS A LEVAR A SUA CRUZ 
L. Nos vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos. 
T. Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. 
L. Ó meu Jesus, fazei-me compreender que toda a ajuda que eu dou aos meus irmãos é 
a Vós que eu ajudo, como o Cireneu  vos ajudou a carregar a Cruz. 
(Pai Nosso... Ave Maria... Gloria ao Pai...) 
L. Bendita e louvada seja a sagrada Paixão e morte de Jesus Cristo Nosso Senhor. 
T. Que quis padecer e morrer na cruz por nosso amor. 
 
Canto: Em extremo desmaiado, deve auxilio, tão cansado, recebeu do Cireneu. 
(Pela virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, bom Jesus.) 
 
VI ESTAÇÃO: VERÔNICA ENXUGA A FACE DE JESUS  
L. Nos vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos. 
T. Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. 
L. Ó meu Jesus, que o vosso rosto ensanguentado impresso na toalha de Verônica me 
lembre sempre tudo o que Vós sofrestes por meu amor. 
(Pai Nosso... Ave Maria... Gloria ao Pai...) 
L. Bendita e louvada seja a sagrada Paixão e morte de Jesus Cristo Nosso Senhor. 
T. Que quis padecer e morrer na cruz por nosso amor. 
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Canto: O seu rosto ensanguentado, por Verônica esxugado, eis no pano apareceu. 
(Pela virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, bom Jesus.) 
 
VII ESTAÇÃO: JESUS CAI PELA SEGUNDA VEZ DEBAIXO DA CRUZ 
L. Nos vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos. 
T. Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. 
L. Foram as minhas recaídas, ó meu Jesus, que vos fizeram cair de novo em terra. Dai-
me a graça de não tornar a cair em pecado para o futuro. 
(Pai Nosso... Ave Maria... Gloria ao Pai...) 
L. Bendita e louvada seja a sagrada Paixão e morte de Jesus Cristo Nosso Senhor. 
T. Que quis padecer e morrer na cruz por nosso amor. 
 
Canto: Outra vez desfalecido, pelas dores abatido, cai por terra o Salvador. 
(Pela virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, bom Jesus.) 
 
VIII ESTAÇÃO: JESUS CONSOLA AS FILHAS DE JERUSALÉM 
L. Nos vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos. 
T. Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. 
L. Ó meu Jesus, que predissestes a Jerusalém a sua ruína e destruição, livrai-me a mim 
da ruína e socorrei-me com a vossa misericórdia e o vosso perdão. 
(Pai Nosso... Ave Maria... Gloria ao Pai...) 
L. Bendita e louvada seja a sagrada Paixão e morte de Jesus Cristo Nosso Senhor. 
T. Que quis padecer e morrer na cruz por nosso amor. 
 
Canto: Das matronas piedosas, de Sião filhas chorosas, é Jesus consolador. 
(Pela virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, bom Jesus.) 
 
IX ESTAÇÃO: JESUS CAI PELA TERCEIRA VEZ DEBAIXO DA CRUZ 
L. Nos vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos. 
T. Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. 
L. Ó meu Jesus, pelas dores que sofrestes nesta terceira queda, dai-me a força de me 
levantar, todas as vezes que a fraqueza me leva a cair em pecado. 
(Pai Nosso... Ave Maria... Gloria ao Pai...) 
L. Bendita e louvada seja a sagrada Paixão e morte de Jesus Cristo Nosso Senhor. 
T. Que quis padecer e morrer na cruz por nosso amor. 
 
Canto: Cai terceira vez prostrado, pelo peso redobrado, dos pecados e da Cruz. 
(Pela virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, bom Jesus.) 
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X ESTAÇÃO: JESUS É DESPOJADO DE SUAS VESTES 
L. Nos vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos. 
T. Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. 
L. Ó meu Jesus, que fostes despojado das vossas vestes e recebestes a beber fel e 
vinagre, fazei-me rejeitar as vaidades e prazeres ilícitos para que eu não me desvie do 
vosso amor. 
(Pai Nosso... Ave Maria... Gloria ao Pai...) 
L. Bendita e louvada seja a sagrada Paixão e morte de Jesus Cristo Nosso Senhor. 
T. Que quis padecer e morrer na cruz por nosso amor. 
 
