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Credo 
 
 
O Credo fala-nos da origem de toda a vida e da 
esperança prometida a todos os que confiarem nas 
afirmações nele proclamadas. Recitamos a confissão 
da fé de forma a afirmar a nossa identidade como 
membros da família de Deus, a Igreja. A nossa unidade 
expressa na fé liga-nos uns aos outros, a Deus e a todos 
os Seus filhos e filhas, vivos ou mortos. 
 

 
Creio em um só Deus, 
Pai Todo Poderoso, 
Criador do Céu e da Terra 
De todas as coisas visíveis e invisíveis, 
 
Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, 
Filho Unigénito de Deus, 
Nascido do Pai antes de todos os séculos; 
Deus de Deus, Luz da Luz, 
Deus verdadeiro de Deus verdadeiro; 
Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. 
Por Ele todas as coisas foram feitas, 
E por nós, homens, e para nossa salvação 
Desceu dos céus 
E encarnou pelo Espírito Santo, 
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No seio da Virgem Maria. 
E se fez homem. 
Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos; 
Padeceu e foi sepultado. 
Ressuscitou ao terceiro dia, 
Conforme as Escrituras;  
E subiu aos céus, 
Onde está sentado à direita do Pai. 
De novo há-de vir em sua glória, 
Para julgar os vivos e os mortos; 
E o seu reino não terá fim. 
 
Creio no Espírito Santo. 
Senhor que dá a vida, 
E procede do Pai e do Filho; 
E com o Pai e o Filho 
É adorado e glorificado: 
Ele que falou pelos Profetas. 
 
Creio na Igreja una, santa, 
Católica e apostólica. 
Professo um só Batismo 
Para remissão dos pecados. 
E espero a ressurreição dos mortos, 
e a vida do mundo que há-de vir. Ámen. 
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Pai Nosso 

 
Reconhecemos a paternidade de Deus e oferecemos 
este Terço pelos Seus filhos que sofrem por ter 
passado pelo drama do aborto. 
 
Pai Nosso,... 
 
 
 
 
É o Senhor quem nos diz: 
 
“Dar-vos-ei um coração novo e introduzirei em vós um 
espírito novo: arrancarei do vosso peito o coração de 
pedra e dar-vos-ei um coração de carne”. (Ez 36, 26) 
 
Por isso, acreditamos que todos os que forem alvo da 
nossa oração serão tocados pelo Espírito de Deus e 
que podemos ajudar a mudar alguns corações.  
 
Para os que respeitam e apoiam a santidade de toda a 
vida humana, vale a pena continuar a rezar por todos 
os filhos de Deus. Façamo-lo com fé, esperança e 
compaixão! 
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No 1º mistério contemplamos a agonia de Jesus no 
Jardim das Oliveiras 
 
Chegaram a uma propriedade chamada Getsémani, e 
Jesus disse aos discípulos: «Ficai aqui enquanto Eu vou 
orar.» Tomando consigo Pedro, Tiago e João, começou 
a sentir pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: «A minha 
alma está numa tristeza mortal; ficai aqui e vigiai.» 
Adiantando-se um pouco, caiu por terra e orou para 
que, se possível, passasse dele aquela hora. E dizia: 
«Abbá, Pai, tudo te é possível; afasta de mim este 
cálice! Mas não se faça o que Eu quero, e sim o que Tu 
queres.» Depois, foi ter com os discípulos, encontrou-
os a dormir e disse a Pedro: «Simão, dormes? Nem 
uma hora pudeste vigiar! Vigiai e orai, para não 
cederdes à tentação; o espírito está cheio de ardor, 
mas a carne é débil.» Retirou-se de novo e orou, 
dizendo as mesmas palavras. E, voltando de novo, 
encontrou-os a dormir, pois os seus olhos estavam 
pesados; e não sabiam que responder-lhe. Voltou pela 
terceira vez e disse-lhes: «Dormi agora e descansai! 
Pois bem, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem vai 
ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos! 
Vamos! Eis que chega o que me vai entregar.» (Mc 14, 
32-42) 
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Rezamos este mistério lembrando a agonia que 
acompanha a decisão de fazer um aborto. 
 
