
ROMARIA DIOCESANA AO CONVENTO DA PENHA 
EM ORAÇÃO COM MARIA 

 
Faz-se primeiro a Profissão de Fé:    Creio em Deus Pai... 
 
Mistérios da Alegria. 

 
1 - O Pai se inclina sobre Maria e a torna Mãe por obra do  
Espírito Santo.  E Maria disse: Eis a serva do Senhor.  
O Pai nos dá o seu Filho, que se doa todo a nós para libertar-nos da escravidão do pecado. 
Maria servidora nos ensina a servir. 
 
2- A presença de Jesus no seio de Maria faz João exultar de alegria. Maria foi às pressas 
para a região montanhosa. Subir a montanha da Penha é viver as alegrias de Nossa 
Senhora. O serviço de Maria antecipa o de Jesus e da Igreja. 
 
3- O anjo anuncia uma grande alegria para todos: nasceu o Salvador. “E o Verbo se fez 
carne”. Aquele que é a Palavra se fez humano para viver entre nós. A Igreja está presente 
no mundo para servir. 
 
4- O Menino apresentado no Templo é oferta pura e santa. “Não pedistes ofertas nem 
vítimas por nossos pecados, então eu vos disse: Eis que venho fazer a vossa vontade”. 
 
5- Jesus no Templo revela o seu mistério de Filho tudo dedicado às coisas do Pai. Jesus 
viveu e morreu para glorificar o Pai. Tudo fica em segundo plano quando se trata de dar 
glória a Deus. 
 

Mistérios da Glória 
 

1- Jesus resuscitado é o Senhor da glória. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia! O Senhor 
ressuscitou como disse, aleluia! 
 

2- Com a ascensão, o Filho de Maria foi exaltado à direita do Pai. Isto é, igual em poder 
e dignidade. Subamos a montanha, elevemos os nossos corações. 

 
3- O dom do Espírito Santo dá vida à Igreja. Peçamos ao Espírito Santo que afervore o 

nosso coração e nos guie. Vindo a nós como línguas de fogo acenda, ilumine e 
purifique as nossas almas para que possamos ser luz para os outros. 

 

 
4- Com a Assunção Maria antecipa nosso destino: a ressurreição no último dia. Deus 

nos criou para a vida e para a felicidade. Olhar para Maria reforça nossa esperança. 
Com tantos desafios na vida não desanimamos. 
 

5-  Em Maria, glorificada junto do Pai, vemos a realidade definitiva dos que creem. 
Participaremos intimamente da vida de Deus. Assim reafirmamos o nosso 
compromisso de transformar a face da terra. 
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