
PARA REZAR
ESQUEMAS DE ORAÇÃO

Enquanto se entoa o cântico, o Ministro dirige-se ao Sacrário retira o Santíssimo Sacramento, colo-
ca-o no Ostensório e todos ajoelham em adoração. O acólito, com o turíbulo fumegante aproxi-
ma-se e passa-o ao Ministro que incensa. Terminada a incensação, o Ministro pode proferir alguma 
das seguintes invocações e louvores.

Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia,
Fruto do ventre Sagrado da Virgem Puríssima Santa Maria. (3x)

Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-Vos.
Peço-Vos perdão para os que não creem,
não adoram, não esperam e não Vos amam. (3x)

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
Como era, no princípio, agora e sempre. 
Amen. (3x)

Silêncio prolongado (5 a 10 min)

MEDITAÇÃO
O encontro com Jesus nunca se esquece. Ele não conta, não explica, convida. Quer partilhar com 
aqueles que encontra a sua existência, a sua intimidade. Diz o Papa Francisco: «Cada chama-
mento de Deus é uma iniciativa do Seu amor. É sempre Ele que toma a iniciativa, Ele chama-nos. 
Deus chama à vida, ele chama à fé, e chama a um estado particular de vida: «Quero-vos aqui». 
Deus chama à vida, chama à fé e a fazer parte da sua família, como �lhos de Deus e por �m, 
chama-nos a um estado particular de vida: para nos doarmos no caminho do matrimónio, no 
caminho do sacerdócio ou da vida consagrada. Estas são formas diferentes de cumprir o projeto 
de Deus, o projeto que Deus tem para cada um de nós, que é sempre um desígnio de amor. Deus 
chama sempre. E a maior alegria para cada crente é responder a esta chamada, oferecer todo o 
seu ser ao serviço de Deus e dos seus irmãos.» 

Cântico 
(Música de Padre Manuel Luís ou de Padre Bruno Ferreira)
Luz terna, suave, no meio da noite, leva-me mais longe,
Não tenho aqui morada permanente: Leva-me mais longe, mais longe.
Cantar todas as estrofes, pausadamente.
Ou: 
Bem eu sei a fonte… (música do Padre Ferreira dos Santos)
Cantar todas as estrofes, pausadamente.

Ou: 
Se me envolve a noite escura… (música do Padre Manuel Luís: CN 901)
Cantar todas as estrofes, pausadamente.

EVANGELHO
Do Evangelho segundo São João:

Naquele tempo, estava João Baptista com dois dos seus discípulos e, vendo Jesus que passava, 
disse: «Eis o Cordeiro de Deus». Os dois discípulos ouviram-no dizer aquelas palavras e seguiram 
Jesus. Entretanto, Jesus voltou-Se; e, ao ver que O seguiam, disse-lhes: «Que procurais?». Eles 
responderam: «Rabi – que quer dizer ‘Mestre’ – onde moras?». Disse-lhes Jesus: «Vinde ver». Eles 
foram ver onde morava e �caram com Ele nesse dia. Era por volta das quatro horas da tarde. 
André, irmão de Simão Pedro, foi um dos que ouviram João e seguiram Jesus. Foi procurar 
primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: «Encontrámos o Messias» – que quer dizer ‘Cristo’ –; e 
levou-o a Jesus. Fitando os olhos nele, Jesus disse-lhe: «Tu és Simão, �lho de João. Chamar-te-ás 
Cefas» – que quer dizer ‘Pedro’.

Segue-se um novo tempo de silêncio. No �nal pode cantar-se o hino Porque Ele está connosco (CN 
814), ou: “Vem viver em nós, Senhor” de Tomás de Vasconcelos.

PRECES
Diante de Ti, Jesus Escondido, queremos �rmar a vontade de ir habitar contigo! Queremos habi-
tar o teu santuário e nele fazer a nossa morada! Por ti pedimos ao Pai o auxílio para cumprir o 
nosso propósito:

– Concede, ó Pai, �rmeza e sabedoria ao Santo Padre, o Papa Francisco, para que seja sempre 
garante da unidade da fé e da comunhão de toda a Igreja. 
 - Kyrie eleison

– Faz com que os nossos Bispos sejam transmissores �éis do teu Evangelho, nos santi�quem e 
sejam exemplo vivo de Jesus no meio de nós. 
 - Kyrie eleison

– Olha, ó Pai, por todos os Presbíteros das nossas comunidades. Ilumina-os e fortalece-os para 
que sejam diligentes pregadores do Evangelho e dispensadores do amor!
 – Kyrie eleison

– Pedimos-te pelos Diáconos. Faz que sejam sempre presença constante do teu Filho no meio 
dos pobres e fragilizados, como Ele foi: servo de todos!

 – Kyrie eleison

– Olha por todos os batizados! Para que sejam �éis à sua vocação batismal dizendo sim ao sonho 
que tens para cada um!
 – Kyrie eleison

– Faz de todos os acólitos ministros do teu amor para que sirvam com diligente solicitude o altar 
e os irmãos, como Jesus que se fez tudo para todos!
 – Kyrie eleison

– Desperta nos acólitos a vontade do serviço por amor. Que nos ambientes que frequentam 
sejam testemunhas da tua bondade. 
 – Kyrie eleison

Pai Nosso 

Os acólitos são convidados a recitar em conjunto a seguinte oração de compromisso:
Envia-me Senhor,
Pelos caminhos desta Terra,
como mensageiro da Tua Paz,
Pelos desertos da vida, 
como fonte do teu amor, 
Pelos vales em desânimo,
Como motor de Esperança
Pelos rios sem amor,
Como água que sacia 
Quero ser as tuas mãos no mundo,
A Tua presença no meio dos irmãos.  
Amen.

Em alternativa, os acólitos podem recitar em uníssono a oração do Acólito:
 
Senhor Jesus Cristo, 
sempre vivo e presente connosco, 
tornai-me digno de Vos servir no altar da Eucaristia, 
onde se renova o sacrifício da Cruz 
e Vos ofereceis por todos os homens. 
Vós que quereis ser para cada um 
o amigo e o sustentáculo no caminho da vida, 
concedei-me uma fé humilde e forte, alegre e generosa, 

pronta para Vos testemunhar e servir. 
E porque me chamastes ao Vosso serviço, 
permiti que Vos procure e Vos encontre, 
e pelo Sacramento do Vosso Corpo e Sangue, 
permaneça unido a Vós para sempre. 
Amen.



Enquanto se entoa o cântico, o Ministro dirige-se ao Sacrário retira o Santíssimo Sacramento, colo-
ca-o no Ostensório e todos ajoelham em adoração. O acólito, com o turíbulo fumegante aproxi-
ma-se e passa-o ao Ministro que incensa. Terminada a incensação, o Ministro pode proferir alguma 
das seguintes invocações e louvores.

Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia,
Fruto do ventre Sagrado da Virgem Puríssima Santa Maria. (3x)

Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-Vos.
Peço-Vos perdão para os que não creem,
não adoram, não esperam e não Vos amam. (3x)

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
Como era, no princípio, agora e sempre. 
Amen. (3x)

Silêncio prolongado (5 a 10 min)

MEDITAÇÃO
O encontro com Jesus nunca se esquece. Ele não conta, não explica, convida. Quer partilhar com 
aqueles que encontra a sua existência, a sua intimidade. Diz o Papa Francisco: «Cada chama-
mento de Deus é uma iniciativa do Seu amor. É sempre Ele que toma a iniciativa, Ele chama-nos. 
Deus chama à vida, ele chama à fé, e chama a um estado particular de vida: «Quero-vos aqui». 
Deus chama à vida, chama à fé e a fazer parte da sua família, como �lhos de Deus e por �m, 
chama-nos a um estado particular de vida: para nos doarmos no caminho do matrimónio, no 
caminho do sacerdócio ou da vida consagrada. Estas são formas diferentes de cumprir o projeto 
de Deus, o projeto que Deus tem para cada um de nós, que é sempre um desígnio de amor. Deus 
chama sempre. E a maior alegria para cada crente é responder a esta chamada, oferecer todo o 
seu ser ao serviço de Deus e dos seus irmãos.» 

Cântico 
(Música de Padre Manuel Luís ou de Padre Bruno Ferreira)
Luz terna, suave, no meio da noite, leva-me mais longe,
Não tenho aqui morada permanente: Leva-me mais longe, mais longe.
Cantar todas as estrofes, pausadamente.
Ou: 
Bem eu sei a fonte… (música do Padre Ferreira dos Santos)
Cantar todas as estrofes, pausadamente.

Ou: 
Se me envolve a noite escura… (música do Padre Manuel Luís: CN 901)
Cantar todas as estrofes, pausadamente.

EVANGELHO
Do Evangelho segundo São João:

Naquele tempo, estava João Baptista com dois dos seus discípulos e, vendo Jesus que passava, 
disse: «Eis o Cordeiro de Deus». Os dois discípulos ouviram-no dizer aquelas palavras e seguiram 
Jesus. Entretanto, Jesus voltou-Se; e, ao ver que O seguiam, disse-lhes: «Que procurais?». Eles 
responderam: «Rabi – que quer dizer ‘Mestre’ – onde moras?». Disse-lhes Jesus: «Vinde ver». Eles 
foram ver onde morava e �caram com Ele nesse dia. Era por volta das quatro horas da tarde. 
André, irmão de Simão Pedro, foi um dos que ouviram João e seguiram Jesus. Foi procurar 
primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: «Encontrámos o Messias» – que quer dizer ‘Cristo’ –; e 
levou-o a Jesus. Fitando os olhos nele, Jesus disse-lhe: «Tu és Simão, �lho de João. Chamar-te-ás 
Cefas» – que quer dizer ‘Pedro’.

Segue-se um novo tempo de silêncio. No �nal pode cantar-se o hino Porque Ele está connosco (CN 
814), ou: “Vem viver em nós, Senhor” de Tomás de Vasconcelos.

PRECES
Diante de Ti, Jesus Escondido, queremos �rmar a vontade de ir habitar contigo! Queremos habi-
tar o teu santuário e nele fazer a nossa morada! Por ti pedimos ao Pai o auxílio para cumprir o 
nosso propósito:

– Concede, ó Pai, �rmeza e sabedoria ao Santo Padre, o Papa Francisco, para que seja sempre 
garante da unidade da fé e da comunhão de toda a Igreja. 
 - Kyrie eleison

– Faz com que os nossos Bispos sejam transmissores �éis do teu Evangelho, nos santi�quem e 
sejam exemplo vivo de Jesus no meio de nós. 
 - Kyrie eleison

– Olha, ó Pai, por todos os Presbíteros das nossas comunidades. Ilumina-os e fortalece-os para 
que sejam diligentes pregadores do Evangelho e dispensadores do amor!
 – Kyrie eleison

– Pedimos-te pelos Diáconos. Faz que sejam sempre presença constante do teu Filho no meio 
dos pobres e fragilizados, como Ele foi: servo de todos!

 – Kyrie eleison

– Olha por todos os batizados! Para que sejam �éis à sua vocação batismal dizendo sim ao sonho 
que tens para cada um!
 – Kyrie eleison

– Faz de todos os acólitos ministros do teu amor para que sirvam com diligente solicitude o altar 
e os irmãos, como Jesus que se fez tudo para todos!
 – Kyrie eleison

– Desperta nos acólitos a vontade do serviço por amor. Que nos ambientes que frequentam 
sejam testemunhas da tua bondade. 
 – Kyrie eleison

Pai Nosso 

Os acólitos são convidados a recitar em conjunto a seguinte oração de compromisso:
Envia-me Senhor,
Pelos caminhos desta Terra,
como mensageiro da Tua Paz,
Pelos desertos da vida, 
como fonte do teu amor, 
Pelos vales em desânimo,
Como motor de Esperança
Pelos rios sem amor,
Como água que sacia 
Quero ser as tuas mãos no mundo,
A Tua presença no meio dos irmãos.  
Amen.

Em alternativa, os acólitos podem recitar em uníssono a oração do Acólito:
 
Senhor Jesus Cristo, 
sempre vivo e presente connosco, 
tornai-me digno de Vos servir no altar da Eucaristia, 
onde se renova o sacrifício da Cruz 
e Vos ofereceis por todos os homens. 
Vós que quereis ser para cada um 
o amigo e o sustentáculo no caminho da vida, 
concedei-me uma fé humilde e forte, alegre e generosa, 

pronta para Vos testemunhar e servir. 
E porque me chamastes ao Vosso serviço, 
permiti que Vos procure e Vos encontre, 
e pelo Sacramento do Vosso Corpo e Sangue, 
permaneça unido a Vós para sempre. 
Amen.
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COM EXPOSIÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO

Cântico: 
(Taizé)
Na nossa escuridão, Acende, Senhor, A Tua luz de amor, A Tua luz de amor. 

INTRODUÇÃO
 O acólito, como aquele que serve a Jesus que se oferece no Altar, é alguém que deve 
procurar ser muito próximo d’Ele, viver com Ele e para Ele. É de Jesus que tiramos a força para o 
caminhar do dia-a-dia. Rumamos, com Esperança para o coração do Pai, nele con�amos porque 
nos atende, e por isso erguemos ao alto os nossos corações: «O SENHOR é a minha força e o meu 
escudo; nele con�ou o meu coração e Ele socorreu-me; por isso, hei-de louvá-lo de todo o 
coração.» (Sl 28,7)

Cântico:
(Taizé)
O Senhor é a minha força, ao Senhor o meu canto. Ele é nosso salvador. Nele eu con�o e nada temo, 
nele eu con�o e nada temo.

Dizia S. Francisco Marto:
«Do que gostei mais foi de ver a Nosso Senhor, naquela luz que Nossa Senhora nos meteu no 
peito. Gosto tanto de Deus!»   Na simplicidade de criança, Francisco Marto, padroeiro dos Acóli-
tos de Portugal, compreendeu o Amor oferecido por Deus a cada um de nós. Tomando-o como 
exemplo, acolhamos este Jesus que quer dialogar connosco, entreguemos-lhe o coração e 
façamos silêncio. 

Cântico: 
(Taizé)
Permanece junto de mim, ora e vigia. Ora e vigia.

01. PREPARAR O CORAÇÃO

Enquanto se entoa o cântico, o Ministro dirige-se ao Sacrário retira o Santíssimo Sacramento, colo-
ca-o no Ostensório e todos ajoelham em adoração. O acólito, com o turíbulo fumegante aproxi-
ma-se e passa-o ao Ministro que incensa. Terminada a incensação, o Ministro pode proferir alguma 
das seguintes invocações e louvores.

Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia,
Fruto do ventre Sagrado da Virgem Puríssima Santa Maria. (3x)

Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-Vos.
Peço-Vos perdão para os que não creem,
não adoram, não esperam e não Vos amam. (3x)

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
Como era, no princípio, agora e sempre. 
Amen. (3x)

Silêncio prolongado (5 a 10 min)

MEDITAÇÃO
O encontro com Jesus nunca se esquece. Ele não conta, não explica, convida. Quer partilhar com 
aqueles que encontra a sua existência, a sua intimidade. Diz o Papa Francisco: «Cada chama-
mento de Deus é uma iniciativa do Seu amor. É sempre Ele que toma a iniciativa, Ele chama-nos. 
Deus chama à vida, ele chama à fé, e chama a um estado particular de vida: «Quero-vos aqui». 
Deus chama à vida, chama à fé e a fazer parte da sua família, como �lhos de Deus e por �m, 
chama-nos a um estado particular de vida: para nos doarmos no caminho do matrimónio, no 
caminho do sacerdócio ou da vida consagrada. Estas são formas diferentes de cumprir o projeto 
de Deus, o projeto que Deus tem para cada um de nós, que é sempre um desígnio de amor. Deus 
chama sempre. E a maior alegria para cada crente é responder a esta chamada, oferecer todo o 
seu ser ao serviço de Deus e dos seus irmãos.» 

Cântico 
(Música de Padre Manuel Luís ou de Padre Bruno Ferreira)
Luz terna, suave, no meio da noite, leva-me mais longe,
Não tenho aqui morada permanente: Leva-me mais longe, mais longe.
Cantar todas as estrofes, pausadamente.
Ou: 
Bem eu sei a fonte… (música do Padre Ferreira dos Santos)
Cantar todas as estrofes, pausadamente.
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Ou: 
Se me envolve a noite escura… (música do Padre Manuel Luís: CN 901)
Cantar todas as estrofes, pausadamente.

EVANGELHO
Do Evangelho segundo São João:

Naquele tempo, estava João Baptista com dois dos seus discípulos e, vendo Jesus que passava, 
disse: «Eis o Cordeiro de Deus». Os dois discípulos ouviram-no dizer aquelas palavras e seguiram 
Jesus. Entretanto, Jesus voltou-Se; e, ao ver que O seguiam, disse-lhes: «Que procurais?». Eles 
responderam: «Rabi – que quer dizer ‘Mestre’ – onde moras?». Disse-lhes Jesus: «Vinde ver». Eles 
foram ver onde morava e �caram com Ele nesse dia. Era por volta das quatro horas da tarde. 
André, irmão de Simão Pedro, foi um dos que ouviram João e seguiram Jesus. Foi procurar 
primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: «Encontrámos o Messias» – que quer dizer ‘Cristo’ –; e 
levou-o a Jesus. Fitando os olhos nele, Jesus disse-lhe: «Tu és Simão, �lho de João. Chamar-te-ás 
Cefas» – que quer dizer ‘Pedro’.

Segue-se um novo tempo de silêncio. No �nal pode cantar-se o hino Porque Ele está connosco (CN 
814), ou: “Vem viver em nós, Senhor” de Tomás de Vasconcelos.

