Oração do
Rosário Missionário

“

Como Papa, devo rezar por toda a humanidade e o

faço rezando o Santo Rosário Missionário: o primeiro
dez pela África, o segundo pela América, o terceiro pela
Europa, o quarto pela Oceania e o quinto pela Ásia”.
(João XXIII)
Quando rezamos o Santo Rosário, a partir de uma dimensão missionária, pedimos a Deus por todos
os nossos irmãos e irmãs espalhados pelo mundo e pela propagação do Reino de Deus em toda a
Terra. Também oramos por todos os missionários e missionárias.
Nota: A proposta pode ser modificada de acordo com cada realidade e contexto.

Bem-vindos e bem-vindas
Bem-vindos e bem-vindas a este encontro, como Igreja missionária. Rezaremos o terço missionário em união
com a Igreja universal, para rezar por todos os nossos irmãos católicos. Também de outras crenças e outros
povos, em todo o mundo e pedir a Nossa Senhora que interceda diante de Deus, por todas as necessidades da
Igreja e por seu compromisso missionário. Vamos preparar nossos corações e mentes para oração.

Introdução

O rosário missionário é uma oração cristã, mariana, universal e missionária, que consiste em rezar os cinco
mistérios do rosário, lembrando os cinco continentes do mundo, suas realidades, e as situações específicas de
cada, do ponto de vista da evangelização, presença cristã e oração pelos missionários, por todos os agentes
da evangelização e por todos aqueles e aquelas que ainda não conhecem a Boa Nova da salvação, para que se
abram à luz do Evangelho.
O rosário missionário é uma forma concreta de cumprir este dever. Foi pensado e organizado em meados
do ano 1951, pelo bispo norte-americano, Monsenhor Fulton Sheen, quando era Diretor Nacional das
Pontifícias Obras Missionárias, com a finalidade de sugerir e fornecer um meio muito prático de orar pelas
missões e os missionários.

Invocação ao Espírito Santo

Para este momento, sugere-se cânticos a sua escolha, pode até usar uma oração.

Cântico 1 – Eu navegarei
www.youtube.com/watch?v=tjFXd-OILSI

Cântico 2 – Move-te em mim
www.youtube.com/watch?v=beU63HFo0Tk

Ato de contrição
Senhor Jesus:

Eu me arrependo de todos os pecados que cometi até hoje, e isso pesa sobre mim de todo o meu coração, porque
com eles, ofendi um Deus tão bom. Proponho-me firmemente não pecar novamente e confio que, por sua infinita
misericórdia, você me concederá o perdão dos meus pecados e me conduzirá à vida eterna.
Amém.

Preces

Neste momento apresentamos a Nossa Senhora os nossos pedidos e preces, pelas quais rezamos este santo rosário
missionário...
Leitor 2 Fortalecei, Senhor, todos os missionários e missionarias, em suas famílias, em seus ambientes de trabalho e
em todos os setores da sociedade, para que possam testemunhar o teu amor solidário.
Leitor 3 Animai Senhor, as dioceses, paróquias, comunidades eclesiais missionarias, pastorais, movimentos, organismos, e concedei-lhes a graça de serem espaços de acolhimento e de escuta dos que sofrem indo ao encontro de
quem vive nas periferias existenciais, sociais e geográficas a fim de manifestar-lhes gestos de amor e solidariedade e
cooperando com a missão universal.
Leitor 4 Acompanhai, Senhor, os missionários e missionárias, religiosos e religiosas, leigos e leigas, seminaristas, padres, diáconos e bispos, que estão servindo na missão Ad Gentes e inter Gentes, para que possam ser presenças promotoras da cultura do encontro e da fraternidade universal.
Leitor 5 Fazei, Senhor, a exemplo da família de Nazaré, Jesus, Maria e José, sejamos autênticos ouvintes da palavra de
Deus testemunhando o amor generoso juntos as crianças, jovens e os idosos, nas diversas situações de dores, sofrimentos, angústias, crises e perseguições,
Você pode escrever alguns pedidos de sugestões de acordo com a realidade de cada comunidade paroquial.

