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Nota introdutória: 

“Dá mais Vida à tua Vida”

Há luzes que brilham no meio das dificuldades do nosso tempo. No Ano 
da Fé, nos 50 Anos do Concílio Vaticano II e já sob o impulso da dádiva 
inestimável de Deus à sua Igreja, na pessoa do Papa Francisco, a Comissão 
Episcopal do Laicado e Família propõe-nos a Semana da Vida, endereçada a 
todos os que procuram verdadeiras razões de esperança.

O lema da Semana - Dá mais vida à tua vida! – acorda em nós a consciência 
de que a vida é o maior e mais precioso dos dons. Mas também desperta e 
mobiliza para a premente necessidade de uma nova postura: sendo a vida, 
hoje, tão depreciada, ameaçada e destruída, urge parar esta cultura de 
morte, instaurando, em seu lugar, uma sólida cultura da vida.

A Semana da Vida corresponde ao apelo do Papa João Paulo II, de uma 
celebração anual em defesa da vida, com o objetivo de suscitar nas 
consciências, nas famílias, na Igreja e na sociedade, o reconhecimento do 
sentido e valor da vida humana em todos os seus momentos e condições, 
concentrando a atenção de modo especial na gravidade do aborto e da 
eutanásia. … (EV 85)

A inteligência e o coração dizem-nos que a vida é direito e responsabilidade 
de todos e de cada um, ninguém vivendo só por si, nem apenas para si. 
Cabe-nos acolher, defender e promover a vida que foi depositada em nossas 
mãos, a própria e a dos outros. Como valor primeiro, ela deve ser também 
critério fundamental, subjacente a todas as instituições humanas, privadas 
ou públicas. Toda a sociedade que não fundamente as suas leis no respeito 
total pela vida, desumaniza-se e cava a sua própria ruína.

Dar mais vida à nossa vida implica abraçá-la em todas as circunstâncias, sem 
ceder nem aos egoísmos, nem às modas ou correntes de opinião, nem aos 
mercados, nem aos parlamentos. 
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No nosso quadro cultural, reconhecidamente desfavorável, dar mais vida à vida 
é assumir modos concretos de defesa e promoção da dignidade inviolável de 
cada pessoa, desde a sua conceção até à sua morte natural. 

Bem na nossa atualidade, não podemos ficar insensíveis aos que mais sofrem 
com a crise que atravessamos. O recente Encontro Mundial das Famílias, sobre 
A Família: o Trabalho e a Festa, apelou à vigilância atenta sobre a justiça das 
medidas económicas decretadas, denunciou a ilusão de se pretender responder 
aos problemas humanos apenas pela via económica e lembrou que a família 
não pode continuar a ser deformada e destruída sem que se ultraje e destrua a 
pessoa e a própria sociedade.    

 A Páscoa do Senhor, na sua Ascensão e na vinda do seu Espírito Santo, abre-nos 
à dimensão mais profunda do nosso ser. No meio de nós e fazendo-se em tudo 
igual, menos no pecado, Jesus liberta-nos e abre-nos à dimensão infinita da 
relação com o amor e a ternura de Deus. Revelando-nos o desígnio admirável 
da nossa origem, criados por amor e para o amor, convida-nos a seguir o 
exemplo da sua entrega completa para que tenhamos a vida e a tenhamos em 
abundância.  

Alguns apoios
A Semana da Vida é uma oportunidade e um desafio para cada pessoa, grupo 
ou família, pensar em melhorar a qualidade de vida, sua e dos outros, nos 
âmbitos pessoal, profissional e comunitário, inspirando-se nos autênticos 
valores humanos e cristãos. 

O Departamento Nacional da Pastoral Familiar elaborou algumas sugestões 
para cada dia e deixa a todos o desfio de as aperfeiçoarem e até de criarem 
os seus próprios meios, para conseguirem momentos, pessoais e comuns, de 
interioridade e partilha. 

Propomos, designadamente, alguns gestos, leituras e orações, que podem ser 
consultados no site www.leigos.pt, no link referente à Semana da Vida.   