PRECES
Diante de Ti, Jesus Escondido, queremos �rmar a vontade de ir habitar contigo! Queremos habi-
tar o teu santuário e nele fazer a nossa morada! Por ti pedimos ao Pai o auxílio para cumprir o 
nosso propósito:

– Concede, ó Pai, �rmeza e sabedoria ao Santo Padre, o Papa Francisco, para que seja sempre 
garante da unidade da fé e da comunhão de toda a Igreja. 
 - Kyrie eleison

– Faz com que os nossos Bispos sejam transmissores �éis do teu Evangelho, nos santi�quem e 
sejam exemplo vivo de Jesus no meio de nós. 
 - Kyrie eleison

– Olha, ó Pai, por todos os Presbíteros das nossas comunidades. Ilumina-os e fortalece-os para 
que sejam diligentes pregadores do Evangelho e dispensadores do amor!
 – Kyrie eleison

– Pedimos-te pelos Diáconos. Faz que sejam sempre presença constante do teu Filho no meio 
dos pobres e fragilizados, como Ele foi: servo de todos!

 – Kyrie eleison

– Olha por todos os batizados! Para que sejam �éis à sua vocação batismal dizendo sim ao sonho 
que tens para cada um!
 – Kyrie eleison

– Faz de todos os acólitos ministros do teu amor para que sirvam com diligente solicitude o altar 
e os irmãos, como Jesus que se fez tudo para todos!
 – Kyrie eleison

– Desperta nos acólitos a vontade do serviço por amor. Que nos ambientes que frequentam 
sejam testemunhas da tua bondade. 
 – Kyrie eleison

Pai Nosso 

Os acólitos são convidados a recitar em conjunto a seguinte oração de compromisso:
Envia-me Senhor,
Pelos caminhos desta Terra,
como mensageiro da Tua Paz,
Pelos desertos da vida, 
como fonte do teu amor, 
Pelos vales em desânimo,
Como motor de Esperança
Pelos rios sem amor,
Como água que sacia 
Quero ser as tuas mãos no mundo,
A Tua presença no meio dos irmãos.  
Amen.

Em alternativa, os acólitos podem recitar em uníssono a oração do Acólito:
 
Senhor Jesus Cristo, 
sempre vivo e presente connosco, 
tornai-me digno de Vos servir no altar da Eucaristia, 
onde se renova o sacrifício da Cruz 
e Vos ofereceis por todos os homens. 
Vós que quereis ser para cada um 
o amigo e o sustentáculo no caminho da vida, 
concedei-me uma fé humilde e forte, alegre e generosa, 

pronta para Vos testemunhar e servir. 
E porque me chamastes ao Vosso serviço, 
permiti que Vos procure e Vos encontre, 
e pelo Sacramento do Vosso Corpo e Sangue, 
permaneça unido a Vós para sempre. 
Amen.
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Enquanto se entoa o cântico, o Ministro dirige-se ao Sacrário retira o Santíssimo Sacramento, colo-
ca-o no Ostensório e todos ajoelham em adoração. O acólito, com o turíbulo fumegante aproxi-
ma-se e passa-o ao Ministro que incensa. Terminada a incensação, o Ministro pode proferir alguma 
das seguintes invocações e louvores.

Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia,
Fruto do ventre Sagrado da Virgem Puríssima Santa Maria. (3x)

Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-Vos.
Peço-Vos perdão para os que não creem,
não adoram, não esperam e não Vos amam. (3x)

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
Como era, no princípio, agora e sempre. 
Amen. (3x)

Silêncio prolongado (5 a 10 min)

MEDITAÇÃO
O encontro com Jesus nunca se esquece. Ele não conta, não explica, convida. Quer partilhar com 
aqueles que encontra a sua existência, a sua intimidade. Diz o Papa Francisco: «Cada chama-
mento de Deus é uma iniciativa do Seu amor. É sempre Ele que toma a iniciativa, Ele chama-nos. 
Deus chama à vida, ele chama à fé, e chama a um estado particular de vida: «Quero-vos aqui». 
Deus chama à vida, chama à fé e a fazer parte da sua família, como �lhos de Deus e por �m, 
chama-nos a um estado particular de vida: para nos doarmos no caminho do matrimónio, no 
caminho do sacerdócio ou da vida consagrada. Estas são formas diferentes de cumprir o projeto 
de Deus, o projeto que Deus tem para cada um de nós, que é sempre um desígnio de amor. Deus 
chama sempre. E a maior alegria para cada crente é responder a esta chamada, oferecer todo o 
seu ser ao serviço de Deus e dos seus irmãos.» 

Cântico 
(Música de Padre Manuel Luís ou de Padre Bruno Ferreira)
Luz terna, suave, no meio da noite, leva-me mais longe,
Não tenho aqui morada permanente: Leva-me mais longe, mais longe.
Cantar todas as estrofes, pausadamente.
Ou: 
Bem eu sei a fonte… (música do Padre Ferreira dos Santos)
Cantar todas as estrofes, pausadamente.

02. EXPOSIÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO E ADORAÇÃO Ou: 
Se me envolve a noite escura… (música do Padre Manuel Luís: CN 901)
Cantar todas as estrofes, pausadamente.

EVANGELHO
Do Evangelho segundo São João:

Naquele tempo, estava João Baptista com dois dos seus discípulos e, vendo Jesus que passava, 
disse: «Eis o Cordeiro de Deus». Os dois discípulos ouviram-no dizer aquelas palavras e seguiram 
Jesus. Entretanto, Jesus voltou-Se; e, ao ver que O seguiam, disse-lhes: «Que procurais?». Eles 
responderam: «Rabi – que quer dizer ‘Mestre’ – onde moras?». Disse-lhes Jesus: «Vinde ver». Eles 
foram ver onde morava e �caram com Ele nesse dia. Era por volta das quatro horas da tarde. 
André, irmão de Simão Pedro, foi um dos que ouviram João e seguiram Jesus. Foi procurar 
primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: «Encontrámos o Messias» – que quer dizer ‘Cristo’ –; e 
levou-o a Jesus. Fitando os olhos nele, Jesus disse-lhe: «Tu és Simão, �lho de João. Chamar-te-ás 
Cefas» – que quer dizer ‘Pedro’.

Segue-se um novo tempo de silêncio. No �nal pode cantar-se o hino Porque Ele está connosco (CN 
814), ou: “Vem viver em nós, Senhor” de Tomás de Vasconcelos.

PRECES
Diante de Ti, Jesus Escondido, queremos �rmar a vontade de ir habitar contigo! Queremos habi-
tar o teu santuário e nele fazer a nossa morada! Por ti pedimos ao Pai o auxílio para cumprir o 
nosso propósito:

– Concede, ó Pai, �rmeza e sabedoria ao Santo Padre, o Papa Francisco, para que seja sempre 
garante da unidade da fé e da comunhão de toda a Igreja. 
 - Kyrie eleison

– Faz com que os nossos Bispos sejam transmissores �éis do teu Evangelho, nos santi�quem e 
sejam exemplo vivo de Jesus no meio de nós. 
 - Kyrie eleison

– Olha, ó Pai, por todos os Presbíteros das nossas comunidades. Ilumina-os e fortalece-os para 
que sejam diligentes pregadores do Evangelho e dispensadores do amor!
 – Kyrie eleison

– Pedimos-te pelos Diáconos. Faz que sejam sempre presença constante do teu Filho no meio 
dos pobres e fragilizados, como Ele foi: servo de todos!

 – Kyrie eleison

– Olha por todos os batizados! Para que sejam �éis à sua vocação batismal dizendo sim ao sonho 
que tens para cada um!
 – Kyrie eleison

– Faz de todos os acólitos ministros do teu amor para que sirvam com diligente solicitude o altar 
e os irmãos, como Jesus que se fez tudo para todos!
 – Kyrie eleison

– Desperta nos acólitos a vontade do serviço por amor. Que nos ambientes que frequentam 
sejam testemunhas da tua bondade. 
 – Kyrie eleison

Pai Nosso 

Os acólitos são convidados a recitar em conjunto a seguinte oração de compromisso:
Envia-me Senhor,
Pelos caminhos desta Terra,
como mensageiro da Tua Paz,
Pelos desertos da vida, 
como fonte do teu amor, 
Pelos vales em desânimo,
Como motor de Esperança
Pelos rios sem amor,
Como água que sacia 
Quero ser as tuas mãos no mundo,
A Tua presença no meio dos irmãos.  
Amen.

Em alternativa, os acólitos podem recitar em uníssono a oração do Acólito:
 
Senhor Jesus Cristo, 
sempre vivo e presente connosco, 
tornai-me digno de Vos servir no altar da Eucaristia, 
onde se renova o sacrifício da Cruz 
e Vos ofereceis por todos os homens. 
Vós que quereis ser para cada um 
o amigo e o sustentáculo no caminho da vida, 
concedei-me uma fé humilde e forte, alegre e generosa, 

pronta para Vos testemunhar e servir. 
E porque me chamastes ao Vosso serviço, 
permiti que Vos procure e Vos encontre, 
e pelo Sacramento do Vosso Corpo e Sangue, 
permaneça unido a Vós para sempre. 
Amen.
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Enquanto se entoa o cântico, o Ministro dirige-se ao Sacrário retira o Santíssimo Sacramento, colo-
ca-o no Ostensório e todos ajoelham em adoração. O acólito, com o turíbulo fumegante aproxi-
ma-se e passa-o ao Ministro que incensa. Terminada a incensação, o Ministro pode proferir alguma 
das seguintes invocações e louvores.

Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia,
Fruto do ventre Sagrado da Virgem Puríssima Santa Maria. (3x)

Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-Vos.
Peço-Vos perdão para os que não creem,
não adoram, não esperam e não Vos amam. (3x)

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
Como era, no princípio, agora e sempre. 
Amen. (3x)

Silêncio prolongado (5 a 10 min)

MEDITAÇÃO
O encontro com Jesus nunca se esquece. Ele não conta, não explica, convida. Quer partilhar com 
aqueles que encontra a sua existência, a sua intimidade. Diz o Papa Francisco: «Cada chama-
mento de Deus é uma iniciativa do Seu amor. É sempre Ele que toma a iniciativa, Ele chama-nos. 
Deus chama à vida, ele chama à fé, e chama a um estado particular de vida: «Quero-vos aqui». 
Deus chama à vida, chama à fé e a fazer parte da sua família, como �lhos de Deus e por �m, 
chama-nos a um estado particular de vida: para nos doarmos no caminho do matrimónio, no 
caminho do sacerdócio ou da vida consagrada. Estas são formas diferentes de cumprir o projeto 
de Deus, o projeto que Deus tem para cada um de nós, que é sempre um desígnio de amor. Deus 
chama sempre. E a maior alegria para cada crente é responder a esta chamada, oferecer todo o 
seu ser ao serviço de Deus e dos seus irmãos.» 

Cântico 
(Música de Padre Manuel Luís ou de Padre Bruno Ferreira)
Luz terna, suave, no meio da noite, leva-me mais longe,
Não tenho aqui morada permanente: Leva-me mais longe, mais longe.
Cantar todas as estrofes, pausadamente.
Ou: 
Bem eu sei a fonte… (música do Padre Ferreira dos Santos)
Cantar todas as estrofes, pausadamente.

Ou: 
Se me envolve a noite escura… (música do Padre Manuel Luís: CN 901)
Cantar todas as estrofes, pausadamente.

EVANGELHO
Do Evangelho segundo São João:

Naquele tempo, estava João Baptista com dois dos seus discípulos e, vendo Jesus que passava, 
disse: «Eis o Cordeiro de Deus». Os dois discípulos ouviram-no dizer aquelas palavras e seguiram 
Jesus. Entretanto, Jesus voltou-Se; e, ao ver que O seguiam, disse-lhes: «Que procurais?». Eles 
responderam: «Rabi – que quer dizer ‘Mestre’ – onde moras?». Disse-lhes Jesus: «Vinde ver». Eles 
foram ver onde morava e �caram com Ele nesse dia. Era por volta das quatro horas da tarde. 
André, irmão de Simão Pedro, foi um dos que ouviram João e seguiram Jesus. Foi procurar 
primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: «Encontrámos o Messias» – que quer dizer ‘Cristo’ –; e 
levou-o a Jesus. Fitando os olhos nele, Jesus disse-lhe: «Tu és Simão, �lho de João. Chamar-te-ás 
Cefas» – que quer dizer ‘Pedro’.

Segue-se um novo tempo de silêncio. No �nal pode cantar-se o hino Porque Ele está connosco (CN 
814), ou: “Vem viver em nós, Senhor” de Tomás de Vasconcelos.

PRECES
Diante de Ti, Jesus Escondido, queremos �rmar a vontade de ir habitar contigo! Queremos habi-
tar o teu santuário e nele fazer a nossa morada! Por ti pedimos ao Pai o auxílio para cumprir o 
nosso propósito:

– Concede, ó Pai, �rmeza e sabedoria ao Santo Padre, o Papa Francisco, para que seja sempre 
garante da unidade da fé e da comunhão de toda a Igreja. 
 - Kyrie eleison

– Faz com que os nossos Bispos sejam transmissores �éis do teu Evangelho, nos santi�quem e 
sejam exemplo vivo de Jesus no meio de nós. 
 - Kyrie eleison

– Olha, ó Pai, por todos os Presbíteros das nossas comunidades. Ilumina-os e fortalece-os para 
que sejam diligentes pregadores do Evangelho e dispensadores do amor!
 – Kyrie eleison

– Pedimos-te pelos Diáconos. Faz que sejam sempre presença constante do teu Filho no meio 
dos pobres e fragilizados, como Ele foi: servo de todos!

 – Kyrie eleison

– Olha por todos os batizados! Para que sejam �éis à sua vocação batismal dizendo sim ao sonho 
que tens para cada um!
 – Kyrie eleison

– Faz de todos os acólitos ministros do teu amor para que sirvam com diligente solicitude o altar 
e os irmãos, como Jesus que se fez tudo para todos!
 – Kyrie eleison

– Desperta nos acólitos a vontade do serviço por amor. Que nos ambientes que frequentam 
sejam testemunhas da tua bondade. 
 – Kyrie eleison

Pai Nosso 

Os acólitos são convidados a recitar em conjunto a seguinte oração de compromisso:
Envia-me Senhor,
Pelos caminhos desta Terra,
como mensageiro da Tua Paz,
Pelos desertos da vida, 
como fonte do teu amor, 
Pelos vales em desânimo,
Como motor de Esperança
Pelos rios sem amor,
Como água que sacia 
Quero ser as tuas mãos no mundo,
A Tua presença no meio dos irmãos.  
Amen.

Em alternativa, os acólitos podem recitar em uníssono a oração do Acólito:
 
Senhor Jesus Cristo, 
sempre vivo e presente connosco, 
tornai-me digno de Vos servir no altar da Eucaristia, 
onde se renova o sacrifício da Cruz 
e Vos ofereceis por todos os homens. 
Vós que quereis ser para cada um 
o amigo e o sustentáculo no caminho da vida, 
concedei-me uma fé humilde e forte, alegre e generosa, 

pronta para Vos testemunhar e servir. 
E porque me chamastes ao Vosso serviço, 
permiti que Vos procure e Vos encontre, 
e pelo Sacramento do Vosso Corpo e Sangue, 
permaneça unido a Vós para sempre. 
Amen.
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Enquanto se entoa o cântico, o Ministro dirige-se ao Sacrário retira o Santíssimo Sacramento, colo-
ca-o no Ostensório e todos ajoelham em adoração. O acólito, com o turíbulo fumegante aproxi-
ma-se e passa-o ao Ministro que incensa. Terminada a incensação, o Ministro pode proferir alguma 
das seguintes invocações e louvores.

Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia,
Fruto do ventre Sagrado da Virgem Puríssima Santa Maria. (3x)

Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-Vos.
Peço-Vos perdão para os que não creem,
não adoram, não esperam e não Vos amam. (3x)

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
Como era, no princípio, agora e sempre. 
Amen. (3x)

Silêncio prolongado (5 a 10 min)

MEDITAÇÃO
O encontro com Jesus nunca se esquece. Ele não conta, não explica, convida. Quer partilhar com 
aqueles que encontra a sua existência, a sua intimidade. Diz o Papa Francisco: «Cada chama-
mento de Deus é uma iniciativa do Seu amor. É sempre Ele que toma a iniciativa, Ele chama-nos. 
Deus chama à vida, ele chama à fé, e chama a um estado particular de vida: «Quero-vos aqui». 
Deus chama à vida, chama à fé e a fazer parte da sua família, como �lhos de Deus e por �m, 
chama-nos a um estado particular de vida: para nos doarmos no caminho do matrimónio, no 
caminho do sacerdócio ou da vida consagrada. Estas são formas diferentes de cumprir o projeto 
de Deus, o projeto que Deus tem para cada um de nós, que é sempre um desígnio de amor. Deus 
chama sempre. E a maior alegria para cada crente é responder a esta chamada, oferecer todo o 
seu ser ao serviço de Deus e dos seus irmãos.» 

Cântico 
(Música de Padre Manuel Luís ou de Padre Bruno Ferreira)
Luz terna, suave, no meio da noite, leva-me mais longe,
Não tenho aqui morada permanente: Leva-me mais longe, mais longe.
Cantar todas as estrofes, pausadamente.
Ou: 
Bem eu sei a fonte… (música do Padre Ferreira dos Santos)
Cantar todas as estrofes, pausadamente.

Ou: 
Se me envolve a noite escura… (música do Padre Manuel Luís: CN 901)
Cantar todas as estrofes, pausadamente.

EVANGELHO
Do Evangelho segundo São João:

Naquele tempo, estava João Baptista com dois dos seus discípulos e, vendo Jesus que passava, 
disse: «Eis o Cordeiro de Deus». Os dois discípulos ouviram-no dizer aquelas palavras e seguiram 
Jesus. Entretanto, Jesus voltou-Se; e, ao ver que O seguiam, disse-lhes: «Que procurais?». Eles 
responderam: «Rabi – que quer dizer ‘Mestre’ – onde moras?». Disse-lhes Jesus: «Vinde ver». Eles 
foram ver onde morava e �caram com Ele nesse dia. Era por volta das quatro horas da tarde. 
André, irmão de Simão Pedro, foi um dos que ouviram João e seguiram Jesus. Foi procurar 
primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: «Encontrámos o Messias» – que quer dizer ‘Cristo’ –; e 
levou-o a Jesus. Fitando os olhos nele, Jesus disse-lhe: «Tu és Simão, �lho de João. Chamar-te-ás 
Cefas» – que quer dizer ‘Pedro’.