Pai Nosso... 
 
1. Pela adolescente que está grávida e com medo.  
Ave Maria... 
2. Pelo jovem cuja namorada está grávida e tem medo 
de dizer aos pais.  
Ave Maria... 
3. Pela jovem mulher cujo namorado a abandona 
assim que sabe da sua gravidez.  
Ave Maria... 
4. Pela jovem mulher que, sozinha e com medo, 
procura “aconselhamento e orientação” na clínica de 
aborto.  
Ave Maria... 
5. Pela mulher que engravidou julgando estar a salvar 
uma relação e acaba por ser abandonada.  
Ave Maria... 
6. Pela mãe de uma família pobre que engravida e é 
aconselhada a abortar para bem da família.  
Ave Maria... 
7. Pelo casal que espera um bebé provavelmente 
deficiente.  
Ave Maria... 
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8. Pelo homem que vai ser pai, sem o esperar, e vê no 
aborto uma forma de se libertar.  
Ave Maria... 
9. Pelo médico que aconselha o casal a abortar 
acreditando estar a ajudá-lo.  
Ave Maria... 
10. Pelo professor e pelo psicólogo da escola que 
pensam que aconselhar um aluno a abortar é salvar o 
seu futuro.  
Ave Maria... 
 
 
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,  
Assim 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. 
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No 2º mistério contemplamos a flagelação e 
condenação de Jesus à morte  
 
Ora, em cada festa, Pilatos costumava soltar-lhes um 
preso que eles pedissem. Havia um, chamado 
Barrabás, preso com os insurretos que tinham 
cometido um assassínio durante a revolta. A multidão 
chegou e começou a pedir-lhe o que ele costumava 
conceder. Pilatos, respondendo, disse: «Quereis que 
vos solte o rei dos judeus?» Porque sabia que era por 
inveja que os sumos sacerdotes o tinham entregado. 
Os sumos sacerdotes, porém, instigaram a multidão a 
pedir que lhes soltasse, de preferência, Barrabás. 
Tomando novamente a palavra, Pilatos disse-lhes: 
«Então que quereis que faça daquele a quem chamais 
rei dos judeus?» Eles gritaram novamente: «Crucifica-
o!» Pilatos insistiu: «Que fez Ele de mal?» Mas eles 
gritaram ainda mais: «Crucifica-o!» Pilatos, desejando 
agradar à multidão, soltou-lhes Barrabás; e, depois de 
mandar flagelar Jesus, entregou-o para ser crucificado. 
(Mc 15, 6-15) 
 



11 

 

Rezamos este mistério lembrando a dor emocional e 
física que acompanha a decisão de participar na 
morte do próprio filho. 
 
Pai Nosso... 
 
1. Pela adolescente que aguarda em sofrimento e com 
medo a sua vez de ser atendida na sala de espera da 
“clínica”. 
Ave Maria... 
2. Pela rapariga que sofre por ser forçada a organizar a 
morte do seu filho. 
Ave Maria... 
3. Pelo casal cuja intimidade fica lesada pelas marcas 
de um aborto. 
Ave Maria... 
4. Pela dor sentida por quem fez um aborto, sempre 
que olha para um recém-nascido. 
Ave Maria... 
5. Pela mulher que se sente infeliz e culpada por ter 
feito um aborto e cai em depressão anos depois. 
Ave Maria... 
6. Pela mulher que carrega a dor de sentir que uma 
vida foi literalmente sugada de dentro de si. 
Ave Maria... 
7. Pela mulher que nunca mais poderá ter um filho, por 
causa dos estragos causados no seu corpo pelo aborto. 
Ave Maria... 
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8. Pelo homem que sofre a dor de saber que o seu filho 
foi abortado contra a sua vontade. 
Ave Maria... 
9. Pelo médico que faz um aborto sob o pretexto de 
ser “terapêutico”. 
Ave Maria... 
10. Pelo técnico que encoraja o aborto como forma de 
controlo de natalidade. 
Ave Maria... 
 
