
IVº Domingo da Páscoa - ANO A 
“Eu sou o Bom Pastor” 

  

O 4º Domingo da Páscoa é 
considerado o “Domingo do 
Bom Pastor”, pois todos os 
anos a liturgia propõe, neste 
domingo, um trecho do 
capítulo 10 do Evangelho 
segundo João, no qual Jesus 
é apresentado como “Bom 
Pastor”.  
É, portanto, este o tema 
central que a Palavra de 
Deus põe hoje à nossa 
reflexão. 

O Evangelho apresenta Cristo como “o Pastor”, cuja 
missão é libertar o rebanho de Deus do domínio da 
escravidão e levá-lo ao encontro das pastagens 
verdejantes onde há vida em plenitude (ao contrário dos 
falsos pastores, cujo objectivo é só aproveitar-se do 
rebanho em benefício próprio). Jesus vai cumprir com 
amor essa missão, no respeito absoluto pela identidade, 
individualidade e liberdade das ovelhas.  Atentemos na 
forma como Cristo desempenha a sua missão de 
“Pastor”: Ele conhece as “ovelhas” e chama-as pelo 
nome, mantendo com cada uma delas uma relação 
única, especial, pessoal. Dirige-lhes um convite a 
deixarem a escuridão, mas não força ninguém a segui- 
l´O, respeita absolutamente a liberdade de cada pessoa. 
 

A segunda leitura apresenta-nos também Cristo como “o 
Pastor” que guarda e conduz as suas ovelhas. O 
catequista que escreve este texto insiste, sobretudo, em 
que os crentes devem seguir esse “Pastor”. No contexto 
concreto em que a leitura nos coloca, seguir “o Pastor” é 
responder à injustiça com o amor, ao mal com o bem. 
A primeira leitura traça, de forma bastante completa, o 
percurso que Cristo, “o Pastor”, desafia os homens a 
percorrer: é preciso converter-se (isto é, deixar os 
esquemas de escravidão), ser baptizado (isto é, aderir a 
Jesus e segui- l’O) e receber o Espírito Santo (acolher no 
coração a vida de Deus e deixar-se recriar, vivificar e 
transformar por ela). 
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MISSAS DOMINICAIS NA NOSSA PARÓQUIA:  
Transmitidas às 11h30 e às 18h na Página de Facebook e no site da Paróquia 

PARABÉNS  
A TODAS AS MÃES DA PARÓQUIA! 

 

Mãe, 
três letras apenas, 
as desse nome bendito…  
Também o céu tem três letras 
e nelas cabe o infinito. 
Para louvar nossa mãe, 
todo o bem que se disse 
nunca há de ser tão grande 
como o bem 
que ela nos quer. 
Palavra tão pequenina… 
Bem sabem os lábios meus 
que és do tamanho do céu 
e apenas menor que Deus!  
(Mário Quintana) 
 
Feliz dia das Mães. 
Maria Mãe das Mães, abençoe todas as Mães. 

Programa Pastoral  
de Maio 

 

Horário das celebrações transmitidas pelo Facebook  
e site da paroquia durante o mês de Maio: 
 

De segunda a sexta – feira 
17h00 — Terço – vésperas 
18h00 — S. Missa 
21h00 — Terço das Famílias 
 

Sábado 
16h00 — S. Missa da Catequese 
17h30 — Terço 
18h00 — S. Missa 
21h00 — Terço das Famílias 
 

Domingo 
11h30 — S. Missa 
17h30 — Terço 
18h00 — S. Missa 
21h00 — Terço das Famílias 
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MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO 
PARA O 57º DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO PELAS 

VOCAÇÕES 

[3 de maio de 2020 - IV Domingo da Páscoa] 
 