Mistérios

Em cada mistério reza-se um Pai-Nosso, dez Ave-Marias e Glória.
Então se diz: Maria, Rainha das Missões, rogai por nós
GOZOSOS
A alegria e o anúncio do Evangelho

DOLOROSOS
A dor de Jesus e as nossas dores

Segundas-feiras e Sábados

Terças-feiras e Sexta-feiras

1. Anunciação a Maria: (Lc 1,26-38)
2. Visitação de Nossa Senhora a sua prima Isabel:
(Lc 1,39-56)
3. Nascimento de Jesus: (Lc 2,1-20; Mt 1,18-25)
4. Apresentação do Menino Jesus no Templo: (Lc 2,22-40)
5. Perda e encontro do Menino Jesus no Templo:
(Lc 2, 41-52)

1. Agonia de Jesus no Horto (Mt 26, 36-39)
2. Flagelação de Jesus (Mt 27,26)
3. Coroação de Espinhos (Mt 27, 27-29)
4. Jesus carregando a cruz no caminho do Calvário
(Mc 15, 21-22)
5. Crucifixão e morte de Jesus (Lc 23, 33-46)

GLORIOSOS
Somos glorificados em Deus

LUMINOSOS
Somos iluminados pela luz do Evangelho

Quartas-feiras e Domingos

Quintas-feiras

1. Ressurreição de Jesus (Mc 16, 19)

1. Batismo de Jesus no rio Jordão (Mt 3,16-17)

2. Ascensão de Jesus ao Céu (Mc 16, 19)

2. Auto-revelação de Jesus nas Bodas de Caná
(Jo 2, 1-5)

3. Vinda do Espírito Santo sobre os Apóstolos
(At 2, 1-4)

3. Anúncio do Reino de Deus(Mc 1, 15)

4. Assunção de Maria (Lc 1, 48-49)

4. Transfiguração de Jesus (Mt 17, 1-2)

5. Coroação de Maria no Céu (Ap 12, 1)

5. Instituição da Eucaristia (Mt 26, 26)

Oração do Rosário

A recitação do rosário pode ser adaptada e trabalhada de diferentes formas, de acordo com a realidade da
comunidade. Entre as sugestões, pode-se destacar:
1. Cante um refrão missionário depois de cada mistério
2. Utilize canções mariana em cada mistério, as canções sugeridas estão no final do documento.
3. Pode rezar o rosário sem canções

Inicio da Oração do Rosário
Credo.
Pai Nosso….
Ave Maria, Filha de Deus Pai…
Ave Maria, Mãe de Deus Filho…
Ave Maria, Templo e Tabernáculo da Santíssima Trindade,
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no início ...
Depois da apresentaçao do mistério a contemplar, apresentar a realidade do continente ou a intençao.

Primeiro Mistério: Realidade da África
(Durante a leitura, você pode apresentar o mapa da África ou imagens deste continente)
Oferecemos este mistério pela África. A cor verde lembra as selvas habitadas por nossos irmãos africanos com sua diversidades culturais e sua dimensão geográfica. A África não é um país, mas um extensivo
continente. Apresentemos também os desafíos nele existentes: violência, racismo, pobreza extrema e em
algumas regiões, ainda, escravidão, a exploração e domínios totalitários. Rezemos para que Deus lhes dê
sabedoria e força ao povo africano e que aumentem as vocações na Igreja evangelizadora.
(uma pessoa entra com uma planta)
Para eles, oferecemos uma planta recém germinada, símbolo desta Igreja jovem e em crescimento que dá
testemunho vivo de Jesus.

Segundo Mistério: América
(Durante a leitura, você pode apresentar um mapa da América ou imagens deste continente)
Oferecemos este mistério para a América, a cor vermelha que simboliza o sangue derramado pelos mártires que deram a vida durante a evangelização deste continente. A América é rica em cultura e tradição e,
embora haja muita pobreza, é o continente com o maior número de católicos hoje, por isso se torna o “continente da esperança”. Rezemos para que as vocações cresçam e que, como Maria, nos tornemos missionários e evangelizadores para o resto do mundo.
(uma pessoa entra com algumas sementes)
A eles oferecemos algumas sementes, um símbolo dessa esperança de uma nova vida para a Igreja.

