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ROSARIO CONTEMPLATIVO 

Sugestões para rezar o Rosário pela Paz 

  

1. Escolha uma oração do coração 

"Senhor, ensina-nos a rezar". Como nos aproximarmos do coração do Senhor? Contemplando suas             
palavras e gestos, toda a sua vida. Maria é quem conhece melhor o coração do Filho. Entre nesta                  
oração com a Virgem Maria, e deixe-se conduzir pelo Espírito do Senhor.  

O Rosário é uma oração simples nascida da boca e do coração do filho à sua mãe. No Rosário, se                    
"aprende de Maria a contemplar a beleza do rosto de Cristo e a sentir a profundidade de seu amor"                   
(São João Paulo II). Através da oração do Rosário aprendemos a olhar para Jesus como Maria fez.                 
Ela é a primeira discípula de Jesus.  

Ela nos ajuda a contemplar seu Filho, a escutá-lo, a estar com Ele e a segui-lo. 

Convidamos você a "preparar seu rosário" para que esta oração possa transformar seu coração. Com               
a oração do Rosário você pode contemplar a vida de Jesus e aprender seu estilo e seus gestos.                  
Rezando o Rosário, você é convidado a unir a sua oração à oração de outros irmãos e irmãs em todo                    
o mundo que rezam em suas casas, em seus locais de trabalho, em outros ambientes, colaborando                
em uma missão de compaixão pelo mundo.  

O Papa Francisco nos convida a rezar o Rosário pela paz no mundo: "Através da intercessão da                 
Virgem Maria, o Senhor conceda a graça de sermos artesãos da paz e isso começa em casa, na                  
família, em nossas comunidades". Através desta oração, você é chamado a ser um apóstolo da               
missão de Jesus pela oração e pelo oferecimento de sua vida.  

Ao rezar o Rosário, deixe que o Espírito Santo transforme o seu coração.  

Contemplando os mistérios da vida de Jesus, seu coração está sintonizado com suas atitudes de               
compaixão e misericórdia. Desta forma, você deixa seu coração se tornar o coração de um               
discípulo, e você se torna um apóstolo de uma missão de compaixão em seus ambientes e no                 
mundo. 

  

2. Rezar ao ritmo das Palavras 

Sabia que rezar o Rosário pode ajudá-lo a descansar o seu coração?  

O Rosário é uma oração rítmica e musical que dá descanso ao espírito. Ao contemplar cada mistério                 
do Evangelho, preparamo-nos para rezar:  

- Um Pai Nosso  
- Dez Ave-Marias  
- Um Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo  



A repetição dessas orações dá ritmo à sua oração como se fosse o "sopro da alma". É uma oração                   
afetiva que ajuda você a manter em seu coração as imagens do Evangelho da vida de Jesus que você                   
está contemplando. É música comovente que desperta o coração. 

Você pode começar o Rosário fazendo uma leitura devagar do Evangelho, de algum dos mistérios               
da vida de Jesus correspondente ao dia, para ter presente na memória essa cena evangélica enquanto                
você reza as dez Ave-Marias. 

  

3. Entre no Rosário Contemplativo  

Você se anima a ir às profundezas do Evangelho com esta oração?  

● Entre devagar na contemplação da vida de Jesus através do Rosário: 
● Encontre um tempo de calma e determine quanto tempo você quer rezar.  
● Escolha um lugar tranquilo e uma posição corporal que ajude você a estar bem. 
● Respire com calma, acalme seu coração e entre na presença do Senhor.  
● Contemple a imagem do relato do Evangelho. 
● Ouça ou leia essa história lentamente. 
● Faça silêncio e deixe a leitura ecoar em seu coração.  
● Enquanto você reza as orações [Pai Nosso + 10 Ave-Marias + Glória] contemple a imagem               

e imagine o que acontece nessa história.. 

Quando iniciar a oração da dezena, traga ao seu coração a palavra, imagem ou circunstância da                
oração que ecoa em você. Preste atenção à imagem contemplada e a recorde enquanto você reza o                 
Rosário, como se estivesse presente naquele momento.  

A chave para rezar o Rosário junto com o Evangelho está em manter sua atenção neste relato da                  
vida de Jesus (mistério) enquanto você reza o Pai Nosso e as 10 Ave-Marias. É muito importante                 
procurar ver e ouvir, estar com Jesus. No final, conclua com uma Glória ao Pai. Aproveite e sinta a                   
vida de Jesus acompanhado por Maria. 

Lembre-se do que diz o Papa Francisco: "Ao repetirmos ‘Ave-Maria’, meditamos sobre os mistérios              
gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos da vida de Cristo, mas também de nossa vida, porque               
caminhamos com o Senhor". 

