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ORAÇÃO DO SANTO TERÇO
REZEMOS JUNTOS PELO NOVO BISPO 

E POR TODA A NOSSA DIOCESE DE CAMPO LIMPO

INTRODUÇÃO

Queridos irmãos e irmãs, estamos juntos para rezar o terço, com o desejo de interceder pelo ministério epis-
copal do nosso futuro bispo, monsenhor Valdir José de Castro e por toda a Diocese de Campo Limpo, que se 
prepara para acolher seu novo pastor. 

Pastor e rebanho são chamados a trilhar o caminho da sinodalidade, testemunhando a alegria de sermos discí-
pulos e missionários comprometidos com a vivência e anúncio da Boa nova do Evangelho. 

Rezando o Santo Terço, queremos pedir a Bem Aventurada Virgem Maria, mãe dos discípulos amados de Jesus, 
para que continue conosco nesta caminhada. Usaremos cada mistério para contemplar a vocação dos discípulos 
e apóstolos no Evangelho de Lucas e  com Maria, pedirmos a ação do Espírito Santo para o nosso novo Pastor. 

SOBRE O TERÇO

Escreveu são João Paulo II no ano 2002:
O Rosário, de fato, ainda que caracterizado pela sua fisionomia mariana, no seu âmago é oração cristológica. 
Na sobriedade dos seus elementos, concentra a profundidade de toda a mensagem evangélica, da qual é quase 
um compêndio. Nele ecoa a oração de Maria, o seu perene Magnificat pela obra da Encarnação redentora 
iniciada no seu ventre virginal. Com ele, o povo cristão frequenta a escola de Maria, para deixar-se introdu-
zir na contemplação da beleza do rosto de Cristo e na experiência da profundidade do seu amor. Mediante o 
Rosário, o cristão alcança a graça em abundância, como se a recebesse das mesmas mãos da Mãe do Redentor.   
(Rosarium Virginis Mariae, 1)

Nesta fé, como Família Diocesana de Campo Limpo, queremos rezar o terço preparando nossos corações para acolher 
e interceder pela vida e ministério episcopal do monsenhor Valdir José de Castro, nosso futuro bispo diocesano. 

O Rosário é ao mesmo tempo meditação e súplica. A imploração insistente da Mãe de Deus apoia-se na confiança 
de que a sua materna intercessão tudo pode no coração do Filho. Ela é “omnipotente por graça”, como, com 
expressão audaz a ser bem entendida, dizia o Beato Bártolo Longo na sua Súplica à Virgem… No Rosário, Maria, 
Santuário do Espírito Santo (cf. Lc1, 35), ao ser suplicada por nós, apresenta-se em nosso favor diante do Pai 
que a cumulou de graça e do Filho nascido das suas entranhas, pedindo conosco e por nós. (RVM 16).

Ajudados por estas considerações, preparamos uma série de propostas a partir dos trechos do Evangelho de 
Lucas nos quais se fala de discípulos e apóstolos, porque, juntos com os Atos dos Apóstolos, cria uma continui-
dade entre a vida com Jesus dos primeiros parceiros dele e a vida da Igreja depois o Mistério Pascal. 

Cada Paróquia ou grupo podem rezar os mistérios do terço pela nossa diocese e por nosso futuro pastor, 
conforme suas possibilidades e disponibilidades. 
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REZEMOS JUNTOS

Sinal da Cruz �
Oração do Creio
Pai Nosso
Ave Maria (3x) 

ORAÇÃO DIOCESANA PELO NOVO BISPO

Jesus, bondoso Mestre, a Igreja de Campo Limpo vos louva pelo caminho já percorrido na Fé, na Esperança e 
na Caridade ao longo destes anos em que nos guiais através dos pastores que nos enviastes. 

Agora vos agradecemos pelo nosso novo pastor. O bispo, ao longo da tradição dos Apóstolos, é quem conduz 
a Igreja nos caminhos,  na missão pastoral e na evangelização.