Canto: Dos vestidos despojado, por verdugos mal tratado, eu vos vejo, meu Jesus. 
(Pela virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, bom Jesus.) 
 
XI ESTAÇÃO: JESUS É PREGADO NA CRUZ 
L. Nos vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos. 
T. Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. 
L. Ó meu Jesus, pelas dores e angustias que sofrestes na Cruz, dai-me forças para 
suportar as angustias, tristezas e sofrimentos da minha vida para purificar-me dos meus 
pecados. 
(Pai Nosso... Ave Maria... Gloria ao Pai...) 
L. Bendita e louvada seja a sagrada Paixão e morte de Jesus Cristo Nosso Senhor. 
T. Que quis padecer e morrer na cruz por nosso amor. 
 
Canto: Sois por mim a Cruz pregado, insultado, blasfemado,  
com cegueira e com furor. 
(Pela virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, bom Jesus.) 
 
XII ESTAÇÃO: JESUS MORRE NA CRUZ. 
L. Nos vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos. 
T. Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. 
L. Ó meu Jesus, vos completastes a redenção do mundo pregado na cruz; aceitai os meus 
sofrimentos como ajuda para a minha redenção. 
(Pai Nosso... Ave Maria... Gloria ao Pai...) 
L. Bendita e louvada seja a sagrada Paixão e morte de Jesus Cristo Nosso Senhor. 
T. Que quis padecer e morrer na cruz por nosso amor. 
Canto: Por meus crimes padecestes, Meu Jesus por mim morrestes,  
como é grande a minha dor. 
(Pela virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, bom Jesus.) 
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XIII ESTAÇÃO: A VIRGEM MARIA RECEBE JESUS MORTO EM SEUS BRAÇOS 
L. Nos vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos. 
T. Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. 
L. Ó Maria, Mãe de Jesus, que recebestes nos braços o corpo do vosso Filho, concedei-
me a graça de receber sempre dignamente o Corpo de Cristo,  
na Sagrada Comunhão. 
(Pai Nosso... Ave Maria... Gloria ao Pai...) 
L. Bendita e louvada seja a sagrada Paixão e morte de Jesus Cristo Nosso Senhor. 
T. Que quis padecer e morrer na cruz por nosso amor. 
Canto: Do madeiro Vos tiraram, e nos braços Vos deixaram, de Maria.  
Que aflicção! 
(Pela virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, bom Jesus.) 
 
XIV ESTAÇÃO: JESUS É DEPOSITADO NO SANTO SEPULCRO 
L. Nos vos adoramos Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos.  
T. Porque, pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. 
L. Ó meu Jesus, que a vossa sepultura e ressurreição fortalecam a minha fé na 
ressurreição dos mortos e na vida eterna. 
(Pai Nosso... Ave Maria... Gloria ao Pai...) 
L. Bendita e louvada seja a sagrada Paixão e morte de Jesus Cristo Nosso Senhor. 
T. Que quis padecer e morrer na cruz por nosso amor. 
Canto: No sepulcro Vos deixaram, enterrado Vos choraram, magoado Coração. 
(Pela virgem dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, bom Jesus.) 
Oração Final: 
Pai Eterno, que enviastes o Vosso Filho Jesus para socorrer o mundo e Ele o salvou 
morrendo na Cruz, fazei que, por esta Cruz e pelos sofrimentos de Cristo, a humanidade 
encotre sempre o auxilio e o socorro de que necessita. Amén. 
Pelas Intenções do Santo Padre o Papa Francisco: (Pai Nosso... Ave Maria... Gloria ao 
Pai...) 
 
 
 


