
MÊS DE MARIA 2019 

LEITORES 
(2 DE MAIO) 

 

P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

R. Ámen. 

P. Diz-nos o Papa Francisco 
 
No momento do batismo, o Espírito pousa sobre Jesus a fim de O preparar para a sua missão de 
salvação; missão caracterizada pelo estilo do Servo humilde e manso, pronto à partilha e ao dom 
total de Si mesmo. Mas o Espírito Santo, presente desde o início da história da salvação, já tinha 
agido em Jesus no momento da sua conceção no ventre virginal de Maria de Nazaré, realizando o 
evento maravilhoso da encarnação: «O Espírito Santo virá sobre ti – diz o Anjo a Maria – e a força do 
Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra, e tu darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus» 
(Lc 1,35.31).  
A missão do Espírito Santo é gerar harmonia – Ele mesmo é harmonia – e realizar a paz nos vários 
contextos e entre os diferentes sujeitos. A diferença de pessoas e a divergência de pensamento não 
devem provocar rejeição nem criar obstáculo, porque a variedade é sempre enriquecedora. Por isso 
hoje, com coração ardente, invoquemos o Espírito Santo, pedindo-Lhe que prepare o caminho da paz 
e da unidade. Queridos amigos, queridos irmãos, o Espírito Santo desceu sobre Jesus no Jordão e 
deu início à sua obra de redenção para libertar o mundo do pecado e da morte.  
A Ele pedimos que prepare os nossos corações para o encontro com os irmãos independentemente 
das diferenças de ideias, língua, cultura, religião; que unja todo o nosso ser com o óleo da sua 
misericórdia que cura as feridas dos erros, das incompreensões, das controvérsias; pedimos a graça 
que nos envie, com humildade e mansidão, pelas sendas desafiadoras mas fecundas da busca da paz. 
Ámen! 

Homilia da Missa 
Estádio Internacional de Aman – Jordânia, 24 de maio de 2014 

 

P. Hoje, vamos meditar os mistérios Luminosos. 

 

1.º Mistério: O Batismo de Jesus no rio Jordão. 

 

Leitura: “Depois de ter sido batizado, Jesus saiu da água. E eis que o Céu se abriu e Ele viu o Espírito 

de Deus descer sobre Si, como uma pomba”(Mt 3,16).  

 

Meditação: Pelo batismo, somos ungidos pelo Espírito Santo, este espírito de Amor que nos ilumina, 

aquece e transforma. No batismo, é o próprio Deus que nos diz “Este é o meu filho muito amado”. 

Jesus foi batizado para que hoje tenhamos a graça de pertencer a esta comunidade, que queremos 

ver comprometida na nossa sociedade.  

Possa cada um de nós agarrar o desafio da missão, rezando por todos os cristãos perseguidos, que 

não podem viver livremente a sua fé. Que o Batismo seja força para conseguirmos perseverar e 

assumirmos dia a dia este Deus que nos ama incondicionalmente. 

 

Silêncio / Pai-Nosso / 10 AM / Glória 

P. Ó Maria, concebida sem pecado. 

R. Rogai por nós que recorremos a Vós 

 



2.º Mistério: A revelação de Jesus nas bodas de Caná. 

 

Leitura: “A Mãe de Jesus disse aos serventes: Fazei o que Ele vos disser”(Jo 2,5).  

 

Meditação: Maria, vendo que estavam a ficar sem vinho, chamou Jesus e confiou que Ele havia de o 

providenciar. Com uma vida conduzida a um ritmo tão acelerado, nem sempre é fácil estarmos 

despertos para as necessidades dos que estão ao nosso lado. Por outro lado, é também Maria que 

nos convida a confiarmos em Jesus, fazendo tudo aquilo que sentirmos ser sua vontade. 

Possa cada um de nós agarrar o desafio da missão, pedindo que nos ilumine sempre com o seu Amor, 

que nos impele a ser pró ativos e fazer sempre o bem. 