Para todos, boa Semana da Vida! 
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Propostas para viver a Semana da Vida 

   DATAS SUGESTÕES/PROPOSTAS 

Domingo da 
Ascensão 

12.Maio.2013 
 
 

Abertura da Semana da Vida 

 Eucaristia da Ascensão do Senhor 

Sugere-se:  
  - na introdução, referir o início da Semana da Vida (pág. 2 e 3 ) 
  - incluir uma prece na Oração dos Fiéis (pág. 6 )      
  - nos avisos, referir como aceder aos subsídios (www.leigos.pt) 

 Recitação do Rosário - Mistérios Gloriosos (pág. 9-11)      

Dia de           
Nª Senhora  
de Fátima 

Segunda Feira 
13.Maio.2013 

Oração em Família 

 Oração a Nª Senhora pela Vida (pág. 6) 

 Recitação do Rosário - Mistérios Gozosos (pág. 12-14 )      

Terça Feira 
14.Maio.2013 
 

Reflexão sobre a Vida 

 Divulgar pelos amigos/colegas um texto sobre a vida  
(por papel,  email, redes sociais, etc.) – pág. 7 

 Recitação do Rosário - Mistérios Dolorosos  (pág. 14-16 )           

Quarta Feira 
15.Maio.2013 
 

Dia Internacional da Família 

 Reunir a família numa refeição de celebração da vida 

 Recitação do Rosário - Mistérios  Gloriosos (pág. 9-11)      
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Quinta Feira 
16.Maio.2013 
 

Celebrar a Fé (Ano da Fé) 

 Acender uma vela, símbolo do ano da Fé  

 Oração por todas as vocações (pág. 8 ) 

 Recitação do Rosário - Mistérios Luminosos (pág. 17-19 )             

Sexta Feira 
17.Maio.2013 
 

Diálogo em Casal/Família  

 Dedicar um tempo para o diálogo em casal/família  

 Recitação do Rosário - Mistérios Dolorosos  (pág. 14-16 )           

Sábado 
18.Maio.2013 
 

Vigília de Pentecostes 

 Participar, se possível, na Vigília de Pentecostes  

 Recitação do Rosário - Mistérios Gozosos (pág. 12-14 )      

 Domingo de 
Pentecostes 
19.Maio.2013 
 

Encerramento da Semana da Vida 

 Eucaristia da Solenidade do Pentecostes 

Sugere-se:  
  - na introdução, referir o encerramento da Semana da Vida  
  - incluir prece na Oração dos Fiéis (pág. 9 )      

 Visitar ou contactar familiar ou amigo que necessite da nossa 
atenção 

  
 Recitação do Rosário - Mistérios Gloriosos (pág. 9-11)   
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    DATAS TEXTOS ANEXOS 

Domingo da 
Ascensão 

12.Maio.2013 
 
 

Prece para a Oração dos Fiéis 
Pela Igreja em Portugal, que hoje dá início à celebração da Semana 
da Vida, para que “escute o apelo dirigido em nome de Deus a todos 
e cada um:  respeita, defende, ama, e serve a vida, cada vida 
humana!” Oremos ao Senhor. 

 
Dia de Nª 
Senhora  

de Fátima 
 

Segunda Feira 
13.Maio.2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oração a Nossa Senhora pela Vida 
 
Ó Maria, aurora do mundo novo,  
Mãe dos viventes,  
confiamo-Vos a causa da vida: olhai, Mãe,  
para o número sem fim de crianças a quem é impedido nascer,  
de pobres para quem se torna difícil viver,  
de homens e mulheres vítimas de inumana violência,  
de idosos e doentes assassinados pela indiferença ou por uma 
presunta compaixão.  
Fazei com que todos aqueles que creem no vosso Filho,  
saibam anunciar com desassombro e amor aos homens do nosso 
tempo o Evangelho da vida.  
Alcançai-lhes a graça de o acolher como um dom sempre novo,  
a alegria de o celebrar com gratidão em toda a sua existência,  
e a coragem para o testemunhar com laboriosa tenacidade,  
para construírem,  
juntamente com todos os homens de boa vontade,  
a civilização da verdade e do amor,  
para louvor e glória de Deus Criador e amante da vida. 
 
Por Cristo Nosso Senhor, Ámen. 
 