  

 

  



 

Relatos dos Mistérios Gozosos do Evangelho 

Convidamos você a contemplar a história da infância de Jesus. O início da família de Nazaré, onde                 
Jesus nasceu e viveu como mais um de seu povo. O projeto de amor do Pai pela humanidade que se                    
manifestou plenamente na vida diária de Jesus. Você também pode em seu dia a dia unir-se à                 
missão de Jesus, no trabalho, em sua família, nos estudos. O Senhor está presente em pessoas                
específicas, em lugares e situações concretas. Ao rezar estes mistérios recorde na oração e no               
coração de todas as famílias do mundo em sua diversidade de raças, culturas e situações de vida,                 
pois são verdadeiros tesouros da humanidade que devemos proteger de forma concreta. 

  

1. A Anunciação – conforme Lucas 1,26-38 

O Senhor olhou para a terra e todos os seres humanos nela. Ele olha para nós a partir de nossa                    
pobreza, necessidades e fraquezas, e, olhando para nós desta forma, decide que o Filho deve               
tornar-se homem e nos ensinar a viver ao seu estilo, o do amor. Maria é escolhida para ser a mãe de                     
Jesus, Filho de Deus. Assim, o Evangelista Lucas nos diz: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está                 
contigo. Não tenhas medo, Maria, achaste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho,                 
ao qual porás o de Jesus". O Senhor aproxima-se de cada um de nós para que possamos descobrir o                   
caminho, a verdade e a vida. Sinta-se convidado a continuar dando o seu sim ao Senhor para que                  
Ele entre em sua vida, para que você possa levá-lo a seus irmãos. O Papa Francisco nos diz que "a                    
nossa alegria é Jesus Cristo, o seu amor fiel e inesgotável". E que nossas vidas com liberdade e                  
alegria devem ser testemunho para os que estão longe do Senhor. Reze esta dezena por aqueles que                 
se afastaram da fé, para que através da nossa oração e testemunho evangélico, possam redescobrir a                
beleza da vida cristã. 

   

2. A visita de Maria a Isabel – conforme Lucas 1,39- 45  

Depois de ter recebido a notícia de que seria a Mãe de Jesus e que também sua prima estava                   
esperando um filho, Maria partiu sem demora para ajudar Isabel. Maria é portadora da salvação e                
Isabel sabe disso e sente isso, pois seu filho, João, pula de alegria em seu ventre com a visita. É o                     
encontro de duas mães, duas grandes mulheres colaboradoras da salvação. Assim narra do             
Evangelho de Lucas: “Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino pulou no seu ventre e                 
ela ficou cheia do Espírito Santo”. Contemple a cena, fique nela, veja como eles se encontram,                
conversam e gostam de compartilhar suas alegrias. Ofereça esta dezena pelas mulheres de todo o               
mundo. O Papa Francisco nos diz que a contribuição das mulheres em todas as áreas do trabalho                 
humano, começando pela família, é inegável. Devemos ser verdadeiramente solidários com aquelas            
que estão em situações muito duras, pelas que são desprezadas, marginalizadas e até mesmo              
reduzidas à escravidão. Peça a Maria com fé para que em todos os países do mundo as mulheres                  
sejam honradas e respeitadas, e sua essencial contribuição social seja valorizada sempre mais. 

  



 

3. O nascimento de Jesus – conforme Lucas 2,1-20  

A hora em que o Filho de Deus vai nascer se aproxima. Maria e José estão longe de casa, pois                    
tiveram que viajar para o recenseamento. Um estábulo é o lugar que encontraram e lá preparam tudo                 
para o nascimento. São Lucas narra no Evangelho: “Quando estavam lá, chegou o tempo em que ela                 
devia dar à luz. Ela teve seu filho primogênito, enrolou o em faixas e o colocou numa manjedoura”.                  
Fique com a família de Nazaré; o Menino nasceu e eles podem precisar de você para ajudá-los.                 
Imagine que você está com eles no presépio. Em que você poderia colaborar? Ao rezar esta dezena                 
recorda o que o Papa Francisco nos diz sobre as famílias: "são um tesouro". E acrescenta: "O ritmo                  
de vida atual, o estresse, a pressão do trabalho e também a falta de atenção das instituições, podem                  
colocar as famílias em risco. É necessário promover medidas concretas e desenvolver o seu papel na                
sociedade com uma boa política familiar". Reze pedindo à família de Nazaré para que as grandes                
escolhas econômicas e políticas protejam a família como o tesouro da humanidade. 

  

4. A apresentação do Menino Jesus no Templo – conforme  Lucas 2, 21-26 

A família de Nazaré vai ao Templo. Lá, apresentarão Jesus e farão a oferta como previsto na Lei de                   
Moisés. O Evangelho de Lucas diz: “E quando chegou o dia em que, segundo a Lei de Moisés,                  
deviam ser purificados, levaram-no a Jerusalém, para a apresentação ao Senhor, conforme o que              
está escrito na Lei do Senhor”. Ana e Simeão estavam lá e reconheceram naquele Menino o enviado                 
anunciado pelos profetas. O Messias estava lá. Simeão levantou o Menino e louvou a Deus. Do                
mesmo modo fez Ana. Uma criança traz a salvação. Acompanhe a cena com seu coração, louvando                
e agradecendo com Simeão e Ana pelo Menino Jesus. O Papa Francisco nos convida a rezar pelas                 
crianças forçadas a empunhar armas, como se fossem soldados. Reze esta dezena para que a               
dignidade das crianças seja respeitada e chegue ao fim toda forma de escravidão. Peça a intercessão                
de Ana e Simeão para que em nenhuma parte do mundo exista mais meninos soldados. 

