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“Fazei o que Ele vos disser” (Jo 2, 5) 
 

Introdução  

Nesta Semana de Oração pelos Seminários, somos convidados a seguir o exemplo 
da Mãe do Senhor no caminho realizado na fidelidade ao Pai e na proximidade com o 
Seu Filho, qual terreno fecundo da ação do Espírito Santo, verdadeiramente “con-
templada”. Ao rezarmos pelos nossos seminários e pelos seus alunos e formadores, 
acolhamos a Palavra do Senhor e permaneçamos com Ele, seguindo os seus passos. 
Entreguemos-lhe todas as ações pastorais que serão levadas a cabo nestes dias em 
todas as nossas paróquias e dioceses. Deste momento surgirá em nós o apelo da Mãe 
de Jesus: “Fazei o que Ele vos disser”.  

 

ORAÇÃO DO ROSÁRIO 

MISTÉRIOS GOZOSOS 

 
(Segunda-feira e Sábado) 
 
Primeiro Mistério: Anunciação do Anjo a Nossa Senhora (Lc 1, 26-38) 
 
Intenção: Rezemos pelos nossos jovens, para que, a exemplo como Maria, estejam 

sempre alerta para escutar os sinais de Deus no seu caminho vocacional. 
 
Segundo Mistério: Visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel (Lc 1, 39-

45) 
 
Intenção: Rezemos para que Deus nos dê muitos e santos sacerdotes a fim de que 

Jesus nos visite pela Palavra e pelos Sacramentos. 
 
Terceiro Mistério: Nascimento de Jesus (Lc 2, 1-14) 
 
Intenção: Rezemos pela Igreja, para que no seu seio nasçam cristãos que sejam 

capazes de entregar a sua vida a Jesus em obediência, pobreza e castidade. 
 
Quarto Mistério: Apresentação de Jesus no templo (Lc 2, 21-33) 
 
Intenção: Rezemos por todos nós, para que sejamos capazes de nos apresentar 

diante de Deus com toda humildade e disponibilidade, pondo as nossas vidas nas Suas 
mãos. 

 
Quinto Mistério: A perda e o encontro de Jesus entre os doutores (Lc 2, 41-47) 
 
Intenção: Rezemos por aqueles que correm o risco de perder o rumo para a casa do 

Pai, para que encontrem sempre nas suas vidas pastores que os guiem até à Vida 
Eterna.  
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MISTÉRIOS DOLOROSOS 

 
(Terça-feira e Sexta-feira) 
 
Primeiro Mistério: Oração e Agonia de Jesus no Jardim das oliveiras (Mt 26, 38-

39) 
 
Intenção: Rezemos para que as nossas vocações sejam fortalecidas no mistério do 

sofrimento redentor de Jesus e como Ele aprendamos a dizer: “Não se faça a minha, 
mas a tua vontade, Senhor.” 

 
Segundo Mistério: A flagelação de Jesus (Is 53, 5) 
 
Intenção: Rezemos para que surjam sempre bons samaritanos que entreguem as 

suas vidas servindo Jesus nos irmãos que sofrem. 
    
Terceiro Mistério: A coroação de espinhos (Mt 27, 27-31) 
 
Intenção: Rezemos por todos os sacerdotes e missionários que são chamados a 

consolar os cristãos que sofrem a perseguição e o martírio para que, imitando Jesus na 
humildade, conduzam os fiéis à alegria da ressurreição! 

 
Quarto Mistério: Jesus com a Cruz a caminho do Calvário (Lc 23, 26-32) 
 
Intenção: Rezemos por todas as famílias que entregam os seus filhos para o serviço 

do Reino dos Céus, para que encontrem na Virgem Maria a protecção materna tanto 
na dor como na alegria. 

 
Quinto Mistério: A crucificação e morte de Jesus (Jo 19, 17-30) 
 
Intenção: Rezemos por todos os seminaristas e sacerdotes que vivem horas de 

provação, desanimo ou tentação de abandono para que encontrem na Cruz do Senhor 
a liberdade de permanecerem fiéis.  
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MISTÉRIOS GLORIOSOS 

 
(Quarta-feira e Domingo) 
 
Primeiro Mistério: A ressurreição de Jesus (Jo 20, 19-21) 
 
Intenção: Rezemos por todos os sacerdotes e religiosos para que sejam testemunho 

da alegria da vida nova que Jesus Cristo revelou ao Mundo. 
  
Segundo Mistério: A ascensão de Jesus (Mc 16, 19-20) 
   
Intenção: Rezemos por todos aqueles que o Senhor chama a guiar o Seu Rebanho 

para que, através da oração e do exemplo de serviço, sejam capazes de conduzi-lo ao 
Reino dos Céus. 

  
Terceiro Mistério: A descida do Espírito Santo (Act 2, 1-2.4) 
  
 Intenção: Rezemos pela pregação, pelo serviço e pela sabedoria dos sacerdotes e 

religiosos de todo o mundo para que, inspirados pelo Espírito Santo, anunciem com 
fervor o Evangelho. 

  
Quarto Mistério: A assunção de Nossa Senhora ao Céu (Col 3,1) 
   
Intenção: Rezemos por todos aqueles que se preparam para o sacerdócio para que, 

contemplando Nossa Senhora, renovem o seu Sim ao chamamento de Deus. 
 
Quinto Mistério: A Coroação de Nossa Senhora (Jo 19, 26) 
 
Intenção: Rezemos pelo Santo Padre e por todos os Bispos do mundo para que 

dêem testemunho vivo da devoção à Santíssima Virgem Maria, Rainha do Céu e da 
Terra, inspirando os cristãos à vivência humilde da Fé, pela caridade.  
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MISTÉRIOS LUMINOSOS 

 
(Quinta-Feira) 
 
Primeiro Mistério: O Baptismo de Jesus no rio Jordão (Mt 3, 13-17) 
 
Intenção: Rezemos para que todos os baptizados se deixem iluminar pela graça do 

Espírito Santo e estejam disponíveis para o serviço à Igreja e ao próximo. 
 
Segundo Mistério: A auto-revelação de Jesus nas bodas de Caná (Jo 2, 1-12) 
 
Intenção: Rezemos pelas famílias consagradas em matrimónio para que sejam o 

primeiro seminário e berço de novas vocações sacerdotais, onde os filhos aprendam 
com a Virgem Maria a fazer tudo o que Jesus lhes disser. 

 
Terceiro Mistério: O anúncio do Reino de Deus e a proclamação do Evangelho 

(Mc 1, 14-15)  
 
Intenção: Rezemos por todos os escolhidos para o anúncio do Reino de Deus entre 

os homens, para que sejam arautos de fé, esperança e amor para as novas gerações. 
 
Quarto Mistério: A transfiguração de Jesus (Mt 17, 1-9) 
 
Intenção: Rezemos pelos nossos sacerdotes para que, perseverando na escuta do 

Filho Amado do Pai e contemplando na fé o mistério da Páscoa, nos guiem pela cruz 
à glória da ressurreição. 

 
Quinto Mistério: A última ceia e a instituição da Eucaristia (Lc 22, 14-20) 
 
Intenção: Rezemos pelos jovens das nossas comunidades para que, encontrando 

Jesus na Eucaristia, aceitem ser instrumentos da Sua entrega e, assim Cristo se forme 
em nós. 

 

Oração Final 

Oremos 
 
Senhor nosso Deus, derramai sobre nós a Vossa graça para que a nossa vida tenha 

um sabor de vinho novo de um sim fiel ao Vosso chamamento e para que os 
seminários sejam comunidades onde se formam verdadeiros discípulos missionários. 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo. 