(EVANGELIUM VITAE - JOÃO PAULO II – 25.03.1995) 
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Terça Feira 
14.Maio.2013 

Texto de reflexão 

A nossa época tem necessidade de sabedoria 

“.... A nova compreensão do sentido último da vida e dos 

seus valores fundamentais é a grande tarefa que se impõe 

hoje para a renovação da sociedade. Só a consciência do 

primado destes valores consente um uso das imensas 

possibilidades colocadas nas mãos do homem pela ciência, 

que vise verdadeiramente a promoção da pessoa humana 

na sua verdade integral, na sua liberdade e dignidade. A 

ciência é chamada a juntar-se à sabedoria.  

Podem aplicar-se aos problemas da família as palavras do 

Concílio Vaticano II: «Mais do que os séculos passados, o 

nosso tempo precisa de uma tal sabedoria, para que se 

humanizem as novas descobertas dos homens. Está 

ameaçado, com efeito, o destino do mundo, se não 

surgirem homens cheios de sabedoria». (…)” 

(FAMILIARIS CONSORTIO  8) 
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Quinta Feira 
16.Maio.2013 

Oração pelas vocações 

Senhor, 
Derrama sobre nós o teu Espírito,  
que Ele nos dê sabedoria para ver o caminho  
e generosidade para seguir a tua voz.  
 
Senhor,  
Faz com que o amor conjugal,  
reforçado pela graça do Sacramento do Matrimónio, 
seja sempre sinal de humanidade e caminho para a santidade. 
 
Senhor,  
Fortalece a fidelidade dos nossos bispos, padres e ministros.  
Dá perseverança aos nossos seminaristas,  
e desperta o coração dos jovens para o ministério sacerdotal 
na tua Igreja.  
 
Senhor,  
Encoraja todos aqueles que se dedicam à missão.  
Protege os que dão testemunho da tua palavra e se colocam 
ao serviço dos outros, no apostolado laical ou através da vida 
consagrada, na diversidade das suas formas e carismas. 
 
Maria, Mãe da Igreja,  
modelo de serviço e de acolhimento, ajuda-nos a responder 
"sim"! 
 
Ámen. 
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Domingo de 
Pentecostes 
19.Maio.2013

Prece para a Oração dos Fiéis 
Na conclusão da semana da Vida, para que todos nos sintamos 
mais comprometidos “em defender e socorrer quantos, de perto 
ou de longe, são feridos, ameaçados, e desprezados nos seus 
direitos humanos fundamentais”, denunciando os múltiplos 
crimes e atentados contra a vida humana.  
 
Oremos ao Senhor. 

 
 

Recitação do Rosário 

MISTÉRIOS GLORIOSOS (domingos e quartas feiras) 

  
Primeiro Mistério 

A Ressureição de Jesus 

 

 

Do Evangelho de S. Marcos (16,6): 
«O Anjo disse-lhes: “Não vos assusteis. Procurais Jesus 
de Nazaré, o Crucificado? Ressuscitou. Não está aqui. 
Eis o lugar onde O tinham depositado”». 
Reflexão: Ele está vivo e, pelo seu Espírito, continua 
presente em nós, na Palavra, na Eucaristia, na Igreja… A 
esperança na ressurreição prometida projeta uma nova 
luz sobre o mistério do sofrimento e da morte, e 
infundem no crente uma força extraordinária para se 
abandonar ao desígnio de Deus (EV 67). 
Prece: Peçamos ao Senhor que sejamos, à nossa volta, 
fermento de esperança e construtores generosos de 
uma nova cultura da vida.  
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Segundo Mistério  

A Ascensão de Jesus 
ao Céu 

 

Do Evangelho de S. Lucas (24,51-52):  
«Enquanto os abençoava, separou-Se deles e elevou-Se 
ao Céu. E eles, depois de se terem prostrado diante 
d`Ele, voltaram para Jerusalém com grande alegria». 
Reflexão: Como afirmamos no Credo, Jesus Cristo 
voltará novamente para julgar os vivos e os mortos. 
Mas, antes de subir ao Céu enviou os discípulos por 
todo o mundo, a evangelizar. 
Prece: Com Maria, Rainha da Nova Evangelização, 
pedimos para que no nosso apostolado sejamos 
testemunhas coerentes do Evangelho. 