(Continuação da semana passada) 
Quando os discípulos veem aproximar-Se Jesus caminhando 
sobre as águas, começam por pensar que se trata dum 
fantasma e assustam-se. Mas, Jesus imediatamente os 
tranquiliza com uma palavra que deve acompanhar sempre 
a nossa vida e o nosso caminho vocacional: «Coragem! Sou 
Eu! Não temais!» (Mt 14, 27). Esta é precisamente a 
segunda palavra que gostaria de vos deixar: coragem. 
Frequentemente aquilo que nos impede de caminhar, 
crescer, escolher a estrada que o Senhor traça para nós são 
os fantasmas que pululam nos nossos corações. Quando 
somos chamados a deixar a nossa margem segura para 
abraçar um estado de vida – como o matrimónio, o 
sacerdócio ordenado, a vida consagrada – muitas vezes a 
primeira reação é constituída pelo «fantasma da 
incredulidade»: não é possível que esta vocação seja para 
mim; trata-se verdadeiramente da estrada certa? 
Precisamente a mim é que o Senhor pede isto? 
E pouco a pouco avolumam-se em nós todas aquelas 
considerações, justificações e cálculos que nos fazem perder 
o ímpeto, confundem-nos e deixam-nos paralisados na 
margem de embarque: julgamos ter sido um erro, não estar 
à altura, ter simplesmente visto um fantasma que se deve 
afugentar. 
O Senhor sabe que uma opção fundamental de vida – como 
casar-se ou consagrar-se de forma especial ao seu serviço – 
exige coragem. Ele conhece os interrogativos, as dúvidas e 
as dificuldades que agitam o barco do nosso coração e, por 
isso, nos tranquiliza: «Não tenhas medo! Eu estou contigo». 
A fé na presença d’Ele que vem ao nosso encontro e nos 
acompanha mesmo quando o mar está revolto, liberta-nos 
daquela acédia que podemos definir uma «tristeza 
adocicada» (Carta aos Presbíteros, 4/VIII/2019), isto é, 
aquele desânimo interior que nos bloqueia impedindo-nos 
de saborear a beleza da vocação. Na Carta aos Presbíteros, 
falei também da tribulação, que aqui gostaria de especificar 
concretamente como fadiga. Toda a vocação requer 
empenhamento. O Senhor chama-nos, porque nos quer 
tornar, como Pedro, capazes de «caminhar sobre as águas», 
isto é, pegar na nossa vida para a colocar ao serviço do 
Evangelho, nas formas concretas que Ele nos indica cada dia 
e, de modo especial, nas diferentes formas de vocação 
laical, presbiteral e de vida consagrada. À semelhança do 
Apóstolo, porém, sentimos desejo e ardor e, ao mesmo 
tempo, vemo-nos assinalados por fragilidades e temores.Se 
nos deixarmos arrastar pelo pensamento das 
responsabilidades que nos esperam – na vida matrimonial 
ou no ministério sacerdotal – ou das adversidades que 
surgirão, bem depressa desviaremos o olhar de Jesus e, 
como Pedro, arriscamo-nos a afundar.  

 
 

Pelo contrário a fé permite-nos, apesar das nossas 
fragilidades e limitações, caminhar ao encontro do 
Senhor Ressuscitado e vencer as próprias tempestades. 
Pois Ele estende-nos a mão, quando, por cansaço ou 
medo, corremos o risco de afundar e dá-nos o ardor 
necessário para viver a nossa vocação com alegria e 
entusiasmo. 
Por fim, quando Jesus sobe para o barco, cessa o vento e 
aplacam-se as ondas. É uma bela imagem daquilo que o 
Senhor realiza na nossa vida e nos tumultos da história, 
especialmente quando estamos a braços com a 
tempestade: Ele ordena aos ventos contrários que se 
calem, e então as forças do mal, do medo, da resignação 
deixam de ter poder sobre nós. 
Na vocação específica que somos chamados a viver, 
estes ventos podem debilitar-nos. Penso em quantos 
assumem funções importantes na sociedade civil, nos 
esposos, que intencionalmente me apraz definir «os 
corajosos», e de modo especial penso nas pessoas que 
abraçam a vida consagrada e o sacerdócio. Conheço a 
vossa fadiga, as solidões que às vezes tornam pesado o 
coração, o risco da monotonia que pouco a pouco apaga 
o fogo ardente da vocação, o fardo da incerteza e da 
precariedade dos nossos tempos, o medo do futuro. 
Coragem, não tenhais medo! Jesus está ao nosso lado e, 
se O reconhecermos como único Senhor da nossa vida, 
Ele estende-nos a mão e agarra-nos para nos salvar. 
E então a nossa vida, mesmo no meio das ondas, abre-se 
ao louvor. Esta é a última palavra da vocação, e pretende 
ser também o convite a cultivar a atitude interior de 
Maria Santíssima: agradecida pelo olhar que Deus 
pousou sobre Ela, superando na fé medos e 
perturbações, abraçando com coragem a vocação, Ela fez 
da sua vida um cântico eterno de louvor ao Senhor. 
Caríssimos, especialmente neste Dia de Oração pelas 
Vocações, mas também na ação pastoral ordinária das 
nossas comunidades, desejo que a Igreja percorra este 
caminho ao serviço das vocações, abrindo brechas no 
coração de todos os fiéis, para que cada um possa 
descobrir com gratidão a chamada que Deus lhe dirige, 
encontrar a coragem de dizer «sim», vencer a fadiga com 
a fé em Cristo e finalmente, como um cântico de louvor, 
oferecer a própria vida por Deus, pelos irmãos e pelo 
mundo inteiro. Que a Virgem Maria nos acompanhe e 
interceda por nós.  

