Reza connosco

OS MISTÉRIOS DO SANTO ROSÁRIO
Mistérios da ALEGRIA
1° A anunciaçã o do Anjo à Virgem Maria
2° A visita de Maria a Sua prima Isabel
3° O nascimento de Jesus na gruta de Belé m
4° Jesus é apresentado no Templo por Maria e José
5° O reencontro de Jesus no Templo
Mistérios da LUZ
1° O Batismo de Jesus no rio Jordã o
2° As Bodas de Caná
3° O anú ncio do Reino de Deus
4° A Trans iguraçã o
5° A instituiçã o da Eucaristia
Mistérios da DOR
1° A agonia de Jesus no jardim das oliveiras
2° A lagelaçã o de Jesus
3° A coroaçã o de espinhos
4° A subida de Jesus ao Calvá rio carregando a cruz
5° Jesus morre na cruz por Amor
Mistérios da GLÓRIA
1° A Ressurreiçã o de Jesus
2° A Ascençã o de Jesus ao Cé u
3° A descida do Espıŕito Santo no Cená culo
4° A Assunçã o de Maria ao Cé u
5° A coroaçã o de Maria como Raın
́ ha do Cé u e da Terra

A ORAÇÃO DO SANTO ROSÁRIO
Em Nome do Pai, do Filho
e do Espıŕito Santo. Amé n.
Vinde, Espírito Santo, vinde Amor ardente, acendei na terra
vossa luz fulgente. Vinde, Pai dos pobres: na dor e a liçõ es,
vinde encher de gozo nossos coraçõ es. Benfeitor supremo
em todo o momento, habitando em nó s sois o nosso alento.
Descanso na luta e na paz encanto, no calor sois brisa,
conforto no pranto. Luz de santidade, que no Cé u ardeis,
abrasai as almas dos vossos ié is, Sem a vossa força e favor
clemente, nada há no homem que seja inocente. Lavai nossas
manchas, a aridez regai, sarai os enfermos e a todos salvai.
Abrandai durezas para os caminhantes, animai os tristes,
guiai os errantes. Vossos sete dons concedei à alma do que
em Vó s con ia: Virtude na vida, amparo na morte, no Cé u
alegria. Amé n (Aleluia).
Creio em Deus,Pai todo-poderoso, Criador do Cé u e da Terra;
e em Jesus Cristo, seu ú nico Filho, Nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espıŕito Santo; nasceu da
Virgem Maria;padeceu sob Pô ncio Pilatos, foi cruci icado,
morto e sepultado; desceu à mansã o dos mortos; ressuscitou
ao terceiro dia; subiu aos Cé us, onde está sentado à direita de
Deus Pai todo-poderoso, de onde há -de vir a julgar os vivos e
os mortos. Creio no Espıŕito Santo. na santa Igreja Cató lica;
na comunhã o dos Santos; na remissã o dos pecados; na
ressurreiçã o da carne; na vida eterna. Amé n.

(EM CADA MISTÉRIO)

Anúncio do Mistério
Pai Nosso
que estais nos cé us santi icado seja o Vosso nome,
venha a nó s o vosso reino, seja feita a Vossa vontade
assim na Terra como no Cé u. O pã o nosso de cada dia nos dai
hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nó s
perdoamos a quem nos tem ofendido e nã o nos deixeis cair
em tentaçã o, mas livrai-nos do mal. Amé n.
Avé Maria
cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vó s entre as
mulheres e bendito é o fruto do Vosso ventre, Jesus. Santa
Maria, Mã e de Deus rogai por nó s, pecadores, agora, e na
hora da nossa morte. Amé n.
Glória ao Pai ao Filho e ao Espıŕito Santo como era no
princıp
́ io, agora e sempre. Amé n.
Louvado seja sempre o Santıśsimo nome de Jesus,
José e Maria.
Ó Bom Jesus perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno.
Levai as almas todas para o Cé u, especialmente as que mais
precisarem.
G - Maria, Raın
́ ha da Paz
T - Rogai por nó s.