Bispo e povo são chamados para comunicar juntos a alegria do evangelho, uma alegria que vem do encontro 
com a Vossa Misericórdia.

Enviai sobre o Monsenhor Valdir o Espírito Santo, para que, prestes a viver a graça da Ordenação Episcopal, 
sirva a Igreja com generosidade e alegria.

Ajudai-nos a ser dóceis à sua palavra e a colaborar para que o Vosso Reino de paz, amor, justiça e fraternidade 
aconteça em  todos os cantos de nossa Diocese, principalmente nas periferias existenciais, nas esferas sociais 
e culturais.

Cristo Ressuscitado, conduzi o Monsenhor Valdir e a todos nós a um caminho sinodal, para que nossa missão 
seja cada vez mais renovada e fecunda.

Maria, Rainha dos Apóstolos, São Paulo Apóstolo e o Bem-aventurado Tiago Alberione intercedam por nosso 
novo pastor! Amém.
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1. O CHAMADO

Com esses mistérios, queremos contemplar o chamado de Deus para com todos nós, discípulos e missionários, 
mas de forma especial agradecemos e suplicamos pelo ministério episcopal do novo  pastor para a Diocese de 
Campo Limpo.

1° mistério: A pesca milagrosa e os primeiros discípulos (Lc 5,1-11)
Estando Jesus um dia à margem do lago de Genesaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a Palavra 
de Deus. 2Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago –, pois os pescadores haviam descido delas para 
consertar as redes –, 3subiu a uma das barcas que era de Simão e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra; e 
sentado, ensinava da barca o povo.4Quando acabou de falar, disse a Simão: “Faze-te ao largo, e lançai as vossas 
redes para pescar”. 5Simão respondeu-lhe: “Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos; mas, por 
causa de tua palavra, lançarei a rede”. 6Feito isto, apanharam peixes em tanta quantidade, que a rede se lhes 
rompia. 7Acenaram aos companheiros, que estavam na outra barca, para que vies sem ajudar. Eles vieram e 
encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. 8Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus 
e exclamou: “Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador”. 9É que tanto ele como seus compa-
nheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. 10O mesmo acontecera a Tiago e João, 
filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então, Jesus disse a Simão: “Não temas; doravante serás 
pescador de homens”. 11E, atracando as barcas à terra, dei xaram tudo e o seguiram. 

Pai Nosso
10 Ave Maria
Glória

1. Para que monsenhor Valdir possa se sentir chamado por ti nessa sua nova missão.
R: Ajuda-nos, Senhor, a confiar sempre em ti.

2. Para que monsenhor Valdir possa sempre mais confiar em te e na tua misericórdia.
R: Ajuda-nos, Senhor, a confiar sempre em ti.

2° mistério: Jesus e os seus comem com os pecadores (Lc 5,27-32)
27Depois disso, ele saiu e viu sem tado ao balcão um coletor de impostos, por nome Levi, e disse-lhe: “Segue-me.”-
28Deixando ele tudo, levantou-se e o seguiu.29Levi deu-lhe um grande banquete em sua casa; vários desses fiscais e 
outras pessoas estavam sentados à mesa com eles. 30Os fariseus e os seus escribas puseram-se a criticar e a pergun-
tar aos discípulos: “Por que comeis e bebeis com os publicanos e pessoas de má vida?”. 31Respondeu-lhes Jesus: 

“Não são os homens de boa saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. 32Não vim chamar à conversão 
os justos, mas sim os pecadores”.

Pai Nosso
10 Ave Maria
Glória

1. Para que monsenhor Valdir possa ser um sinal de misericórdia para com todos principalmente para aqueles 
que se sentem excluídos pelo amor de Deus.
R: Ajuda-nos, Senhor, a confiar sempre em ti.
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2. Para que as eucaristias celebradas por monsenhor Valdir possam ser, para todos, experiências de fraterni-
dade, perdão e reconciliação. 
R: Ajuda-nos, Senhor, a confiar sempre em ti.

