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Introdução:

Ritos Iniciais:

C/. Deus, vinde em nosso auxílio. 
A/. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.
C/. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo
A/. Como era no princípio, agora e sempre. Ámen.
Cântico
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Primeiro Mistério:

A palavra missionário significa “enviado”. Jesus foi o primeiro
missionário, enviado pelo Pai para salvar, para curar doentes, anunciar
a Palavra libertadora, ser instrumento divino do Reino que veio instaurar. Viveu a sua vida inteira em “estado de missão” pelo Pai que o tinha enviado, cumprindo sempre e só a sua vontade, procurando viver
unido a Ele pela oração assídua. Depois, viveu a paixão pelos homes a
quem amou até dar a própria vida na cruz. Missionário, enviado por
excelência, Jesus é modelo de todos os cristãos, pois todos somos convidados, temos a sermos missionários.
Pai-nosso
10 Ave-maria
Glória ao Pai
C/. Ó Maria concebida sem pecado,
A/. Rogai por nós que recorremos a Vós.
C/. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,
A/. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais
precisarem.
Cântico
Segundo Mistério:

S. Paulo, ao referir-se à sua acção, à missão que lhe tinha sido
confiada, afirmou: aí de mim se não evangelizar. Esta frase pode e deve ser assumida por cada um de nós. Aí do cristão ou cristã que não
evangelizar, que não é apostolo, que não se dedica ao Reino, que não
trabalha na igreja do Senhor Jesus. São necessários corações generosos
que se ofereçam para ser missionários em terras de missão.
O zelo, o ardor missionário não se pode perder. Portugal foi sempre terra de heróicos e audaciosos missionários que levaram o nome de
Cristo ao mundo. Peçamos ao Senhor a graça de mais missionários,
para que haja quem vá anunciar Jesus em terras de missão.
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Pai-nosso
10 Ave-maria
Glória ao Pai
C/. Ó Maria concebida sem pecado,
A/. Rogai por nós que recorremos a Vós.
C/. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,
A/. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais
precisarem.
Cântico
Terceiro Mistério:

Num terço missionario não podemos deixar de pensar nas terras de
missão onde ainda não foi anunciado Jesus e, por isso, não é conhecido
e amado. Mais de metade da humanidade nunca ouviu falar d’ele, não
O conhece, não O ama. São necessários
Pai-nosso
10 Ave-maria
Glória ao Pai
C/. Ó Maria concebida sem pecado,
A/. Rogai por nós que recorremos a Vós.
C/. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,
A/. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais
precisarem.
Cântico

Quarto Mistério:

Neste mistério vamos ter presente os missionários , padres, religiosos
e religiosas e leigos ou leigas que, em terras de missão, lutam, trabalham, sofrem por causa do Reino. Sabemos como ainda nos nossos
tempos, em alguns países do mundo, missionários são perseguidos,
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expulsos, às vezes mortos. A Igreja missionaria tem direito à nossa
oração, à nossa união no Senhor.
Rezar por ela deve ser para nós uma obrigação quotidiana. E poderão
ficar-nos estas interrogações: que faço pela Igreja missionaria? Como
acompanho, socorro, ajudo nas suas necessidades e intenções?
Pai-nosso
10 Ave-maria
Glória ao Pai
C/. Ó Maria concebida sem pecado,
A/. Rogai por nós que recorremos a Vós.
C/. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,
A/. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais
precisarem.
Cântico

Quinto Mistério:

Invocamos Nossa Senhora como Rainha das Missões, Mãe dos
missionários, Mãe e protectora das missões. É justo que o façamos,
pois ela foi a que mais viveu, mais amou, mais se identifica com a missão de Jesus. Por outro lado, ela vela protege, ampara dum modo muito maternal e amoroso a igreja missionaria, pois quer, como disse em
Fátima, que o Reino do seu filho cresça e se dilata, quer que todos se
salvem e vivam na graça e no amor de Deus. Peçamos à senhora pelas
missões, por todos os missionários.
Pai-nosso
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10 Ave-maria
Glória ao Pai
C/. Ó Maria concebida sem pecado,
A/. Rogai por nós que recorremos a Vós.
C/. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,
A/. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais
precisarem.
Cântico
Três Ave Marias:
C.— Rezemos 3 Ave-marias, suplicando a Nossa Senhora a graça
de um dia com Ela nos encontrarmos, para que a melhor possamos
louvar

Salve Rainha
Salvé Rainha, Mãe de misericórdia, Vida, doçura e esperança nossa, Salvé. A Vós bradamos, os degredados filhos de Eva, A Vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas, Ela, pois, Advogada nossa, esses Vossos olhos, Misericordiosos a nós volvei. E
depois deste desterro nos mostrai Jesus, bendito fruto do Vosso
ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, Rogai por nós
Santa Mãe de Deus,
Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Consagração a Nossa Senhora
Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço todo(a) a vós, e em
prova da minha devoção para convosco, Vos consagro neste dia e
para sempre, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o
meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou
vosso(a), ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como
propriedade vossa.
Lembrai-vos que vos pertenço, terna Mãe, Senhora nossa.
Ah, guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa.
Suplicas
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Oração
Ritos Finais:
C/. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo
A/: Para sempre seja louvada sua mãe maria san ssima
C/. Bendigamos ao Senhor
A/. Graças a Deus
Cântico Final
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