Terceiro Mistério: Europa
(Durante a leitura, você pode apresentar um mapa da Europa ou imagens deste continente)
Oferecemos este mistério para a Europa, a cor branca lembra-nos a espiritualidade e as vestes do Papa que
tem a sua sede neste continente. A Europa testemunhou aqueles primeiros anos de expansão da Igreja e
muitos tesouros de sua história estão guardados lá. Rezemos para que a Europa volte às fontes da sua fé e
ao dinamismo missionário dos seus primeiros evangelizadores.
(uma pessoa entra com uma Bíblia)
Para eles oferecemos uma Bíblia, símbolo de sabedoria e e criatividade na evangelização.

Quarto Mistério: Oceania
(Durante a leitura, você pode apresentar um mapa da Oceania ou imagens deste continente)
Oferecemos este mistério para a Oceania. A cor azul nos lembra as muitas ilhas rodeadas pelas águas do
Oceano Pacífico. A Oceania é o menor continente, cheio de calor humano, ritmos e tradições. A Igreja nela
é jovem, mas cresce a cada dia. Rezemos para que o Senhor faça amadurecer verdadeiras comunidades
cristãs para que sejam centros de difusão do Evangelho e verdadeiros missionários.
(uma pessoa com uma representação de água entra)
A eles oferecemos a água, símbolo de uma corrente nova e constante, para que assim seja a evangelização
neste continente.

Quinto Mistério: Ásia
(Durante a leitura, você pode apresentar um mapa da Ásia ou imagens deste continente)
Oferecemos este mistério para a Ásia, a cor amarela. Representa a luz do sol nascente e do continente das
civilizações antigas. A Ásia é o maior e mais populoso continente do mundo, onde Cristo é menos conhecido. Hoje, muitas pessoas morrem de fome devido à pobreza extrema e às milhares de injustiças, e outras
até mesmo são impedidas de ser cristãs. Oremos para que eles se abram à graça da salvação seguindo o
exemplo do sacrifício de Jesus na cruz.
(uma pessoa entra com uma cruz)
		
Por eles oferecemos uma cruz, símbolo de sacrifício e amor verdadeiro, para que nela, quem sofre a injustiça, encontre alívio.

Ladainha dos missionários
Senhor, tende misericórdia de nós.

San Juan Diego

Cristo, tende piedade de nós.

San Hector Valdivieso

Senhor, tende misericórdia de nós.

Beato Ceferino Namuncurá

Cristo ouvi-nos

Santos e abençoados do novo mundo

Cristo ouvi-nos
(Europa)
(Nós respondemos, tende misericórdia de nós)

São Daniel Comboni
São Guido Maria Conforti

- Deus Pai, que todos nós sejamos salvos.

São Bonifácio da Alemanha

- Deus redentor do mundo, que morreu na cruz por
toda a humanidade.

Santo Agostinho de Canterbury

- Deus Espírito Santo, que atrai a humanidade ao
conhecimento da verdade.
(Nós respondemos orar pelo mundo)
Santa Maria Rainha das Missões
São Pedro
São Paulo
São Francisco Xavier
Santa Teresinha do Menino Jesus
(África)
São Marcos
Santo Agostinho da Numídia
Beato Charles de Foucald
Santos Mártires de Uganda

São Patrício da Irlanda
San Leandro de Sevilla
Venerável Paulina Jaricot
Santos e abençoados do velho mundo
(Oceania)
São Damião de Molokay
São Pedro Chanel
Maria, estrela do mar
Santos e abençoados das inúmeras ilhas
(Ásia)
Santo André
São Tomás
San Juan de Brito

Beata Clementina Anaurita

San Teófano Venerd

(América)

Santos Mártires da Coréia

San Francisco Solano
Santa Rosa de Lima
San Martin de Porres
São Filipe de Jesus
Santo Toribio de Mogrovejo
Santo Irmão Miguel
Santa mariana de jesus
San Pedro Claver

Valentine Berreochoa
Santos e Abençoados Mártires da China e do Japão
- Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo
Perdoai-nos Senhor
- Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo
Ouve-nos Senhor
- Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo
Tende misericórdia de nós

				

Hino vivo a alegría
de ser missionário
(Dom Pedro Brito)