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/letters/2019/documents/papa-francesco_20190804_lettera-presbiteri.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/letters/2019/documents/papa-francesco_20190804_lettera-presbiteri.html
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MAIO COM MARIA EM FAMÍLIA 
 

Na carta dirigida a todos os fiéis 
católicos do mundo, o Papa 
propõe redescobrir “a beleza de 
rezar o Terço em casa, no mês de 
maio”, em família, e aponta “um 
segredo para bem o fazer”: “a 
simplicidade”. “Podeis fazê-lo 
juntos ou individualmente: decidi 

vós de acordo com as situações, valorizando ambas as 
possibilidades”. 
Unindo-me a este apelo que nos faz o Santo Padre, 
também eu convido toda a nossa paróquia, em especial as 
famílias a assumirem o compromisso de rezarem o terço 
em família. É uma tradição milenar que o mês de maio é 
mês especialmente dedicado a Nossa Senhora e para nós 
portugueses lembra também as aparições de Nossa 
Senhora, em Fátima. Quando ela apareceu, em 1917, em 
Fátima, o mundo estava a sofrer por causa da guerra, com 
tantos mortos, famílias reduzidas à pobreza e à fome, e ela 
disse aos pastorinhos que se rezassem o terço todos os 
dias a guerra iria acabar. Os pastorinhos tomaram a sério 
este compromisso e a guerra acabou em pouco tempo e 
veio a paz. O momento que estamos a viver a nível mundial 
tem sido muitas vezes visto como uma grande guerra que o 
mundo está a enfrentar, na qual todos estamos a lutar para 
vencer este inimigo invisível, que está semeando medo, 
morte e sofrimento por toda a parte. Também hoje, Nossa 
Senhora nos diz para rezar o terço, para que esta pandemia 
acabe e volte a paz às nossas vidas e ao mundo.  
Aproveitemos o momento que estamos a viver, confinados 
em casa e por isso com mais tempo para a oração e 
tomemos como desafio, em família, rezar o terço neste 
mês de maio. Para tal, será bom que a família decida um 
horário para rezar, procurando ser fiel todos os dias.  
Como já fizemos e muito bem, na Quaresma e na Páscoa, 
vamos também neste mês  preparar em casa um lugar 
dedicado a Maria: (Uma mesa com uma toalha, onde 
colocam uma imagem de Nossa Senhora, uma flor, a Bíblia 
o terço e uma vela) e ali a família  reúne-se  na hora que 
escolher e juntos rezam o terço, que pode ser num horário 
em que nos é proposto, seja via internet, Rádio ou 
televisão.  
Também faço a proposta da paróquia, que é de nos 
encontrarmos todos unidos como paróquia, a rezar o terço 
às 21h. Será transmitido pelo Facebook e pelo Site da 
Paróquia. Vamos unir-nos todos nesta corrente de oração 
proposta pelo Santo Padre, com uma forte súplica a Nossa 
Senhora, com as palavras da Salvé Rainha; “a Vós 
suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. 
Eia, pois, Advogada nossa, esses vossos olhos 
misericordiosos a nós volvei.  E ainda com as palavras de 
súplica da oração de São Bernardo: “Lembrai-Vos, ó 
piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum 
daqueles que têm recorrido à vossa protecção, implorado a 
vossa assistência, e reclamado o vosso socorro, fosse por 
Vós desamparado.” Com esta fé e devoção filial dirijamos 
todos juntos a Maria a nossa súplica neste mês de Maio. 