3° mistério: A fome e as necessidades dos enviados (Lc 6,1-6)
1Em dia de sábado, Jesus atra vessava umas plantações; seus discípulos iam colhendo espigas (de trigo), debulha-
vam-nas na mão e comiam. 2Alguns dos fariseus lhes di ziam: “Por que fazeis o que não é permitido no sábado?”. 
3Jesus respondeu: “Acaso não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os seus companheiros; 4como 
entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e deles comeu e deu de comer aos seus companheiros, se 
bem que só aos sacerdotes era permitido comê-los?”.5E ajuntou: “O Filho do Homem é senhor também do sábado”. 

Pai Nosso
10 Ave Maria
Glória

1. Para que, quando faltará a comida pelo povo, monsenhor Valdir possa encontrar novos caminhos de partilha 
entre as comunidades e os cristãos.
R: Ajuda-nos, Senhor, a confiar sempre em ti.

2. Para que monsenhor Valdir possa sempre nos ajudar a olhar para os mais necessitados.
R: Ajuda-nos, Senhor, a confiar sempre em ti.

4° mistério: A comunidade dos apóstolos (Lc 6,12-16)
12Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar, e passou aí toda a noite orando a Deus. 13Ao 
amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu doze dentre eles que chamou de apóstolos: 14Simão, a 
quem deu o sobrenome de Pedro; André, seu irmão; Tiago, João, Filipe, Barto lomeu, 15Mateus, Tomé, Tiago, 
filho de Alfeu; Simão, chamado Zelador; 16Judas, irmão de Tiago; e Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor.

Pai Nosso
10 Ave Maria
Glória

1. Jesus chamou para ser apóstolos pessoas de diferentes culturas, nacionalidade e expressão religiosa. Para 
que monsenhor Valdir possa nos ajude a ser uma Diocese que valoriza a diversidade.
R: Ajuda-nos, Senhor, a confiar sempre em ti.

2. Para que monsenhor Valdir possa ser uma pessoa de comunhão.
R: Ajuda-nos, Senhor, a confiar sempre em ti.

5° mistério: A vida entre as multidões (Lc 6,17-19)
Descendo com eles, parou numa planície. Aí se achava um grande número de seus discípulos e uma grande 
multidão de pessoas vindas da Judeia, de Jerusalém, da região marítima, de Tiro e Sidônia, que tinham vindo 
para ouvi-lo e serem curadas de suas en fermidades. 18E os que eram atormentados dos espíritos imundos 
ficavam livres. 19Todo o povo procurava tocá-lo, pois saía dele uma força que os curava a todos

Pai Nosso
10 Ave Maria
Glória
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1. Jesus levou os apóstolos no meio das multidões para expressar a proximidade de Deus. Para que monsenhor 
Valdir possa nos ajudar a ser uma Igreja comprometida com os mais necessitados.
R: Ajuda-nos, Senhor, a confiar sempre em ti.

2. Para que monsenhor Valdir possa ser um apóstolo no meio do povo. 
R: Ajuda-nos, Senhor, a confiar sempre em ti.

2. A MISSÃO

Com esses mistérios, queremos contemplar a missão que Deus confia para todos nós, discípulos e missionários, 
mas de forma especial agradecemos e suplicamos pelo ministério episcopal do  novo  pastor para a Diocese 
de Campo Limpo. 

1° mistério: A compaixão pelas pessoas que sofrem (Lc 7,11-17)
11No dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele diversos discípulos e muito povo. 
12Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva; 
acompanhava-a muita gente da cidade. 13Vendo-a o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: 

“Não chores!”. 14E, aproximando-se, tocou no esquife, e os que o levavam pararam. Disse Jesus: “Moço, eu 
te ordeno, levanta-te”. 15Sentou-se o que estivera morto e começou a falar, e Jesus entregou-o à sua mãe. 
16Apoderou-se de todos o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: “Um grande profeta surgiu entre nós: Deus 
voltou os olhos para o seu povo”. 17ª notícia desse fato correu por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança.