  

5. O Menino perdido e encontrado no Templo – conforme  Lucas 2, 41-50 

O Evangelho narra que a família de Nazaré foi ao Templo para a festa da Páscoa. Jesus tinha doze                   
anos. A caravana voltou, mas Jesus ficou em Jerusalém. Seus pais, não o encontrando, voltaram               
para procurá-lo. Imagine-se na caravana e acompanhe Maria e José que procuram Jesus. Veja como               
eles se sentiram, o que estariam pensando, e ajude-os a encontrar o Menino. O Papa Francisco nos                 
diz que a família é um dos bens mais preciosos da humanidade. Mas não é também o mais                  
vulnerável? Quando a família não é protegida e começam as questões econômicas e os problemas               
de saúde, as crianças crescem em uma certa atmosfera de tristeza. Reze esta dezena, pedindo a José                 
e Maria, que sabem dos problemas, por todas as famílias em dificuldade para que recebam o apoio                 
necessário, e pelas crianças para que cresçam em ambientes saudáveis e calmos. 

  

 



6. Oração final à Mãe de Guadalupe - Papa Francisco 

Bendito sejais, Senhor,  
Deus do céu e da terra,  
que com vossa misericórdia e justiça  
despedistes o soberbo  
e elevastes os humildes;  
desta vontade admirável de vossa providência nos deixastes um sublime exemplo  
no Verbo Encarnado e em sua Virgem Mãe: vosso Filho que voluntariamente se rebaixou  
até a morte na cruz,  
brilha na glória eterna  
e está sentado à vossa direita  
como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores;  
e a Virgem que desejou chamar-se de vossa escrava,  
foi eleita Mãe do Redentor  
e verdadeira Mãe daqueles que vivem,  
e agora, elevada acima dos coros dos anjos,  
reina gloriosamente com seu Filho, intercedendo por toda a humanidade 
 como uma advogada de graça  
e Mãe de misericórdia.  
Olha, Senhor, bondosamente estes vossos filhos que, coroando visivelmente 
 a imagem da Mãe do vosso Filho, 
 reconhecem n’Ele o Rei do universo  
e invocam a Virgem como Rainha.  
Fazei que, seguindo o vosso exemplo,  
consagrem a Vós as suas vidas e,  
cumprindo a lei do amor,  
possam servir uns aos outros com diligência,  
negando-se a si mesmos e com entrega generosa 
 ganhem para Vós a seus irmãos;  
que, buscando a humildade na terra, sejam um dia elevados aos céus,  
onde Vós mesmo colocareis  
na cabeça de vossos fiéis a coroa da vida.  
Por Jesus Cristo, nosso Senhor.  
Amém. 

  

  



Relatos dos Mistérios Luminosos do Evangelho 

Começamos a contemplação da Vida Pública de Jesus desde seu Batismo até a Última Ceia. Jesus                
revela a missão que lhe foi confiada pelo Pai, caminhando pelos povoados e cidades, misturando-se               
com as pessoas simples de seu povo. Em cada dezena destes mistérios caminhe com Jesus, olhe                
para seus gestos, escute suas palavras e aprenda o seu estilo de vida. Através deste itinerário Jesus                 
se revela. Você está convidado a amá-lo e a continuar colaborando com Ele em sua missão de                 
compaixão pelo mundo, assumindo a responsabilidade por seus irmãos e irmãs e promovendo a              
cultura do encontro. 

  

1. O batismo de Jesus – conforme Mateus 3,13-17  

O Senhor começa sua vida pública e você pode ir com Ele; você pode ficar na fila esperando a vez                    
de ser batizado com Jesus. Imagine o Senhor esperando e você está presente na cena. João Batista                 
ao vê-lo lhe diz: “Eu é que devo ser batizado por ti. E tu vens ao meu encontro? Respondeu lhe                    
Jesus: Deixa estar por enquanto, porque assim é que convém cumprirmos toda a justiça. Então, João                
consentiu”. O Pai se agrada por este gesto humilde de seu Filho de deixar-se batizar como um dos                  
muitos da Galileia. Contemple a cena: Jesus se faz solidário com todos. Torne-se também solidário               
e reze esta dezena pelos jovens da África que são a riqueza desse Continente. O Papa Francisco nos                  
diz que "se um jovem não tem chance de educação, o que ele pode fazer no futuro?" Reze para que                    
os jovens do continente africano tenham acesso à educação e trabalhem nos seus próprios países. 