 

 
Terceiro Mistério 

A descida do Espírito 
Santo sobre Nossa 

Senhora e os 
Apóstolos 

 

 

Dos Atos dos Apóstolos (2,3-4):  
«Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a 
falar outras línguas, conforme o Espírito lhes inspirava 
que se exprimissem». 
Reflexão: Estar ao serviço da vida não é para nós um 
título de glória, mas um dever que nasce da consciência 
de sermos “o povo adquirido por Deus para proclamar 
as suas obras maravilhosas (Cf. 1Pe 2,9) (EV 79). 
Prece: Que o Senhor derrame o seu Espírito em nossos 
corações para escutarmos a sua Palavra e anunciarmos 
as suas maravilhas.  

SEMANA DA VIDA 
12 a 19 de Maio de 2013 
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Quarto Mistério 

A Assunção da 
Santíssima Virgem 

ao Céu 
 

 

Do Apocalipse de S. João (12,1):  
«Um grande sinal apareceu no Céu: uma mulher 
envolvida pelo Sol, com a Lua debaixo dos pés e uma 
coroa de doze estrelas na cabeça».  
Reflexão: Ao elevar Maria em corpo e alma para o Céu, 
o Senhor confirmou que Aquela que é toda Santa e 
Imaculada é a nossa Mãe, que não nos esquece e 
intercede por nós.  
Prece: Rezemos por todos os pais que sofrem e 
desanimam, para que consagrando os seus filhos ao 
cuidado de Maria, sintam a sua confortante protecção 
na sua difícil e admirável missão de educar. 

  

 
Quinto Mistério 

A Coroação de 
Nossa Senhora, 

como Rainha do Céu 
e da Terra 

 

Do Livro de Judite (15,10):  
«Tu és a glória de Jerusalém, Tu a alegria de Israel, Tu a 
honra do nosso povo…Sê eternamente bendita pelo 
Senhor omnipotente». 
Reflexão: Maria é Rainha porque é Mãe do Rei e Senhor 
de todas as coisas. Com Ele partilha o Reino da paz, da 
justiça e da vida. 
Prece: Peçamos a Maria, Mãe das famílias, para que em 
todos os lares cristãos reine a alegria, a fé e o amor. 
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Quarto Mistério 

A Assunção da 
Santíssima Virgem 

ao Céu 
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«Um grande sinal apareceu no Céu: uma mulher 
envolvida pelo Sol, com a Lua debaixo dos pés e uma 
coroa de doze estrelas na cabeça».  
Reflexão: Ao elevar Maria em corpo e alma para o Céu, 
o Senhor confirmou que Aquela que é toda Santa e 
Imaculada é a nossa Mãe, que não nos esquece e 
intercede por nós.  
Prece: Rezemos por todos os pais que sofrem e 
desanimam, para que consagrando os seus filhos ao 
cuidado de Maria, sintam a sua confortante protecção 
na sua difícil e admirável missão de educar. 

  

 
Quinto Mistério 

A Coroação de 
Nossa Senhora, 

como Rainha do Céu 
e da Terra 

 

Do Livro de Judite (15,10):  
«Tu és a glória de Jerusalém, Tu a alegria de Israel, Tu a 
honra do nosso povo…Sê eternamente bendita pelo 
Senhor omnipotente». 
Reflexão: Maria é Rainha porque é Mãe do Rei e Senhor 
de todas as coisas. Com Ele partilha o Reino da paz, da 
justiça e da vida. 
Prece: Peçamos a Maria, Mãe das famílias, para que em 
todos os lares cristãos reine a alegria, a fé e o amor. 
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MISTÉRIOS GOZOSOS (segunda feira e sábado) 

 
Primeiro Mistério 

A Anunciação do 
Anjo a Nossa 

Senhora 
 

 

Do Evangelho de S. Lucas (1,30-31.38):  
«Disse-lhe o anjo: “Maria, não temas, pois achaste 
graça diante de Deus. Hás-de conceber no teu seio e dar 
à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus”. … Maria 
disse, então: “Eis a serva do Senhor, faça-se em mim 
segundo a tua palavra”.» 
Reflexão: O início da vida humana de Jesus passa pelo 
SIM pronto de Maria. Em total confiança e entrega aos 
planos de Deus, ela acolheu no seu seio aquele que 
disse EU SOU A VIDA. A mãe de Jesus é a MÃE DA VIDA.   
Prece: Rezemos por todas as mulheres grávidas, para 
que ao saberem que são mães, consigam com alegria e 
entrega dizer SIM à vida que têm em si. 