Pai Nosso
10 Ave Maria
Glória

1. Jesus sentiu compaixão para com esta viúva sem vida nem futuro. Para que monsenhor Valdir possa expres-
sar o amor de Deus para com os doentes e aquelas pessoas que perderam filhos.
R: Envia-nos, Senhor.

2. Para que monsenhor Valdir possa ser um canal da tua compaixão.
R: Envia-nos, Senhor.

2° mistério: A comunidade missionária de Jesus (Lc 8,1-3)
1Depois disso, Jesus andava pelas cidades e aldeias anunciando a Boa-Nova do Reino de Deus. 2Os Doze esta-
vam com ele, como também algumas mu lheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de 
enfermidades: Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído sete demônios; 3Joana, mulher de Cuza, procu-
rador de Herodes; Susana e muitas outras, que o assistiram com as suas posses.

Pai Nosso
10 Ave Maria
Glória

1. Jesus enviou em missão uma comunidade formada por homens e mulheres. Para que monsenhor Valdir 
possa ajudar a nossa Diocese a valorizar mais a potencialidade do carisma feminino das nossas comunidades.
R: Envia-nos, Senhor.
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2. Para que monsenhor Valdir possa ser um apóstolo da comunhão. 
R: Envia-nos, Senhor.

3° mistério: Em missão para semear a Palavra (Lc 8,9-15)
Os seus discípulos perguntaram-lhe a significação desta parábola. 10Ele respondeu: “A vós é concedido conhe-
cer os mistérios do Reino de Deus, mas aos outros se lhes fala por parábolas; de forma que vendo não vejam, 
e ouvindo não entendam.11Eis o que significa esta parábola: a semente é a Palavra de Deus. 12Os que estão 
à beira do caminho são aqueles que ouvem; mas depois vem o demônio e lhes tira a palavra do coração, para 
que não creiam nem se salvem. 13Aqueles que a recebem em solo pedregoso são os ouvintes da Palavra de 
Deus que a acolhem com alegria; mas não têm raiz, porque creem até certo tempo, e na hora da provação a 
abandonam. 14A que caiu entre os espinhos, estes são os que ouvem a palavra, mas, prosseguindo o caminho, 
são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida, e assim os seus frutos não amadurecem. 15A que 
caiu na terra boa são os que ouvem a palavra com coração reto e bom, retêm-na e dão fruto pela perseverança.

Pai Nosso
10 Ave Maria
Glória

1. Jesus espalhou a semente da Palavra em qualquer terreno. Para que monsenhor Valdir possa anunciar abun-
dantemente o teu Evangelho de amor para todos.
R: Envia-nos, Senhor.

2. Para que monsenhor Valdir possa viver sempre mais a sua vocação de Apóstolo do Evangelho.  
R: Envia-nos, Senhor.

4° mistério: Com Jesus no barco em tempestade (Lc 8,22-25)
22Num daqueles dias ele subiu com os seus discípulos a uma barca. Disse ele: “Passemos à outra margem do 
lago.” E eles partiram. 23Durante a travessia, Jesus adormeceu. Desabou então uma tempestade de vento sobre 
o lago. A barca enchia-se de água, e eles se achavam em perigo. 24Aproximaram-se dele então e o desper-
taram com este grito: “Mestre, Mestre! Nós estamos perecendo!”. Levantou-se ele e ordenou aos ventos e à 
fúria da água que se acalmassem; e se acalmaram e logo veio a bonança. 25Perguntou-lhes, então: “Onde está 
a vossa fé?”. Eles, cheios de respeito e de profunda admiração, diziam uns aos outros: “Quem é este, a quem 
os ventos e o mar obedecem?”. 