  

2. As bodas de Caná – conforme João 2,1-10  

Jesus e seus discípulos foram convidados para uma festa de casamento juntamente com Maria, sua               
mãe. Imagine-se entre os convidados e fique à mesa com Jesus. De repente você ouve Maria                
dizendo a seu Filho: “Eles não têm mais vinho”. Jesus respondeu: “Mulher, que relação há entre                
mim e ti? Minha hora ainda não chegou”. Sua mãe disse aos serventes: “Fazei tudo que ele vos                  
mandar”. Uma festa que não se acaba, uma alegria que não termina, e a água se torna vinho, para                   
que a vida possa continuar a ser celebrada, pois Jesus está no meio deles. Fique com Maria e                  
aproveite esta cena. Lembre-se do que nos diz o Papa Francisco: "Vocês, jovens, têm na Virgem                
Maria uma razão para a alegria e uma fonte de inspiração". Reze esta dezena do Rosário pedindo                 
forças para sonhar e trabalhar pela paz, oferecendo-a pelos jovens, especialmente os da América              
Latina, para que, seguindo o exemplo de Maria, respondam ao chamado do Senhor para comunicar               
ao mundo a alegria do Evangelho. 

  

3. O anúncio do Reino de Deus – conforme Mateus 5. 6. 7.  

Por caminhos e povoados, o Senhor proclama o Reino de Deus. Ele convida a todos e proclama o                  
amor de seu Pai, mas, especialmente, àqueles que são excluídos, marginalizados e pobres. Sinta-se              
convidado pelo Senhor a ouvi-lo quando diz: “Felizes os pobres em espírito, felizes os aflitos,               
felizes os mansos e humildes, felizes os famintos e sedentos da justiça, felizes os misericordiosos,               



felizes os puros de coração, e felizes os promotores da paz, felizes os perseguidos por causa da                 
justiça. Felizes sereis quando vos ofenderem, perseguirem e disserem todo tipo de calúnia contra              
vós por minha causa". Deixe estas palavras ecoarem em seu coração. Reze esta dezena pelos leigos                
que estão na vanguarda da vida da Igreja, que arriscam, que não têm medo e que oferecem razões de                   
esperança aos mais pobres, excluídos e marginalizados. Peça para que os leigos cumpram sua              
missão específica, a missão que receberam no batismo, colocando sua criatividade a serviço dos              
desafios do mundo de hoje e anunciem com o exemplo de suas vidas a presença do Reino de Deus                   
entre nós. 

  

4. A Transfiguração – conforme Mateus 17,1-13  

O Evangelho de Mateus nos diz que “Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e seu irmão João, e os                   
levou a um lugar à parte, sobre um alto monte. Transfigurou se diante deles: seu rosto brilhava                 
como o sol e sua roupa tornou se branca como a luz”. No meio da vida diária partilhada com Jesus,                    
esses três amigos são levados pelo Senhor para um lugar alto e isolado, e nesse encontro eles                 
testemunham a divindade do Mestre. Aqui, mais uma vez e como no batismo, o Pai se apresenta e                  
confirma seu Filho. Você também, como os discípulos, é convidado para este encontro pessoal e               
profundo com o Senhor para ouvir o Filho amado do Pai. Enquanto você rezar essa dezena,                
imagine-se descendo da montanha com Jesus e os três discípulos e sendo convidado a transmitir em                
sua vida diária a paz e a alegria experimentadas neste encontro. O Papa Francisco nos convida a                 
construir, entre todos e em todas as realidades humanas, a cultura do encontro por um mundo de                 
paz. Reze esta dezena a partir deste convite do Papa e para que encontremos meios, através do                 
esporte, para incentivar o encontro fraterno e ser um veículo de fraternidade que contribua para a                
paz no mundo. 

  

5. A instituição da Eucaristia – conforme Mateus 26,26-29  

O Senhor janta com seus discípulos, sabendo que em poucas horas Ele será separado deles. Ele se                 
despede com um gesto de entrega e humildade, lavando-lhes os pés em sinal de serviço e permanece                 
com eles na Eucaristia que alimenta, dá vida e se fortalece. Entre nesta cena com sua imaginação e                  
sente-se à mesa com o Senhor. O Evangelho de Mateus nos diz que “durante a ceia, Jesus tomou o                   
pão e, tendo dito a fórmula da bênção, partiu-o e o distribuiu aos seus discípulos, dizendo: Tomai,                 
comei. Isto é o meu corpo”. Receba o pão e o convite de Jesus para que, através de uma missão de                     
compaixão pelo mundo, sua vida seja uma eucaristia permanente. Reze esta dezena pelos sacerdotes              
que no Altar consagram diariamente o Corpo e o Sangue do Senhor. O Papa Francisco nos pede                 
para rezarmos pelos sacerdotes que levam adiante o trabalho pastoral tantas vezes cansativo e na               
solidão, para que sintam-se ajudados e confortados pela amizade com o Senhor e com os irmãos e                 
irmãs. 

