
Rainha dos patriarcas | Rainha dos profetas | Rainha dos apóstolos  
Rainha dos mártires | Rainha dos confessores | Rainha das virgens  
Rainha de todos os santos | Rainha concebida sem pecado original  
Rainha elevada ao céu em corpo e alma | 
Rainha do sacratíssimo Rosário | Rainha da paz. 

D: Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. T: perdoai-nos Senhor.  
D: Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. T: ouvi-nos Senhor.  
D: Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. T: tende piedade de nós.  

Dirigente: Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,  
Todos: Para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Ámen. 

 Dirigente: Rezemos a ORAÇÃO A NOSSA SENHORA DA PAZ 

O Senhor disse: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. 
Que a Vossa Paz reine nos nossos corações, nas nossas famílias e em todos 
os lares do mundo. Rogai por nós Senhora da Paz. 

Salve, Virgem puríssima, a quem a família humana invoca com o nome 
suavíssimo de Mãe e Senhora da Paz. Em Vós pomos toda a nossa 
confiança; mostrai-vos sempre Mãe para connosco, modelando os nossos 
corações, iluminando as nossas almas com todas as virtudes e afastando 
de nós os inimigos que querem perder-nos para sempre. Por último, levai-
nos Jesus, fruto bendito do vosso ventre, para que possamos gozar na 
eternidade do vosso amor maternal, em união com o Vosso filho, que com 
o Pai vive e reina na unidade do Espírito Santo. Ámen. 

Cântico Final: ROMEIROS DE VILA FRANCA 

1. Somos peregrinos a caminhar, pelas estradas, 
Seguimos Jesus, em seu louvor, sempre a rezar. 
E lá no céu a nos guiar, Nossa Senhora, 
Para chegarmos, à nossa terra, em boa hora. 

2. O Arcanjo do céu, a nos proteger, é São Miguel, 
O nosso Senhor da nossa terra, é Jesus da Pedra. 
E lá no monte a abençoar, a nossa vida, 
Senhora da Paz, sempre a olhar, a nossa Vila. 

3. Nós somos irmãos, de Vila Franca, e Vos saudamos, 
Boa noite Senhor, Boa noite Senhora, abençoai-nos. 
Vimos te pedir neste cantar, a vossa bênção, 
Para descansar e poder moldar, nosso coração. (Bis) 

 Sinal da Cruz 

RRoommeeiirrooss  ddaa  OOuuvviiddoorriiaa  ddee  VViillaa  FFrraannccaa  ddoo  CCaammppoo  

FFeessttaa  ddee  NN..ªª  SSeennhhoorraa  ddaa  PPaazz  
  

GGuuiiããoo  ddoo  TTeerrççoo  MMeeddiittaaddoo  ––  MMiissttéérriiooss  GGlloorriioossooss  

1111  ddee  nnoovveemmbbrroo  ddee  22001188  

Cântico: VIRGEM MARIA 

Virgem Maria, Mãe de Jesus, és a Rainha, dos altos céus. 

Virgem das Virgens, celeste luz, és a mais bela, a Mãe de Deus. 

  Ref: Avé Maria, cheia de graça, Vós sois bendita, entre as mulheres. 

Santa Maria, és Mãe de Deus, Rogai por nós, os Pecadores. 

 Dirigente: Texto Introdutório 
 Sinal da Cruz (Glória ao Pai, típico dos romeiros) 

 Dirigente: Deus, vinde em nosso auxílio 
 Todos: Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. 

 Dirigente: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo 
 Todos: Como era no princípio agora e sempre. Amén. 

 Dirigente: Meditemos os Mistérios Gloriosos do Rosário. 

11 ºº   MM II SS TT ÉÉ RR II OO ::   AA   RR EE SS SS UU RR RR EE II ÇÇ ÃÃ OO   DD EE   JJ EE SS UU SS   ((ÁÁgguuaa  dd’’AAllttoo))  

“No primeiro dia da semana, ao romper da aurora, foram ao sepulcro, 
levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram a pedra do túmulo 
removida, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas 
perplexas com o caso, apareceram-lhes dois homens em trajes 
resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o 
chão, eles disseram-lhe: «Porque buscais entre os mortos Aquele que está 
vivo? Não está aqui; Ressuscitou!»” (Lc 24,1-6) 

 Dirigente: Pai Nosso… (1.ª parte) 
 Todos: O pão nosso de cada dia… (2.ª parte) 

 Dirigente: Avé Maria… (1.ª parte) x 10 
 Todos: Santa Maria… (2.ª parte) x 10 

 Dirigente: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo 
 Todos: Como era no princípio agora e sempre, Ámen. 