 

 
Segundo Mistério  

 A visitação de Maria 
a Santa Isabel 

 

 

Do Evangelho de S. Lucas (1, 41-43):  
«Isabel, cheia do Espírito Santo, erguendo a voz 
exclamou: “Bendita sois vós entre as mulheres e 
bendito é o fruto do vosso ventre. E donde me é dado 
que venha ter comigo a Mãe do meu Senhor?”». 
Reflexão: Depois de aceitar ser Mãe de Deus, Maria não 
se fechou em si mesma e, apesar da sua condição de 
grávida, da distância e dos perigos, foi apressadamente 
para a montanha, a casa da sua prima, para servir, 
ajudar e compartilhar da alegria do nascimento de João 
Batista. 
Prece: Peçamos a força de Deus para conseguirmos sair 
de nós mesmos e nos colocarmos ao serviço dos outros, 
principalmente dos doentes e dos que mais sofrem. 

SEMANA DA VIDA 
12 a 19 de Maio de 2013 
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Terceiro Mistério 

O nascimento de 
Jesus em Belém 

 

 

Do Evangelho de S. Lucas (2,7):  
«Quando se encontravam em Belém, completaram-se 
os dias de ela dar à luz e teve o seu filho primogénito, 
que envolveu em panos e recostou numa manjedoura». 
Reflexão: Deus feito menino escolheu nascer em 
pobreza e simplicidade, sem conforto nem regalias. Os 
primeiros a reconhecê-Lo e acolhê-Lo foram pessoas 
humildes e modestas. 
Prece: Rezemos pelos mais pobres e por todos os que 
ficaram desempregados, para que não percam a 
esperança num amanhã melhor. 

 

 
Quarto Mistério 

A apresentação de 
Jesus no Templo 

 

 

Do Evangelho de S. Lucas (2,34-35a):  
«Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: “Este 
menino está aqui para queda e ressurgimento de 
muitos em Israel e para sinal de contradição; uma 
espada trespassará a tua alma”». 
Reflexão: Maria e José levaram o Menino ao templo 
para o consagrarem ao Pai e foram recebidos pelo velho 
Simeão que os abençoou. Movido pelo Espírito, Simeão 
confirmou Jesus como o Salvador, que uns acolhem e 
outros rejeitam, e preparou Maria para os duros 
momentos da sua vida.  
Prece: Neste Ano da Fé, por intercessão de Maria, que 
Deus nos conceda o verdadeiro acolhimento do 
Salvador, discernimento e fidelidade no confronto de 
valores e perseverança nas perseguições por causa de 
Jesus.  
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Quinto Mistério  

A perda e o 
encontro do Menino 

Jesus no Templo 
 

 

Do Evangelho de S. Lucas (2,49-51):  
«”Porque Me procuráveis? Não sabíeis que devo 
ocupar-Me nas coisas de Meu Pai?”. Eles, porém, não 
entenderam o que lhes disse. Depois desceu com eles e 
foi para Nazaré; e era-lhes submisso. A sua mãe 
conservava todas estas coisas no seu coração.» 
Reflexão: Maria e José procuraram Jesus até O 
encontrarem. O encontro do Menino entre os doutores 
foi uma alegria mas também causa de alguma dor e 
perplexidade. 
Prece: Que as crianças e jovens cresçam em graça e 
sabedoria, que os pais se unam e reencontrem seus 
filhos, e que as famílias vençam as dificuldades de um 
crescimento harmonioso.  

 

MISTÉRIOS DOLOROSOS (terça e sexta feira) 

 
Primeiro Mistério 

A Agonia de Jesus no 
Horto das Oliveiras 

 

Do Evangelho de S. Mateus (26,37-39): 
 «Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, 
começou a entristecer-Se e a angustiar-Se. Disse-lhes 
então: “A minha alma está numa tristeza de morte; ficai 
aqui e vigiai comigo”. E, adiantando-Se um pouco mais, 
caiu com a face por terra, orando e dizendo: “Meu Pai, 
se é possível, afaste-se de Mim este cálice. No entanto, 
não seja como Eu quero, mas como Tu queres”». 
Reflexão: Em profundo recolhimento e oração Jesus 
entregou-se filial e amorosamente à vontade do Pai, 
apesar de todo o seu grande sofrimento. 
Prece: Peçamos a graça da confiança para cumprirmos 
com coragem a vontade do Pai e aceitarmos a cruz de 
cada dia. 