Segue-se um novo tempo de silêncio. No �nal pode cantar-se o hino Porque Ele está connosco (CN 
814), ou: “Vem viver em nós, Senhor” de Tomás de Vasconcelos.

PRECES
Diante de Ti, Jesus Escondido, queremos �rmar a vontade de ir habitar contigo! Queremos habi-
tar o teu santuário e nele fazer a nossa morada! Por ti pedimos ao Pai o auxílio para cumprir o 
nosso propósito:

– Concede, ó Pai, �rmeza e sabedoria ao Santo Padre, o Papa Francisco, para que seja sempre 
garante da unidade da fé e da comunhão de toda a Igreja. 
 - Kyrie eleison

– Faz com que os nossos Bispos sejam transmissores �éis do teu Evangelho, nos santi�quem e 
sejam exemplo vivo de Jesus no meio de nós. 
 - Kyrie eleison

– Olha, ó Pai, por todos os Presbíteros das nossas comunidades. Ilumina-os e fortalece-os para 
que sejam diligentes pregadores do Evangelho e dispensadores do amor!
 – Kyrie eleison

– Pedimos-te pelos Diáconos. Faz que sejam sempre presença constante do teu Filho no meio 
dos pobres e fragilizados, como Ele foi: servo de todos!

 – Kyrie eleison

– Olha por todos os batizados! Para que sejam �éis à sua vocação batismal dizendo sim ao sonho 
que tens para cada um!
 – Kyrie eleison

– Faz de todos os acólitos ministros do teu amor para que sirvam com diligente solicitude o altar 
e os irmãos, como Jesus que se fez tudo para todos!
 – Kyrie eleison

– Desperta nos acólitos a vontade do serviço por amor. Que nos ambientes que frequentam 
sejam testemunhas da tua bondade. 
 – Kyrie eleison

Pai Nosso 

Os acólitos são convidados a recitar em conjunto a seguinte oração de compromisso:
Envia-me Senhor,
Pelos caminhos desta Terra,
como mensageiro da Tua Paz,
Pelos desertos da vida, 
como fonte do teu amor, 
Pelos vales em desânimo,
Como motor de Esperança
Pelos rios sem amor,
Como água que sacia 
Quero ser as tuas mãos no mundo,
A Tua presença no meio dos irmãos.  
Amen.

Em alternativa, os acólitos podem recitar em uníssono a oração do Acólito:
 
Senhor Jesus Cristo, 
sempre vivo e presente connosco, 
tornai-me digno de Vos servir no altar da Eucaristia, 
onde se renova o sacrifício da Cruz 
e Vos ofereceis por todos os homens. 
Vós que quereis ser para cada um 
o amigo e o sustentáculo no caminho da vida, 
concedei-me uma fé humilde e forte, alegre e generosa, 

pronta para Vos testemunhar e servir. 
E porque me chamastes ao Vosso serviço, 
permiti que Vos procure e Vos encontre, 
e pelo Sacramento do Vosso Corpo e Sangue, 
permaneça unido a Vós para sempre. 
Amen.
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Enquanto se entoa o cântico, o Ministro dirige-se ao Sacrário retira o Santíssimo Sacramento, colo-
ca-o no Ostensório e todos ajoelham em adoração. O acólito, com o turíbulo fumegante aproxi-
ma-se e passa-o ao Ministro que incensa. Terminada a incensação, o Ministro pode proferir alguma 
das seguintes invocações e louvores.

Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia,
Fruto do ventre Sagrado da Virgem Puríssima Santa Maria. (3x)

Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-Vos.
Peço-Vos perdão para os que não creem,
não adoram, não esperam e não Vos amam. (3x)

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
Como era, no princípio, agora e sempre. 
Amen. (3x)

Silêncio prolongado (5 a 10 min)

MEDITAÇÃO
O encontro com Jesus nunca se esquece. Ele não conta, não explica, convida. Quer partilhar com 
aqueles que encontra a sua existência, a sua intimidade. Diz o Papa Francisco: «Cada chama-
mento de Deus é uma iniciativa do Seu amor. É sempre Ele que toma a iniciativa, Ele chama-nos. 
Deus chama à vida, ele chama à fé, e chama a um estado particular de vida: «Quero-vos aqui». 
Deus chama à vida, chama à fé e a fazer parte da sua família, como �lhos de Deus e por �m, 
chama-nos a um estado particular de vida: para nos doarmos no caminho do matrimónio, no 
caminho do sacerdócio ou da vida consagrada. Estas são formas diferentes de cumprir o projeto 
de Deus, o projeto que Deus tem para cada um de nós, que é sempre um desígnio de amor. Deus 
chama sempre. E a maior alegria para cada crente é responder a esta chamada, oferecer todo o 
seu ser ao serviço de Deus e dos seus irmãos.» 

Cântico 
(Música de Padre Manuel Luís ou de Padre Bruno Ferreira)
Luz terna, suave, no meio da noite, leva-me mais longe,
Não tenho aqui morada permanente: Leva-me mais longe, mais longe.
Cantar todas as estrofes, pausadamente.
Ou: 
Bem eu sei a fonte… (música do Padre Ferreira dos Santos)
Cantar todas as estrofes, pausadamente.

Ou: 
Se me envolve a noite escura… (música do Padre Manuel Luís: CN 901)
Cantar todas as estrofes, pausadamente.

EVANGELHO
Do Evangelho segundo São João:

Naquele tempo, estava João Baptista com dois dos seus discípulos e, vendo Jesus que passava, 
disse: «Eis o Cordeiro de Deus». Os dois discípulos ouviram-no dizer aquelas palavras e seguiram 
Jesus. Entretanto, Jesus voltou-Se; e, ao ver que O seguiam, disse-lhes: «Que procurais?». Eles 
responderam: «Rabi – que quer dizer ‘Mestre’ – onde moras?». Disse-lhes Jesus: «Vinde ver». Eles 
foram ver onde morava e �caram com Ele nesse dia. Era por volta das quatro horas da tarde. 
André, irmão de Simão Pedro, foi um dos que ouviram João e seguiram Jesus. Foi procurar 
primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: «Encontrámos o Messias» – que quer dizer ‘Cristo’ –; e 
levou-o a Jesus. Fitando os olhos nele, Jesus disse-lhe: «Tu és Simão, �lho de João. Chamar-te-ás 
Cefas» – que quer dizer ‘Pedro’.

Segue-se um novo tempo de silêncio. No �nal pode cantar-se o hino Porque Ele está connosco (CN 
814), ou: “Vem viver em nós, Senhor” de Tomás de Vasconcelos.

PRECES
Diante de Ti, Jesus Escondido, queremos �rmar a vontade de ir habitar contigo! Queremos habi-
tar o teu santuário e nele fazer a nossa morada! Por ti pedimos ao Pai o auxílio para cumprir o 
nosso propósito:

– Concede, ó Pai, �rmeza e sabedoria ao Santo Padre, o Papa Francisco, para que seja sempre 
garante da unidade da fé e da comunhão de toda a Igreja. 
 - Kyrie eleison

– Faz com que os nossos Bispos sejam transmissores �éis do teu Evangelho, nos santi�quem e 
sejam exemplo vivo de Jesus no meio de nós. 
 - Kyrie eleison

– Olha, ó Pai, por todos os Presbíteros das nossas comunidades. Ilumina-os e fortalece-os para 
que sejam diligentes pregadores do Evangelho e dispensadores do amor!
 – Kyrie eleison

– Pedimos-te pelos Diáconos. Faz que sejam sempre presença constante do teu Filho no meio 
dos pobres e fragilizados, como Ele foi: servo de todos!

 – Kyrie eleison

– Olha por todos os batizados! Para que sejam �éis à sua vocação batismal dizendo sim ao sonho 
que tens para cada um!
 – Kyrie eleison

– Faz de todos os acólitos ministros do teu amor para que sirvam com diligente solicitude o altar 
e os irmãos, como Jesus que se fez tudo para todos!
 – Kyrie eleison

– Desperta nos acólitos a vontade do serviço por amor. Que nos ambientes que frequentam 
sejam testemunhas da tua bondade. 
 – Kyrie eleison

Pai Nosso 

Os acólitos são convidados a recitar em conjunto a seguinte oração de compromisso:
Envia-me Senhor,
Pelos caminhos desta Terra,
como mensageiro da Tua Paz,
Pelos desertos da vida, 
como fonte do teu amor, 
Pelos vales em desânimo,
Como motor de Esperança
Pelos rios sem amor,
Como água que sacia 
Quero ser as tuas mãos no mundo,
A Tua presença no meio dos irmãos.  
Amen.

Em alternativa, os acólitos podem recitar em uníssono a oração do Acólito:
 
Senhor Jesus Cristo, 
sempre vivo e presente connosco, 
tornai-me digno de Vos servir no altar da Eucaristia, 
onde se renova o sacrifício da Cruz 
e Vos ofereceis por todos os homens. 
Vós que quereis ser para cada um 
o amigo e o sustentáculo no caminho da vida, 
concedei-me uma fé humilde e forte, alegre e generosa, 

pronta para Vos testemunhar e servir. 
E porque me chamastes ao Vosso serviço, 
permiti que Vos procure e Vos encontre, 
e pelo Sacramento do Vosso Corpo e Sangue, 
permaneça unido a Vós para sempre. 
Amen.

Quando se aproxima o �m da adoração, canta-se um cântico eucarístico:
Veneremos, adoremos… ou Ao divino Sacramento… ou Celebremos o mistério… 

O Sacerdote ou diácono que preside vai para o altar, genu�ete e ajoelha. O acólito leva-lhe o turíbulo 
e ele incensa o Santíssimo Sacramento. 

Em seguida, levanta-se e diz:
Oremos.

Concedei-nos, Senhor nosso Deus,
a graça de celebrar com dignos louvores
o Cordeiro que por nós foi imolado
e Se oculta no Sacramento,
para merecermos contemplá-l’O face a face,
quando nos manifestar a sua glória.
Ele que é Deus convosco
na unidade do Espírito Santo.
R. Amen.

Terminada a oração, o sacerdote ou o diácono, tomando o véu de ombros, genu�ete, pega na 
custódia ou na píxide e com ela faz o sinal da cruz sobre os �éis presentes, sem dizer nada.

Depois de dar a bênção, o mesmo sacerdote ou o diácono que a deu, ou outro sacerdote ou diácono, 
repõe o Santíssimo no tabernáculo e genu�ete. Entretanto, os acólitos e demais pessoas presentes 
fazem as seguintes aclamações, em uníssono: 

Bendito seja Deus.
Bendito o seu santo Nome.
Bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem.
Bendito o Nome de Jesus.

03. BENÇÃO

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.

Feita a reposição do Santíssimo Sacramento no Sacrário, os acólitos podem cantar como cântico 
�nal o hino do Acólito:
O Acólito serve com amor
a mesa da Palavra do Senhor.
O Acólito serve na Alegria
O Altar da Eucaristia.
 
1. A Exemplo do Mártir S. Tarcísio,
Ser acólito é seguir Jesus,
Contemplando o amor do Nosso Deus
Que se revelou na Cruz.
 
2. Ser acólito é viver com fé,
Ser fermento no Reino de Deus;
Construindo um mundo de paz
No caminho, rumo aos Céus.

3. São Francisco Marto nos ensina
A doar-nos sempre em oblação
Implorando o perdão dos pecados
E do mundo a conversão.
 
4. Ser acólito é servir o altar
Ser �el ao Corpo de Jesus,
Adorando a Santíssima Trindade
Que nos dá alento e luz.

Terminada a oração, os acólitos presentes, se a situação de saúde pública o permitir, podem ter um 
momento de confraternização, antes de regressarem às suas casas.

V. Nós vos adoramos e bendizemos Senhor Jesus 
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

Leitura
A Bíblia não fala das quedas de Jesus, mas os cristãos imaginam que, exausto pela pesada cruz 
e ferido pelos maus tratos in�igidos, Jesus tivesse caído três vezes e três vezes se tivesse erguido 
no árduo caminho até ao local da cruci�cação. Aqui, podemos recordar o salmo que diz: A 
minha alma está prostrada por terra; dá-me vida segundo a tua palavra. A minha alma chora de 
tristeza; reconforta-me, segundo a tua palavra. Abraço as tuas ordens; não permitas, SENHOR, 
que seja confundido. (Sl 119,25.28.31)

Meditação
Do Papa São João Paulo II:
Muitas vezes o acólito tem na mão uma vela. Não podemos deixar de pensar no que disse Jesus 
no Sermão da Montanha:  "Vós sois a luz do mundo" (Mt 5, 14). O vosso serviço não se pode 
limitar ao interior de uma igreja. Ele deve irradiar-se na vida de todos os dias:  na escola, na 
família e nos vários âmbitos da sociedade. Pois quem deseja servir Jesus Cristo dentro de uma 

igreja deve ser sua testemunha em toda a parte.
Queridos jovens! Os vossos contemporâneos esperam a verdadeira "luz do mundo" (cf. Jo 1, 9).
Não tenhais o vosso castiçal só dentro da igreja, mas levai a chama do Evangelho a quantos se 
encontram nas trevas e vivem um momento difícil da sua existência.
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Enquanto se entoa o cântico, o Ministro dirige-se ao Sacrário retira o Santíssimo Sacramento, colo-
ca-o no Ostensório e todos ajoelham em adoração. O acólito, com o turíbulo fumegante aproxi-
ma-se e passa-o ao Ministro que incensa. Terminada a incensação, o Ministro pode proferir alguma 
das seguintes invocações e louvores.

Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia,
Fruto do ventre Sagrado da Virgem Puríssima Santa Maria. (3x)

Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-Vos.
Peço-Vos perdão para os que não creem,
não adoram, não esperam e não Vos amam. (3x)

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
Como era, no princípio, agora e sempre. 
Amen. (3x)

Silêncio prolongado (5 a 10 min)

MEDITAÇÃO
O encontro com Jesus nunca se esquece. Ele não conta, não explica, convida. Quer partilhar com 
aqueles que encontra a sua existência, a sua intimidade. Diz o Papa Francisco: «Cada chama-
mento de Deus é uma iniciativa do Seu amor. É sempre Ele que toma a iniciativa, Ele chama-nos. 
Deus chama à vida, ele chama à fé, e chama a um estado particular de vida: «Quero-vos aqui». 
Deus chama à vida, chama à fé e a fazer parte da sua família, como �lhos de Deus e por �m, 
chama-nos a um estado particular de vida: para nos doarmos no caminho do matrimónio, no 
caminho do sacerdócio ou da vida consagrada. Estas são formas diferentes de cumprir o projeto 
de Deus, o projeto que Deus tem para cada um de nós, que é sempre um desígnio de amor. Deus 
chama sempre. E a maior alegria para cada crente é responder a esta chamada, oferecer todo o 
seu ser ao serviço de Deus e dos seus irmãos.» 

Cântico 
(Música de Padre Manuel Luís ou de Padre Bruno Ferreira)
Luz terna, suave, no meio da noite, leva-me mais longe,
Não tenho aqui morada permanente: Leva-me mais longe, mais longe.
Cantar todas as estrofes, pausadamente.
Ou: 
Bem eu sei a fonte… (música do Padre Ferreira dos Santos)
Cantar todas as estrofes, pausadamente.

Ou: 
Se me envolve a noite escura… (música do Padre Manuel Luís: CN 901)
Cantar todas as estrofes, pausadamente.

EVANGELHO
Do Evangelho segundo São João:

Naquele tempo, estava João Baptista com dois dos seus discípulos e, vendo Jesus que passava, 
disse: «Eis o Cordeiro de Deus». Os dois discípulos ouviram-no dizer aquelas palavras e seguiram 
Jesus. Entretanto, Jesus voltou-Se; e, ao ver que O seguiam, disse-lhes: «Que procurais?». Eles 
responderam: «Rabi – que quer dizer ‘Mestre’ – onde moras?». Disse-lhes Jesus: «Vinde ver». Eles 
foram ver onde morava e �caram com Ele nesse dia. Era por volta das quatro horas da tarde. 
André, irmão de Simão Pedro, foi um dos que ouviram João e seguiram Jesus. Foi procurar 
primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: «Encontrámos o Messias» – que quer dizer ‘Cristo’ –; e 
levou-o a Jesus. Fitando os olhos nele, Jesus disse-lhe: «Tu és Simão, �lho de João. Chamar-te-ás 
Cefas» – que quer dizer ‘Pedro’.

Segue-se um novo tempo de silêncio. No �nal pode cantar-se o hino Porque Ele está connosco (CN 
814), ou: “Vem viver em nós, Senhor” de Tomás de Vasconcelos.

PRECES
Diante de Ti, Jesus Escondido, queremos �rmar a vontade de ir habitar contigo! Queremos habi-
tar o teu santuário e nele fazer a nossa morada! Por ti pedimos ao Pai o auxílio para cumprir o 
nosso propósito:

– Concede, ó Pai, �rmeza e sabedoria ao Santo Padre, o Papa Francisco, para que seja sempre 
garante da unidade da fé e da comunhão de toda a Igreja. 
 - Kyrie eleison

– Faz com que os nossos Bispos sejam transmissores �éis do teu Evangelho, nos santi�quem e 
sejam exemplo vivo de Jesus no meio de nós. 
 - Kyrie eleison

– Olha, ó Pai, por todos os Presbíteros das nossas comunidades. Ilumina-os e fortalece-os para 
que sejam diligentes pregadores do Evangelho e dispensadores do amor!
 – Kyrie eleison

– Pedimos-te pelos Diáconos. Faz que sejam sempre presença constante do teu Filho no meio 
dos pobres e fragilizados, como Ele foi: servo de todos!