  

6. Oração Final à Mãe de Fátima - Papa Francisco 

Salve, Mãe do Senhor,  
Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima! 



 Bendita entre todas as mulheres,  
sois a imagem da Igreja revestida com luz da Páscoa,  
sois o orgulho de nosso povo,  
sois o triunfo diante dos ataques do mal.  
Profecia do Amor misericordioso do Pai, 
 Mestra do anúncio da Boa Notícia do Filho,  
sinal do fogo ardente do Espírito Santo,  
nos ensinais, neste vale de alegrias e dores,  
as verdades eternas que o Pai revela aos pequenos.  
Mostrai-nos a força do vosso manto protetor.  
Em vosso Coração Imaculado,  
sejais o refúgio dos pecadores  
e o caminho que leva a Deus.  
Unido aos meus irmãos,  
na Fé, Esperança e Amor,  
eu me entrego a vós.  
Unido aos meus irmãos, por vós, eu me consagro a Deus,  
ó Virgem do Rosário de Fátima.  
E quando, finalmente, eu for envolvido pela luz que vem de vossas mãos,  
darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos.  
Amém. 

   



Relatos dos Mistérios Dolorosos do Evangelho 

Começamos a contemplação da paixão e da morte de Nosso Senhor. O Senhor dá a sua vida pela                  
salvação do mundo. Olhando para Ele em sua entrega total, somos convidados a sair da               
globalização da indiferença, da mentalidade do egoísmo e da exclusão que promovem a cultura do               
descartável. Ofereça estes mistérios para que a paixão do Senhor possa ajudar-nos a promover em               
nossas vidas e em nossos ambientes a revolução da ternura e que nos acostumemos a lavar os pés                  
uns dos outros. 

  

1. A agonia de Jesus no Horto dos Oliveiras – conforme  Lucas 22,39-46  

O Senhor começa sua hora mais dolorosa. Ele sabe que a solidão e o abandono serão a única                  
companhia neste momento de rendição total. Jesus também sabe que este é um momento essencial               
no plano de amor do Pai pela humanidade, que Ele personificou em sua vida por tantos anos. Por                  
isso, como sempre faz em momentos decisivos, dirige-se ao Pai, rezando de joelhos. Prepare-se para               
acompanhar Jesus nestas horas em que se faz solidário com os homens e mulheres de todos os                 
tempos em suas dores, perseguições e sofrimentos. O Evangelho de Lucas diz que Jesus rezou assim                
ao seu Pai: “Pai, se queres, afasta de mim este cálice! Mas não se faça a minha vontade, mas a tua!”                     
Reze esta dezena pelos que são perseguidos por sua fé. O Papa Francisco nos diz que muitas                 
pessoas são forçadas a deixar suas casas, seus locais de culto, suas terras, suas afeições, como                
consequência de sua fé. Tantos são perseguidos e executados por serem cristãos. Reze para que               
essas pessoas experimentem o apoio das igrejas e comunidades através da oração e da ajuda               
material. 

  

2. A flagelação de Jesus – conforme Lucas 22,63-6 – 23,22 

A situação da injustiça beira ao ridículo; nada faz sentido, é tudo confusão, gritos e absurdo. No                 
meio deste circo que diverte o povo e garante as intenções distorcidas do poder, Jesus é brutalmente                 
chicoteado. São João nos diz no Evangelho: "Pilatos prendeu Jesus e ordenou-lhes para             
chicoteá-lo". O Mestre não responde nada, apenas se cala. Fique com Ele e acompanhe seu silêncio                
e sua dor. No entanto, diante das injustiças vividas pelos outros, Jesus nunca se calou. Como você                 
vive as injustiças do mundo? O Papa Francisco denuncia as injustiças e nos pede uma ação, por                 
exemplo, contra o tráfico de seres humanos: "Mesmo que tentemos ignorá-la, a escravidão não é               
algo de outras épocas. Diante desta trágica realidade, não podemos lavar as mãos se não quisermos                
ser, de alguma forma, cúmplices nestes crimes contra a humanidade. Não podemos ignorar que há               
escravidão no mundo atual, tanto ou mais do que antes. Ofereça esta dezena e reze com a Rede                  
Mundial de Oração do Papa pela acolhida generosa das vítimas do tráfico de seres humanos, da                
prostituição forçada e da violência". 