Maio, um mês para redescobrir  
“a beleza de rezar o Terço em família” 

 

No mês de maio, o Papa Francisco convida todos os 
cristãos a intensificarem a oração do Terço. 

 
Na carta dirigida a todos os fiéis, o Papa propõe redescobrir “a 
beleza de rezar o Terço em casa, no mês de maio”, em família, 
e aponta “um segredo para bem o fazer”: “a simplicidade”. 
“Podeis fazê-lo juntos ou individualmente: decidi vós de 
acordo com as situações, valorizando ambas as 
possibilidades”. 
Unindo-me ao apelo que nos faz o Santo Padre, também eu 
convido toda a nossa paróquia, em especial as famílias 
tomarem o compromisso de rezarem o terço, Como é tradição 
o mês de maio, é mês especialmente dedicado a Nossa 
Senhora e às aparições de Fátima. Quando ela apareceu em 
Fátima, o mundo estava sofrendo uma grande guerra, com 
tantos mortos, famílias reduzidas à pobreza e à fome, e ela 
pediu aos pastorinhos que se rezassem o terço a guerra 
acabaria. Os pastorinhos tomaram a sério este compromisso e 
a guerra acabou e veio a paz.  
O momento que estamos a viver a nível mundial tem sido 
muitas vezes visto como uma grande guerra que o mundo está 
enfrentando, na qual todos estamos lutando para vencer este 
inimigo invisível, que está semeando medo, morte e 
sofrimento por toda a parte. Também hoje, Nossa Senhora nos 
diz para rezar o terço, para que esta pandemia acabe e volte a 
paz às nossas vidas e ao mundo.  
Aproveitando o momento que estamos a viver, de termos de 
estar confinados em casa e termos mais tempo para dedicar à 
oração, tomemos como empenho em família, rezar o terço. 
Para tal, será bom que a família decida um horário para rezar, 
procurando ser fiel todos os dias.  
Como fizemos na quaresma e na páscoa, neste mês vamos 
preparar em casa um lugar dedicado a Maria: Uma mesinha 
com uma toalha, onde colocam uma imagem de Nossa 
Senhora, a Bíblia o terço e uma vela, e ali a família  reúne-se  
na hora que escolheu e reza o terço junta, que pode ser num 
horário em que nos é proposto, seja via internet, rádio ou 
televisão.  
Também faço a proposta paroquial, que é de nos 
encontrarmos todos unidos como paróquia a rezar o terço às 
21h, que será transmitido pelo Facebook e pelo Site da 
Paróquia.  
Fazer um programa para o Mês de Maio em família. 

Fazer uma mesa com Nossa Senhora, a Bíblia e o terço. 
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COMO REZAR O TERÇO 
 
- A oração começa com o Sinal da Cruz 
- Antes de cada dezena formula-se e medita-se num 
mistério da vida de Jesus, seguido de 1 Pai-nosso e 10 
Avé- Marias 
- No final de cada mistério, podem fazer-se as 
seguintes orações: 
- Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo, como era 
no princípio agora e sempre. Ámen; 
- Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que 
recorremos a vós. 
- Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do 
inferno/ levai as almas todas para o Céu, 
principalmente as que mais precisarem. 
- No final das 5 dezenas: 3 Avé- Marias 
- oração da Salvé Rainha: 
Salvé Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, doçura 
esperança nossa, salvé! 
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, 
Mostrai-nos Jesus, bendito fruto do Vosso Ventre. 
Ó Clemente, Ó Piedosa, Ó Doce Virgem Maria. 
Rogai por nós Santa Mãe de Deus, 
Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 
Ámen. 
Em cada dia da semana costumamos rezar os 
diferentes mistérios da vida de Jesus, da seguinte 
forma: 
 