 Dirigente: Ó Maria concebida sem pecado 
 Todos: Rogai por nós que recorremos a vós 

 Dirigente: Ó meu Jesus perdoai-nos e livrai-nos de todo o mal 
 Todos: E levai-nos todos para o céu 

 Dirigente: Rainha da Paz 
 Todos: Dai-nos a Paz! 

Oração: Senhor, que encheste o mundo de alegria, 
Pela Ressurreição do vosso Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, 
Fazei que, pela intercessão da Virgem, sua Mãe, 
Alcancemos as alegrias da vida eterna. 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
Que é Deus connosco na unidade do Espírito Santo. Ámen. 

Cântico: BENDIZEMOS O TEU NOME 

Bendizemos o Teu nome, Mãe do céu Virgem Maria, 
Bendizemos à Porfia, o Teu filho Salvador. 

Coro: Aqui vimos, Mãe querida 
 Consagrar-te o nosso amor. 

  22 ºº   MM II SS TT ÉÉ RR II OO ::   AA   AA SS CC EE NN SS ÃÃ OO   DD EE   JJ EE SS UU SS   AA OO   CC ÉÉ UU                 ((MMaattrriizz  VVFFCC))     

“Depois, Jesus levou-os até junto de Betânia, e erguendo as mãos, 
abençoou-os. Enquanto os abençoava, separou-Se deles e elevava-Se ao 
Céu.” (Lc 24,50-51) 

 Todos: Pai Nosso… (1.ª parte) 
 Dirigente: O pão nosso de cada dia… (2.ª parte) 

 Todos: Avé Maria… (1.ª parte) x 10 
 Dirigente: Santa Maria… (2.ª parte) x 10 

 Todos: Glória ao Pai, ao filho e ao Espírito Santo 
 Dirigente: Como era no princípio agora e sempre. Ámen. 

 Todos: Ó Maria concebida sem pecado 
 Dirigente: Rogai por nós que recorremos a vós 

 Dirigente: Ó meu Jesus perdoai-nos e livrai-nos de todo o mal 
 Todos: E levai-nos todos para o céu 

 Todos: Rainha da Paz 
 Dirigente: Dai-nos a Paz! 

 Dirigente: Rainha da Paz Todos: Dai-nos a Paz 

SALVE RAINHA (cantada) 

Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida doçura, esperança nossa. Salve a 
vós bradamos, os degredados, Filhos de Eva, a vós suspiramos. Gemendo e 
chorando, neste vale de lágrimas. Eis, pois Senhora, advogada nossa, esses 
Vossos olhos, misericordiosos, a nós volvei, e depois, deste desterro, nos 
mostrai a Jesus, bendito fruto, do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó 
doce sempre, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, p’ra que 
sejamos dignos, das promessas de Cristo. Promessas de Cristo, Ámen 
Jesus, Ámen Jesus, Maria e José. 

Dirigente: Rezemos a LADAINHA A NOSSA SENHORA, pela nossa Diocese, 
pela nossa Ouvidoria e pelas nossas Paróquias, de uma forma especial 
pelos mais carenciados, para que sintam na comunidade cristã, a luz da fé, 
da esperança e da caridade. 

Dirigente: Senhor, tende piedade de nós. Todos: (repete-se) 
D: Cristo, tende piedade de nós. T: (repete-se) 
D: Senhor, tende piedade de nós. T: (repete-se) 

D: Jesus Cristo, ouvi-nos. T: Jesus Cristo, ouvi-nos. 
D: Jesus Cristo, atendei-nos. T: Jesus Cristo, atendei-nos 

D: Pai celeste que sois Deus. T: tende piedade de nós. 
D: Filho Redentor do mundo, que sois Deus. T: tende piedade de nós.  
D: Espírito Santo, que sois Deus. T: tende piedade de nós.  
D: Santíssima Trindade, que sois um só Deus. T: tende piedade de nós.  