  



3. A coroação de espinhos – conforme Marcos 15,16-20  

A entrega silenciosa ganha profundidade e amplitude no coração de Jesus. A divindade se esconde e                
o Senhor sofre em sua carne e em espírito a dor por aqueles que ama. Ele escolhe aceitar até as                    
últimas consequências sua condição humana. O Senhor, com sua dor, torna-se solidário com nossas              
dores. Ele sofre vendo nossa violência, vendo como somos destruídos e divididos, e mesmo que nos                
mostre toda a profundidade do amor, da paz, da fraternidade, sofre ao ver que rejeitamos a vida e                  
continuamos a ser cúmplices do mal com nossas incoerências. "É uma contradição absurda", diz o               
Papa, "falar de paz, negociar a paz e, ao mesmo tempo, promover ou permitir o comércio de armas".                  
As guerras são guerras por problemas ou são guerras comerciais para vender armas no comércio               
ilegal e enriquecer os comerciantes da morte? Vamos acabar com esta situação". Reze esta dezena               
pelos responsáveis das nações, "para que se comprometam decididamente a acabar com o comércio              
de armas, que causa tantas vítimas inocentes". 

  

4. Jesus carrega a cruz – conforme João 19,16-17 

O Senhor caminha para a cruz. Nesta jornada dolorosa encontrará com sua Mãe, com as mulheres                
fiéis que o acompanharam, com alguns amigos. O Evangelista São João nos diz: “E eles se                
apoderaram de Jesus. Ele, carregando a cruz, saiu da cidade, rumo ao lugar chamado Calvário, em                
hebraico Golgothá". Imagine a cena e fique à beira da estrada para acompanhar a passagem do                
Mestre, com sua oração e seu amor por Ele. Reze este mistério por tantos que migram para outras                  
terras em busca de esperança. O Papa Francisco nos diz que devemos passar da indiferença e do                 
medo à aceitação do outro. Reze pelos países que acolhem grande número de refugiados e pessoas                
migrantes, para que não se sintam sozinhos nesta tarefa e sejam apoiados em seu esforço de                
solidariedade. 

  

5. A crucifixão e morte – conforme João 19,18  

O Evangelho de São João narra que “ali crucificaram Jesus juntamente com dois outros: um de cada                 
lado e Jesus no meio”. Permaneça aí perto da cruz com Jesus, com sua Mãe e as mulheres. Faça                   
silêncio e acompanhe a cena. Jesus é crucificado por amar aqueles que ninguém queria amar: o                
órfão, a viúva, o leproso, a prostituta, os cobradores de impostos. Jesus morre por amor de todos e                  
amando a todos. O Papa Francisco nos diz que a humanidade vive uma crise que não é apenas                  
econômica e financeira, mas é também uma crise ecológica, educacional, moral, humana. Quando             
falamos de crise, falamos de perigos e também de oportunidades. Qual é a oportunidade? Sermos               
solidários. Reze esta dezena para que cada um, em seus ambientes, fazendo bem o que lhe compete,                 
contribua para o bem comum e para a construção de uma sociedade em que a pessoa humana esteja                  
no centro. 

  

6. Oração final a Maria em momentos difíceis - Papa Francisco 

Santa Maria, cheia da presença de Deus, durante os dias de sua vida 



aceitastes humildemente a vontade do Pai, 
e não te deixastes levar pelas perturbações do Maligno. 
Junto a teu Filho intercedes por nossas dificuldades e necessidades, 
e com simplicidade e paciência, 
nos destes o exemplo de como desatar os nós de nossas vidas. 
E permanecendo para sempre como nossa Mãe, 
colocas em ordem e tornas mais claros os laços que nos unem ao Senhor. 
Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, 
Tu que com o coração materno desatas  
os nósque atrapalham nossas vidas, 
pedimos que recebas em tuas mãos 
a... (dizer seu nome completo) 
e que me libertes dos nós que me prendeme  
das confusões e enganos do Inimigo. 
Por tua graça e intercessão, com teu exemplo, 
Livra-nos de todo o mal, Nossa Senhora, 
e desatas os nós que nos impedem de unir-nos 
a Deus, para que livres de toda perturbação e erro,  
possamos encontrar 
Deus em todas as coisas, 
Confiando a Ele os nossos corações 
Para sempre servi-Lo em nossos irmãos e irmãs.  
Amém. 

   



Relatos dos Mistérios Gloriosos do Evangelho 

contemplação destes mistérios. O Pai ressuscitou o Filho e, assim, confirmou o estilo de vida de                
Jesus e sua missão. A morte foi vencida e não tem a última palavra. A promessa e a esperança se                    
abrem para os que acreditam em Jesus Vivo e Ressuscitado. A paz e a consolação é o que o                   
Ressuscitado traz aos seus apóstolos e amigos. E Ele envia a todos em uma missão de compaixão                 
pelo mundo. Procure trazer para a contemplação desses mistérios o mundo que o Senhor tanto ama,                
para que a partir de uma conversão que nos une a todos, cuidemos de nossa terra, nossa herança                  
comum, e de todos os seus habitantes. 