Domingo e Quarta-feira – Mistério Gloriosos 
Segunda-feira e Sábado – Mistérios Gozosos 
Terça-feira e Sexta-feira – Mistérios Dolorosos 
Quinta-feira – Mistérios Luminosos  

O TERÇO A ORAÇÃO PREDILETA DE MARIA 
 

O Rosário da Virgem 
Maria (Terço) é uma 
oração aconselhada 
pelo Magistério da 
Igreja Católica; na 
sobriedade dos seus 
elementos, possui em 
si a profundidade de 
toda a mensagem do 
Evangelho, de que 
pode ser considerada um resumo. Além disso, a própria 
Virgem Maria, quando apareceu na Terra, incentivou a 
rezar esta oração. A 13 de maio de 1917, na sua primeira 
aparição em Fátima, Maria disse: ‘Rezem o Terço todos 
os dias para alcançar a paz no mundo e o fim da guerra’ 
e, na sua última aparição nesse lugar, a Mãe de Deus 
apresentou-se como a ‘Senhora do Rosário’. 
A Igreja acredita que a Santíssima Mãe de Deus continua 
no Céu a exercer o Seu ofício materno; portanto, é 
natural que os cristãos recorram a Ela para pedir as suas 
necessidades e confiar-Lhe as suas preocupações. Muitos 
Papas deram grande importância a esta oração: Leão XIII 
promulgou a encíclica Supremi Apostolatus Officio, um 
documento de grande entidade, a primeira das suas 
muitas declarações sobre esta oração, na qual propõe o 
Rosário como uma arma espiritual eficaz contra os males 
que afligem a sociedade.  
O terço é uma oração contemplativa, simples e acessível 
a todos. Ao passar as “contas” do nosso terço vamos 
conhecendo melhor Jesus, presente em cada mistério, 
através de Maria, Sua e nossa Mãe. Cada mistério do 
terço leva-nos a contemplar, com Nossa Senhora, as 
etapas da vida de Jesus, que estão escritas nos 
Evangelhos e, ao mesmo tempo, podemos rezar e 
identificar nessas etapas momentos da nossa própria 
vida. 

Amigo Paroquiano 
Participando da Eucaristia em casa 

faça o seu ofertório 

 
                         

MB WAY:  932 548 199 
 

Transferência Bancaria: 
PT50 0033 0000 0022 3686 4630 5 

 

Colabore! 
 

Obrigado 
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(2) Oração a Maria 
 

«À vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus». 
Na dramática situação atual, carregada de sofrimentos e 
angústias que oprimem o mundo inteiro, recorremos a Vós, 
Mãe de Deus e nossa Mãe, refugiando-nos sob a vossa 
proteção. 
Ó Virgem Maria, volvei para nós os vossos olhos 
misericordiosos nesta pandemia do coronavírus e confortai 
a quantos se sentem perdidos e choram pelos seus 
familiares mortos e, por vezes, sepultados duma maneira 
que fere a alma. Sustentai aqueles que estão angustiados 
por pessoas enfermas de quem não se podem aproximar, 
para impedir o contágio. Infundi confiança em quem vive 
ansioso com o futuro incerto e as consequências sobre a 
economia e o trabalho. 
Mãe de Deus e nossa Mãe, alcançai-nos de Deus, Pai de 
misericórdia, que esta dura prova termine e volte um 
horizonte de esperança e paz. Como em Caná, intervinde 
junto do vosso Divino Filho, pedindo-Lhe que conforte as 
famílias dos doentes e das vítimas e abra o seu coração à 
confiança. 
Protegei os médicos, os enfermeiros, os agentes de saúde, 
os voluntários que, neste período de emergência, estão na 
vanguarda arriscando a própria vida para salvar outras 
vidas. Acompanhai a sua fadiga heroica e dai-lhes força, 
bondade e saúde. 
Permanecei junto daqueles que assistem noite e dia os 
doentes, e dos sacerdotes que procuram ajudar e apoiar a 
todos, com solicitude pastoral e dedicação evangélica. 
Virgem Santa, iluminai as mentes dos homens e mulheres 
de ciência, a fim de encontrarem as soluções justas para 
vencer este vírus. 
Assisti os responsáveis das nações, para que atuem com 
sabedoria, solicitude e generosidade, socorrendo aqueles 
que não têm o necessário para viver, programando 
soluções sociais e económicas com clarividência e espírito 
de solidariedade. 
Maria Santíssima tocai as consciências para que as somas 
enormes usadas para aumentar e aperfeiçoar os 
armamentos sejam, antes, destinadas a promover estudos 
adequados para prevenir catástrofes do género no futuro. 
Mãe amadíssima, fazei crescer no mundo o sentido de 
pertença a uma única grande família, na certeza do vínculo 
que une a todos, para acudirmos, com espírito fraterno e 
solidário, a tanta pobreza e inúmeras situações de miséria. 
Encorajai a firmeza na fé, a perseverança no serviço, a 
constância na oração. 
Ó Maria, Consoladora dos aflitos, abraçai todos os vossos 
filhos atribulados e alcançai-nos a graça que Deus 
intervenha com a sua mão omnipotente para nos libertar 
desta terrível epidemia, de modo que a vida possa retomar 
com serenidade o seu curso normal. 
Confiamo-nos a Vós, que resplandeceis sobre o nosso 
caminho como sinal de salvação e de esperança, ó 
clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Ámen. 