 – Kyrie eleison

– Olha por todos os batizados! Para que sejam �éis à sua vocação batismal dizendo sim ao sonho 
que tens para cada um!
 – Kyrie eleison

– Faz de todos os acólitos ministros do teu amor para que sirvam com diligente solicitude o altar 
e os irmãos, como Jesus que se fez tudo para todos!
 – Kyrie eleison

– Desperta nos acólitos a vontade do serviço por amor. Que nos ambientes que frequentam 
sejam testemunhas da tua bondade. 
 – Kyrie eleison

Pai Nosso 

Os acólitos são convidados a recitar em conjunto a seguinte oração de compromisso:
Envia-me Senhor,
Pelos caminhos desta Terra,
como mensageiro da Tua Paz,
Pelos desertos da vida, 
como fonte do teu amor, 
Pelos vales em desânimo,
Como motor de Esperança
Pelos rios sem amor,
Como água que sacia 
Quero ser as tuas mãos no mundo,
A Tua presença no meio dos irmãos.  
Amen.

Em alternativa, os acólitos podem recitar em uníssono a oração do Acólito:
 
Senhor Jesus Cristo, 
sempre vivo e presente connosco, 
tornai-me digno de Vos servir no altar da Eucaristia, 
onde se renova o sacrifício da Cruz 
e Vos ofereceis por todos os homens. 
Vós que quereis ser para cada um 
o amigo e o sustentáculo no caminho da vida, 
concedei-me uma fé humilde e forte, alegre e generosa, 

pronta para Vos testemunhar e servir. 
E porque me chamastes ao Vosso serviço, 
permiti que Vos procure e Vos encontre, 
e pelo Sacramento do Vosso Corpo e Sangue, 
permaneça unido a Vós para sempre. 
Amen.

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.

Feita a reposição do Santíssimo Sacramento no Sacrário, os acólitos podem cantar como cântico 
�nal o hino do Acólito:
O Acólito serve com amor
a mesa da Palavra do Senhor.
O Acólito serve na Alegria
O Altar da Eucaristia.
 
1. A Exemplo do Mártir S. Tarcísio,
Ser acólito é seguir Jesus,
Contemplando o amor do Nosso Deus
Que se revelou na Cruz.
 
2. Ser acólito é viver com fé,
Ser fermento no Reino de Deus;
Construindo um mundo de paz
No caminho, rumo aos Céus.

3. São Francisco Marto nos ensina
A doar-nos sempre em oblação
Implorando o perdão dos pecados
E do mundo a conversão.
 
4. Ser acólito é servir o altar
Ser �el ao Corpo de Jesus,
Adorando a Santíssima Trindade
Que nos dá alento e luz.

Terminada a oração, os acólitos presentes, se a situação de saúde pública o permitir, podem ter um 
momento de confraternização, antes de regressarem às suas casas.

V. Nós vos adoramos e bendizemos Senhor Jesus 
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

Leitura
A Bíblia não fala das quedas de Jesus, mas os cristãos imaginam que, exausto pela pesada cruz 
e ferido pelos maus tratos in�igidos, Jesus tivesse caído três vezes e três vezes se tivesse erguido 
no árduo caminho até ao local da cruci�cação. Aqui, podemos recordar o salmo que diz: A 
minha alma está prostrada por terra; dá-me vida segundo a tua palavra. A minha alma chora de 
tristeza; reconforta-me, segundo a tua palavra. Abraço as tuas ordens; não permitas, SENHOR, 
que seja confundido. (Sl 119,25.28.31)

Meditação
Do Papa São João Paulo II:
Muitas vezes o acólito tem na mão uma vela. Não podemos deixar de pensar no que disse Jesus 
no Sermão da Montanha:  "Vós sois a luz do mundo" (Mt 5, 14). O vosso serviço não se pode 
limitar ao interior de uma igreja. Ele deve irradiar-se na vida de todos os dias:  na escola, na 
família e nos vários âmbitos da sociedade. Pois quem deseja servir Jesus Cristo dentro de uma 

igreja deve ser sua testemunha em toda a parte.
Queridos jovens! Os vossos contemporâneos esperam a verdadeira "luz do mundo" (cf. Jo 1, 9).
Não tenhais o vosso castiçal só dentro da igreja, mas levai a chama do Evangelho a quantos se 
encontram nas trevas e vivem um momento difícil da sua existência.
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Enquanto se entoa o cântico, o Ministro dirige-se ao Sacrário retira o Santíssimo Sacramento, colo-
ca-o no Ostensório e todos ajoelham em adoração. O acólito, com o turíbulo fumegante aproxi-
ma-se e passa-o ao Ministro que incensa. Terminada a incensação, o Ministro pode proferir alguma 
das seguintes invocações e louvores.

Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia,
Fruto do ventre Sagrado da Virgem Puríssima Santa Maria. (3x)

Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-Vos.
Peço-Vos perdão para os que não creem,
não adoram, não esperam e não Vos amam. (3x)

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
Como era, no princípio, agora e sempre. 
Amen. (3x)

Silêncio prolongado (5 a 10 min)

MEDITAÇÃO
O encontro com Jesus nunca se esquece. Ele não conta, não explica, convida. Quer partilhar com 
aqueles que encontra a sua existência, a sua intimidade. Diz o Papa Francisco: «Cada chama-
mento de Deus é uma iniciativa do Seu amor. É sempre Ele que toma a iniciativa, Ele chama-nos. 
Deus chama à vida, ele chama à fé, e chama a um estado particular de vida: «Quero-vos aqui». 
Deus chama à vida, chama à fé e a fazer parte da sua família, como �lhos de Deus e por �m, 
chama-nos a um estado particular de vida: para nos doarmos no caminho do matrimónio, no 
caminho do sacerdócio ou da vida consagrada. Estas são formas diferentes de cumprir o projeto 
de Deus, o projeto que Deus tem para cada um de nós, que é sempre um desígnio de amor. Deus 
chama sempre. E a maior alegria para cada crente é responder a esta chamada, oferecer todo o 
seu ser ao serviço de Deus e dos seus irmãos.» 

Cântico 
(Música de Padre Manuel Luís ou de Padre Bruno Ferreira)
Luz terna, suave, no meio da noite, leva-me mais longe,
Não tenho aqui morada permanente: Leva-me mais longe, mais longe.
Cantar todas as estrofes, pausadamente.
Ou: 
Bem eu sei a fonte… (música do Padre Ferreira dos Santos)
Cantar todas as estrofes, pausadamente.

Ou: 
Se me envolve a noite escura… (música do Padre Manuel Luís: CN 901)
Cantar todas as estrofes, pausadamente.

EVANGELHO
Do Evangelho segundo São João:

Naquele tempo, estava João Baptista com dois dos seus discípulos e, vendo Jesus que passava, 
disse: «Eis o Cordeiro de Deus». Os dois discípulos ouviram-no dizer aquelas palavras e seguiram 
Jesus. Entretanto, Jesus voltou-Se; e, ao ver que O seguiam, disse-lhes: «Que procurais?». Eles 
responderam: «Rabi – que quer dizer ‘Mestre’ – onde moras?». Disse-lhes Jesus: «Vinde ver». Eles 
foram ver onde morava e �caram com Ele nesse dia. Era por volta das quatro horas da tarde. 
André, irmão de Simão Pedro, foi um dos que ouviram João e seguiram Jesus. Foi procurar 
primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: «Encontrámos o Messias» – que quer dizer ‘Cristo’ –; e 
levou-o a Jesus. Fitando os olhos nele, Jesus disse-lhe: «Tu és Simão, �lho de João. Chamar-te-ás 
Cefas» – que quer dizer ‘Pedro’.

Segue-se um novo tempo de silêncio. No �nal pode cantar-se o hino Porque Ele está connosco (CN 
814), ou: “Vem viver em nós, Senhor” de Tomás de Vasconcelos.

PRECES
Diante de Ti, Jesus Escondido, queremos �rmar a vontade de ir habitar contigo! Queremos habi-
tar o teu santuário e nele fazer a nossa morada! Por ti pedimos ao Pai o auxílio para cumprir o 
nosso propósito:

– Concede, ó Pai, �rmeza e sabedoria ao Santo Padre, o Papa Francisco, para que seja sempre 
garante da unidade da fé e da comunhão de toda a Igreja. 
 - Kyrie eleison

– Faz com que os nossos Bispos sejam transmissores �éis do teu Evangelho, nos santi�quem e 
sejam exemplo vivo de Jesus no meio de nós. 
 - Kyrie eleison

– Olha, ó Pai, por todos os Presbíteros das nossas comunidades. Ilumina-os e fortalece-os para 
que sejam diligentes pregadores do Evangelho e dispensadores do amor!
 – Kyrie eleison

– Pedimos-te pelos Diáconos. Faz que sejam sempre presença constante do teu Filho no meio 
dos pobres e fragilizados, como Ele foi: servo de todos!

 – Kyrie eleison

– Olha por todos os batizados! Para que sejam �éis à sua vocação batismal dizendo sim ao sonho 
que tens para cada um!
 – Kyrie eleison

– Faz de todos os acólitos ministros do teu amor para que sirvam com diligente solicitude o altar 
e os irmãos, como Jesus que se fez tudo para todos!
 – Kyrie eleison

– Desperta nos acólitos a vontade do serviço por amor. Que nos ambientes que frequentam 
sejam testemunhas da tua bondade. 
 – Kyrie eleison

Pai Nosso 

Os acólitos são convidados a recitar em conjunto a seguinte oração de compromisso:
Envia-me Senhor,
Pelos caminhos desta Terra,
como mensageiro da Tua Paz,
Pelos desertos da vida, 
como fonte do teu amor, 
Pelos vales em desânimo,
Como motor de Esperança
Pelos rios sem amor,
Como água que sacia 
Quero ser as tuas mãos no mundo,
A Tua presença no meio dos irmãos.  
Amen.

Em alternativa, os acólitos podem recitar em uníssono a oração do Acólito:
 
Senhor Jesus Cristo, 
sempre vivo e presente connosco, 
tornai-me digno de Vos servir no altar da Eucaristia, 
onde se renova o sacrifício da Cruz 
e Vos ofereceis por todos os homens. 
Vós que quereis ser para cada um 
o amigo e o sustentáculo no caminho da vida, 
concedei-me uma fé humilde e forte, alegre e generosa, 

pronta para Vos testemunhar e servir. 
E porque me chamastes ao Vosso serviço, 
permiti que Vos procure e Vos encontre, 
e pelo Sacramento do Vosso Corpo e Sangue, 
permaneça unido a Vós para sempre. 
Amen.

VIA SACRA
V. Nós vos adoramos e bendizemos Senhor Jesus 
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

Leitura
A Bíblia não fala das quedas de Jesus, mas os cristãos imaginam que, exausto pela pesada cruz 
e ferido pelos maus tratos in�igidos, Jesus tivesse caído três vezes e três vezes se tivesse erguido 
no árduo caminho até ao local da cruci�cação. Aqui, podemos recordar o salmo que diz: A 
minha alma está prostrada por terra; dá-me vida segundo a tua palavra. A minha alma chora de 
tristeza; reconforta-me, segundo a tua palavra. Abraço as tuas ordens; não permitas, SENHOR, 
que seja confundido. (Sl 119,25.28.31)

Meditação
Do Papa São João Paulo II:
Muitas vezes o acólito tem na mão uma vela. Não podemos deixar de pensar no que disse Jesus 
no Sermão da Montanha:  "Vós sois a luz do mundo" (Mt 5, 14). O vosso serviço não se pode 
limitar ao interior de uma igreja. Ele deve irradiar-se na vida de todos os dias:  na escola, na 
família e nos vários âmbitos da sociedade. Pois quem deseja servir Jesus Cristo dentro de uma 

igreja deve ser sua testemunha em toda a parte.
Queridos jovens! Os vossos contemporâneos esperam a verdadeira "luz do mundo" (cf. Jo 1, 9).
Não tenhais o vosso castiçal só dentro da igreja, mas levai a chama do Evangelho a quantos se 
encontram nas trevas e vivem um momento difícil da sua existência.
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Enquanto se entoa o cântico, o Ministro dirige-se ao Sacrário retira o Santíssimo Sacramento, colo-
ca-o no Ostensório e todos ajoelham em adoração. O acólito, com o turíbulo fumegante aproxi-
ma-se e passa-o ao Ministro que incensa. Terminada a incensação, o Ministro pode proferir alguma 
das seguintes invocações e louvores.

Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia,
Fruto do ventre Sagrado da Virgem Puríssima Santa Maria. (3x)

Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-Vos.
Peço-Vos perdão para os que não creem,
não adoram, não esperam e não Vos amam. (3x)

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
Como era, no princípio, agora e sempre. 
Amen. (3x)

Silêncio prolongado (5 a 10 min)

MEDITAÇÃO
O encontro com Jesus nunca se esquece. Ele não conta, não explica, convida. Quer partilhar com 
aqueles que encontra a sua existência, a sua intimidade. Diz o Papa Francisco: «Cada chama-
mento de Deus é uma iniciativa do Seu amor. É sempre Ele que toma a iniciativa, Ele chama-nos. 
Deus chama à vida, ele chama à fé, e chama a um estado particular de vida: «Quero-vos aqui». 
Deus chama à vida, chama à fé e a fazer parte da sua família, como �lhos de Deus e por �m, 
chama-nos a um estado particular de vida: para nos doarmos no caminho do matrimónio, no 
caminho do sacerdócio ou da vida consagrada. Estas são formas diferentes de cumprir o projeto 
de Deus, o projeto que Deus tem para cada um de nós, que é sempre um desígnio de amor. Deus 
chama sempre. E a maior alegria para cada crente é responder a esta chamada, oferecer todo o 
seu ser ao serviço de Deus e dos seus irmãos.» 

Cântico 
(Música de Padre Manuel Luís ou de Padre Bruno Ferreira)
Luz terna, suave, no meio da noite, leva-me mais longe,
Não tenho aqui morada permanente: Leva-me mais longe, mais longe.
Cantar todas as estrofes, pausadamente.
Ou: 
Bem eu sei a fonte… (música do Padre Ferreira dos Santos)
Cantar todas as estrofes, pausadamente.

Ou: 
Se me envolve a noite escura… (música do Padre Manuel Luís: CN 901)
Cantar todas as estrofes, pausadamente.

EVANGELHO
Do Evangelho segundo São João:

Naquele tempo, estava João Baptista com dois dos seus discípulos e, vendo Jesus que passava, 
disse: «Eis o Cordeiro de Deus». Os dois discípulos ouviram-no dizer aquelas palavras e seguiram 
Jesus. Entretanto, Jesus voltou-Se; e, ao ver que O seguiam, disse-lhes: «Que procurais?». Eles 
responderam: «Rabi – que quer dizer ‘Mestre’ – onde moras?». Disse-lhes Jesus: «Vinde ver». Eles 
foram ver onde morava e �caram com Ele nesse dia. Era por volta das quatro horas da tarde. 
André, irmão de Simão Pedro, foi um dos que ouviram João e seguiram Jesus. Foi procurar 
primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: «Encontrámos o Messias» – que quer dizer ‘Cristo’ –; e 
levou-o a Jesus. Fitando os olhos nele, Jesus disse-lhe: «Tu és Simão, �lho de João. Chamar-te-ás 
Cefas» – que quer dizer ‘Pedro’.

Segue-se um novo tempo de silêncio. No �nal pode cantar-se o hino Porque Ele está connosco (CN 
814), ou: “Vem viver em nós, Senhor” de Tomás de Vasconcelos.

PRECES
Diante de Ti, Jesus Escondido, queremos �rmar a vontade de ir habitar contigo! Queremos habi-
tar o teu santuário e nele fazer a nossa morada! Por ti pedimos ao Pai o auxílio para cumprir o 
nosso propósito:

– Concede, ó Pai, �rmeza e sabedoria ao Santo Padre, o Papa Francisco, para que seja sempre 
garante da unidade da fé e da comunhão de toda a Igreja. 
 - Kyrie eleison

– Faz com que os nossos Bispos sejam transmissores �éis do teu Evangelho, nos santi�quem e 
sejam exemplo vivo de Jesus no meio de nós. 
 - Kyrie eleison

– Olha, ó Pai, por todos os Presbíteros das nossas comunidades. Ilumina-os e fortalece-os para 
que sejam diligentes pregadores do Evangelho e dispensadores do amor!
 – Kyrie eleison

– Pedimos-te pelos Diáconos. Faz que sejam sempre presença constante do teu Filho no meio 
dos pobres e fragilizados, como Ele foi: servo de todos!

 – Kyrie eleison

– Olha por todos os batizados! Para que sejam �éis à sua vocação batismal dizendo sim ao sonho 
que tens para cada um!
 – Kyrie eleison

– Faz de todos os acólitos ministros do teu amor para que sirvam com diligente solicitude o altar 
e os irmãos, como Jesus que se fez tudo para todos!
 – Kyrie eleison

– Desperta nos acólitos a vontade do serviço por amor. Que nos ambientes que frequentam 
sejam testemunhas da tua bondade. 
 – Kyrie eleison

Pai Nosso 

Os acólitos são convidados a recitar em conjunto a seguinte oração de compromisso:
Envia-me Senhor,
Pelos caminhos desta Terra,
como mensageiro da Tua Paz,
Pelos desertos da vida, 
como fonte do teu amor, 
Pelos vales em desânimo,
Como motor de Esperança
Pelos rios sem amor,
Como água que sacia 
Quero ser as tuas mãos no mundo,
A Tua presença no meio dos irmãos.  
Amen.