 
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,  
Assim 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. 
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No 3º mistério contemplamos Jesus coroado de 
espinhos  
 
Os soldados do governador conduziram Jesus para o 
pretório e reuniram toda a coorte à volta dele. 
Despiram-no e envolveram-no com um manto 
escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-
lha na cabeça, e uma cana na mão direita. Dobrando o 
joelho diante dele, escarneciam-no, dizendo: «Salve! 
Rei dos Judeus!» E, cuspindo-lhe no rosto, agarravam 
na cana e batiam-lhe na cabeça. Depois de o terem 
escarnecido, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe as suas 
roupas e levaram-no para ser crucificado. (Mt 27, 27-
31) 
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Rezamos este mistério lembrando a humilhação 
sentida por uma pessoa que abortou. 
 
Pai Nosso... 
 
1. Pela rapariga de 14 anos incapaz de enfrentar a sua 
própria mãe. 
Ave Maria... 
2. Pela mulher que não consegue ler artigos sobre o 
aborto sem se sentir humilhada. 
Ave Maria. 
3. Pela jovem que continua o seu trabalho no grupo de 
jovens da Igreja, escondendo, receosa, a verdade. 
Ave Maria... 
4. Pela jovem que fica grávida apesar de se ter gabado 
pelo “cuidado” que ela e o seu namorado tiveram. 
Ave Maria... 
5. Pelo homem ou mulher, paroquianos ativos, que 
choram no seu íntimo quando se fala de aborto. 
Ave Maria... 
6. Pela mãe que vê a sua filha transformar-se numa 
mulher e não consegue falar-lhe sobre a sexualidade. 
Ave Maria... 
7. Pela mulher cuja humilhação por estar grávida a leva 
a ir contra os seus princípios. 
Ave Maria... 
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8. Pelo homem que, ao fim de algum tempo, cai em si 
e sente o desgosto e a humilhação de ter decidido 
matar o seu próprio filho. 
Ave Maria... 
9. Pelo médico que ensina os seus alunos a realizar um 
parto, enquanto ele próprio realiza abortos. 
Ave Maria... 
10. Pelo psicólogo e pelo assistente social que cedem 
à pressão do “politicamente correto” deixando-se 
influenciar e influenciando negativamente as pessoas 
que procuram o seu conselho e a sua ajuda. 
Ave Maria... 
 
 
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,  
Assim 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. 
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No 4º mistério contemplamos Jesus a caminho do 
calvário carregando a cruz 
 
Quando o iam conduzindo, lançaram mão de um certo 
Simão de Cirene, que voltava do campo, e carregaram-
no com a cruz, para a levar atrás de Jesus. Seguiam 
Jesus uma grande multidão de povo e umas mulheres 
que batiam no peito e se lamentavam por Ele. Jesus 
voltou-se para elas e disse-lhes: «Filhas de Jerusalém, 
não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e 
pelos vossos filhos; pois virão dias em que se dirá: 
'Felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os 
peitos que não amamentaram’. Hão-de, então, dizer 
aos montes: 'Caí sobre nós!' E às colinas: 'Cobri-nos!' 
Porque, se tratam assim a árvore verde, o que não 
acontecerá à seca?’» E levavam também dois 
malfeitores, para serem executados com Ele. (Lc 23, 
26-32) 
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Rezamos este mistério lembrando a culpa sentida 
pelas pessoas que fazem um aborto.  
 
Pai Nosso... 
 
1. Pela rapariga que não consegue encarar os pais 
depois do aborto. 
Ave Maria... 
2. Pela jovem que pensa em suicidar-se, convencida de 
que já não merece viver. 
Ave Maria... 
3. Pela jovem mulher que não consegue entrar numa 
igreja porque se sente em pecado. 
Ave Maria... 
4. Pelo casal que acredita ser incapaz de conceber 
outro filho como castigo pelo seu crime. 
Ave Maria... 
5. Pela mulher e pelo homem cuja culpa os impede de 
aceitar o amor dos outros. 
Ave Maria... 
6. Pela mulher e pelo homem cuja culpa os impede de 
educar os seus próprios filhos. 
Ave Maria... 
7. Pela mulher ou pelo homem, de tal forma 
carregados de culpa, que nem o perdão sacramental 
de Deus conseguem acolher. 
Ave Maria... 
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8. Pelo homem que sofre por não ter conseguido evitar 
que a sua mulher fizesse um aborto.  
Ave Maria... 
9. Pelos pais que obrigam a filha a fazer um aborto, 
julgando que é o melhor para ela. 
Ave Maria... 
10. Pela pessoa que sofre por saber que os seus 
conselhos conduziram à morte dum bebé. 
Ave Maria... 
 