Pai Nosso
10 Ave Maria
Glória

1. Em situações de tempestade, que monsenhor Valdir possa reconhecer Jesus no seu e nosso barco. 
R: Envia-nos, Senhor.

2. Para que monsenhor Valdir possa se sentir sustentado pela fidelidade de Deus que nunca nos abandona.
R: Envia-nos, Senhor.
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5° mistério: Os encontros pessoais (Lc 8,40-46)
40À sua volta, Jesus foi recebido por uma multidão que o esperava. 41O chefe da sinagoga, chamado Jairo, foi 
ao seu encontro. Lançou-se a seus pés e rogou-lhe que fosse à sua casa, 42porque tinha uma filha única, de 
uns doze anos, que estava para morrer. Jesus dirigiu-se para lá, comprimido pelo povo.43Ora, uma mulher que 
padecia dum fluxo de sangue havia doze anos, e tinha gasto com médicos todos os seus bens, sem que nenhum 
a pudesse curar, 44aproximou-se dele por detrás e tocou-lhe a orla do manto; e, no mesmo instante, lhe parou 
o fluxo de sangue. 45Jesus perguntou: “Quem foi que me tocou?” Como todos negassem, Pedro e os que com 
ele estavam disseram: “Mestre, a multidão te aperta de todos os lados...”. 46Jesus replicou: “Alguém me tocou, 
porque percebi sair de mim uma força”. 

Pai Nosso
10 Ave Maria
Glória

1. Jesus sentiu-se tocado e Pedro superficialmente não presta atenção. Para que monsenhor Valdir cuide de 
cada um de nós como pessoas únicas.
R: Envia-nos, Senhor.

2. Para que monsenhor Valdir possa ser uma manifestação do amor pessoal de Cristo.
R: Envia-nos, Senhor.

3. O DISCIPULADO

Com esses mistérios, queremos contemplar os compromissos que Deus confia para os seus discípulos e missio-
nários, de forma especial, agradecemos e suplicamos pelo ministério episcopal do novo bispo da Diocese de 
Campo Limpo. 

1° mistério: O envio dos doze (Lc 9,1-6)
1Reunindo Jesus os doze apóstolos, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para curar enfer-
midades. 2Enviou-os a pregar o Reino de Deus e a curar os enfermos. 3Disse-lhes: “Não leveis coisa alguma 
para o caminho, nem bordão, nem mochila, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas túnicas. 4Em qualquer 
casa em que entrardes, ficai ali até que deixeis aquela localidade. 5Onde ninguém vos receber, deixai aquela 
cidade e em testemunho contra eles sacudi a poeira dos vossos pés”. 6Partiram, pois, e percorriam as aldeias, 
pregando o Evangelho e fazendo curas por toda parte.

Pai Nosso
10 Ave Maria
Glória

1. Jesus escolheu os doze para expulsar os demônios e curar enfermidades. Para que monsenhor Valdir, com 
o ministério dele, possa aliviar a vida das pessoas doentes no corpo e no espírito.
R: Dai-nos, Senhor, um coração semelhante ao Teu.

2. Para que monsenhor Valdir possa anunciar sempre a proximidade do Teu Reino de Amor.
R: Dai-nos, Senhor, um coração semelhante ao Teu.
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2° mistério: A multiplicação dos pães e peixes (Lc 9,10-17)
10Os apóstolos, ao voltarem, contaram a Jesus tudo o que haviam feito. Tomando-os ele consigo à parte, diri-
giu-se a um lugar deserto para o lado de Betsaida. 11Logo que a multidão o soube, o foi seguindo; Jesus rece-
beu-os e falava-lhes do Reino de Deus. Restabelecia também a saúde dos doentes. 12Ora, o dia começava a 
declinar e os Doze foram dizer-lhe: “Despede as turbas, para que vão pelas aldeias e sítios da vizinhança e 
procurem alimento e hospedagem, porque aqui estamos num lugar deserto”. 13Jesus replicou-lhes: “Dai-lhes 
vós mesmos de comer”. Retrucaram eles: “Não temos mais do que cinco pães e dois peixes, a menos que nós 
mesmos vamos e compremos mantimentos para todo este povo”. 14(Pois eram quase cinco mil homens.) 
Jesus disse aos discípulos: “Mandai-os sentar, divididos em grupos de cinquenta”. 15Assim o fizeram e todos 
se assentaram. 16Então, Jesus tomou os cinco pães e os dois peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou-os, 
partiu-os e deu-os a seus discípulos, para que os servissem ao povo. 17E todos comeram e ficaram fartos. Do 
que sobrou recolheram ainda doze cestos de pedaços.