(DEPOIS DO 5° MISTÉRIO)

Ó Imaculada do Espírito Santo Pelo poder que o Eterno Pai
vos deu sobre os Anjos e sobre os Arcanjos, Mandai legiõ es
de Anjos che iados por Sã o Miguel Arcanjo para livrar-nos do
maligno e curar-nos.
Dai-lhes Senhor o eterno descanso, entre os esplendores da
luz perpé tua. Que as suas almas descansem em paz. Amé n.
Salvé Raínha Mã e de misericó rdia, vida, doçura, e esperança
nossa, salvé . A Vó s bradamos, os degredados ilhos de Eva,
a Vó s suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de
lá grimas. Eia, pois, Advogada nossa, esses vossos olhos
misericordiosos a nó s volvei. E depois deste desterro,
Nos mostrai Jesus, bendito fruto do vosso ventre. O clemente,
ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Rogai por nó s Santa Mã e de
Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Amé n.
À vossa proteção nos acolhemos, Santa Mã e de Deus. Nã o
desprezeis as nossas sú plicas em nossas necessidades, mas
livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e
bendita. Amé n.
Te adoro, Santa Cruz, que foste ornada do Sacratıśsimo
Corpo do meu Senhor, coberta e molhada pelo seu Preciosıśsimo Sangue. Te adoro, meu Deus, morto na Cruz por mim.
Te adoro, Santa Cruz , pelo amor d’Aquele que é o meu Senhor.
Amé n.

S a n to A n j o d o S e n h o r, m e u z e l o s o g u a rd a d o r,
pois a ti me con iou a piedade divina, hoje e sempre me rege,
me guarda, me governa e me ilumina. Amé n.
Dai-lhes Senhor o eterno descanso, entre os esplendores da
luz perpé tua. Que as suas almas descansem em paz. Amé n.
G - Maria, Raínha da Paz
T – Rogai por nós
(outras litanias...)
G – São José, obrigado e providenciai por nós!
T - Sã o José , obrigado e providenciai por nó s!
Senhor, fazei de mim um instrumento doce e humilde em
vossas Mã os para conhecer e acolher hoje e sempre a vossa
Vontade sobre mim! Amé n. (Aleluia)
G - Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!
T – Para sempre seja louvado com Sua Mã e Maria Santıśsima!
Em Nome do Pai, do Filho e do Espıŕito Santo. Amé n.

ANGELUS
G – O Anjo do Senhor anunciou a Maria:
T - e Ela concebeu pelo poder do Espıŕito Santo.
T – Avé Maria...
G -Maria disse: “Eis aqui a escrava do Senhor”,
T - faça-se em mim segundo a tua palavra!
T – Avé Maria...
G – E o Verbo de Deus se fez carne
T – e habitou entre nó s
T – Avé Maria...
G – Rogai por nós Santa Mãe de Deus
T – Para que sejamos dignos das promessas de Cristo
G - Oremos:
Infundi, Senhor, nó s Vos pedimos, a Vossa graça em nossas
almas, para que nó s, que pela Anunciaçã o do Anjo conhecemos a Encarnaçã o de Cristo, Vosso Filho, pela sua Paixã o e
Morte na Cruz, sejamos conduzidos à gló ria da ressurreiçã o.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho que é Deus
convosco na unidade do Espıŕito Santo. Amé n.
Glória ao Pai
ao Filho e ao Espıŕito Santo
como era no princıp
́ io, agora e sempre. Amé n.
( 3 vezes)

REGINA COELI
(SUBSTITUI O ANGELUS DA PÁSCOA AO PENTECOSTES)

G - Raın
́ ha dos Cé us alegrai-vos, aleluia!
T - Porque Aquele que merecestes trazer em Vosso ventre,
Aleluia!
Avé Maria
G - Ressuscitou como disse, Aleluia!
T - Rogai por nó s a Deus, Aleluia!
Avé Maria
G - Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, Aleluia!
T - Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, Aleluia!
Avé Maria
Oremos:
O Deus, que Vos dignastes alegrar o mundo com a Ressurreiçã o do vosso Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos,
Vos suplicamos, a graça de alcançarmos pela protecçã o da
Virgem Maria, Sua Mã e, a gló ria da vida eterna. Pelo mesmo
Cristo Nosso Senhor.
Amen.
Glória ao Pai
ao Filho e ao Espıŕito Santo
como era no princıp
́ io, agora e sempre. Amé n.