 
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,  
Assim 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. 
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No 5º mistério contemplamos a crucifixão e morte de 
Jesus 
 
Junto à cruz de Jesus estavam, de pé, sua mãe e a irmã 
da sua mãe, Maria, a mulher de Cleopas, e Maria 
Madalena. Então, Jesus, ao ver ali ao pé a sua mãe e o 
discípulo que Ele amava, disse à mãe: «Mulher, eis o 
teu filho!» Depois, disse ao discípulo: «Eis a tua mãe!» 
E, desde aquela hora, o discípulo acolheu-a como sua. 
(Jo 19, 25-27) 
 
Desde o meio-dia até às três horas da tarde, as trevas 
envolveram toda a terra. Cerca das três horas da tarde, 
Jesus clamou com voz forte: Eli, Eli, lemá sabactháni? 
isto é: Meu Deus, meu Deus, porque me abandonaste? 
(Mt 27, 45-46)  
 
Por volta do meio-dia, as trevas cobriram toda a região 
até às três horas da tarde. O Sol tinha-se eclipsado e o 
véu do templo rasgou-se ao meio. Dando um forte 
grito, Jesus exclamou: «Pai, nas tuas mãos entrego o 
meu espírito.» Dito isto, expirou. (Lc 23, 44-46)  
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Rezamos este mistério confiando à misericórdia 
divina os vários tipos de morte que acompanham o 
aborto. Entregamos ao Senhor todos os danos 
(físicos, psicológicos e espirituais) causados pelo 
aborto. 
 
Pai Nosso… 
 
1. Pela criança que morre no útero da sua mãe. 
Ave Maria... 
2. Pela jovem mãe que morre durante um aborto. 
Ave Maria... 
3. Pela morte espiritual da mulher que faz um aborto.  
Ave Maria... 
4. Pela morte da esperança num homem que não 
consegue impedir a mulher de abortar.  
Ave Maria... 
5. Por um casamento que acaba como resultado de um 
aborto. 
Ave Maria... 
6. Pelo fim dos sonhos de uma jovem, abafados pelo 
sentimento de culpa. 
Ave Maria... 
7. Pelas muitas mortes que ocorrem na vida de quem 
não consegue aceitar o perdão de Deus. 
Ave Maria... 
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8. Pela morte emocional de um homem que, por 
conveniência, abandona a mulher e os filhos. 
Ave Maria... 
9. Pela morte espiritual do médico que usa o que 
aprendeu sobre a forma de dar à luz, para destruir 
vidas ainda no útero das suas mães. 
Ave Maria... 
10. Pela morte espiritual dos psicólogos, assistentes 
sociais, enfermeiros que passam a vida a aconselhar as 
mulheres a matar os seus bebés. 
Ave Maria... 
 
 
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,  
Assim 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. 
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Mistério Glorioso da Ressurreição 
 