Em alternativa, os acólitos podem recitar em uníssono a oração do Acólito:
 
Senhor Jesus Cristo, 
sempre vivo e presente connosco, 
tornai-me digno de Vos servir no altar da Eucaristia, 
onde se renova o sacrifício da Cruz 
e Vos ofereceis por todos os homens. 
Vós que quereis ser para cada um 
o amigo e o sustentáculo no caminho da vida, 
concedei-me uma fé humilde e forte, alegre e generosa, 

pronta para Vos testemunhar e servir. 
E porque me chamastes ao Vosso serviço, 
permiti que Vos procure e Vos encontre, 
e pelo Sacramento do Vosso Corpo e Sangue, 
permaneça unido a Vós para sempre. 
Amen.

Vamos realizar esta Via-sacra meditando os passos de Jesus na sua Paixão. Iremos realizar este 
percurso com a ajuda dos Papas que se dirigindo diretamente aos acólitos iluminam a vida e 
ministério de cada um de nós. São palavras de esperança e de ânimo que eles nos dirigem e nos 
ajudam a integrar na nossa vida os momentos da Paixão de Jesus. 

V. Em Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
R. Ámen

Do Papa João Paulo I: 
Numa palavra: amar signi�ca viajar, correr com o coração para o objeto amado. Diz a Imitação de 
Cristo: quem ama "currit, volat, laetatur": corre, voa e alegra-se (Imitação de Cristo, 1. III, c. V, n. 4). 
Amar a Deus é portanto um viajar com o coração para Deus. Viagem belíssima, embora com-
porte por vezes sacrifícios. Mas estes não nos devem fazer parar. Jesus está na cruz: queres 
beijá-l'O? Não o podes fazer sem te debruçares sobre a cruz e deixar que te �ra algum espinho 
da coroa, que está na cabeça do Senhor (Cfr. Sales, Oeuvres, Annecy, t. XXI. p. 153). Não podes 
fazer a �gura do bom São Pedro, que foi valente em gritar "Viva Jesus" no monte Tabor, onde 
havia alegria, mas não deixou sequer que o vissem ao lado de Jesus no monte Calvário, onde 
havia risco e dor (Ibidem:. t. XV, p. 140). O amor a Deus é também viagem misteriosa: isto é, eu 
não parto se Deus não toma primeiro a iniciativa. Ninguém — disse Jesus — pode vir a mim, se 
o Pai... o não atrair (Jo. 6, 44). 

JOÃO PAULO I, Audiência Geral, 27 de setembro de 1978

INTRODUÇÃO

VIA SACRA

V. Nós vos adoramos e bendizemos Senhor Jesus 
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

Leitura
A Bíblia não fala das quedas de Jesus, mas os cristãos imaginam que, exausto pela pesada cruz 
e ferido pelos maus tratos in�igidos, Jesus tivesse caído três vezes e três vezes se tivesse erguido 
no árduo caminho até ao local da cruci�cação. Aqui, podemos recordar o salmo que diz: A 
minha alma está prostrada por terra; dá-me vida segundo a tua palavra. A minha alma chora de 
tristeza; reconforta-me, segundo a tua palavra. Abraço as tuas ordens; não permitas, SENHOR, 
que seja confundido. (Sl 119,25.28.31)

Meditação
Do Papa São João Paulo II:
Muitas vezes o acólito tem na mão uma vela. Não podemos deixar de pensar no que disse Jesus 
no Sermão da Montanha:  "Vós sois a luz do mundo" (Mt 5, 14). O vosso serviço não se pode 
limitar ao interior de uma igreja. Ele deve irradiar-se na vida de todos os dias:  na escola, na 
família e nos vários âmbitos da sociedade. Pois quem deseja servir Jesus Cristo dentro de uma 

igreja deve ser sua testemunha em toda a parte.
Queridos jovens! Os vossos contemporâneos esperam a verdadeira "luz do mundo" (cf. Jo 1, 9).
Não tenhais o vosso castiçal só dentro da igreja, mas levai a chama do Evangelho a quantos se 
encontram nas trevas e vivem um momento difícil da sua existência.

JOÃO PAULO II, a Peregrinação Internacional de Acólitos, 1 de agosto de 2001

Pai Nosso

Cântico
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Enquanto se entoa o cântico, o Ministro dirige-se ao Sacrário retira o Santíssimo Sacramento, colo-
ca-o no Ostensório e todos ajoelham em adoração. O acólito, com o turíbulo fumegante aproxi-
ma-se e passa-o ao Ministro que incensa. Terminada a incensação, o Ministro pode proferir alguma 
das seguintes invocações e louvores.

Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia,
Fruto do ventre Sagrado da Virgem Puríssima Santa Maria. (3x)

Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-Vos.
Peço-Vos perdão para os que não creem,
não adoram, não esperam e não Vos amam. (3x)

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
Como era, no princípio, agora e sempre. 
Amen. (3x)

Silêncio prolongado (5 a 10 min)

MEDITAÇÃO
O encontro com Jesus nunca se esquece. Ele não conta, não explica, convida. Quer partilhar com 
aqueles que encontra a sua existência, a sua intimidade. Diz o Papa Francisco: «Cada chama-
mento de Deus é uma iniciativa do Seu amor. É sempre Ele que toma a iniciativa, Ele chama-nos. 
Deus chama à vida, ele chama à fé, e chama a um estado particular de vida: «Quero-vos aqui». 
Deus chama à vida, chama à fé e a fazer parte da sua família, como �lhos de Deus e por �m, 
chama-nos a um estado particular de vida: para nos doarmos no caminho do matrimónio, no 
caminho do sacerdócio ou da vida consagrada. Estas são formas diferentes de cumprir o projeto 
de Deus, o projeto que Deus tem para cada um de nós, que é sempre um desígnio de amor. Deus 
chama sempre. E a maior alegria para cada crente é responder a esta chamada, oferecer todo o 
seu ser ao serviço de Deus e dos seus irmãos.» 

Cântico 
(Música de Padre Manuel Luís ou de Padre Bruno Ferreira)
Luz terna, suave, no meio da noite, leva-me mais longe,
Não tenho aqui morada permanente: Leva-me mais longe, mais longe.
Cantar todas as estrofes, pausadamente.
Ou: 
Bem eu sei a fonte… (música do Padre Ferreira dos Santos)
Cantar todas as estrofes, pausadamente.

Ou: 
Se me envolve a noite escura… (música do Padre Manuel Luís: CN 901)
Cantar todas as estrofes, pausadamente.

EVANGELHO
Do Evangelho segundo São João:

Naquele tempo, estava João Baptista com dois dos seus discípulos e, vendo Jesus que passava, 
disse: «Eis o Cordeiro de Deus». Os dois discípulos ouviram-no dizer aquelas palavras e seguiram 
Jesus. Entretanto, Jesus voltou-Se; e, ao ver que O seguiam, disse-lhes: «Que procurais?». Eles 
responderam: «Rabi – que quer dizer ‘Mestre’ – onde moras?». Disse-lhes Jesus: «Vinde ver». Eles 
foram ver onde morava e �caram com Ele nesse dia. Era por volta das quatro horas da tarde. 
André, irmão de Simão Pedro, foi um dos que ouviram João e seguiram Jesus. Foi procurar 
primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: «Encontrámos o Messias» – que quer dizer ‘Cristo’ –; e 
levou-o a Jesus. Fitando os olhos nele, Jesus disse-lhe: «Tu és Simão, �lho de João. Chamar-te-ás 
Cefas» – que quer dizer ‘Pedro’.

Segue-se um novo tempo de silêncio. No �nal pode cantar-se o hino Porque Ele está connosco (CN 
814), ou: “Vem viver em nós, Senhor” de Tomás de Vasconcelos.

PRECES
Diante de Ti, Jesus Escondido, queremos �rmar a vontade de ir habitar contigo! Queremos habi-
tar o teu santuário e nele fazer a nossa morada! Por ti pedimos ao Pai o auxílio para cumprir o 
nosso propósito:

– Concede, ó Pai, �rmeza e sabedoria ao Santo Padre, o Papa Francisco, para que seja sempre 
garante da unidade da fé e da comunhão de toda a Igreja. 
 - Kyrie eleison

– Faz com que os nossos Bispos sejam transmissores �éis do teu Evangelho, nos santi�quem e 
sejam exemplo vivo de Jesus no meio de nós. 
 - Kyrie eleison

– Olha, ó Pai, por todos os Presbíteros das nossas comunidades. Ilumina-os e fortalece-os para 
que sejam diligentes pregadores do Evangelho e dispensadores do amor!
 – Kyrie eleison

– Pedimos-te pelos Diáconos. Faz que sejam sempre presença constante do teu Filho no meio 
dos pobres e fragilizados, como Ele foi: servo de todos!

 – Kyrie eleison

– Olha por todos os batizados! Para que sejam �éis à sua vocação batismal dizendo sim ao sonho 
que tens para cada um!
 – Kyrie eleison

– Faz de todos os acólitos ministros do teu amor para que sirvam com diligente solicitude o altar 
e os irmãos, como Jesus que se fez tudo para todos!
 – Kyrie eleison

– Desperta nos acólitos a vontade do serviço por amor. Que nos ambientes que frequentam 
sejam testemunhas da tua bondade. 
 – Kyrie eleison

Pai Nosso 

Os acólitos são convidados a recitar em conjunto a seguinte oração de compromisso:
Envia-me Senhor,
Pelos caminhos desta Terra,
como mensageiro da Tua Paz,
Pelos desertos da vida, 
como fonte do teu amor, 
Pelos vales em desânimo,
Como motor de Esperança
Pelos rios sem amor,
Como água que sacia 
Quero ser as tuas mãos no mundo,
A Tua presença no meio dos irmãos.  
Amen.

Em alternativa, os acólitos podem recitar em uníssono a oração do Acólito:
 
Senhor Jesus Cristo, 
sempre vivo e presente connosco, 
tornai-me digno de Vos servir no altar da Eucaristia, 
onde se renova o sacrifício da Cruz 
e Vos ofereceis por todos os homens. 
Vós que quereis ser para cada um 
o amigo e o sustentáculo no caminho da vida, 
concedei-me uma fé humilde e forte, alegre e generosa, 

pronta para Vos testemunhar e servir. 
E porque me chamastes ao Vosso serviço, 
permiti que Vos procure e Vos encontre, 
e pelo Sacramento do Vosso Corpo e Sangue, 
permaneça unido a Vós para sempre. 
Amen.

V. Nós vos adoramos e bendizemos Senhor Jesus 
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

Leitura
Pilatos, vendo que nada conseguia e que o tumulto aumentava cada vez mais, mandou vir água 
e lavou as mãos em presença da multidão, dizendo: «Sou inocente do sangue deste justo: isso é 
lá convosco». E todo o povo respondeu: «Que o Seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos 
�lhos!» Soltou-lhes então Barrabás; quanto a Jesus, depois de o mandar açoitar, entregou-lho 
para ser cruci�cado. (Mt 27, 24-26)

Meditação
Do Papa São João Paulo II:
Este vosso generoso empenho de acólitos, muitas vezes, implica e exige também grandes 
sacrifícios. Pois bem: aceitai-os voluntariosos, participando com íntimo espírito de devoção nas 
missas que servis, oferecendo-as também a tantos rapazes e jovens que infelizmente não 
frequentam a Igreja. Sereis assim pequenos apóstolos que obtêm, para tantas almas, a graça do 
Senhor e preparais um grande e precioso tesouro para o céu! 

JOÃO PAULO II, Discurso aos acólitos do Pré-seminário SAN PIO X, 28 de fevereiro de 1987

Pai Nosso

Cântico

PRIMEIRA ESTAÇÃO
JESUS É CONDENADO À MORTE

V. Nós vos adoramos e bendizemos Senhor Jesus 
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

Leitura
A Bíblia não fala das quedas de Jesus, mas os cristãos imaginam que, exausto pela pesada cruz 
e ferido pelos maus tratos in�igidos, Jesus tivesse caído três vezes e três vezes se tivesse erguido 
no árduo caminho até ao local da cruci�cação. Aqui, podemos recordar o salmo que diz: A 
minha alma está prostrada por terra; dá-me vida segundo a tua palavra. A minha alma chora de 
tristeza; reconforta-me, segundo a tua palavra. Abraço as tuas ordens; não permitas, SENHOR, 
que seja confundido. (Sl 119,25.28.31)

Meditação
Do Papa São João Paulo II:
Muitas vezes o acólito tem na mão uma vela. Não podemos deixar de pensar no que disse Jesus 
no Sermão da Montanha:  "Vós sois a luz do mundo" (Mt 5, 14). O vosso serviço não se pode 
limitar ao interior de uma igreja. Ele deve irradiar-se na vida de todos os dias:  na escola, na 
família e nos vários âmbitos da sociedade. Pois quem deseja servir Jesus Cristo dentro de uma 

V. Nós vos adoramos e bendizemos Senhor Jesus 
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

Leitura
Depois de O terem escarnecido, despojaram-no da púrpura, vestiram-lhe as suas vestes e levar-
am-no para O cruci�carem. (Mt 27, 31)

SEGUNDA ESTAÇÃO
JESUS TOMA A CRUZ

Meditação
Do Papa São João Paulo II:
Que as vestes com as quais servis no altar sejam uma oportunidade para se persuadirem de que 
já, como cristãos, há algo que nunca deve ser abandonado. A liturgia destes dias, com São Paulo, 
faz questão de repeti-lo: "Todos vós que fostes batizados em Cristo, fostes revestidos de Cristo". 
As vestes de decoro e de beleza que vestis ao abordar os mistérios de Deus devem ser também 
o sinal daquelas disposições interiores com que os acólitos se devem enriquecer e que devem 
permanecer como tesouro espiritual para toda a vida. A esse respeito, recomendo a leitura e o 
estudo da Bíblia, principalmente do Evangelho; conhecimento da liturgia, com sua mensagem 
e suas indicações; amor pela adoração divina.

JOÃO PAULO II, Discurso na Peregrinação Internacional de Acólitos, 10 de abril de 1985

Pai Nosso

Cântico

igreja deve ser sua testemunha em toda a parte.
Queridos jovens! Os vossos contemporâneos esperam a verdadeira "luz do mundo" (cf. Jo 1, 9).
Não tenhais o vosso castiçal só dentro da igreja, mas levai a chama do Evangelho a quantos se 
encontram nas trevas e vivem um momento difícil da sua existência.

JOÃO PAULO II, a Peregrinação Internacional de Acólitos, 1 de agosto de 2001

Pai Nosso

Cântico

11



Enquanto se entoa o cântico, o Ministro dirige-se ao Sacrário retira o Santíssimo Sacramento, colo-
ca-o no Ostensório e todos ajoelham em adoração. O acólito, com o turíbulo fumegante aproxi-
ma-se e passa-o ao Ministro que incensa. Terminada a incensação, o Ministro pode proferir alguma 
das seguintes invocações e louvores.

Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia,
Fruto do ventre Sagrado da Virgem Puríssima Santa Maria. (3x)

Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-Vos.
Peço-Vos perdão para os que não creem,
não adoram, não esperam e não Vos amam. (3x)

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
Como era, no princípio, agora e sempre. 
Amen. (3x)

Silêncio prolongado (5 a 10 min)

MEDITAÇÃO
O encontro com Jesus nunca se esquece. Ele não conta, não explica, convida. Quer partilhar com 
aqueles que encontra a sua existência, a sua intimidade. Diz o Papa Francisco: «Cada chama-
mento de Deus é uma iniciativa do Seu amor. É sempre Ele que toma a iniciativa, Ele chama-nos. 
Deus chama à vida, ele chama à fé, e chama a um estado particular de vida: «Quero-vos aqui». 
Deus chama à vida, chama à fé e a fazer parte da sua família, como �lhos de Deus e por �m, 
chama-nos a um estado particular de vida: para nos doarmos no caminho do matrimónio, no 
caminho do sacerdócio ou da vida consagrada. Estas são formas diferentes de cumprir o projeto 
de Deus, o projeto que Deus tem para cada um de nós, que é sempre um desígnio de amor. Deus 
chama sempre. E a maior alegria para cada crente é responder a esta chamada, oferecer todo o 
seu ser ao serviço de Deus e dos seus irmãos.» 

Cântico 
(Música de Padre Manuel Luís ou de Padre Bruno Ferreira)
Luz terna, suave, no meio da noite, leva-me mais longe,
Não tenho aqui morada permanente: Leva-me mais longe, mais longe.
Cantar todas as estrofes, pausadamente.
Ou: 
Bem eu sei a fonte… (música do Padre Ferreira dos Santos)
Cantar todas as estrofes, pausadamente.

Ou: 
Se me envolve a noite escura… (música do Padre Manuel Luís: CN 901)
Cantar todas as estrofes, pausadamente.

EVANGELHO
Do Evangelho segundo São João:

Naquele tempo, estava João Baptista com dois dos seus discípulos e, vendo Jesus que passava, 
disse: «Eis o Cordeiro de Deus». Os dois discípulos ouviram-no dizer aquelas palavras e seguiram 
Jesus. Entretanto, Jesus voltou-Se; e, ao ver que O seguiam, disse-lhes: «Que procurais?». Eles 
responderam: «Rabi – que quer dizer ‘Mestre’ – onde moras?». Disse-lhes Jesus: «Vinde ver». Eles 
foram ver onde morava e �caram com Ele nesse dia. Era por volta das quatro horas da tarde. 
André, irmão de Simão Pedro, foi um dos que ouviram João e seguiram Jesus. Foi procurar 
primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: «Encontrámos o Messias» – que quer dizer ‘Cristo’ –; e 
levou-o a Jesus. Fitando os olhos nele, Jesus disse-lhe: «Tu és Simão, �lho de João. Chamar-te-ás 
Cefas» – que quer dizer ‘Pedro’.

Segue-se um novo tempo de silêncio. No �nal pode cantar-se o hino Porque Ele está connosco (CN 
814), ou: “Vem viver em nós, Senhor” de Tomás de Vasconcelos.