SEMANA DA VIDA 
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Segundo Mistério  

A Flagelação de 
Jesus atado à 

coluna 
 

 

 

Do Evangelho de S. João (18, 38-19,1): 
«Dito isto, (Pilatos) foi ter de novo com os judeus e disse-
lhes: “Não vejo n’Ele nenhum crime. Mas é costume eu 
libertar-vos um preso na Páscoa. Quereis que vos solte o 
rei dos judeus?”. Eles puseram-se de novo a gritar, 
dizendo: “Esse não, mas sim Barrabás!”. Ora Barrabás era 
um salteador. Então, Pilatos mandou levar Jesus e flagelá-
lo». 
Reflexão: Para fazer calar a multidão Pilatos mandou 
flagelar Jesus, mesmo estando convencido de ter diante 
de si um inocente. 
Prece: Rezemos pelos que são julgados injustamente e 
peçamos a graça de proclamar a verdade e defender a 
vida, mesmo em contracorrente com o clamor das 
multidões. 

 

Terceiro Mistério 

 A coroação de 
espinhos de Jesus 

 

 

Do Evangelho de S. Mateus (27,29-30):  
«Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-Lha na 
cabeça, e uma cana na mão direita. Dobrando o joelho 
diante d`Ele, escarneciam-n`O, dizendo: “Salve! Rei dos 
Judeus!”. E, cuspindo-Lhe no rosto, agarravam na cana e 
batiam-Lhe na cabeça». 
Reflexão: Quando Deus nos visitou, muitos não O 
reconheceram. Não esperavam um Deus pobre, 
humilde, ridicularizado e humilhado. 
Prece: Agradeçamos o Tesouro da Fé e adoremos a Deus 
que se manifesta na pobreza e humildade de seu Filho 
Jesus Cristo.  
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 MISTÉRIOS LUMINOSOS (quinta feira) 

  
Primeiro Mistério 

O batismo de Jesus 
no rio Jordão 

 

Do Evangelho de S. Mateus (3,16-17):  «Uma vez batizado, 
Jesus saiu da água e eis que se rasgaram os céus, e viu o 
Espírito de Deus descer como uma pomba e vir sobre Ele. 
E uma voz vinda do Céu dizia: “Este é o meu Filho muito 
amado, no qual pus todo o meu agrado”.» 
Reflexão: Apesar de santo e inocente, Jesus na sua 
extrema humildade quis ser batizado e o Pai consagrou-O 
no Seu Amor. 
Prece: Pedimos que a graça do nosso batismo se renove 
em nós e que todos os pais façam os seus filhos sentirem-
se amados.  

 

 
Segundo Mistério  

 

A revelação de 
Jesus nas bodas de 

Caná  
 

 

Do Evangelho de S. João (2, 9-11):  
«O chefe da mesa, depois de provar a água transformada 
em vinho, como não sabia de onda viera, pois só o sabiam 
os servos que tinham tirado a água, chamou o noivo e 
disse: “Toda a gente serve primeiro o vinho bom e, 
quando os convidados tiverem bebido bem, serve então o 
pior. Tu porém guardaste o vinho bom até agora”. Foi este 
o primeiro milagre de Jesus. Realizou-o em Caná da 
Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos 
acreditaram n`Ele.» 
Reflexão: Maria intercedeu e Jesus transformou a água 
em vinho. Através deste sinal o coração dos discípulos 
abriu-se à fé.  
Prece: Que Maria conduza os casais cristãos ao 
amor/entrega de Jesus, que se assinala no seu 
matrimónio. Com ela, glorifiquemos Jesus, o vinho novo 
da alegria das nossas famílias. Por ela, peçamos a fé dos 
verdadeiros discípulos de seu Filho.  
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Quarto Mistério 

Jesus carrega a Cruz 
a caminho do 

Calvário 
 

 

Do Evangelho de S. Mateus (27,31-32): 
«Depois que O escarneceram, tiraram-Lhe o manto, 
revestiram-n'O com os seus vestidos e levaram-n'O para 
o crucificar. Ao saírem, encontraram um homem de 
Cirene, chamado Simão, ao qual obrigaram a levar a cruz 
de Jesus». 
Reflexão: Foi necessário obrigar alguém a ajudar Aquele 
que carregou sobre Si os pecados de toda a humanidade 
(cf: 2 Ped 2,24) e disse “Vinde a mim todos vós que 
andais cansados e oprimidos, Eu vos aliviarei” (Mt 
11,28). 
Prece: Que o Espírito de Deus fortaleça em nós a 
vontade de seguir o exemplo de Jesus: atento a todos, 
optou preferencialmente pelos mais necessitados.   