Maria estava junto ao túmulo, da parte de fora, a 
chorar. Sem parar de chorar, debruçou-se para dentro 
do túmulo, e contemplou dois anjos vestidos de 
branco, sentados onde tinha estado o corpo de Jesus, 
um à cabeceira e o outro aos pés. Perguntaram-lhe: 
«Mulher, porque choras?» E ela respondeu: «Porque 
levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram.» 
Dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus, de pé, mas 
não se dava conta que era Ele. E Jesus disse-lhe: 
«Mulher, porque choras? Quem procuras?» Ela, 
pensando que era o encarregado do horto, disse-lhe: 
«Senhor, se foste tu que o tiraste, diz-me onde o 
puseste, que eu vou buscá-lo.» Disse-lhe Jesus: 
«Maria!» Ela, aproximando-se, exclamou em hebraico: 
«Rabbuni!» - que quer dizer: «Mestre!» Jesus disse-
lhe: «Não me detenhas, pois ainda não subi para o Pai; 
mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: Subo para 
o meu Pai, que é vosso Pai, para o meu Deus, que é 
vosso Deus.» Maria Madalena foi e anunciou aos 
discípulos: «Vi o Senhor!» E contou o que Ele lhe tinha 
dito. (Jo 20, 11-18) 
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Rezamos este mistério confiando na possibilidade de 
cura interior e de regeneração, tão ansiosamente 
desejadas pelos que sofrem a dor e o desgosto de ter 
passado pelo aborto, pedindo ao Senhor o 
fortalecimento da fé, da esperança e da caridade, que 
é proporcionada pela graça do perdão de Deus.  
 
Pai Nosso... 
 
1. Para que haja mais amor entre pais e filhos. 
Ave Maria... 
2. Para que os educadores assumam com maior 
responsabilidade a sua tarefa na área da sexualidade e 
do amor. 
Ave Maria... 
3. Para que haja mais pessoas amorosamente 
dedicadas à causa da vida 
Ave Maria... 
4. Para que haja mais caridade e sensibilidade para 
com as pessoas que passaram pela dor do aborto. 
Ave Maria... 
5. Pela coragem dos que sofrem com o drama do 
aborto, para que possam dar o passo de aceitar, de 
braços abertos, o caminho da cura interior. 
Ave Maria... 
6. Para que haja cada vez mais serviços a oferecer 
alternativas ao aborto. 
Ave Maria... 
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7. Em ação de graças pelas pessoas que acompanham 
as vítimas do aborto no seu processo de cura. 
Ave Maria... 
8. Em ação de graças pelos casais que se apoiam 
mutuamente de cada vez que nasce um bebé. 
Ave Maria... 
9. Em ação de graças pelos técnicos de saúde que 
acolhem a vida e propõem soluções construtivas, 
perante uma gravidez difícil. 
Ave Maria... 
10. Em ação de graças por todos os que defendem 
incondicionalmente a vida, sem medos nem 
constrangimentos. 
Ave Maria... 
 
 
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,  
Assim 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. 
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Rezamos três Ave Marias em honra da pureza de 
Nossa Senhora e pelas intenções do Santo Padre, 
tendo presente todos os que passaram pela dor do 
aborto. 
 
Rezamos para que a sua fé seja cada vez maior, para 
que possam vir a acreditar e a acolher a Misericórdia 
de Deus. 
Ave Maria... 
 
Rezamos para que a sua esperança seja cada vez 
maior, para que possam olhar o futuro com a alegria 
de quem se sabe alcançado pela Redenção operada 
por Cristo. 
Ave Maria... 
 
Rezamos para que o seu amor seja cada vez maior, 
para que possam aceitar o amor de Deus e descobrir a 
verdadeira humildade nos seus corações. 
Ave Maria... 
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Concluímos a nossa oração por todos os que passam 
pela dor do aborto, invocando de novo a intercessão 
de Maria, Mãe da Igreja, que, ao aceitar a “espada que 
trespassou o seu coração”, se identifica com todos os 
seus filhos em sofrimento. 

 

 
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. 
Ámen. 
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Ladainha de Nossa Senhora 
 
 
Senhor, tende piedade de nós 
Cristo, tende piedade de nós 
Senhor, tende piedade de nós 
 
Jesus Cristo, ouvi-nos 
Jesus Cristo, atendei-nos 
 
Deus Pai do céu, tende piedade de nós 
Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós 
Deus Espírito Santo, tende piedade de nós 
Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende 
piedade de nós 
 