  

1. A Ressurreição – conforme Marcos 16,9 ss  

O Senhor venceu a morte e seus amigos são os primeiros a saber. Santo Inácio de Loyola                 
imagina que o Ressuscitado foi primeiro ao encontro de sua mãe. O Evangelista Marcos              
nos diz que “tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, Jesus apareceu              
primeiro a Maria Madalena. Depois disto, Ele apareceu a dois deles que estavam a caminho               
do campo. E também apareceu aos Onze, quando estavam à mesa”. Os Apóstolos o              
reconhecem nesses encontros e Jesus ressuscitado lhes envia em missão, para continuar o             
que haviam começado juntos: “Ide ao mundo inteiro, proclamai o Evangelho a todas as              
criaturas. Eis os milagres que acompanharão os que crerem: em meu nome expulsarão             
demônios, falarão línguas novas, pegarão em serpentes”. Hoje, você também é enviado            
como discípulo missionário, como apóstolo, para colaborar na missão de compaixão pelo            
mundo, tornando Jesus Cristo presente em seus ambientes. O Papa Francisco nos diz que              
vivemos em cidades que constroem torres, shopping centers, fazem negócios imobiliários,           
mas abandonam uma parte de si mesmas nas margens, nas periferias. Há uma multidão de               
pessoas sem trabalho, sem horizontes, sem saída. Reze esta dezena por todos os que estão               
sobrecarregados, especialmente os pobres, os refugiados e marginalizados, para que          
encontrem boa acolhida e apoio em nossas comunidades. 

  

2. A Ascensão – conforme Mateus 28,19-20  

Jesus Ressuscitado voltou ao Pai, e os apóstolos e as mulheres foram testemunhas. O Evangelista               
Mateus nos diz que, antes de partir, Ele lhes disse: “Ide, então, fazei de todos os povos discípulos,                  
batizando os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando os a guardarem tudo o que                    
vos mandei. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos”. O Senhor lhe diz estas                   
coisas e lhe convida a ser seu apóstolo em seus ambientes, para que você esteja disposto a assumir                  
uma missão de compaixão aberta ao mundo, às muitas necessidades das pessoas. É preciso "ler               
dentro" o que o Senhor nos pede, para vivermos no amor e sermos continuadores dessa missão de                 
amor. O tempo em que vivemos exige que sejamos capazes de discernir, entre todas as vozes, qual é                  
a voz do Senhor que nos conduz à Vida e a voz que nos liberta para não cairmos na "cultura da                     
morte". Reze esta dezena para que toda a Igreja reconheça a urgência da formação para o                
discernimento espiritual tanto a nível pessoal como comunitário. 



  

3. A vinda do Espírito Santo – conforme Atos dos Apóstolos 2,1-13  

O Senhor ressuscitado envia seus apóstolos em missão e, para fortalecê-los e confirmá-los, dá-lhes              
o Espírito Santo que os renova, conforta e lhes dá luz. Este dom permitirá que os Apóstolos                 
continuem a missão de Cristo com fidelidade e perseverança, adaptando-se às circunstâncias do             
momento. No livro de Atos dos Apóstolos, São Lucas nos diz que "então todos ficaram cheios do                 
Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia              
expressar-se". Imagine a experiência de alegria com a visita do Espírito consolador que ajuda a               
olhar para as realidades e trabalhar nela ao estilo de Jesus. Peça a vinda e luz do Espírito Santo para                    
o mundo de hoje. Reze esta dezena pedindo pelo mundo digital e pelo uso das redes sociais para que                   
sirvam à missão de Jesus. O Papa nos diz que a Internet é um dom de Deus e uma grande                    
responsabilidade que abre possibilidades de encontro e solidariedade. Reze para que as redes sociais              
não anulem a própria personalidade, mas que favoreçam a solidariedade e o respeito pelos outros               
em suas diferenças. 

  

4. A Assunção de Nossa Senhora – conforme João 19,25-27  

A nossa Mãe foi preservada e levada para o Céu. Ele passou a desfrutar da vida plena de Deus e                    
desde lá cuida de nós e nos ajuda no caminho da vida. Ela foi escolhida pelo Pai para ser a Mãe de                      
seu Filho e Mãe de todos os homens e mulheres. Reserve uns minutos e pense que nossa Mãe está                   
com Cristo, unida inseparavelmente a Ele. Contemple a cena do Evangelho de João e deixe que as                 
palavras ressoem em seu coração: “perto da cruz de Jesus, estavam sua mãe, a irmã de sua mãe,                  
Maria, mulher de Cléofas e Maria Madalena. E Jesus, vendo sua mãe e perto dela o discípulo a                  
quem amava, disse à sua mãe: “Mulher, eis aí teu filho!” Em seguida, disse ao discípulo: “Eis aí tua                   
mãe!” E desde aquela hora o discípulo a recebeu aos seus cuidados”. Aproveite esta dezena para                
pedir a Maria, que é Mãe, por toda a Igreja para que seja protegida dos ataques do mal. Em tempos                    
de tempestade e de crise, o Papa nos pede para rezar um Rosário diário para que a Virgem Maria                   
proteja a Igreja. 

