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Introdução: 
 

 Os Evangelhos não nos contam nada a respeito do 

nascimento de Maria. Apenas o chamado Proto-

evangelho de S. Tiago, que não é considerado Palavra 

de Deus, nos diz que os seus pais se chamavam Joa-

quim e Ana. 

 Supõe-se que nasceu em Nazaré, humilde cidade 

da Galileia, mais perto das terras pagãs que da cidade 

santa de Jerusalém, habitada por gente pobre. 

 Hoje neste encontro de oração fazemos memória 

do nascimento de Maria de Nazaré, cuja festa se celebra 

a 8 de Setembro. O seu nascimento foi para o mundo 

esperança e aurora de salvação. 

 Vamos meditar nesta celebração do terço sobre a 

família, pois 

Maria, como cada um de nós nasceu numa família. 
 
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:  

 
 Deus é Família, a SS.ma Trindade é Família divina, 

com três Pessoas que se amam dum modo infinito e in-

dizível. O Pai ama o Filho, dás-Se ao Filho e acolhe-O no 

seu ser de Pai. O Filho faz o 

mesmo, com a mesma intensidade divina, ou seja, ama 

o Pai, dá-Se ao Pai e acolhe-O no seu ser de Filho. Este 

fluxo e refluxo de amor, este «beijo eterno de amor», 

este divino abraço de amor, é o Espírito Santo. Se Deus 

é família, é comunhão plena das três pessoas, é unida-

de total, temos todos que aprender com a SS.ma Trin-

dade a ser família onde reine o amor, a comunhão, a 

concórdia, a unidade, a paz, o diálogo familiar. Peçamos 

a Deus esta graça. 

 

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 
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Segundo Mistério:  

 
 Neste segundo mistério meditamos na Família Sa-

grada de Nazaré, Jesus, Maria e José que, movidos pelo 

amor que vem do Céu, vivem a unidade da família hu-

mana. Com dificuldades, provações, ocasiões difíceis, 

como a perda de Jesus no Templo, a Família de Nazaré 

soube superar obstáculos, vencer dificuldades, porque 

alicerçada em Deus, porque cada um dos membros da 

Sagrada Família se esforçava por si e sempre cumpriu a 

vontade do Pai. Por isso havia criticas, divisões, discór-

dias, ofensas. Peçamos à família de Nazaré por todas as 

famílias humanas. 
 
 
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 
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Terceiro Mistério:  

 
 Se a família nasce do sacramento do matrimónio, 

da entrega mútua dos esposos, por um amor de comu-

nhão que é prolongada nos filhos, então a família é cris-

tã. E uma família cristã é uma Igreja doméstica e deve 

viver dentro do seu lar, na comunhão de todos os mem-

bros, a grandeza de ser Igreja. Para viver assim, as fa-

mílias precisam de ser ajudadas, por todos os meios, a 

realizar o sonho de Deus ao construir famílias cristãs, e 

o sonho dos esposos quando se deram um ao outro di-

ante do altar do Senhor. 

 
 
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 
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Quarto Mistério:  

 
 A família, no seu conjunto, como «Igreja domésti-

ca», precisa de realizar uma dupla missão: evangelizar 

dentro da própria família e lançar-se para fora, anunci-

ando a Palavra que liberta. Famílias cristãs evangeliza-

doras de outras famílias. Devem santificar-se através da 

oração e dos sacramentos e ser ajuda eficaz na santida-

de das outras famílias. Devem pastorear, cuidar com 

amor de todos os membros, sobretudo os mais doentes, 

idosos, cansados, etc. E devem procurar pastorear, ou 

seja, exercer a caridade fora da família, com nutras fa-

mílias mais necessitadas, com os mais pobres ou margi-

nalizados. Peçamos ao Senhor que as famílias cristãs 

saibam ser verdadeiras «Igrejas domésticas». 

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 
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Quinto Mistério:  
 

 Neste mistério vamos rezar pelas famílias que ne-

cessitam. Rezemos pelas famílias onde não há amor, 

paz, concórdia onde reina a desunião, a ofensa, a zan-

ga. Rezemos pelas famílias onde não há pão, cultura, 

bens materiais suficientes, rezemos por aquelas que 

apesar de terem dinheiro não o sabem gerir ou gover-

nar, gerando mal-estar e desordem. Rezemos pelas fa-

mílias onde as infidelidades conjugais causam dor e hu-

milhação, rezemos por aquelas onde os filhos são viti-

mas da falta de amor dos pais, rezemos por aquelas on-

de o divórcio criou ruptura e dor. Rezemos ainda pelas 

famílias onde os idosos não são amados e acarinhados. 

 Que Nossa Senhora a todos abençoe. 

 
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 
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Oração 
c -A liturgia das Horas, que é uma oração feita por alguns cristãos 

em várias horas do dia, sobretudo ao nascer e ao fim do dia, dedica 

ao nascimento de Maria o hino que vamos escutar. 

(Leitura feita por 2 leitores) 

1. Nasceu a Virgem Maria, 
Como promessa de Deus, 
Como nasce a luz do dia, 
Que inunda a terra e os céus. 
 
2. Vem cumprir a profecia 
Deste mistério profundo:  
Era nela que nascia, 
A Mãe de Deus sobre o mundo.  
 
1. Em Nazaré, pobre aldeia, 
De gente simples, obscuras,  
 
2. Foi como se a Lua Cheia i 
Enchesse de ouro as alturas. 
 
1-2. Louvor a Deus uno e trino, 
Porque em Maria nos deu, 
Em lugar tão pequenino, 
Toda a .grandeza do Céu. 
 
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 