Santa Maria, rogai por nós. 
Santa Mãe de Deus, rogai por nós. 
Santa Virgem das virgens, rogai por nós. 
Mãe de Cristo, rogai por nós. 
Mãe da Igreja, rogai por nós. 
Mãe da divina graça, rogai por nós. 
Mãe puríssima, rogai por nós. 
Mãe castíssima, rogai por nós. 
Mãe sempre virgem, rogai por nós. 
Mãe imaculada, rogai por nós. 
Mãe digna de amor, rogai por nós. 
Mãe admirável, rogai por nós. 
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Mãe do bom conselho, rogai por nós. 
Mãe do Criador, rogai por nós. 
Mãe do Salvador, rogai por nós. 
Virgem prudentíssima, rogai por nós. 
Virgem venerável, rogai por nós. 
Virgem louvável, rogai por nós. 
Virgem poderosa, rogai por nós. 
Virgem clemente, rogai por nós. 
Virgem fiel, rogai por nós. 
Espelho de perfeição, rogai por nós. 
Sede da Sabedoria, rogai por nós. 
Fonte de nossa alegria, rogai por nós. 
Vaso espiritual, rogai por nós. 
Tabernáculo da eterna glória, rogai por nós. 
Moradia consagrada a Deus, rogai por nós. 
Rosa mística, rogai por nós. 
Torre de Davi, rogai por nós. 
Torre de marfim, rogai por nós. 
Casa de ouro, rogai por nós. 
Arca da aliança, rogai por nós. 
Porta do céu, rogai por nós. 
Estrela da manhã, rogai por nós. 
Saúde dos enfermos, rogai por nós. 
Refúgio dos pecadores, rogai por nós. 
Consoladora dos aflitos, rogai por nós. 
Auxílio dos cristãos, rogai por nós. 
Rainha dos Anjos, rogai por nós. 
Rainha dos Patriarcas, rogai por nós. 
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Rainha dos Profetas, rogai por nós. 
Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. 
Rainha dos Mártires, rogai por nós. 
Rainha dos confessores da fé, rogai por nós. 
Rainha das Virgens, rogai por nós. 
Rainha de todos os Santos, rogai por nós. 
Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós. 
Rainha assunta ao céu, rogai por nós. 
Rainha do santo Rosário, rogai por nós. 
Rainha da paz, rogai por nós. 
 
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, 
perdoai-nos, Senhor. 
 
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, 
ouvi-nos, Senhor. 
 
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, 
tende piedade de nós. 
 
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. 
Para que sejamos dignos das promessas de Cristo 
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A Vinha de Raquel é um caminho de Esperança, é uma 
obra de Compaixão e Misericórdia que surgiu no seio 
da Igreja e que visa o acompanhamento, o apoio 
espiritual e psicológico, individual ou em grupo a quem 
sofre por ter passado pela dor do aborto.  
 
 
Coordenadora em Portugal:  
Dr.ª Maria José Vilaça (Psicóloga) 
Assistente Espiritual: 
Pe. Rui Pedro Carvalho 
 
Contactos: 
Tlm.: 917354602. 
E-mail: apoio@vinhaderaquel.org 
www.facebook.com/vinhaderaquel/ 
www.vinhaderaquel.org 
 
 
O resultado da venda deste livro reverte a favor da obra Vinha de 

Raquel, um caminho de cura interior psicológica e espiritual para 

quem vive a dor do arrependimento e sofre por ter estado envolvido 
no aborto voluntário. 
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Fundação AIS 
ao serviço dos cristãos que sofrem em silêncio 

 
 
A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) é uma 
Fundação Pontifícia, depende diretamente da Santa Sé 
e, a pedido do Santo Padre, ajuda os cristãos onde 
quer que eles se encontrem perseguidos, refugiados 
ou ameaçados. 
 
Para além da sede na Alemanha, existem secretariados 
em 17 países espalhados pela Europa, América e 
Austrália. Anualmente chegam à sede central quase 10 
mil projetos com pedidos de ajuda vindos de todo o 
mundo. Missionários, sacerdotes, leigos, religiosas e 
catequistas dependem do apoio da Fundação AIS para 
subsistirem e poderem levar uma mensagem de 
esperança aos que mais precisarem. 
 
Em Portugal, a Fundação AIS começou em 1995 com a 
abertura de um pequeno secretariado em Lisboa e, 
mais tarde, uma casa em Fátima. 
 
Para mais informações, contacte a Fundação AIS e ser-
lhe á enviada documentação gratuita. 
 