PRECES
Diante de Ti, Jesus Escondido, queremos �rmar a vontade de ir habitar contigo! Queremos habi-
tar o teu santuário e nele fazer a nossa morada! Por ti pedimos ao Pai o auxílio para cumprir o 
nosso propósito:

– Concede, ó Pai, �rmeza e sabedoria ao Santo Padre, o Papa Francisco, para que seja sempre 
garante da unidade da fé e da comunhão de toda a Igreja. 
 - Kyrie eleison

– Faz com que os nossos Bispos sejam transmissores �éis do teu Evangelho, nos santi�quem e 
sejam exemplo vivo de Jesus no meio de nós. 
 - Kyrie eleison

– Olha, ó Pai, por todos os Presbíteros das nossas comunidades. Ilumina-os e fortalece-os para 
que sejam diligentes pregadores do Evangelho e dispensadores do amor!
 – Kyrie eleison

– Pedimos-te pelos Diáconos. Faz que sejam sempre presença constante do teu Filho no meio 
dos pobres e fragilizados, como Ele foi: servo de todos!

 – Kyrie eleison

– Olha por todos os batizados! Para que sejam �éis à sua vocação batismal dizendo sim ao sonho 
que tens para cada um!
 – Kyrie eleison

– Faz de todos os acólitos ministros do teu amor para que sirvam com diligente solicitude o altar 
e os irmãos, como Jesus que se fez tudo para todos!
 – Kyrie eleison

– Desperta nos acólitos a vontade do serviço por amor. Que nos ambientes que frequentam 
sejam testemunhas da tua bondade. 
 – Kyrie eleison

Pai Nosso 

Os acólitos são convidados a recitar em conjunto a seguinte oração de compromisso:
Envia-me Senhor,
Pelos caminhos desta Terra,
como mensageiro da Tua Paz,
Pelos desertos da vida, 
como fonte do teu amor, 
Pelos vales em desânimo,
Como motor de Esperança
Pelos rios sem amor,
Como água que sacia 
Quero ser as tuas mãos no mundo,
A Tua presença no meio dos irmãos.  
Amen.

Em alternativa, os acólitos podem recitar em uníssono a oração do Acólito:
 
Senhor Jesus Cristo, 
sempre vivo e presente connosco, 
tornai-me digno de Vos servir no altar da Eucaristia, 
onde se renova o sacrifício da Cruz 
e Vos ofereceis por todos os homens. 
Vós que quereis ser para cada um 
o amigo e o sustentáculo no caminho da vida, 
concedei-me uma fé humilde e forte, alegre e generosa, 

pronta para Vos testemunhar e servir. 
E porque me chamastes ao Vosso serviço, 
permiti que Vos procure e Vos encontre, 
e pelo Sacramento do Vosso Corpo e Sangue, 
permaneça unido a Vós para sempre. 
Amen.

V. Nós vos adoramos e bendizemos Senhor Jesus 
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

Leitura
A Bíblia não fala das quedas de Jesus, mas os cristãos imaginam que, exausto pela pesada cruz 
e ferido pelos maus tratos in�igidos, Jesus tivesse caído três vezes e três vezes se tivesse erguido 
no árduo caminho até ao local da cruci�cação. Aqui, podemos recordar o salmo que diz: A 
minha alma está prostrada por terra; dá-me vida segundo a tua palavra. A minha alma chora de 
tristeza; reconforta-me, segundo a tua palavra. Abraço as tuas ordens; não permitas, SENHOR, 
que seja confundido. (Sl 119,25.28.31)

Meditação
Do Papa São João Paulo II:
Muitas vezes o acólito tem na mão uma vela. Não podemos deixar de pensar no que disse Jesus 
no Sermão da Montanha:  "Vós sois a luz do mundo" (Mt 5, 14). O vosso serviço não se pode 
limitar ao interior de uma igreja. Ele deve irradiar-se na vida de todos os dias:  na escola, na 
família e nos vários âmbitos da sociedade. Pois quem deseja servir Jesus Cristo dentro de uma 

TERCEIRA ESTAÇÃO
JESUS CAI PELA PRIMEIRA VEZ

V. Nós vos adoramos e bendizemos Senhor Jesus 
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

Leitura
Depois de O terem escarnecido, despojaram-no da púrpura, vestiram-lhe as suas vestes e levar-
am-no para O cruci�carem. (Mt 27, 31)

Meditação
Do Papa São João Paulo II:
Que as vestes com as quais servis no altar sejam uma oportunidade para se persuadirem de que 
já, como cristãos, há algo que nunca deve ser abandonado. A liturgia destes dias, com São Paulo, 
faz questão de repeti-lo: "Todos vós que fostes batizados em Cristo, fostes revestidos de Cristo". 
As vestes de decoro e de beleza que vestis ao abordar os mistérios de Deus devem ser também 
o sinal daquelas disposições interiores com que os acólitos se devem enriquecer e que devem 
permanecer como tesouro espiritual para toda a vida. A esse respeito, recomendo a leitura e o 
estudo da Bíblia, principalmente do Evangelho; conhecimento da liturgia, com sua mensagem 
e suas indicações; amor pela adoração divina.

JOÃO PAULO II, Discurso na Peregrinação Internacional de Acólitos, 10 de abril de 1985

Pai Nosso

Cântico

igreja deve ser sua testemunha em toda a parte.
Queridos jovens! Os vossos contemporâneos esperam a verdadeira "luz do mundo" (cf. Jo 1, 9).
Não tenhais o vosso castiçal só dentro da igreja, mas levai a chama do Evangelho a quantos se 
encontram nas trevas e vivem um momento difícil da sua existência.

JOÃO PAULO II, a Peregrinação Internacional de Acólitos, 1 de agosto de 2001

Pai Nosso

Cântico

12



V. Nós vos adoramos e bendizemos Senhor Jesus 
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

Leitura
A Bíblia não fala das quedas de Jesus, mas os cristãos imaginam que, exausto pela pesada cruz 
e ferido pelos maus tratos in�igidos, Jesus tivesse caído três vezes e três vezes se tivesse erguido 
no árduo caminho até ao local da cruci�cação. Aqui, podemos recordar o salmo que diz: A 
minha alma está prostrada por terra; dá-me vida segundo a tua palavra. A minha alma chora de 
tristeza; reconforta-me, segundo a tua palavra. Abraço as tuas ordens; não permitas, SENHOR, 
que seja confundido. (Sl 119,25.28.31)

Meditação
Do Papa São João Paulo II:
Muitas vezes o acólito tem na mão uma vela. Não podemos deixar de pensar no que disse Jesus 
no Sermão da Montanha:  "Vós sois a luz do mundo" (Mt 5, 14). O vosso serviço não se pode 
limitar ao interior de uma igreja. Ele deve irradiar-se na vida de todos os dias:  na escola, na 
família e nos vários âmbitos da sociedade. Pois quem deseja servir Jesus Cristo dentro de uma 

igreja deve ser sua testemunha em toda a parte.
Queridos jovens! Os vossos contemporâneos esperam a verdadeira "luz do mundo" (cf. Jo 1, 9).
Não tenhais o vosso castiçal só dentro da igreja, mas levai a chama do Evangelho a quantos se 
encontram nas trevas e vivem um momento difícil da sua existência.

JOÃO PAULO II, a Peregrinação Internacional de Acólitos, 1 de agosto de 2001

Pai Nosso

Cântico

V. Nós vos adoramos e bendizemos Senhor Jesus 
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

Leitura
Embora os Evangelhos também não falem deste encontro, é muito provável que, acompanhan-
do o seu Filho, Maria tivesse trocado o seu olhar com o dele como predisse Simeão: “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 2,34-35)

Meditação
Do Papa São João Paulo II:
Caros acólitos do pré-seminário S. Pio X, que estais tão próximos do Papa, como era o desejo do 
venerado fundador D. João Folci, rezai também por mim e por todas as necessidades da Igreja. 
Ele que teve sempre uma profunda devoção pela Eucaristia, tendo-a, por vezes, celebrado a 
chorar de emoção, vos ajude, do céu, assim como aos vossos amados sacerdotes! Lê-se na sua 
biogra�a que, em outubro de 1962, já perto da sua partida, enquanto visitava um célebre 
templo dedicado a Maria Santíssima disse aos acólitos presentes: “Rapazes, Nossa Senhora foi o 
santuário mais artístico que hospedou Jesus: assim deve ser a vossa alma!” Que a devoção na 
Mãe Celeste e a con�ança �lial no seu amor vos ajude a vos preservardes na fé, na inocência e na 
bondade, para serdes sempre, também vós, amigos íntimos do senhor Jesus que servis! 

JOÃO PAULO II, Discurso aos acólitos do Pré-seminário SAN PIO X, 28 de fevereiro de  1987

QUARTA ESTAÇÃO
JESUS ENCONTRA MARIA E SUA MÃE

V. Nós vos adoramos e bendizemos Senhor Jesus 
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

Leitura
Levaram Jesus para o lugar chamado Golgota que quer dizer “lugar do crânio”. Cruci�caram-no 
e repartiram entre si as suas vestes e deitaram sortes para sabem o que calhava a cada um. (Mc 
15, 22.24-25)

Meditação
Do Papa São João Paulo II:
Gostaria de lhe recordar que as vestes brancas que vestes quando prestais serviço nas sagradas 
liturgias existem porque um dia também recebestes a vestimenta do Batismo. Este sacramento 
é o ponto de partida do ministério litúrgico que desempenhais, em benefício dos vossos sacer-

Pai Nosso

Cântico

dotes e diáconos, como acólitos, leitores, comentadores, membros da "Schola cantorum" (cf. SC, 
29).

JOÃO PAULO II, Discurso na Peregrinação Internacional de Acólitos, 10 de abril de 1985

Pai Nosso

Cântico
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V. Nós vos adoramos e bendizemos Senhor Jesus 
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

Leitura
A Bíblia não fala das quedas de Jesus, mas os cristãos imaginam que, exausto pela pesada cruz 
e ferido pelos maus tratos in�igidos, Jesus tivesse caído três vezes e três vezes se tivesse erguido 
no árduo caminho até ao local da cruci�cação. Aqui, podemos recordar o salmo que diz: A 
minha alma está prostrada por terra; dá-me vida segundo a tua palavra. A minha alma chora de 
tristeza; reconforta-me, segundo a tua palavra. Abraço as tuas ordens; não permitas, SENHOR, 
que seja confundido. (Sl 119,25.28.31)

Meditação
Do Papa São João Paulo II:
Muitas vezes o acólito tem na mão uma vela. Não podemos deixar de pensar no que disse Jesus 
no Sermão da Montanha:  "Vós sois a luz do mundo" (Mt 5, 14). O vosso serviço não se pode 
limitar ao interior de uma igreja. Ele deve irradiar-se na vida de todos os dias:  na escola, na 
família e nos vários âmbitos da sociedade. Pois quem deseja servir Jesus Cristo dentro de uma 

igreja deve ser sua testemunha em toda a parte.
Queridos jovens! Os vossos contemporâneos esperam a verdadeira "luz do mundo" (cf. Jo 1, 9).
Não tenhais o vosso castiçal só dentro da igreja, mas levai a chama do Evangelho a quantos se 
encontram nas trevas e vivem um momento difícil da sua existência.

JOÃO PAULO II, a Peregrinação Internacional de Acólitos, 1 de agosto de 2001

Pai Nosso

Cântico

V. Nós vos adoramos e bendizemos Senhor Jesus 
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

Leitura
Embora os Evangelhos também não falem deste encontro, é muito provável que, acompanhan-
do o seu Filho, Maria tivesse trocado o seu olhar com o dele como predisse Simeão: “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 2,34-35)

Meditação
Do Papa São João Paulo II:
Caros acólitos do pré-seminário S. Pio X, que estais tão próximos do Papa, como era o desejo do 
venerado fundador D. João Folci, rezai também por mim e por todas as necessidades da Igreja. 
Ele que teve sempre uma profunda devoção pela Eucaristia, tendo-a, por vezes, celebrado a 
chorar de emoção, vos ajude, do céu, assim como aos vossos amados sacerdotes! Lê-se na sua 
biogra�a que, em outubro de 1962, já perto da sua partida, enquanto visitava um célebre 
templo dedicado a Maria Santíssima disse aos acólitos presentes: “Rapazes, Nossa Senhora foi o 
santuário mais artístico que hospedou Jesus: assim deve ser a vossa alma!” Que a devoção na 
Mãe Celeste e a con�ança �lial no seu amor vos ajude a vos preservardes na fé, na inocência e na 
bondade, para serdes sempre, também vós, amigos íntimos do senhor Jesus que servis! 

JOÃO PAULO II, Discurso aos acólitos do Pré-seminário SAN PIO X, 28 de fevereiro de  1987

V. Nós vos adoramos e bendizemos Senhor Jesus 
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

Leitura
Passava por ali um homem chamado Simão, de Cirene. Voltava do campo. Então os soldados 
obrigaram-no a levar a Cruz de Jesus. (Lc 23, 26)

Meditação
Do Papa Francisco:
Como é bom descobrir que a fé nos faz sair de nós mesmos, do nosso isolamento e, justamente 
porque somos colmados com a alegria de ser amigos de Cristo Senhor, ela nos dirige para os 
outros, tornando-nos naturalmente missionários! Acólitos missionários: assim quer Jesus! 
Queridos acólitos, quanto mais estiverdes próximos do altar, tanto mais vos lembrareis de 
conversar com Jesus na oração diária, vos alimentareis da Palavra e do Corpo do Senhor, e sereis 
muito mais capazes de ir até ao próximo, levando como dom aquilo que recebestes, dando com 
entusiasmo a alegria que vos foi dada. 

FRANCISCO, Discurso na Peregrinação Internacional de Acólitos, 4 de agosto de 2015

Pai Nosso

Cântico

QUINTA ESTAÇÃO
O CIRINEU AJUDA JESUS A CARREGAR A CRUZ

V. Nós vos adoramos e bendizemos Senhor Jesus 
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

Leitura
Levaram Jesus para o lugar chamado Golgota que quer dizer “lugar do crânio”. Cruci�caram-no 
e repartiram entre si as suas vestes e deitaram sortes para sabem o que calhava a cada um. (Mc 
15, 22.24-25)

Meditação
Do Papa São João Paulo II:
Gostaria de lhe recordar que as vestes brancas que vestes quando prestais serviço nas sagradas 
liturgias existem porque um dia também recebestes a vestimenta do Batismo. Este sacramento 
é o ponto de partida do ministério litúrgico que desempenhais, em benefício dos vossos sacer-

Pai Nosso

Cântico

dotes e diáconos, como acólitos, leitores, comentadores, membros da "Schola cantorum" (cf. SC, 
29).

JOÃO PAULO II, Discurso na Peregrinação Internacional de Acólitos, 10 de abril de 1985

Pai Nosso

Cântico
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V. Nós vos adoramos e bendizemos Senhor Jesus 
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

Leitura
A Bíblia não fala das quedas de Jesus, mas os cristãos imaginam que, exausto pela pesada cruz 
e ferido pelos maus tratos in�igidos, Jesus tivesse caído três vezes e três vezes se tivesse erguido 
no árduo caminho até ao local da cruci�cação. Aqui, podemos recordar o salmo que diz: A 
minha alma está prostrada por terra; dá-me vida segundo a tua palavra. A minha alma chora de 
tristeza; reconforta-me, segundo a tua palavra. Abraço as tuas ordens; não permitas, SENHOR, 
que seja confundido. (Sl 119,25.28.31)

Meditação
Do Papa São João Paulo II:
Muitas vezes o acólito tem na mão uma vela. Não podemos deixar de pensar no que disse Jesus 
no Sermão da Montanha:  "Vós sois a luz do mundo" (Mt 5, 14). O vosso serviço não se pode 
limitar ao interior de uma igreja. Ele deve irradiar-se na vida de todos os dias:  na escola, na 
família e nos vários âmbitos da sociedade. Pois quem deseja servir Jesus Cristo dentro de uma 

igreja deve ser sua testemunha em toda a parte.
Queridos jovens! Os vossos contemporâneos esperam a verdadeira "luz do mundo" (cf. Jo 1, 9).
Não tenhais o vosso castiçal só dentro da igreja, mas levai a chama do Evangelho a quantos se 
encontram nas trevas e vivem um momento difícil da sua existência.

JOÃO PAULO II, a Peregrinação Internacional de Acólitos, 1 de agosto de 2001

Pai Nosso

Cântico

V. Nós vos adoramos e bendizemos Senhor Jesus 
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

Leitura
Segundo a tradição, uma mulher, movida pela compaixão que lhe causa o sofrimento de Jesus, 
destaca-se da multidão e enxuga-lhe o rosto. “Vimo-lo sem aspecto atraente, desprezado e 
abandonado pelos homens, como alguém cheio de dores, habituado ao sofrimento, diante do 
qual se tapa o rosto, menosprezado e desconsiderado.” (Is 53,2-3)

Meditação
Do Papa Bento XVI:
Não vos esqueçais disto; e por isso vos digo: não vos habitueis a este dom, para que não se torne 
uma espécie de hábito, sabendo como funciona e fazendo-o automaticamente, mas descobri 
todos os dias novamente que se realiza uma coisa grandiosa, que o Deus vivente está no meio 
de nós, e que podeis estar próximos dele e contribuir para que o seu mistério seja celebrado e 
alcance as pessoas. 
Se não cederdes ao hábito e desempenhardes o vosso serviço a partir do vosso íntimo, então 
sereis verdadeiramente seus apóstolos e dareis frutos de bondade e de serviço em todos os 
âmbitos da vossa vida: na família, na escola, no tempo livre. Levai aquele amor que recebeis na 
Liturgia a todas as pessoas, especialmente onde vos aperceberdes que falta o amor, que não 
recebem bondade, que sofrem e estão sós. Com a força do Espírito Santo, procurai levar Jesus 
precisamente àquelas pessoas que são marginalizadas, que não são muito amadas, que têm 
problemas. Precisamente ali, deveis levar Jesus com a força do Espírito Santo. 