Vivo a alegria de ser missionário
Recebi de Jesus esta linda missão
Mas a América é grande e há pouco operário
Vou fazer romaria, fazer mutirão
Então, Jesus é missão, a Igreja é missão
Então, a vida é missão, o amor é missão
Então, Jesus é missão, a Igreja é missão
Então, nós somos missão, missão local
Vivo a alegria de ser missionário
Neste mundo marcado por tantas feridas
Há um povo que vive um duro calvário
Vou levar no meu barco a Palavra da Vida
Vivo a alegria de ser missionário
Tenho sede da vida que nunca secou
Nesta Igreja que vive em tristes cenários
Vivo a minha missão como um caso de amor
Uma forte comoção (comoção)
Uma firme decisão (decisão)
Uma nova conversão
A missão continental

Intencões do papa

Neste momento, vamos orar pelas necessidades e intenções de nosso pastor Papa Francisco.
Pai Nosso…
Ave Maria…
Glória ao Pai ...
Sob Vossa proteção nós vos agradecemos. ó Santa Mãe de Deus, não desprezeis
as súplicas que fazemos a vós, em nossas necessidades, mas,
livra-nos de todos os males, ó Virgem gloriosa e bendita.
Rogai por nós Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos
das promessas de Cristo Nosso Senhor Jesus. Amém.
Maria, Rainha das Missões ...
Santa Teresinha...
Sao Francisco Xavier…
Rogai por nós.

Oração missionária à virgem maria
Ó Maria, Auxiliadora: ajuda a Igreja missionária.
Ó Maria, Rainha das missões:
• Aumentar o número de missionários em países não cristãos;
• Para que os catecúmenos que vão receber o batismo sejam devidamente preparados e instruídos;
• Para que os novos cristãos superem as dificuldades e aprendam com fervor a vida cristã;
• Para que novos templos e santuários de Deus possam surgir em todos os lugares;
• Para que as crianças, jovens, as familias e os idosos se regenerem nas águas salvadoras do Batismo;
• Para que o clero indígena em todas as missões católicas seja treinado em ciencia, santidade e ardor missionário;
• Aumentar o número de Seminários Missionários nos quais novos apóstolos são formados;
• Aumentar as vocações às Ordens religiosas dedicadas às Missões;
• Para que abracemos as iniciativas das Pontificias Obras Missionárias em todas as naçoes;

Rogai por nós, Rainha das Missões:
Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Nosso Senhor Jesus. Amém

Encerramento

Agradecemos a cada pessoa que, participou, rezou e foi (por no singular) parte fundamental para acontecer
este momento, fruto da união fraterna.

Cânticos missionários e marianos
Maria do Sim, ensina-me a viver meu SIM!

Alma missionária
Zizi Fernandes

Um dia Maria deu o seu SIM,
Mudou-se a face da terra,
Porque pelo SIM nasceu o Senhor
E veio morar entre nós o Amor.
Um dia eu dei também o meu SIM,
Um SIM que mudou minha vida,
Porque dar um SIM é igual a morrer,
A fim de que DEUS possa em nós viver.
Ensina-me a ser fiel como Tu
Vivendo o meu SIM cada dia
Que eu possa no mundo ser o Sinal

Senhor, toma minha vida nova
Antes que a espera desgaste anos em mim
Estou disposto ao que queiras
Não importa o que seja, Tu chamas-me a servir
Leva-me aonde os homens necessitem Tua palavra
Necessitem de força de viver
Onde falte a esperança
Onde tudo seja triste simplesmente por não saber de Ti
Te dou meu coração sincero
Para gritar sem medo, formoso é Teu amor

Da tua humildade Maria.

Senhor, tenho alma missionária

Uma entre todas foi a escolhida

Leva-me aonde os homens necessitem Tua palavra

Uma entre todas foi a escolhida
Foste tu Maria serva preferida
Mãe do meu Senhor
Mãe do meu Salvador
Maria cheia de graça e consolo
Venha caminhar com teu povo
Nossa Mãe sempre serás
Roga pelos pecadores desta terra.
Roga pelo povo que em seu Deus espera
Mãe do meu Senhor
Mãe do meu Salvador