Pai Nosso
10 Ave Maria
Glória

1. Jesus pediu aos apóstolos de partilhar os pães deles com as multidões. Para que monsenhor Valdir possa 
ajudar a nossa Diocese a crescer na capacidade de partilha com os pobres.
R: Dai-nos, Senhor, um coração semelhante ao Teu.

2. Para que monsenhor Valdir possa ser um apóstolo da compaixão. 
R: Dai-nos, Senhor, um coração semelhante ao Teu.

3° mistério: A profissão da fé (Lc 9,18-21)
18Num dia em que ele estava a orar a sós com os discípulos, perguntou-lhes: “Quem dizem que eu sou?”. 
19Responderam-lhe: “Uns dizem que és João Batista; outros, Elias; outros pensam que ressuscitou algum dos 
antigos profetas”. 20Perguntou-lhes, então: “E vós, quem dizeis que eu sou?” Pedro respondeu: “O Cristo de 
Deus”. 21Ordenou-lhes energicamente que não o dissessem a ninguém.

Pai Nosso
10 Ave Maria
Glória

1. Jesus passava muito tempo em oração. Doa ao monsenhor Valdir um forte espírito de oração para que possa 
nos ajudar a te reconhecer Senhor e Salvador. 
R: Dai-nos, Senhor, um coração semelhante ao Teu.

2. Para que monsenhor Valdir possa ser uma testemunha de fé para as pessoas que estão procurando a Cristo.  
R: Dai-nos, Senhor, um coração semelhante ao Teu.

4° mistério: A transfiguração (Lc 9,28-36)
28Passados uns oito dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e subiu ao monte para orar. 29Enquanto 
orava, transformou-se o seu rosto e as suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. 30E eis que fala-
vam com ele dois personagens: eram Moisés e Elias, 31que apareceram envoltos em glória, e falavam da morte 
dele, que se havia de cumprir em Jerusalém.32Entretanto, Pedro e seus companheiros tinham-se deixado 
vencer pelo sono; ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois personagens em sua companhia. 33Quando 
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estes se apartaram de Jesus, Pedro disse: “Mestre, é bom estarmos aqui. Podemos levantar três tendas: uma 
para ti, outra para Moisés e outra para Elias!...”. Ele não sabia o que dizia. 34Enquanto ainda assim falava, veio 
uma nuvem e encobriu-os com a sua sombra; e os discípulos, vendo-os desaparecer na nuvem, tiveram um 
grande pavor. 35Então, da nuvem saiu uma voz: “Este é o meu Filho muito amado; ouvi-o!”. 36E, enquanto 
ainda ressoava esta voz, achou-se Jesus sozinho. Os discípulos calaram-se e a ninguém disseram naqueles dias 
coisa alguma do que tinham visto. 

Pai Nosso
10 Ave Maria
Glória

1. Senhor tu mostrastes o teu esplendor aos apóstolos. Que monsenhor Valdir possa contemplar a tua beleza 
e transmiti-la para todos. 
R: Dai-nos, Senhor, um coração semelhante ao Teu.

2. Que monsenhor Valdir possa procurar a tua voz de Filho muito amado e se sentir filho do Pai. 
R: Dai-nos, Senhor, um coração semelhante ao Teu.