BENTO XVI, Discurso na Peregrinação Internacional de Acólitos, 2 de agosto de 2006 

Pai Nosso

Cântico

SEXTA ESTAÇÃO
VERÓNICA ENXUGA O ROSTO DE JESUS

V. Nós vos adoramos e bendizemos Senhor Jesus 
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

Leitura
Levaram Jesus para o lugar chamado Golgota que quer dizer “lugar do crânio”. Cruci�caram-no 
e repartiram entre si as suas vestes e deitaram sortes para sabem o que calhava a cada um. (Mc 
15, 22.24-25)

Meditação
Do Papa São João Paulo II:
Gostaria de lhe recordar que as vestes brancas que vestes quando prestais serviço nas sagradas 
liturgias existem porque um dia também recebestes a vestimenta do Batismo. Este sacramento 
é o ponto de partida do ministério litúrgico que desempenhais, em benefício dos vossos sacer-

dotes e diáconos, como acólitos, leitores, comentadores, membros da "Schola cantorum" (cf. SC, 
29).

JOÃO PAULO II, Discurso na Peregrinação Internacional de Acólitos, 10 de abril de 1985

Pai Nosso

Cântico
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V. Nós vos adoramos e bendizemos Senhor Jesus 
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

Leitura
A Bíblia não fala das quedas de Jesus, mas os cristãos imaginam que, exausto pela pesada cruz 
e ferido pelos maus tratos in�igidos, Jesus tivesse caído três vezes e três vezes se tivesse erguido 
no árduo caminho até ao local da cruci�cação. Aqui, podemos recordar o salmo que diz: A 
minha alma está prostrada por terra; dá-me vida segundo a tua palavra. A minha alma chora de 
tristeza; reconforta-me, segundo a tua palavra. Abraço as tuas ordens; não permitas, SENHOR, 
que seja confundido. (Sl 119,25.28.31)

Meditação
Do Papa São João Paulo II:
Muitas vezes o acólito tem na mão uma vela. Não podemos deixar de pensar no que disse Jesus 
no Sermão da Montanha:  "Vós sois a luz do mundo" (Mt 5, 14). O vosso serviço não se pode 
limitar ao interior de uma igreja. Ele deve irradiar-se na vida de todos os dias:  na escola, na 
família e nos vários âmbitos da sociedade. Pois quem deseja servir Jesus Cristo dentro de uma 

igreja deve ser sua testemunha em toda a parte.
Queridos jovens! Os vossos contemporâneos esperam a verdadeira "luz do mundo" (cf. Jo 1, 9).
Não tenhais o vosso castiçal só dentro da igreja, mas levai a chama do Evangelho a quantos se 
encontram nas trevas e vivem um momento difícil da sua existência.

JOÃO PAULO II, a Peregrinação Internacional de Acólitos, 1 de agosto de 2001

Pai Nosso

Cântico

V. Nós vos adoramos e bendizemos Senhor Jesus 
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

Leitura
Fisicamente exausto pelos maus tratos, pelo peso da Cruz e pelos insultos da multidão, Jesus cai 
uma segunda vez. De novo se levanta e prossegue o Seu caminho. “A minha alma está prostrada 
por terra; dá-me vida segundo a tua palavra. A minha alma chora de tristeza; reconforta-me, 
segundo a tua palavra. Abraço as tuas ordens; não permitas, SENHOR, que seja confundido.” (Sl 
119,25.28.31)

Meditação
Do Papa Francisco:
Sim, é preciso esforço para praticar sempre o bem e tornar-se santo... Sabes, a via para a santi-
dade não é para os preguiçosos: é preciso esforço. Vejo que vós acólitos vos esforçais neste 
caminho. O Senhor Jesus deu-nos um programa simples a �m de caminhar na via para a santi-
dade: o mandamento do amor a Deus e ao próximo. Procuremos permanecer bem enraizados 
na amizade com Deus, gratos pelo seu amor e desejosos de O servir em tudo e assim só podem-
os compartilhar o dom do seu amor com os outros. 

FRANCISCO, Discurso na Peregrinação Internacional de Acólitos, 31 de julho de 2018

Pai Nosso

Cântico

SÉTIMA ESTAÇÃO
JESUS CAI PELA SEGUNDA VEZ

V. Nós vos adoramos e bendizemos Senhor Jesus 
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

Leitura
Seguiam-no uma grande massa de povo e umas mulheres que lamentavam e choravam por Ele. 
Jesus, voltando-se para elas, disse-lhes: «Filhas de Jerusalém, não choreis por Mim, chorais antes 

OITAVA ESTAÇÃO
JESUS CONSOLA AS FILHAS DE JERUSALÉM

V. Nós vos adoramos e bendizemos Senhor Jesus 
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

Leitura
Levaram Jesus para o lugar chamado Golgota que quer dizer “lugar do crânio”. Cruci�caram-no 
e repartiram entre si as suas vestes e deitaram sortes para sabem o que calhava a cada um. (Mc 
15, 22.24-25)

Meditação
Do Papa São João Paulo II:
Gostaria de lhe recordar que as vestes brancas que vestes quando prestais serviço nas sagradas 
liturgias existem porque um dia também recebestes a vestimenta do Batismo. Este sacramento 
é o ponto de partida do ministério litúrgico que desempenhais, em benefício dos vossos sacer-

por vós mesmas e pelos vossos �lhos. Porque se tratam assim a madeira verde, o que acontecerá 
à seca?»  (Lc 23, 27-28.31)             

Meditação
Do Papa Francisco:
Com efeito, como acólitos fazeis um pouco da experiência de Marta e Maria. Seria bom se, além 
dos vossos turnos de serviço litúrgico, pudésseis por um lado comprometer-vos na vida 
paroquial e por outro permanecer em silêncio na presença do Senhor: ambas as coisas. Desta 
forma, neste entrelaçamento de ação e de contemplação, reconhece-se também o desígnio de 
Deus sobre nós; veem-se quais são os talentos e os interesses que Deus coloca no nosso coração 
e a maneira de os desenvolver; mas sobretudo nos põe humildemente diante de Deus, assim 
como somos: sem nos pintarmos, sem nos disfarçarmos, assim como somos, diante de Deus, 
com méritos e limites, perguntando-lhe como melhor poder servir a Ele e ao nosso próximo. E 
não tenhais medo de pedir um bom conselho quando vos questionardes sobre a maneira de 
poder servir a Deus e às pessoas que precisam de ajuda no mundo. Recordai-vos que quanto 
mais vos dedicardes aos outros tanto mais recebereis vós mesmos em plenitude e sereis felizes! 

FRANCISCO, Discurso na Peregrinação Internacional de Acólitos, 31 de julho de 2018

Pai Nosso

Cântico

dotes e diáconos, como acólitos, leitores, comentadores, membros da "Schola cantorum" (cf. SC, 
29).

JOÃO PAULO II, Discurso na Peregrinação Internacional de Acólitos, 10 de abril de 1985

Pai Nosso

Cântico
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V. Nós vos adoramos e bendizemos Senhor Jesus 
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

Leitura
A Bíblia não fala das quedas de Jesus, mas os cristãos imaginam que, exausto pela pesada cruz 
e ferido pelos maus tratos in�igidos, Jesus tivesse caído três vezes e três vezes se tivesse erguido 
no árduo caminho até ao local da cruci�cação. Aqui, podemos recordar o salmo que diz: A 
minha alma está prostrada por terra; dá-me vida segundo a tua palavra. A minha alma chora de 
tristeza; reconforta-me, segundo a tua palavra. Abraço as tuas ordens; não permitas, SENHOR, 
que seja confundido. (Sl 119,25.28.31)

Meditação
Do Papa São João Paulo II:
Muitas vezes o acólito tem na mão uma vela. Não podemos deixar de pensar no que disse Jesus 
no Sermão da Montanha:  "Vós sois a luz do mundo" (Mt 5, 14). O vosso serviço não se pode 
limitar ao interior de uma igreja. Ele deve irradiar-se na vida de todos os dias:  na escola, na 
família e nos vários âmbitos da sociedade. Pois quem deseja servir Jesus Cristo dentro de uma 

igreja deve ser sua testemunha em toda a parte.
Queridos jovens! Os vossos contemporâneos esperam a verdadeira "luz do mundo" (cf. Jo 1, 9).
Não tenhais o vosso castiçal só dentro da igreja, mas levai a chama do Evangelho a quantos se 
encontram nas trevas e vivem um momento difícil da sua existência.

JOÃO PAULO II, a Peregrinação Internacional de Acólitos, 1 de agosto de 2001

Pai Nosso

Cântico

V. Nós vos adoramos e bendizemos Senhor Jesus 
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

Leitura
Seguiam-no uma grande massa de povo e umas mulheres que lamentavam e choravam por Ele. 
Jesus, voltando-se para elas, disse-lhes: «Filhas de Jerusalém, não choreis por Mim, chorais antes 

V. Nós vos adoramos e bendizemos Senhor Jesus 
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

Leitura
Extenuado, Jesus cai pela terceira vez. Mas agarrando novamente na Cruz reergue-se e retoma 
o Seu caminho. “Ele, que é de condição divina, não considerou como uma usurpação ser igual a 
Deus; no entanto, esvaziou-se a si mesmo, tomando a condição de servo. Tornando-se semel-
hante aos homens.” (Fil 2,6-7)

NONA ESTAÇÃO
JESUS CAI PELA TERCEIRA VEZ

V. Nós vos adoramos e bendizemos Senhor Jesus 
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

Leitura
Levaram Jesus para o lugar chamado Golgota que quer dizer “lugar do crânio”. Cruci�caram-no 
e repartiram entre si as suas vestes e deitaram sortes para sabem o que calhava a cada um. (Mc 
15, 22.24-25)

Meditação
Do Papa São João Paulo II:
Gostaria de lhe recordar que as vestes brancas que vestes quando prestais serviço nas sagradas 
liturgias existem porque um dia também recebestes a vestimenta do Batismo. Este sacramento 
é o ponto de partida do ministério litúrgico que desempenhais, em benefício dos vossos sacer-

por vós mesmas e pelos vossos �lhos. Porque se tratam assim a madeira verde, o que acontecerá 
à seca?»  (Lc 23, 27-28.31)             

Meditação
Do Papa Francisco:
Com efeito, como acólitos fazeis um pouco da experiência de Marta e Maria. Seria bom se, além 
dos vossos turnos de serviço litúrgico, pudésseis por um lado comprometer-vos na vida 
paroquial e por outro permanecer em silêncio na presença do Senhor: ambas as coisas. Desta 
forma, neste entrelaçamento de ação e de contemplação, reconhece-se também o desígnio de 
Deus sobre nós; veem-se quais são os talentos e os interesses que Deus coloca no nosso coração 
e a maneira de os desenvolver; mas sobretudo nos põe humildemente diante de Deus, assim 
como somos: sem nos pintarmos, sem nos disfarçarmos, assim como somos, diante de Deus, 
com méritos e limites, perguntando-lhe como melhor poder servir a Ele e ao nosso próximo. E 
não tenhais medo de pedir um bom conselho quando vos questionardes sobre a maneira de 
poder servir a Deus e às pessoas que precisam de ajuda no mundo. Recordai-vos que quanto 
mais vos dedicardes aos outros tanto mais recebereis vós mesmos em plenitude e sereis felizes! 

FRANCISCO, Discurso na Peregrinação Internacional de Acólitos, 31 de julho de 2018

Pai Nosso

Cântico

Meditação
Do Papa São João Paulo II:
Embora sua mãe a tenha educado na religião hebraica, aos 14 anos de idade Edith Stein, «con-
sciente e propositadamente desacostumou-se da oração». Só queria contar consigo mesma, 
preocupada em a�rmar a própria liberdade nas opções de vida. No �m do longo caminho, 
foi-lhe dado chegar a uma surpreendente conclusão: só quem se une ao amor de Cristo se torna 
verdadeiramente livre.
A experiência desta mulher, que enfrentou os desa�os de um século atormentado como o 
nosso, é para nós exemplar: o mundo moderno ostenta a porta atraente do permissivismo, igno-
rando a porta estreita do discernimento e da renúncia. Dirijo-me especialmente a vós, jovens 
cristãos, em particular aos numerosos acólitos reunidos em Roma nestes dias: evitai conceber a 
vossa vida como uma porta aberta a todas as opções! Escutai a voz do vosso coração! Não 
permaneçais na superfície, mas ide até ao fundo das coisas! E quando chegar o momento, tende 
a coragem de vos decidirdes! O Senhor espera que coloqueis a vossa liberdade nas suas mãos 
misericordiosas. 

JOÃO PAULO II, homilia na cerimónia de canonização de Edith Stein, 11 de outubro de 1998

Pai Nosso

Cântico

dotes e diáconos, como acólitos, leitores, comentadores, membros da "Schola cantorum" (cf. SC, 
29).

JOÃO PAULO II, Discurso na Peregrinação Internacional de Acólitos, 10 de abril de 1985

Pai Nosso

Cântico
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V. Nós vos adoramos e bendizemos Senhor Jesus 
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

Leitura
A Bíblia não fala das quedas de Jesus, mas os cristãos imaginam que, exausto pela pesada cruz 
e ferido pelos maus tratos in�igidos, Jesus tivesse caído três vezes e três vezes se tivesse erguido 
no árduo caminho até ao local da cruci�cação. Aqui, podemos recordar o salmo que diz: A 
minha alma está prostrada por terra; dá-me vida segundo a tua palavra. A minha alma chora de 
tristeza; reconforta-me, segundo a tua palavra. Abraço as tuas ordens; não permitas, SENHOR, 
que seja confundido. (Sl 119,25.28.31)

Meditação
Do Papa São João Paulo II:
Muitas vezes o acólito tem na mão uma vela. Não podemos deixar de pensar no que disse Jesus 
no Sermão da Montanha:  "Vós sois a luz do mundo" (Mt 5, 14). O vosso serviço não se pode 
limitar ao interior de uma igreja. Ele deve irradiar-se na vida de todos os dias:  na escola, na 
família e nos vários âmbitos da sociedade. Pois quem deseja servir Jesus Cristo dentro de uma 

igreja deve ser sua testemunha em toda a parte.
Queridos jovens! Os vossos contemporâneos esperam a verdadeira "luz do mundo" (cf. Jo 1, 9).
Não tenhais o vosso castiçal só dentro da igreja, mas levai a chama do Evangelho a quantos se 
encontram nas trevas e vivem um momento difícil da sua existência.

JOÃO PAULO II, a Peregrinação Internacional de Acólitos, 1 de agosto de 2001

Pai Nosso

Cântico

V. Nós vos adoramos e bendizemos Senhor Jesus 
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

Leitura
Extenuado, Jesus cai pela terceira vez. Mas agarrando novamente na Cruz reergue-se e retoma 
o Seu caminho. “Ele, que é de condição divina, não considerou como uma usurpação ser igual a 
Deus; no entanto, esvaziou-se a si mesmo, tomando a condição de servo. Tornando-se semel-
hante aos homens.” (Fil 2,6-7)

V. Nós vos adoramos e bendizemos Senhor Jesus 
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

Leitura
Levaram Jesus para o lugar chamado Golgota que quer dizer “lugar do crânio”. Cruci�caram-no 
e repartiram entre si as suas vestes e deitaram sortes para sabem o que calhava a cada um. (Mc 
15, 22.24-25)

Meditação
Do Papa São João Paulo II:
Gostaria de lhe recordar que as vestes brancas que vestes quando prestais serviço nas sagradas 
liturgias existem porque um dia também recebestes a vestimenta do Batismo. Este sacramento 
é o ponto de partida do ministério litúrgico que desempenhais, em benefício dos vossos sacer-

DÉCIMA ESTAÇÃO
JESUS É DESPOJADO DE SUAS VESTES

Meditação
Do Papa São João Paulo II:
Embora sua mãe a tenha educado na religião hebraica, aos 14 anos de idade Edith Stein, «con-
sciente e propositadamente desacostumou-se da oração». Só queria contar consigo mesma, 
preocupada em a�rmar a própria liberdade nas opções de vida. No �m do longo caminho, 
foi-lhe dado chegar a uma surpreendente conclusão: só quem se une ao amor de Cristo se torna 
verdadeiramente livre.
A experiência desta mulher, que enfrentou os desa�os de um século atormentado como o 
nosso, é para nós exemplar: o mundo moderno ostenta a porta atraente do permissivismo, igno-
rando a porta estreita do discernimento e da renúncia. Dirijo-me especialmente a vós, jovens 
cristãos, em particular aos numerosos acólitos reunidos em Roma nestes dias: evitai conceber a 
vossa vida como uma porta aberta a todas as opções! Escutai a voz do vosso coração! Não 
permaneçais na superfície, mas ide até ao fundo das coisas! E quando chegar o momento, tende 
a coragem de vos decidirdes! O Senhor espera que coloqueis a vossa liberdade nas suas mãos 
misericordiosas. 

JOÃO PAULO II, homilia na cerimónia de canonização de Edith Stein, 11 de outubro de 1998

Pai Nosso

Cântico

dotes e diáconos, como acólitos, leitores, comentadores, membros da "Schola cantorum" (cf. SC, 
29).

JOÃO PAULO II, Discurso na Peregrinação Internacional de Acólitos, 10 de abril de 1985

Pai Nosso

Cântico

18



V. Nós vos adoramos e bendizemos Senhor Jesus 
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

Leitura
Levaram Jesus para o lugar chamado Golgota que quer dizer “lugar do crânio”. Cruci�caram-no 
e repartiram entre si as suas vestes e deitaram sortes para sabem o que calhava a cada um. (Mc 
15, 22.24-25)

Meditação
Do Papa São João Paulo II:
Gostaria de lhe recordar que as vestes brancas que vestes quando prestais serviço nas sagradas 
liturgias existem porque um dia também recebestes a vestimenta do Batismo. Este sacramento 
é o ponto de partida do ministério litúrgico que desempenhais, em benefício dos vossos sacer-

dotes e diáconos, como acólitos, leitores, comentadores, membros da "Schola cantorum" (cf. SC, 
29).