D: Santa Maria. T: rogai por nós (após cada invocação) 
Santa Mãe de Deus | Santa Virgem das Virgens | Mãe de Jesus Cristo, 
Mãe da divina graça | Mãe puríssima | Mãe castíssima 
Mãe imaculada | Mãe intacta | Mãe amável | Mãe admirável  
Mãe do bom conselho | Mãe do Criador | Mãe do Salvador  
Mãe da Igreja | Virgem prudentíssima | Virgem venerável  
Virgem louvável | Virgem poderosa | Virgem clemente  
Virgem fiel | Espelho de justiça | Sede de sabedoria  
Causa da nossa alegria | Vaso espiritual | Vaso honorífico  
Vaso insigne de devoção | Rosa mística | Torre de David  
Torre de Marfim | Casa de ouro | Arca da aliança | Porta do céu  
Estrela da manhã | Saúde dos enfermos | Refúgio dos pecadores  
Consoladora dos aflitos | Auxílio dos cristãos | Rainha dos anjos  



Cântico: MIRACULOSA 

Nossa Senhora, Mãe de Jesus, dá-nos a Graça, da Tua luz. 
Virgem Maria, Divina flor, Dá-nos a esmola do Teu amor. 

Coro: Miraculosa, Rainha dos Céus,  
 Sob o Teu manto tecido de luz. 
 Faz com que a guerra, se acabe na terra, 
 E haja entre os homens, a Paz de Jesus. 

 Dirigente: Rezemos cantando, as últimas 3 Avé Marias do Rosário, 
pedindo a Nossa Senhora a sua intercessão: 

Nesta 1ª Avé Maria, rezemos pelo MRSM, por todos os 
ranchos, por todos os romeiros, pelas suas intenções, 
pelas intenções das suas famílias e pelas almas dos 
nossos irmãos romeiros que já partiram para o Senhor. 

 Dirigente: Bendita foi a hora e o dia, em que o Santo Anjo Gabriel… 
 Todos: Avé Maria… (cantada) 

 Dirigente: Ó Maria concebida sem pecado 
 Todos: Rogai por nós que recorremos a vós 

 Dirigente: Nesta 2ª Avé Maria, rezemos à Virgem Maria, Mãe da 
Igreja, pelo Santo Padre, pelo nosso Bispo, pelos 
Sacerdotes, pelos missionários, pelos Leigos, e por 
todos os Voluntários, que trabalham gratuitamente na 
«Pastoral Social» das suas Paróquias, pelos mais pobres 
e carenciados. 

 Dirigente: Bendita foi a hora e o dia, em que o Santo Anjo Gabriel… 
 Todos: Avé Maria… (cantada) 

 Dirigente: Ó Maria concebida sem pecado 
 Todos: Rogai por nós que recorremos a vós 

 Dirigente: Rezemos a 3ª Avé Maria, pela Paz. Paz nas famílias, paz 
nos nossos lares, paz nos nossos ambientes, paz nas 
nações em guerra, paz no mundo inteiro. 

 Dirigente: Bendita foi a hora e o dia, em que o Santo Anjo Gabriel… 
 Todos: Avé Maria… (cantada) 

 Dirigente: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo 
 … 

Oração: Deus omnipotente, 
Fazei-nos exultar em santa alegria e em filial ação de graças, 
Porque a ascensão de Cristo, vosso Filho, é a nossa esperança: 
Tendo-nos precedido na glória como nossa cabeça, 
Para aí nos chama como membros do seu Corpo. 
Ele que é Deus connosco, na unidade do Espírito Santo. Ámen. 

Cântico: SENHORA NOSSA 

Senhora nossa, Senhora minha, 
Vida esp’rança, clemência e Luz. 

Coro: Salvé Rainha! Salvé Rainha!  
Senhora minha, Mãe de Jesus. 

33 ºº   MM II SS TT ÉÉ RR II OO ::   DD EE SS CC II DD AA   DD OO   EE SS PP ÍÍ RR II TT OO   SS AA NN TT OO   ((RRiibb..  TTaaiinnhhaass))  

SS OO BB RR EE   NN OO SS SS AA   SS EE NN HH OO RR AA   EE   OO SS   AA PP ÓÓ SS TT OO LL OO SS     

“Quando chegou o dia de Pentecostes, encontravam-se todos reunidos no 
mesmo lugar. Subitamente ressoou, vindo do céu, um som comparável ao de 
forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde se encontravam. Viram, 
então, aparecer umas línguas à maneira de fogo, que se iam dividindo, e 
poisou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e 
começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes inspirava que se 
exprimissem.” (At 2,1-4) 

 Dirigente: Pai Nosso… (1.ª parte) 
 Todos: O pão nosso de cada dia… (2.ª parte) 

 Dirigente: Avé Maria… (1.ª parte) x 10 
 Todos: Santa Maria… (2.ª parte) x 10 

 Dirigente: Glória ao Pai, ao filho e ao Espírito Santo 
 Todos: Como era no princípio agora e sempre, Ámen. 