( 3 vezes)

BENÇÃO DOS ALIMENTOS
Dai-nos Senhor a vossa benção, a nó s e aos alimentos que
agora vamos tomar, para nos mantermos ao vosso serviço e
tornai-nos capazes de o dar també m à queles que o nã o tê m.
CONSAGRAÇÃO a MARIA
( NA COMUNIDADE REZA-SE APÓS O ANÚNCIO DO 4º MISTÉRIO DA
ALEGRIA)

CONSCIENTE da minha vocaçã o cristã , eu ____________ renovo
hoje por vossas mã os ó Maria, as promessas do meu Batismo.
Renuncio a Sataná s, à tristeza , ao mal e à s suas seduçõ es e à s
suas obras, e me consagro a Jesus Cristo para carregar com Ele
a minha cruz, na idelidade de cada dia, na vontade do Pai.
Na presença de toda a Igreja, reconheço-vos como minha Mã e
e Soberana. A Vó s ofereço e consagro todo o meu ser, a minha
vida e o valor das minhas boas obras, passadas, presentes e
futuras. Disponde de mim e de tudo o que me pertence para
maior gló ria de Deus, no tempo e na eternidade. Amé n.

TERÇO DA DIVINA MISERICÓRDIA
Em Nome do Pai, do Filho
e do Espıŕito Santo. Amé n.
Pai Nosso que estais nos cé us santi icado seja o Vosso nome,
venha a nó s o vosso reino, seja feita a Vossa vontade
assim na Terra como no Cé u. O pã o nosso de cada dia nos dai
hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nó s
perdoamos a quem nos tem ofendido e nã o nos deixeis cair
em tentaçã o, mas livrai-nos do mal. Amé n.
Avé Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois
vó s entre as mulheres e bendito é o fruto do Vosso ventre,
Jesus. Santa Maria, Mã e de Deus rogai por nó s, pecadores,
agora, e na hora da nossa morte. Amé n.
Credo Creio em Deus, Pai todo-poderoso, Criador do Cé u e
da Terra; e em Jesus Cristo, seu ú nico Filho, Nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espıŕito Santo; nasceu da
Virgem Maria; padeceu sob Pô ncio Pilatos, foi cruci icado,
morto e sepultado; desceu à mansã o dos mortos; ressuscitou
ao terceiro dia; subiu aos Cé us, onde está sentado à direita de
Deus Pai todo-poderoso, de onde há -de vir a julgar os vivos e
os mortos. Creio no Espıŕito Santo. na santa Igreja Cató lica;
na comunhã o dos Santos; na remissã o dos pecados; na
ressurreiçã o da carne; na vida eterna. Amé n.

(NAS CONTAS DO PAI-NOSSO REZA-SE)
Eterno Pai, eu Vos ofereço o Corpo e o Sangue, a Alma e a
Divindade do Vosso muito amado Filho, Nosso Senhor Jesus
Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados de
mundo inteiro.

(NAS CONTAS DA AVÉ-MARIA REZA-SE)
G – Pela Sua Dolorosa Paixão.
T – Tende Misericórdia de nós e de mundo inteiro.
(DEPOIS DA QUINTA DEZENA)
G - Deus Santo Deus Forte, Deus Imortal!
T - Tende piedade de nós e de mundo inteiro.
(3 vezes)

T - Ó Sangue e Água que brotastes do Coração de Jesus
como fonte de Misericó rdia para nó s, con io em Vó s.
Jesus con io em Ti, Jesus con io em Ti, Jesus con io em Ti.
Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço-vos
perdão para os que não crêem, não adoram, não esperam e
não vos amam. (3 vezes)
G - Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!
T – Para sempre seja louvado com Sua Mãe Maria Santıś
sima!
Em Nome do Pai, do Filho e do Espıŕito Santo
Amén.

«Quem reza bem, vive bem»
Madre Elvira