 

Quinto Mistério 

Jesus é crucificado e 
morre na Cruz 

 

Do Evangelho de S. Lucas (23,44.46):  
«Era quase meio-dia e houve trevas sobre a terra até às 
três horas da tarde. … Jesus, clamando com voz forte, 
disse: “Pai, nas vossas mãos entrego o meu espírito”. E, 
tendo dito isto, expirou». 
Reflexão: Foi do alto da Cruz que Jesus pediu perdão 
para os que O estavam a matar, que nos confiou a sua 
Mãe e que se entregou ao Pai. Com a Sua crucificação e 
morte, Jesus atraiu todos para Si. 
Prece: Peçamos a audácia de morrermos todos os dias 
para nós e de nos entregarmos cada vez mais ao Pai e 
ao serviço dos irmãos. 
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Terceiro Mistério 

O anúncio do Reino 
de Deus e o convite 

à conversão  

 

Do Evangelho de S. Marcos (1, 14-15):  
«Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia 
e começou a proclamar o evangelho de Deus, dizendo: 
“Cumpriu-se o tempo e está próximo o Reino de Deus. 
Arrependei-vos e acreditai no evangelho”». 
Reflexão: Jesus começou a Sua pregação convidando ao 
arrependimento e à mudança de vida. Só quem tem um 
coração simples de criança pode acolher o novo Reino de 
verdade, de justiça, de paz e de amor. 
Prece:  Para que as crianças cresçam numa família com um 
pai e uma mãe, e não sejam privadas do anúncio e 
testemunho da bondade e misericórdia de Deus. 

 

 
Quarto Mistério 

A Transfiguração 
de Jesus no Monte 

Tabor 
 

 

Do Evangelho de S. Marcos (9,2.9-10): 
«Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e levou-os só a 
eles, a um monte elevado. E transfigurou-Se diante deles. 
Ao descerem do monte, ordenou-lhes que a ninguém 
contassem o que tinham visto, senão depois de o Filho do 
Homem ter ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o 
facto para si, discutindo o que seria ressuscitar dos 
mortos». 
Reflexão: Pedro, Tiago e João puderam, durante uns 
momentos, contemplar a divindade de Cristo e ficaram em 
melhores condições para entender e enfrentar a Paixão e 
Morte de Cristo. De facto, subiram o monte dececionados 
pela ideia da morte e desceram discutindo o que seria 
ressuscitar. 
Prece: Por todas as famílias, para que, transfiguradas em 
Cristo, sejam exemplo de vida e não de morte, para todos à 
sua volta. 

SEMANA DA VIDA 
12 a 19 de Maio de 2013 

 
 

19 
 

  
Quinto Mistério 

A Última Ceia e a 
Instituição da 

Eucaristia  

 

Do Evangelho de S. Lucas (22,19-20): 
«Tomou então o pão e, depois de dar graças, partiu-o e 
deu-lho, dizendo: “Isto é o meu Corpo, que vai ser 
entregue por vós; fazei isto em minha memória”. Depois 
da ceia fez o mesmo com o cálice, dizendo: “Este cálice é 
a nova aliança no meu Sangue, que por vós se vai 
derramar”». 
Reflexão: O oferecimento de Jesus na cruz e a sua 
ressurreição confirmaram a sua entrega na Última Ceia. O 
seu Corpo e Sangue oferecidos são comunhão na nova 
aliança que faz de nós membros vivos da sua Igreja.  
Prece: Rezemos para que as famílias cristãs –verdadeiras 
igrejas domésticas– na Comunhão do Senhor Jesus e 
escutando o seu Mandamento Novo, cresçam no amor, 
na unidade e na entrega generosa ao serviço da vida.  
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