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Do Evangelho de S. Mateus

A beleza do trabalho artesanal

Naquele tempo, Jesus foi à sua
terra e começou a ensinar os que
estavam na sinagoga, de tal modo
que ficavam admirados e diziam:
«De onde Lhe vem esta sabedoria
e este poder de fazer milagres?
Não é Ele o filho do carpinteiro?
A sua Mãe não se chama Maria e
os seus irmãos Tiago, José, Simão e
Judas? E as suas irmãs não vivem
entre nós? De onde Lhe vem tudo
isto?». E estavam escandalizados
com Ele. Mas Jesus disse-lhes:
«Um profeta só é desprezado na
sua terra e em sua casa». E por
causa da falta de fé daquela gente,
Jesus não fez ali muitos milagres.

Meditemos na beleza do trabalho humano,
tomando em particular esse de São José. As
oficinas dos carpinteiros são lugares laboriosos. Lugares, onde se acode ao que precisa
de reparação, se dá uma segunda hipótese de
uso ao que se estragou, e onde também se
criam móveis novos. A carpintaria trabalha os
objectos que servem à celebração quotidiana
da vida: uma mesa, uma cadeira, um móvel
para as arrumações necessárias de uma
família. É um trabalho artesanal, esforçado e
humilde, mas que participa daquela nua
solenidade que têm as coisas elementares. Há
uma importante sabedoria, associada às
profissões artesanais. Não se compreende,
por isso, o escândalo daqueles que recusavam
Jesus por ser filho de um carpinteiro.
Cardeal D. José Tolentino Mendonça,
‘Palavra e vida 2020’

(Mt 13, 54-58 )

Como se reza o terço?

Pai nosso

que estais nos céus
santificado seja o Vosso nome
venha a nós o Vosso reino
seja feita a Vossa vontade
assim na terra como no Céu.
O pão nosso de cada dia
Em cada dezena:
+ Enunciação e meditação do Mistério da vida de Cristo nos dai hoje,
+ 1 Pai Nosso
perdoai-nos a nossas ofensas,
+ 10 Ave-Marias
assim como nós perdoamos
+ Doxologia (Glória) e Jaculatórias:
a quem nos tem ofendido,
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
e não nos deixeis cair
- Como era no princípio, agora e sempre. Ámen.
em tentação,
- Ó Maria concebida sem pecado,
mas livrai-nos do mal. Amen.
- rogai por nós que recorremos a vós.
No início da oração faz-se o sinal da cruz e diz-se:
- Deus vinde em nosso auxílio.
- Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.
- Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
- Como era no princípio, agora e sempre. Ámen.

____________________________________________________________________

- 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 dos cinco Mistérios:
+ 3 Ave-Marias
+ Salve-Rainha

Enunciação dos Mistérios:
Mistérios da Alegria (segunda-feira e sábado)
1.º Mistério: A anunciação do Anjo a Nossa Senhora
2.º Mistério: A visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel
3.º Mistério: O nascimento de Jesus em Belém
4.º Mistério: A apresentação do Menino Jesus no Templo
5.º Mistério: O encontro do Menino Jesus no Templo
entre os Doutores
Mistérios da Dor (terça e sexta-feira)
1.º Mistério: A agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras
2.º Mistério: A flagelação de Jesus
3.º Mistério: A coroação de espinhos
4.º Mistério: Jesus a caminho do Calvário
e o encontro com sua Mãe
5.º Mistério: A crucificação e morte de Jesus
Mistérios da Glória (quarta-feira e domingo)
1.º Mistério: A ressurreição de Jesus
2.º Mistério: A ascensão de Jesus ao Céu
3.º Mistério: A descida do Espírito Santo
sobre Nossa Senhora e os Apóstolos
4.º Mistério: A assunção de Nossa Senhora
5.º Mistério: A coroação de Nossa Senhora
como Rainha dos Anjos e dos Santos

Ave Maria

cheia de graça,
o Senhor é convosco
bendita sois Vós
entre as mulheres
e bendito é o fruto
do Vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores,
agora e na hora
da nossa morte. Amen.

____________________________________________________________________

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 Virgem Maria.
Rogai por nós,
Santa Mãe de Deus,
para que sejamos dignos
das promessas de Cristo.