JOÃO PAULO II, Discurso na Peregrinação Internacional de Acólitos, 10 de abril de 1985

Pai Nosso

Cântico

V. Nós vos adoramos e bendizemos Senhor Jesus 
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

Leitura
Quando chegaram a um lugar chamado Calvário cruci�caram-no a Ele e a mais dois malfeitores. 
Jesus dizia: «Pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem.» (Lc 23, 33-34)

Meditação
Do Papa Francisco:
Na Eucaristia e nos outros sacramentos experimentais a proximidade íntima de Jesus, a doçura 
e a e�cácia da sua presença. Não encontrais Jesus colocado num trono, alto, sublime e 
inalcançável, mas no pão e no vinho eucarísticos, e a sua palavra não faz vibrar os umbrais das 
portas, mas as cordas do coração. Assim como Isaías, cada um de vós descobre também que 
Deus, mesmo tornando-se próximo em Jesus e inclinando-se por amor a vós, sempre perman-
ece imensamente maior e para além da nossa capacidade de compreender a sua íntima essên-
cia. 

FRANCISCO, Discurso na Peregrinação Internacional de Acólitos, 4 de agosto de 2015

Pai Nosso

Cântico

DÉCIMA PRIMEIRA ESTAÇÃO
JESUS É PREGADO NA CRUZ

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!» [...] 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. (Jo 2, 1-5.11)
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V. Nós vos adoramos e bendizemos Senhor Jesus 
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

Leitura
Levaram Jesus para o lugar chamado Golgota que quer dizer “lugar do crânio”. Cruci�caram-no 
e repartiram entre si as suas vestes e deitaram sortes para sabem o que calhava a cada um. (Mc 
15, 22.24-25)

Meditação
Do Papa São João Paulo II:
Gostaria de lhe recordar que as vestes brancas que vestes quando prestais serviço nas sagradas 
liturgias existem porque um dia também recebestes a vestimenta do Batismo. Este sacramento 
é o ponto de partida do ministério litúrgico que desempenhais, em benefício dos vossos sacer-

dotes e diáconos, como acólitos, leitores, comentadores, membros da "Schola cantorum" (cf. SC, 
29).

JOÃO PAULO II, Discurso na Peregrinação Internacional de Acólitos, 10 de abril de 1985

Pai Nosso

Cântico

V. Nós vos adoramos e bendizemos Senhor Jesus 
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

Leitura
À hora nona, três da tarde, Jesus exclamou em alta voz: «Meu deus, Meu Deus, porque me aban-
donaste?» (Mc 15, 34) Depois, sabendo que tudo estava consumado e para que se cumprisse a 
escritura, disse: «Tenho sede». Embeberam uma esponja em vinagre e deram-lhe a beber, 
provou o vinagre e exclamou: «tudo está consumado!» Inclinando a cabeça expirou. (Jo 19, 
28-30)

Meditação
Do Papa Bento XVI:
Amados amigos! Vós ofereceis a Jesus as vossas mãos, os vossos pensamentos e o vosso tempo. 
Ele não deixará de vos recompensar, concedendo-vos a alegria verdadeira e fazendo-vos sentir 
onde reside a felicidade mais completa. São Tarcísio mostrou-nos que o amor nos pode levar até 
à entrega da vida por um bem autêntico, pelo bem genuíno, pelo Senhor. 
A nós, provavelmente, não será pedido o martírio, mas Jesus pede-nos a �delidade nas 
pequenas coisas, o recolhimento interior, a participação íntima, a nossa fé e o esforço para 
conservar presente este tesouro na nossa vida diária. Pede-nos a �delidade nos afazeres quo-
tidianos, o testemunho do seu amor, frequentando a Igreja movidos por uma convicção interior 
e pela alegria da sua presença. Assim podemos fazer conhecer também aos nossos amigos que 
Jesus está vivo. 

BENTO XVI, Discurso na Peregrinação Internacional de Acólitos, 4 de agosto de 2010

Pai Nosso

Cântico

DÉCIMA SEGUNDA ESTAÇÃO
JESUS MORRE NA CRUZ

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!» [...] 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. (Jo 2, 1-5.11)
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V. Nós vos adoramos e bendizemos Senhor Jesus 
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

Leitura
Levaram Jesus para o lugar chamado Golgota que quer dizer “lugar do crânio”. Cruci�caram-no 
e repartiram entre si as suas vestes e deitaram sortes para sabem o que calhava a cada um. (Mc 
15, 22.24-25)

Meditação
Do Papa São João Paulo II:
Gostaria de lhe recordar que as vestes brancas que vestes quando prestais serviço nas sagradas 
liturgias existem porque um dia também recebestes a vestimenta do Batismo. Este sacramento 
é o ponto de partida do ministério litúrgico que desempenhais, em benefício dos vossos sacer-

dotes e diáconos, como acólitos, leitores, comentadores, membros da "Schola cantorum" (cf. SC, 
29).

JOÃO PAULO II, Discurso na Peregrinação Internacional de Acólitos, 10 de abril de 1985

Pai Nosso

Cântico

V. Nós vos adoramos e bendizemos Senhor Jesus 
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

Leitura
Depois, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, rogou a Pilatos que lhe deixasse levar o 
corpo de Jesus. E Pilatos permitiu-lhe. (Jo 19, 38)

Meditação
Do Papa Francisco:
Caros jovens, caras jovens, não façais mau uso da vossa liberdade! Não desperdiceis a grande 
dignidade de �lhos de Deus que vos foi conferida! Se seguirdes Jesus e o seu Evangelho, a vossa 
liberdade desabrochará como uma planta em �or, e dará frutos bons e abundantes! Encontrare-
is a alegria autêntica, porque Ele nos quer homens e mulheres plenamente felizes e realizados. 
Só cumprindo a vontade de Deus conseguiremos realizar o bem e ser luz do mundo e sal da 
terra! A Virgem Maria, que se reconheceu como «a serva do Senhor» (Lc 1, 38), seja o vosso 
modelo no serviço a Deus; que Ela, nossa Mãe, vos ajude a ser, na Igreja e na sociedade, protago-
nistas do bem e paci�cadores, adolescentes e jovens repletos de esperança e de coragem! 

FRANCISCO, Discurso no encontro com os acólitos alemães, 5 de agosto de 2014

Pai Nosso

Cântico

DÉCIMA TERCEIRA ESTAÇÃO
JESUS É DESCIDO DA CRUZ E ENTREGUE A SUA MÃE

V. Nós vos adoramos e bendizemos Senhor Jesus 
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

Leitura
Em seguida, José de Arimateia colocou Jesus num túmulo que tinha sido cavado na rocha e 
rolou uma pedra para fechar a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, 
observaram onde Jesus tinha sido colocado. (Mc 15, 46-47)

DÉCIMA QUARTA ESTAÇÃO
JESUS É COLOCADO NO SEPULCRO

Meditação
Do Papa São Paulo VI:
Queridos �lhos, encorajo-vos vivamente a que concedais à liturgia e em especial à eucaristia, a 
beleza, simplicidade e carácter vivo que esta requer, para dar glória a Deus com a dignidade 
própria e permitir uma oração profunda e comunitária dos cristãos. O recente Concílio, como 
sabeis, falou do "restauro (reforma)" da liturgia (Cfr. SC, 21). Este restauro deve ser autêntico e 
praticado de acordo com as reformas realizadas pela Igreja: é necessária uma especial atenção 
por parte dos pastores, em primeiro lugar para que transmitam a todos os �éis o sentido da litur-
gia, mas também para lhes incentivar uma participação ativa: serviço no altar, cânticos, leituras... 
en�m, para que façam brotar neles uma vida espiritual mais profunda, de oração e de apostola-
do, de acordo com o mistério que celebram. 

PAULO VI, Saudação na Peregrinação Internacional de Acólitos, 5 e julho de 1972

Pai Nosso

Cântico

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!» [...] 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. (Jo 2, 1-5.11)
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V. Nós vos adoramos e bendizemos Senhor Jesus 
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

Leitura
Levaram Jesus para o lugar chamado Golgota que quer dizer “lugar do crânio”. Cruci�caram-no 
e repartiram entre si as suas vestes e deitaram sortes para sabem o que calhava a cada um. (Mc 
15, 22.24-25)

Meditação
Do Papa São João Paulo II:
Gostaria de lhe recordar que as vestes brancas que vestes quando prestais serviço nas sagradas 
liturgias existem porque um dia também recebestes a vestimenta do Batismo. Este sacramento 
é o ponto de partida do ministério litúrgico que desempenhais, em benefício dos vossos sacer-

dotes e diáconos, como acólitos, leitores, comentadores, membros da "Schola cantorum" (cf. SC, 
29).

JOÃO PAULO II, Discurso na Peregrinação Internacional de Acólitos, 10 de abril de 1985

Pai Nosso

Cântico

V. Nós vos adoramos e bendizemos Senhor Jesus 
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

Leitura
Em seguida, José de Arimateia colocou Jesus num túmulo que tinha sido cavado na rocha e 
rolou uma pedra para fechar a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, 
observaram onde Jesus tinha sido colocado. (Mc 15, 46-47)

Meditação
Do Papa São Paulo VI:
Queridos �lhos, encorajo-vos vivamente a que concedais à liturgia e em especial à eucaristia, a 
beleza, simplicidade e carácter vivo que esta requer, para dar glória a Deus com a dignidade 
própria e permitir uma oração profunda e comunitária dos cristãos. O recente Concílio, como 
sabeis, falou do "restauro (reforma)" da liturgia (Cfr. SC, 21). Este restauro deve ser autêntico e 
praticado de acordo com as reformas realizadas pela Igreja: é necessária uma especial atenção 
por parte dos pastores, em primeiro lugar para que transmitam a todos os �éis o sentido da litur-
gia, mas também para lhes incentivar uma participação ativa: serviço no altar, cânticos, leituras... 
en�m, para que façam brotar neles uma vida espiritual mais profunda, de oração e de apostola-
do, de acordo com o mistério que celebram. 

PAULO VI, Saudação na Peregrinação Internacional de Acólitos, 5 e julho de 1972

Pai Nosso

Cântico

Senhor Jesus Cristo, 
sempre vivo e presente connosco, 
tornai-me digno de Vos servir no altar da Eucaristia, 
onde se renova o sacrifício da Cruz 
e vos ofereceis por todos os homens. 
Vós, que quereis ser para cada um o amigo 
e o sustentáculo no caminho da vida, 
concedei-me uma fé humilde e forte, 
alegre e generosa, 
pronta para vos testemunhar e servir. 
E porque me chamastes ao Vosso serviço, 
permiti que Vos procure e Vos encontre, 
e, pelo sacramento do Vosso Corpo e Sangue, 
permaneça unido a Vós para sempre. 
Ámen.

Cântico

ORAÇÃO FINAL

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!» [...] 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. (Jo 2, 1-5.11)
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V. Nós vos adoramos e bendizemos Senhor Jesus 
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

Leitura
Levaram Jesus para o lugar chamado Golgota que quer dizer “lugar do crânio”. Cruci�caram-no 
e repartiram entre si as suas vestes e deitaram sortes para sabem o que calhava a cada um. (Mc 
15, 22.24-25)

Meditação
Do Papa São João Paulo II:
Gostaria de lhe recordar que as vestes brancas que vestes quando prestais serviço nas sagradas 
liturgias existem porque um dia também recebestes a vestimenta do Batismo. Este sacramento 
é o ponto de partida do ministério litúrgico que desempenhais, em benefício dos vossos sacer-

dotes e diáconos, como acólitos, leitores, comentadores, membros da "Schola cantorum" (cf. SC, 
29).

JOÃO PAULO II, Discurso na Peregrinação Internacional de Acólitos, 10 de abril de 1985

Pai Nosso

Cântico

MISTÉRIOS LUMINOSOS

TERÇO

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!» [...] 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. (Jo 2, 1-5.11)
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V. Nós vos adoramos e bendizemos Senhor Jesus 
R. Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.

Leitura
Levaram Jesus para o lugar chamado Golgota que quer dizer “lugar do crânio”. Cruci�caram-no 
e repartiram entre si as suas vestes e deitaram sortes para sabem o que calhava a cada um. (Mc 
15, 22.24-25)

Meditação
Do Papa São João Paulo II:
Gostaria de lhe recordar que as vestes brancas que vestes quando prestais serviço nas sagradas 
liturgias existem porque um dia também recebestes a vestimenta do Batismo. Este sacramento 
é o ponto de partida do ministério litúrgico que desempenhais, em benefício dos vossos sacer-

dotes e diáconos, como acólitos, leitores, comentadores, membros da "Schola cantorum" (cf. SC, 
29).

JOÃO PAULO II, Discurso na Peregrinação Internacional de Acólitos, 10 de abril de 1985

Pai Nosso

Cântico

Leitura
Então, veio Jesus da Galileia ao Jordão ter com João, para ser batizado por ele. João opunha-se, 
dizendo: «Eu é que tenho necessidade de ser batizado 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 batizado, 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
No batismo de Jesus o Pai revela-nos o Seu Filho muito amado. 
Em cada celebração da liturgia, esta revelação continua nos gestos e palavras que fazemos, 
escutamos, dizemos e cantamos. Peçamos ao Senhor que nos faça compreender cada um 
destes gestos e palavras, de modo a podermos acolhê-Lo em todas as circunstâncias da nossa 
vida.

PRIMEIRO MISTÉRIO
O BATISMO DE JESUS NO RIO JORDÃO

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 

SEGUNDO MISTÉRIO
A REVELAÇÃO DE JESUS NAS BODAS DE CANÁ

MISTÉRIOS LUMINOSOS

TERÇO

disser!» [...] 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. (Jo 2, 1-5.11)
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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!» [...] 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. (Jo 2, 1-5.11)

Leitura
Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia e começou a proclamar o Evangelho 
de Deus, dizendo: «Cumpriu- se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e 
acreditai no Evangelho». (Mc 1, 14-15)

Meditação
O anúncio do Reino de Deus e o convite à conversão, continuam hoje na vida e na missão da 
Igreja, através da liturgia, da catequese e da caridade.
Peçamos ao Senhor que nos ajude a descobrir estas três dimensões da nossa vida, de modo a 
sermos suas testemunhas, não apenas nas celebrações em que participamos, mas em todos os 
momentos e situações da nossa vida.

TERCEIRO MISTÉRIO
O ANÚNCIO DO REINO DE DEUS

Leitura
Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João, e levou-os, só a eles, a um alto monte. Trans-
�gurou-se diante deles: o seu rosto resplandeceu como o Sol, e as suas vestes tornaram-se bran-
cas como a luz. Nisto, apareceram Moisés e Elias a conversar com Ele. Tomando a palavra, Pedro 
disse a Jesus: «Senhor, é bom estarmos aqui; se quiseres, farei aqui três tendas: uma para ti, uma 
para Moisés e outra para Elias.» Ainda ele estava a falar, quando uma nuvem luminosa os cobriu 
com a sua sombra, e uma voz dizia da nuvem: «Este é o meu Filho muito amado, no qual pus 
todo o meu agrado. Escutai-O.» (Mt 17, 1-5)

Meditação
Na trans�guração, Jesus aparece-nos de vestes resplandecentes, e o Pai continua a revelar-nos 
o seu Filho muito amado que devemos escutar.

QUARTO MISTÉRIO
A TRANSFIGURAÇÃO DE JESUS

25



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!» [...] 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. (Jo 2, 1-5.11)

Leitura
Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João, e levou-os, só a eles, a um alto monte. Trans-
�gurou-se diante deles: o seu rosto resplandeceu como o Sol, e as suas vestes tornaram-se bran-
cas como a luz. Nisto, apareceram Moisés e Elias a conversar com Ele. Tomando a palavra, Pedro 
disse a Jesus: «Senhor, é bom estarmos aqui; se quiseres, farei aqui três tendas: uma para ti, uma 
para Moisés e outra para Elias.» Ainda ele estava a falar, quando uma nuvem luminosa os cobriu 
com a sua sombra, e uma voz dizia da nuvem: «Este é o meu Filho muito amado, no qual pus 
todo o meu agrado. Escutai-O.» (Mt 17, 1-5)

Meditação
Na trans�guração, Jesus aparece-nos de vestes resplandecentes, e o Pai continua a revelar-nos 
o seu Filho muito amado que devemos escutar.

Cada um de nós recebeu esta veste e esta vocação no dia do Batismo. Como servidores da litur-
gia, vestimos também a túnica branca que nos deve recordar essa graça de �lhos amados e 
disponíveis para servir ao jeito de Jesus.
Peçamos ao Senhor que trans�gure também a nossa vida, e nos torne cada dia mais �éis ao dom 
que recebemos no batismo.

Leitura
Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, depois de pronunciar a bênção, partiu-o e deu-o aos 
seus discípulos, dizendo: “Tomai, comei: Isto é o meu corpo.” Em seguida, tomou um cálice, deu 
graças e entregou-lho, dizendo: “Bebei dele todos. Porque este é o meu sangue, sangue da 
Aliança, que vai ser derramado por muitos, para perdão dos pecados”. (Mt 26,26-28)

Meditação
A Eucaristia é fonte e cume de toda a vida Cristã: para aí caminhamos e daí partimos alimenta-
dos e renovados para a missão. O Acólito, como servidor da Eucaristia, é chamado a alimentar a 
sua vida desta presença viva e amorosa de Jesus.
Peçamos ao Senhor por todos os acólitos, para que vivam sempre preparados e disponíveis para 
se alimentarem da Eucaristia, de modo que, à beleza dos gestos exteriores, corresponda sempre 
a exigência da participação interior que renova e dá vida.

QUINTO MISTÉRIO
A INSTITUIÇÃO DA EUCARISTIA
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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!» [...] 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. (Jo 2, 1-5.11)


