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A Vigília de oração 
que apresentamos, 
de preparação para a 
Solenidade da Imaculada 
Conceição e no contexto de 
recolhimento obrigatório, 
é uma proposta para se 
celebrar em família na 
noite do dia 7 de dezem-
bro. Os textos de apoio 
são da Encíclica do Papa 
Francisco Fratelli Tutti, 
e que nos ajudam a vi-
ver o tema deste tempo 
de Advento: Todos 
irmãos, semeando a 
Paz e a Esperança.

Ritos Iniciais
Sinal da Cruz
Glória ao Pai
Colocar as intenções (e.g. 
família, jovens, crianças, 
paróquia, doentes, víti-
mas da Covid 19, cui-
dadores, enfermeiros e 
médicos...)

Diz-nos o Papa Francisco: convido à esperança que «nos fala duma real-
idade que está enraizada no mais fundo do ser humano, independente-
mente das circunstâncias concretas e dos condicionamentos históricos em 
que vive. Fala-nos duma sede, duma aspiração, dum anseio de plenitude, de 
vida bem-sucedida, de querer agarrar o que é grande, o que enche o coração 
e eleva o espírito para coisas grandes, como a verdade, a bondade e a be-
leza, a justiça e o amor. (…) A esperança é ousada, sabe olhar para além das 
comodidades pessoais, das pequenas seguranças e compensações que re-
duzem o horizonte, para se abrir aos grandes ideais que tornam a vida mais 
bela e digna». Caminhemos na esperança! (FT 55).

Pai Nosso + 10 Avé Marias + Glória ao Pai...

5º Mistério: Perda e encontro do Menino Jesus no templo.

Do Evangelho de S. Lucas 
Três dias depois o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvin-
do-os e interrogando-os. Todos os que o ouviam estavam maravilhados da 
sabedoria de suas respostas

Diz-nos o Papa Francisco A estatura espiritual duma vida humana é medida 
pelo amor, que constitui «o critério para a decisão definitiva sobre o valor 
ou a inutilidade duma vida humana». Todavia há crentes que pensam que a 
sua grandeza está na imposição das suas ideologias aos outros, ou na defe-
sa violenta da verdade, ou em grandes demonstrações de força. Todos nós, 
crentes, devemos reconhecer isto: em primeiro lugar está o amor, o amor 
nunca deve ser colocado em risco, o maior perigo é não amar (FT 92).

Pai Nosso + 10 Avé Marias + Glória ao Pai...

No final
3 Avé Marias + Salvé Rainha 

e Paróquias de
Avões

Ferreiros
Samodães



MISTÉRIOS GOZOSOS

1º Mistério: Anunciação do Anjo a Nossa Senhora

Do Evangelho de S. Lucas 
À voz do anjo, Maria respondeu: “Eis aqui a Escrava do Senhor. Faça-se em 
mim segundo a Tua Palavra”.

Diz-nos o Papa Francisco: Desejo ardentemente que, neste tempo que nos 
cabe viver, reconhecendo a dignidade de cada pessoa humana, possamos 
fazer renascer, entre todos, um anseio mundial de fraternidade. Entre to-
dos: «Aqui está um ótimo segredo para sonhar e tornar a nossa vida uma 
bela aventura. Ninguém pode enfrentar a vida isoladamente(…); precis-
amos duma comunidade que nos apoie, que nos auxilie e dentro da qual 
nos ajudemos mutuamente a olhar em frente. Como é importante sonhar 
juntos! (…) Sozinho, corres o risco de ter miragens, vendo aquilo que não 
existe; é juntos que se constroem os sonhos». Sonhemos como uma única 
humanidade, como caminhantes da mesma carne humana, como filhos des-
ta mesma terra que nos alberga a todos, cada qual com a riqueza da sua fé ou 
das suas convicções, cada qual com a própria voz, mas todos irmãos (FT 2).

Pai Nosso + 10 Avé Marias + Glória ao Pai...

2º Mistério: Visitação de Nossa Senhora à sua Prima Santa Isabel

Do Evangelho de S. Lucas 
Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no 
seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. (…) E disse-lhe: “Feliz de ti, porque 
acreditaste que havia de cumprir-se o que o Senhor te disse!”.

Diz-nos o Papa Francisco: Cuidar do mundo que nos rodeia e sustenta sig-
nifica cuidar de nós mesmos. Mas precisamos de nos constituirmos como um 
«nós» que habita a casa comum. Um tal cuidado não interessa aos poderes 
económicos que necessitam dum ganho rápido. Frequentemente, as vozes 
que se levantam em defesa do ambiente são silenciadas ou ridicularizadas, 
disfarçando de racionalidade o que não passa de interesses particulares. Nes-
ta cultura que estamos a desenvolver, vazia, fixada no imediato e sem um 
projeto comum, «é previsível que, perante o esgotamento de alguns recursos, 
se vá criando um cenário favorável para novas guerras, disfarçadas sob no-
bres reivindicações (FT 17).

Pai Nosso + 10 Avé Marias + Glória ao Pai...

3º Mistério: Nascimento de Jesus em Belém

Do Evangelho de S. Lucas. 
Quando se encontravam [em Belém], completaram-se os dias de 
[Maria] dar à luz e teve o seu filho primogénito, que envolveu em 
panos e recostou numa manjedoura, por não haver lugar para 
eles na hospedaria.

Diz-nos o Papa Francisco: A falta de filhos, que provoca 
um envelhecimento da população, juntamente com o 
abandono dos idosos numa dolorosa solidão, exprimem 
implicitamente que tudo acaba connosco, que só con-
tam os nossos interesses individuais. Assim, «objeto de 
descarte não são apenas os alimentos ou os bens supér-
fluos, mas muitas vezes os próprios seres humanos». Vimos 
o que aconteceu com as pessoas de idade nalgumas partes do 
mundo por causa do coronavírus. Não deviam morrer assim. 
Na realidade, porém, tinha já acontecido algo semelhante 
devido às ondas de calor e noutras circunstâncias: cruel-
mente descartados. Não nos damos conta de que isolar os 
idosos e abandoná-los à responsabilidade de outros sem 
um acompanhamento familiar adequado e amoroso mutila 
e empobrece a própria família. Além disso, acaba por pri-
var os jovens daquele contacto que lhes é necessário com 
as suas raízes e com uma sabedoria que a juventude, so-
zinha, não pode alcançar (FT 19).

Pai Nosso + 10 Avé Marias + Glória ao Pai...

4º Mistério: Apresentação de Menino Jesus no 
Templo

Do Evangelho de S. Lucas
Completados que foram os oito dias para ser circuncidado o 
menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, como lhe tinha chamado 
o anjo, antes de ser concebido no seio materno. Concluídos os 
dias da sua purificação segundo a Lei de Moisés, levaram-no 
a Jerusalém para o apresentar ao Senhor.