CARTA DO PAPA FRANCISCO 
A TODOS OS FIÉIS  

PARA O MÊS DE MAIO DE 2020 
 

Queridos irmãos e irmãs! 
Já está próximo o Mês de Maio, no qual o povo de Deus 
manifesta de forma particularmente intensa o seu amor e 
devoção à Virgem Maria. Neste mês, é tradição rezar o Terço 
em casa, com a família; dimensão esta – a doméstica –, que as 
restrições da pandemia nos «forçaram» a valorizar, inclusive 
do ponto de vista espiritual. 
Por isso, pensei propor-vos a todos que volteis a descobrir a 
beleza de rezar o Terço em casa, no mês de maio. Podeis fazê-
lo juntos ou individualmente: decidi vós de acordo com as 
situações, valorizando ambas as possibilidades. Seja como for, 
há um segredo para bem o fazer: a simplicidade; e é fácil 
encontrar, mesmo na internet, bons esquemas para seguir na 
sua recitação. 
Além disso, ofereço-vos os textos de duas orações a Nossa 
Senhora, que podereis rezar no fim do Terço; eu mesmo as 
rezarei no Mês de Maio, unido espiritualmente convosco. 
Junto-as a esta Carta, para que assim fiquem à disposição de 
todos. 
Queridos irmãos e irmãs, a contemplação do rosto de Cristo, 
juntamente com o coração de Maria, nossa Mãe, tornar-nos-á 
ainda mais unidos como família espiritual e ajudar-nos-á a 
superar esta prova. Eu rezarei por vós, especialmente pelos 
que mais sofrem, e vós, por favor, rezai por mim. Agradeço-
vos e de coração vos abençoo. 
Roma, São João de Latrão, na Festa de São Marcos Evangelista, 
25 de abril de 2020. 
 

As orações que o Papa propõe de rezar no fim do terço: 
 

(1) Oração a Maria 
 

Ó Maria, 
Vós sempre resplandeceis sobre o nosso caminho 

como um sinal de salvação e de esperança. 
Confiamo-nos a Vós, Saúde dos Enfermos, 

que permanecestes, junto da cruz,  
associada ao sofrimento de Jesus,  

mantendo firme a vossa fé. 
Vós, Salvação do Povo Romano,  

sabeis do que precisamos  
e temos a certeza de que no-lo providenciareis  

para que, como em Caná da Galileia,  
possa voltar a alegria e a festa 

depois desta provação. 
 

Ajudai-nos, Mãe do Divino Amor,  
a conformar-nos com a vontade do Pai 
e a fazer aquilo que nos disser Jesus,  

que assumiu sobre Si as nossas enfermidades  
e carregou as nossas dores  

para nos levar, através da cruz,  
à alegria da ressurreição. Ámen. 

À vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus; 
não desprezeis as nossas súplicas na hora da prova 

mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. 
 

http://www.vatican.va/special/rosary/index_rosary_po.htm