5° mistério: A Cruz (Lc 9)
Como todos se admirassem de tudo o que Jesus fazia, disse ele a seus discípulos: 44“Gravai nos vossos corações estas 
palavras: O Filho do Homem há de ser entregue às mãos dos homens!”. 45Eles, porém, não entendiam essa palavra 
e era-lhes obscura, de modo que não alcançaram o seu sentido; e tinham medo de lhe perguntar a esse respeito.

Pai Nosso
10 Ave Maria
Glória

1. Jesus doou a vida dele na Cruz. Para que monsenhor Valdir possa ser um sinal do mistério Pascal de Jesus 
no nosso meio
R: Dai-nos, Senhor, um coração semelhante ao Teu.

2. Para que monsenhor Valdir possa usar a cruz peitoral para anunciar o teu grandíssimo amor para com todos. 
R: Dai-nos, Senhor, um coração semelhante ao Teu.

4. O REINO DE DEUS

Com esses mistérios, queremos contemplar o anúncio da primazia do Reino Deus que Jesus anuncia para todos 
os povos, que o nosso próximo bispo diocesano seja fortalecido para também anunciar esta Boa Nova. 

1° mistério: O Pai Nosso (Lc 11,1-4)
1Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos: “Senhor, 
ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos.”2Disse-lhes ele, então: “Quando orardes, 
dizei: Pai, santificado seja o vosso nome; venha o vosso Reino; 3dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento; 
4perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos àqueles que nos ofenderam; e não nos deixeis 
cair em tentação”.
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Pai Nosso
10 Ave Maria
Glória

1. Jesus ensinou aos seus discípulos a oração do Pai Nosso. Que o futuro bispo da Diocese de Campo Limpo 
experimente e testemunhe a paternidade misericordiosa de Deus para com todos os seus filhos e filhas. 
R. Que possamos, Senhor, edificar o teu Reino.

2. Para que monsenhor Valdir possa ajudar  nossas comunidades a viverem a fraternidade universal que vem 
de Deus. 
R. Que possamos, Senhor, edificar o teu Reino.

2° mistério: A providência de Deus (Lc 12,22-28)
22Jesus voltou-se então para seus discípulos: “Portanto, vos digo: não andeis preocupados com a vossa vida, 
pelo que haveis de comer; nem com o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. 23A vida vale mais do que o 
sustento e o corpo mais do que as vestes. 24Considerai os corvos: eles não semeiam, nem ceifam, nem têm 
despensa, nem celeiro; entretanto, Deus os sustenta. Quanto mais valeis vós do que eles? 25Mas qual de vós, 
por mais que se preocupe, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? 26Se vós, pois, não podeis 
fazer nem as mínimas coisas, por que estais preocupados com as outras? 27Considerai os lírios, como crescem; 
não fiam, nem tecem. Contudo, digo-vos: nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. 
28Se Deus, portanto, veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã se lança ao fogo, quanto mais a vós, 
homens de fé pequenina! 

Pai Nosso
10 Ave Maria
Glória

1. Que monsenhor Valdir, diante das preocupações do ministério, possa confiar na tua providência que acom-
panha a vida da nossa Diocese e do mundo inteiro. 
R: Dai-nos, Senhor, um coração semelhante ao Teu.

2. Para que monsenhor Valdir possa procurar sempre o teu Reino. 
R: Dai-nos, Senhor, um coração semelhante ao Teu.

3° mistério: A fé na vinda de Jesus (Lc 12,35-40)
35“Estejam cingidos os vossos rins e acesas as vossas lâmpadas. 36Sede semelhantes a homens que esperam 
o seu senhor, ao voltar de uma festa, para que, quando vier e bater à porta, logo lha abram. 37Bem-aventura-
dos os servos a quem o senhor achar vigiando, quando vier! Em verdade vos digo: ele há de cingir-se, dar-lhes 
à mesa e os servirá. 38Se vier na segunda ou se vier na terceira vigília e os achar vigilantes, felizes daqueles 
servos! 39Sabei, porém, isto: se o senhor soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria sem dúvida e não deixa-
ria forçar a sua casa. 40Estai, pois, preparados, porque, à hora em que não pensais, virá o Filho do Homem.”

