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“Pelo Rosário, podemos tudo alcançar. Segundo uma bela comparação, é uma longa cadeia que liga o céu e a terra: uma das 

extremidades está entre as nossas mãos e a outra nas da Santíssima Virgem. Enquanto o Rosário for rezado, Deus não poderá 

abandonar o mundo, pois essa oração é poderosa em seu coração”. 

Santa Teresinha 

PREPARANDO O AMBIENTE 

Prepare carinhosamente um singelo altar com uma imagem de Nossa Senhora, a bíblia aberta no 

trecho do Evangelho proposto para esse dia, um vasinho de flores, um porta retrato com a foto de sua 

família, um terço e uma vela acesa.  

 

CANTO INICIAL 

Imaculada, Maria de Deus 

Coração pobre acolhendo Jesus 

Imaculada, Maria do povo 

Mãe dos aflitos que estão junto à cruz 

 

Um coração que era sim para a vida 

Um coração que era sim para o irmão 

Um coração que era sim para Deus 

Reino de Deus renovando este chão 

 

Olhos abertos pra sede do povo 

Passo bem firme que o medo desterra 

Mãos estendidas que os tronos renegam 

Reino de Deus que renova esta terra 

 

Dia 11– NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO1 

                                                           
1
 Fonte: Liturgia Diária, Ano III - Nº 29 - Maio de 1994 - Paulus. Material cedido gratuitamente. Proibido a reprodução impressa 

para comercialização. 

Maria na vida do povo 
SUBSÍDIO PARA ORAÇÃO E REFLEXÃO NO 

 MÊS DE MAIO – DIA 11 
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Saudação Inicial 

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

Todos: Amém! 

Dir.: A graça de Deus nosso Pai, o amor e a ternura de Jesus, nosso irmão, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. 

Todos: Bendito seja Deus que nos reúne em seu amor. 

 

BREVE HISTÓRICO 

Leitor: O rosário nasceu do amor dos cristãos por Maria, na Idade Média, provavelmente no tempo das cruzadas à Terra Santa. 

O papa Pio V encorajou e recomendou oficialmente a reza do rosário, que se tornou a oração popular por excelência, uma 

espécie de “breviário do povo” para ser recitado à noite em família. Os cristãos, adotando o costume de oferecer flores aos 

soberanos, começaram a oferecer a tríplice “coroa de rosas” à Nossa Senhora, lembrando sua alegria, suas dores e sua glória 

pelo fato de participar nos mistérios da vida de Jesus. A celebração desta memória é um convite para que nós também rezemos 

e meditemos os mistérios da vida de Jesus e de Maria. No calendário litúrgico, esta memória mariana é celebrada no dia 7 de 

outubro. Quando recitamos o terço, em cada Ave-Maria oferecemos uma rosa à Nossa Senhora. 

CANTO À PALAVRA 

Quero que faças em mim/ Segundo a tua Palavra Senhor./ 

Quero dizer sempre sim/ ao teu projeto de Amor. 
 

PARA REFLETIR 

Leitura bíblica – Atos 1, 12-14. (Leia o trecho bíblico de sua própria bíblia) 

 

Momento de silêncio e oração pessoal. Seria muito oportuno se cada membro da família repetisse alguma palavra ou frase que mais lhe 

chamou a atenção na leitura do trecho do Evangelho. 
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Dir.: Ao rezar o rosário, lembramos que a vida de Maria foi como “dias de rosas”: “rosas brancas e rosas vermelhas; brancas de 

serenidade e pureza, vermelhas de sofrimento e amor. São Bernardo diz que a própria Virgem foi uma rosa de neve e sangue. Já 

tentamos desfiar as contas da sua vida, dia a dia, por entre os dedos das nossas mãos? ” (J. M. Escartin). 

Em sintonia com o pedido do Papa Francisco para que nossas famílias se acheguem mais à Maria nesse mês de maio, 

vamos recitar, no santuário dos nossos lares, a ladainha de Nossa Senhora. E, com essa oração, continuamos a clamar a Deus, 

pela intercessão da Mãe do Céu; o fim da pandemia do Corona vírus, causa de tantos sofrimentos, tribulações e morte. 

