Oração do Terço na capelinha
29-09-2018 – 18h30
Mistérios gozosos
Pres: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo
O Senhor esteja convosco
Saudamo-vos, irmãs e irmãos aqui presentes, assim como saudamos a
todos aqueles que nos acompanham através da Rádio, da Televisão, da Internet.

- Introdução:
“Sempre que rezamos o terço neste lugar especial, como em qualquer outro lugar, o
Evangelho retoma o seu caminho na vida de cada um de nós, das famílias, dos povos e
do mundo”. Sob o olhar materno de Maria, queremos unir-nos àqueles que,
integrando a rede “Cuidar da Casa Comum”, hoje se reuniram em Almada para
dialogarem, louvarem o Senhor e, no seguimento da Encíclica Laudato Si, quiseram dar
atenção ao nosso planeta, que é a casa de todos.
Na Encíclica o Papa escreve que Maria é “a mãe que cuidou de Jesus e que agora cuida
com carinho e preocupação materna deste mundo ferido” (LS 241). Ela está conosco
enquanto meditamos os mistérios gozosos:

1º Mistério: A anunciação a N. Senhora
“Maria disse então: ‘Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra.’”
(Lc 1,28)
Maria estava atenta para entender a vontade do Senhor. Também nós devemos estar
atentos ao “grito da terra e ao grito dos pobres”, neste tempo de grave crise sócioambiental, como nos exorta o Papa.

2º Mistério: Visita a Santa Isabel
Isabel exclamou: ‘Bendita és tu entre as mulheres... E Maria disse: ‘A minha alma
glorifica o Senhor’” (Lc 1,39)
Maria exulta, porque sabe que Deus não abandona os simples e humildes de coração;
sabe que os que estão convencidos de que são os senhores do mundo, apossando-se
da natureza para a explorar sem olharem para o bem de todos, acabarão prostrados
no pó.

3º Mistério: Nascimento de Jesus em Belém
“Teve o seu filho primogénito, que envolveu em panos… por não haver lugar para eles
na hospedaria.”
Esta Terra é de todos. Apossando-se dela como propriedade privada, esquecendo o
destino universal dos bens ou obrigando os indefesos a saírem dos lugares onde
nasceram para dar lugar ao lucro, é Jesus que continua a não encontrar lugar para
nascer.

4º Mistério: Apresentação de Jesus no Templo
“E Simeão disse: ‘Agora, Senhor, podeis deixar partir em paz o vosso servo… porque os
meus olhos viram a salvação… Luz para se revelar às nações” (Lc 2,21)
Quando parece não haver remédio para as doenças do nosso planeta, o justo Simeão
nos faz entender que a força de Deus supera a debilidade humana. Mãe de Jesus, dános confiança no futuro !

5º Mistério: Reencontro de Jesus com seus pais
“Sua mãe disse-lhe: Filho, porque nos fizeste isto ? Olha que teu pai e eu andávamos
aflitos à tua procura” (Lc 2,41)
Mãe de Jesus, que vivestes a angústia das dificuldades e sofrimentos deste mundo,
acompanha-nos na busca do teu Filho e na conversão ao seu projeto; neste momento
da história, ajuda-nos à conversão ecológica, à conversão da nossa visão e dos nossos
comportamentos perante a Casa Comum que é a Terra.

Cântico
- Rezamos 3 ave-marias pelas intenções recomendadas a este Santuário
- Salve Rainha
-O Senhor esteja convosco
- Abençoe-vos o Deus todo-poderoso, Pai, Filho e Espirito Santo.
Vamos e paz e que o Senhor nos acompanhe
(Vamos benzer os objetos religiosos)
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