Pai Nosso
10 Ave Maria
Glória
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1. Para que monsenhor Valdir não seja distraído com as coisas do mundo, mas nos testemunhe uma forte 
espera da tua vinda.
R: Dai-nos, Senhor, um coração semelhante ao Teu.

2. Senhor ajuda monsenhor Valdir a estar pronto para te encontrar nos rostos das pessoas, nas comunidades, 
nos pobres, na eucaristia e em todos os lugares da tua Presença. 
R: Dai-nos, Senhor, um coração semelhante ao Teu.

4° mistério: O fogo do Seu amor (Lc 12,49-52)
49“Eu vim lançar fogo à terra, e que tenho eu a desejar se ele já está aceso? 50Mas devo ser batizado num 
batismo; e quanto anseio até que ele se cumpra!51Julgais que vim trazer paz à terra? Não, digo-vos, mas sepa-
ração. 52Pois de ora em dian te haverá numa mesma casa cinco pessoas divididas, três contra duas, e duas 
contra três; 53estarão divididos: o pai contra o filho, e o filho contra o pai; a mãe contra a filha, e a filha contra 
a mãe; a sogra contra a nora, e a nora con tra a sogra.”

Pai Nosso
10 Ave Maria
Glória

1. Senhor o teu amor é como fogo. Que monsenhor Valdir seja em chamas pelo fogo do teu amor para a huma-
nidade. 
R: Dai-nos, Senhor, um coração semelhante ao Teu.

2. Envia sobre ele o teu Espírito de amor que no dia de Pentecostes encheu a vida dos apóstolos.
R: Dai-nos, Senhor, um coração semelhante ao Teu.

5° mistério: O administrador desonesto (Lc 16,1-9)
1Jesus disse também a seus discípulos: “Havia um homem rico que tinha um admi nistrador. Este lhe foi denun-
ciado de ter dissipado os seus bens. 2Ele chamou o administrador e lhe disse: Que é que ouço dizer de ti? 
Presta contas da tua administração, pois já não poderás administrar meus bens. 3O administrador refletiu 
então consigo: Que farei, visto que meu patrão me tira o emprego? Lavrar a terra? Não o posso. Mendigar? 
Tenho vergonha. 4Já sei o que fazer, para que haja quem me receba em sua casa, quando eu for despedido do 
emprego. 5Chamou, pois, separadamente a cada um dos devedores de seu patrão e perguntou ao primeiro: 
Quanto deves a meu patrão? 6Ele respondeu: Cem medidas de azeite. Disse-lhe: Toma a tua conta, senta-te 
depressa e escreve: cinquenta. 7Depois perguntou ao outro: Tu, quanto deves? Respondeu: Cem medidas de 
trigo. Disse-lhe o administrador: Toma os teus papéis e escreve: oitenta. 8E o proprietário admirou a astúcia 
do administrador, porque os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz no trato com seus 
semelhantes.9Eu vos digo: fazei-vos amigos com a riqueza injusta, para que, no dia em que ela vos faltar, eles 
vos recebam nos tabernáculos eternos.

Pai Nosso
10 Ave Maria
Glória
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1. Para que monsenhor Valdir possa contar com os carismas e dons de todos nós para anunciar o Amor de Deus. 
R: Dai-nos, Senhor, um coração semelhante ao Teu.

2. Para que nos ajude a usar os bens da Igreja para alcançar o teu Reino de justiça, e paz. 
R: Dai-nos, Senhor, um coração semelhante ao Teu.

Infinitas graças vos damos, ó Soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos 
maternais. Dignai-vos, agora e para sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo e para mais vos 
agradecer, vos saudamos com uma Salve Rainha:

SALVE, RAINHA

Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, Salve. A Vós bradamos, os degredados 
filhos de Eva. A Vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, 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 sempre Virgem Maria.

V. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
R. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amem
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