 
Dir.: Senhor, tende piedade de nós  
Todos: Senhor, tende piedade de nós 
Dir: Cristo, tende piedade de nós 
Todos: Cristo, tende piedade de nós 
Dir.: Senhor, tende piedade de nós 
Todos: Senhor, tende piedade de nós 
Dir.: Cristo, ouvi-nos 
Todos: Cristo, ouvi-nos 
Dir: Cristo, atendei-nos 
Todos: Cristo, atendei-nos 
Dir.: Deus Pai do céu, 
Todos: Tende piedade de nós 
Dir.: Deus Filho Redentor do mundo,  
Todos: Tende piedade de nós 
Dir.: Deus Espírito Santo,  
Todos: tende piedade de nós 
Dir.: Santíssima Trindade, que sois um só Deus, 
Todos: tende piedade de nós 
 
Dir.: Santa Maria / Todos: rogai por nós. 
Santa Mãe de Deus, ... 
Santa Virgem das virgens, ... 
Mãe de Cristo,... 

Mãe da Igreja ... 
Mãe da divina graça, ... 
Mãe puríssima,  
Mãe castíssima,  
Mãe sempre virgem, 
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Mãe imaculada,  
Mãe digna de amor,  
Mãe admirável,  
Mãe do bom conselho,  
Mãe do Criador,  
Mãe do Salvador,  
Virgem prudentíssima, 
Virgem venerável, 
Virgem louvável,  
Virgem poderosa,  
Virgem clemente,  
Virgem fiel, 
Espelho de perfeição,  
Sede da Sabedoria,  
Fonte de nossa alegria,  
Vaso espiritual,  
Tabernáculo da eterna glória, 
Moradia consagrada a Deus,  
Rosa mística,  
Torre de Davi,  
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,  
Rainha dos Patriarcas, 
Rainha dos Profetas, 
Rainha dos Apóstolos, 
Rainha dos Mártires, 
Rainha dos confessores da fé, 
Rainha das Virgens, 
Rainha de todos os Santos, 
Rainha concebida sem pecado original, 
Rainha assunta ao céu, 
Rainha do santo Rosário, 
Rainha da paz. 

 
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 
 
Dir.: Queremos rezar essa dezena do terço (ou esse terço) pelas intenções do Santo padre, o Papa Francisco, por todos os 
religiosos e religiosas, especialmente, pelos padres. O ministério do presbítero é em vista do povo. Diante da triste realidade da 
pandemia, eles são obrigados a se distanciarem presencialmente da comunidade e adaptarem a sua forma de evangelizar e 
pastorear.  
 
Pai nosso ... 
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Ave-Maria... (10 x) (Pode-se recitar o terço completo, contemplando os mistérios propostos para o dia) 

Dir.: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
Todos: Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 
ORAÇÃO 

 
Dir.: Virgem nossa Senhora do Rosário, concedei-nos a graça de compreender e sentir sempre melhor os mistérios da vida, 

paixão, morte, ressurreição e ascensão de Jesus, e ter no coração e na vida o Espírito Santo, que o mesmo Jesus mandou para 

vós e para os apóstolos reunidos no cenáculo. Contemplando esses mistérios na recitação do rosário, e lembrando as vossas 

alegrias, sofrimentos e glórias, possamos alcançar a graça de viver sempre de acordo com os vossos exemplos, da maneira 

como vivestes seguindo os ensinamentos e exemplos do vosso Filho. Assim saberemos aceitar as alegrias e os sofrimentos da 

vida, na esperança de um dia participarmos da vossa glória com Jesus, na eternidade. Assim seja. Amém. 

BÊNÇÃO E DESPEDIDA 

Dir.: Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza a vida eterna. 
Todos: Amém. 
 
Dir.: Permaneçamos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe nos caminhos da vida. 
Todos: Graças a Deus 
CANTO FINAL 

 

Santa Mãe Maria, nessa travessia 

Cubra-nos Teu manto cor de anil 

Guarda nossa vida, Mãe Aparecida 

Santa padroeira do Brasil 

 

Ave, Maria! Ave, Maria! 

Ave, Maria! Ave, Maria! 

 

Mulher peregrina, força feminina 

A mais importante que existiu 

Com justiça queres que nossas mulheres 

Sejam construtoras do Brasil 