 

Silêncio / Pai-Nosso / 10 AM / Glória 

P. Ó Maria, concebida sem pecado. 

R. Rogai por nós que recorremos a Vós. 

 

3.º Mistério: O anúncio do reino de Deus, como convite à conversão. 

 

Leitura: “Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia e começou a proclamar o Evangelho, 

a alegre mensagem de Deus”(Mc 1,14).  

 

Meditação: O Evangelho é, sem dúvida, a Boa Nova que nos confirma o grande Amor de Deus Pai 

connosco. A sua radicalidade toca-nos e provoca-nos para uma vida nova, para fazermos presente na 

terra o seu Reino celeste. Jesus mostra-nos que o amor é realmente algo que ainda faz sentido e que 

vale realmente a pena ser vivido. 

Possa cada um de nós agarrar o desafio da missão, tendo a audácia de fazer da nossa vida anúncio 

por palavras e ações do Evangelho, levando-o a todos os cantos do mundo.  

. 

Silêncio / Pai-Nosso / 10 AM / Glória 

P. Ó Maria, concebida sem pecado. 

R. Rogai por nós que recorremos a Vós. 

 

4.º Mistério: A Transfiguração de Jesus no Monte Tabor. 

 

Leitura: “Pedro disse a Jesus: «Mestre, como é bom estarmos aqui! Façamos três tendas: uma para 

ti, outra para Moisés e outra para Elias»”(Lc 9,33).  

 

Meditação: A transfiguração de Jesus é o momento que confirma, junto dos apóstolos, Jesus como 

Messias. A sua presença transfigurada inflama-os de fé, fá-los querer perpetuar no tempo este 

momento de encontro profundo, que lhes aponta um sentido para a vida: a esperança.  

Possa cada um de nós agarrar o desafio da missão, rezando por todos aqueles que se encontram 

perdidos, sem sentido. Que as adversidades da vida possam ser ultrapassadas, perseverando neste 

amor que recebemos de Deus. 



Silêncio / Pai-Nosso / 10 AM / Glória 

P. Ó Maria, concebida sem pecado. 

R. Rogai por nós que recorremos a Vós. 

 
5.º Mistério: A Última Ceia de Jesus com os Apóstolos e a instituição da Eucaristia. 

 

Leitura: “Enquanto comiam, tomou o pão e, depois de pronunciar a bênção, partiu-o e entregou-o 

aos discípulos dizendo: «Tomai e comei: isto é o meu corpo» ”(Mc 14,22).  

 

Meditação: A Eucaristia é o melhor e maior alimento na vida de um Cristão, que renova a nossa fé e 

esperança, de modo a sermos testemunhas da alegria do evangelho para todas as pessoas que 

fazem parte da nossa vida. No pão e vinho sacramentados, Jesus permanece vivo entre nós! É-nos 

dado por Amor!  

Possa cada um de nós agarrar o desafio da missão, ajudando-nos a desvendar este mistério de amor 

e a pormo-nos constantemente ao serviço, doando a nossa vida aos nossos irmãos. 

 

Silêncio / Pai-Nosso / 10 AM / Glória 

P. Ó Maria, concebida sem pecado. 

R. Rogai por nós que recorremos a Vós. 

 
3 Ave-marias 

P. Ó Maria, concebida sem pecado. 

R. Rogai por nós que recorremos a Vós. 

 

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, nos mostrai 

Jesus, bendito fruto do Vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa 

Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 

 

Consagração a Nossa Senhora: Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço todo(a) a Vós, e em 

prova da minha devoção para convosco, Vos consagro neste dia e para sempre, os meus olhos, os meus 

ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso(a), ó 

incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como propriedade vossa. Lembrai-vos que Vos pertenço, 

terna Mãe, Senhora nossa. Ah, guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. 

 

P. Bendigamos ao Senhor. 

R. Graças a Deus. 

 

 



 

 

 