 Dirigente: Ó Maria concebida sem pecado 
 Todos: Rogai por nós que recorremos a vós 

 Dirigente: Ó meu Jesus perdoai-nos e livrai-nos de todo o mal 
 Todos: E levai-nos todos para céu 

 Dirigente: Rainha da Paz 
 Todos: Dai-nos a Paz! 



Oração: Deus do universo, 
Que no mistério do Pentecostes santificastes a Igreja 
Dispersa entre todos os povos e nações, 
Derramai sobre a terra os dons do Espírito Santo, 
De modo que também hoje se renovem nos corações dos fiéis 
Os prodígios realizados nos primórdios da pregação do Evangelho. 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
Que é Deus connosco na unidade do Espírito Santo. Ámen. 

Cântico: CORAÇÃO VIRGINAL 

Coração Virginal de Maria, 
Coração Virginal de Maria. 

Coro: Sede luz e guia, 
Sede luz e guia, 

 Sede luz e guia, 
Do pobre mortal. 

  44 ºº   MM II SS TT ÉÉ RR II OO ::   AA   AA SS SS UU NN ÇÇ ÃÃ OO   DD EE   NN OO SS SS AA   SS EE NN HH OO RR AA             ((PPtt..  GGaarrççaa))    

“Vi um novo Céu e uma nova Terra, porque o primeiro Céu e a primeira 
Terra haviam desaparecido, e o mar já não existia. E vi a cidade Santa, a 
nova Jerusalém que descia do Céu, de junto de Deus, bela como uma 
esposa adornada para o seu esposo.” (Ap 21,1-2) 

 Todos: Pai Nosso… (1.ª parte) 
 Dirigente: O pão nosso de cada dia… (2.ª parte) 

 Todos: Avé Maria… (1.ª parte) x 10 
 Dirigente: Santa Maria… (2.ª parte) x 10 

 Todos: Glória ao Pai, ao filho e ao Espírito Santo 
 Dirigente: Como era no princípio agora e sempre. Ámen. 

 Todos: Ó Maria concebida sem pecado 
 Dirigente: Rogai por nós que recorremos a vós 

 Todos: Ó meu Jesus perdoai-nos e livrai-nos de todo o mal 
 Dirigente: E levai-nos todos para o céu 

 Todos: Rainha da Paz 
 Dirigente: Dai-nos a Paz! 

Oração: Deus eterno e omnipotente, que elevastes à glória do céu 
Em corpo e alma, a Imaculada Virgem Maria, Mãe do vosso Filho, 
Concedei-nos a graça de aspirarmos sempre às coisas do alto, 
Para merecermos participar da sua glória. 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
Que é Deus connosco na unidade do Espírito Santo. Ámen. 

Cântico: SENHORA, NÓS VOS LOUVAMOS 

Senhora, nós Vos louvamos, em dor e amor noite e dia, 
Senhora, nós Vos louvamos! 

Coro: Hossana, Hossana, Rainha de Portugal! 
 Hossana, hossana Virgem Maria. 
 

55ºº  MMIISSTTÉÉRRIIOO::  AA  CCOORROOAAÇÇÃÃOO  DDEE  NNOOSSSSAA  SSEENNHHOORRAA  

  CCOOMMOO  RRAAIINNHHAA  DDOOSS  AANNJJOOSS  EE  SSAANNTTOOSS                                    ((MM..RR..SS..MM..))  

“Depois, apareceu um grande sinal no Céu: uma mulher revestida de Sol, 
tendo a Lua debaixo dos seus pés e uma coroa de doze estrelas sobre cabeça.” 
(Ap12,1) 

 Dirigente: Pai Nosso… (1.ª parte) 
 Todos: O pão nosso de cada dia… (2.ª parte) 

 Dirigente: Avé Maria… (1.ª parte) x 10 
 Todos: Santa Maria… (2.ª parte) x 10 

 Dirigente: Glória ao Pai, ao filho e ao Espírito Santo 
 Todos: Como era no princípio agora e sempre, Ámen. 

 Dirigente: Ó Maria concebida sem pecado 
 Todos: Rogai por nós que recorremos a vós 

 Dirigente: Ó meu Jesus perdoai-nos e livrai-nos de todo o mal 
 Todos: E levai-nos todos para o céu 

 Dirigente: Rainha da Paz 
 Todos: Dai-nos a Paz! 

Oração: Senhor nosso Deus, que nos deste a Mãe do vosso Filho, 
Como nossa Mãe e Rainha, fazei que, protegidos pela sua intercessão, 
Alcancemos no Céu a glória prometida aos vossos filhos. 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
Que é Deus connosco na unidade do Espírito Santo. Ámen. 