  

5. A coroação de Maria – Apocalipse 12,1  

É belo pensar nesta afirmação: Maria, uma mulher, uma das nossas, além de ser nossa Mãe e Mãe                  
do Senhor, é Rainha. O livro de Apocalipse nos traz uma descrição desta visão: “Então apareceu no                 
céu um grande sinal: uma mulher vestida com o sol, tendo a lua debaixo dos pés e, sobre a cabeça,                    
uma coroa de doze estrelas”. Contemple uma imagem de Maria que desperta em você amor e                
devoção e procure ter essa imagem com você ao rezar esta dezena. Maria quer reinar em sua vida e                   
levá-lo para perto do coração de seu Filho. Reze esta dezena pela Ásia, um enorme continente com                 
uma variedade de culturas, tradições, religiões e etnias, para que Maria seja Mãe e Rainha entre as                 
numerosas populações desta região do mundo. Reze especialmente pelos cristãos da Ásia para que              
promovam o diálogo, a paz e a compreensão mútua, especialmente com os que pertencem a outras                
religiões. 



  

6. Oración final a la Madre de Aparecida - Papa Francisco 

Mãe Aparecida, como Vós um dia, 
assim me sinto hoje diante do vosso e meu Deus, 
que nos propõe para a vida  
uma missão cujos contornos e limites desconhecemos, 
cujas exigências apenas vislumbramos. 
Mas, em vossa fé de que "para Deus nada é impossível", 
Vós, ó Mãe, não duvidastes, e eu não posso duvidar.  
“Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra”,  
de igual maneira Mãe, como vós, eu abraço minha missão,  
coloco minha vida em vossas mãos,  
para que possamos caminhar juntos, crer juntos, lutar juntos, vencer sempre juntos,  
caminhando com Vosso Filho Jesus. 
“Mulher eis aí o teu filho, filho eis aí a tua Mãe”.  
Mãe Aparecida, um dia levastes o vosso Filho ao templo para consagrá-lo ao Pai.  
Levai-me hoje ao mesmo Pai, consagrai-me a Ele tudo o que sou  
e tudo o que tenho.  
Põe vossas mãos e levai até o Pai toda a juventude.  
Quanta força, quanta vida, quanto dinamismo explodindo  
a serviço da vida e da humanidade.  
Pai, acolhei e santificai a vossa juventude.  
Finalmente, Mãe, vos pedimos que continueis sempre 
acolhendo aos vossos filhos e filhas peregrinos.  
Caminhai conosco, sempre ao nosso lado e acompanhai nossa missão,  
principalmente quando a cruz for mais pesada.  
Sustentai nossa esperança e nossa fé.  
Amém. 

   



PODCAST 

O Rosário segundo o Papa Francisco  

  

"O Rosário é a oração que sempre acompanha a minha vida; é também a oração dos simples e dos                   
santos. É a oração do meu coração.”  

"Queridos jovens, cultivem devoção à Mãe de Deus com a oração diária do Rosário."  

"Que esta simples oração mariana lhes mostre, queridos jovens, a maneira de interpretar a vontade               
de Deus em suas vidas. Amem esta oração, queridos doentes, pois ela carrega consigo a               
consolação para a mente e o coração. Que se torne para vocês, queridos recém-casados, um               
momento privilegiado de intimidade espiritual, em sua nova família."  

"Nos mistérios do Rosário, contemplamos com Maria a vida de Jesus, que resplandece a              
misericórdia do Pai. Alegremo-nos por seu amor e perdão. Acolhamos Jesus nos estrangeiros e              
necessitados e vivamos o seu Evangelho todos os dias. Louvado seja Jesus Cristo."  

"Nos mistérios do Rosário, contemplamos com Maria a vida de Jesus, que resplandece a              
misericórdia do Pai. Alegremo-nos por seu amor e perdão. Acolhamos Jesus nos estrangeiros e              
necessitados e vivamos o seu Evangelho todos os dias. Louvado seja Jesus Cristo."  

"Eu também rezo frequentemente o Rosário em frente de uma imagem. Pequena imagem da Virgem               
com o Menino, onde parece que Maria é que está no centro, quando na verdade, ela, usando as                  
mãos, faz uma espécie de escada pela qual Jesus pode descer em nosso meio. O centro é sempre                  
Jesus, que desce para caminhar conosco, homens e mulheres, para que possamos subir com Ele ao                
Céu.”  

"É uma oração contemplativa simples, acessível a todos, grandes e pequenos."  

"Na oração do Rosário, voltamo-nos para a Virgem Maria par que ela possa sempre nos aproximar                
de seu Filho Jesus, para conhecê-lo e amá-lo sempre mais."  

"Esta simples oração, de fato, nos ajuda a contemplar tudo o que Deus, em seu amor, fez por nós e                    
por nossa salvação, e nos faz entender que nossa vida e unidade é a de Cristo."  

"Sirvam-se muitas vezes deste poderoso instrumento que é a oração do Santo Rosário, para que               
vocês possam levar a paz em seus corações, na família, na Igreja e no mundo." 
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