Conduza-me à terra que tenha sede de Ti

Necessitem de força de viver
Onde falte a esperança
Onde tudo seja triste simplesmente por não saber de Ti
E assim, eu partirei cantando
Por terras anunciando Tua beleza, Senhor
Te dou meus passos sem cansaço
Tua história em meus lábios e força na oração
Leva-me aonde os homens necessitem Tua palavra
Necessitem de força de viver
Onde falte a esperança
Onde tudo seja triste simplesmente por não saber de Ti
Leva-me
Onde os homens necessitem de força de viver
Onde falte a esperança
Onde tudo seja triste simplesmente por não saber de Ti

Maria de Nazaré

A padroeira

Pe. Zezinho

Joana

Maria de Nazaré, Maria me cativou,

Ó, virgem santa,

Fez mais forte a minha fé

Rogai por nós, pecadores

E por filho me adotou.

Junto a Deus Pai

Às vezes eu paro e fico a pensar

E livrai-nos do mal e das dores

E sem perceber me vejo a rezar
E meu coração se põe a cantar

Que todo homem caminhe

Pra Virgem de Nazaré.

Tocado pela fé

Menina que Deus amou e escolheu

Crendo na graça divina

Pra mãe de Jesus o Filho de Deus.

Esteja como estiver

Maria que o povo inteiro elegeu
Senhora e Mãe do Céu.

Abençoai
Nossas casas, as águas,

AVE MARIA, AVE MARIA!

As matas e o pão nosso

AVE MARIA, MÃE DE JESUS!

A luz de toda manhã,
O amor sobre o ódio

Maria que eu quero bem,
Maria do puro amor.

Iluminai

Igual a você ninguém,

A cabeça dos homens,

Mãe pura do meu Senhor.

Te pedimos agora

Em cada mulher que a terra criou,

E que o bem aconteça

Um traço de Deus Maria deixou,

Nossa Senhora

Um sonho de mãe Maria plantou
Pro mundo encontrar a paz.
Maria que fez o Cristo falar,
Maria que fez Jesus caminhar,
Maria que só viveu para seu Deus,
Maria do povo meu

Juventude Missinaria

Hino da Infancia Adolescencia Missionária
Paulo Roberto

Jovem missionário, sempre solidário
levando amor
Jovem missionário, sempre solidário
eu sou (2x)
Ajudar o irmão é nossa missão,
Jesus nos ensinou
Amai-vos uns aos outros
Ele nos mandou
Jovem missionário, sempre solidário
levando amor
Jovem missionário, sempre solidário
eu sou
Fazer sempre o bem
Sem olhar a quem, Samaritano fez
Vamos fazer o mesmo, agora é nossa vez
É nossa vez!
Ôuooo
Uuuuuuu
Missionário é assim
tem sempre que agir
Não deixa pra depois
Um mundo diferente, irá construir
Jovem missionário, sempre solidário
levando amor
Jovem missionário, sempre solidário
eu sou. (2x)
Jovem, Missionário, Sempre, Solidário.

Vida abundante ao mundo ofereço
Quero acender a chama do amor
Sou missionário e mesmo pequeno
Sirvo alegre ao Reino de Deus
Mãe de Jesus e das crianças
Que mais precisam do nosso amor
Acolhe a todos sob Teu manto
Guia-nos sempre para o Senhor
Seguindo os passos do Padroeiro
Vamos a vida inteira doar
Como Francisco e Teresinha
Nossa missão é Cristo anunciar
Com alegria construiremos, Senhor Jesus
Teu Reino de Amor!
A Boa Nova anunciaremos com nossa vida
Em Teu nome, Senhor!

Familias em missão, vidas em doação
Joelma Alexandre

De todas as partes viermos
Ouvindo o chamado de Deus
E ele que nos convida
A vivermos como família
Servindo a Deus com alegria
Buscando ajudar o irmão
Família, fonte de vida
Vidas em doação
Família vive a tua missão
Família, vidas em doação
Fazendo a partilha do amor
Servir sem jamais vacilar
A família, é fonte de vida
Presente em todo lugar
O mundo é nossa casa
A família a nossa missão
Famílias missionárias
Vidas em doação
Unidos a toda a igreja
Ouvindo a voz do pastor
Em busca da santidade
Famílias vivendo o amor
Um sorriso bem franco
Um olhar pra cada irmão
Famílias missionárias
Vidas em doação
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