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Esta festa foi instituída pelo Papa Pio V em 
1571, quando celebrou-se a vitória dos cristãos 

na batalha naval de Lepanto. Nesta batalha os 
cristãos católicos, em meio a recitação do 
Rosário, resistiram aos ataques dos turcos 

otomanos vencendo-os em combate. 
 

A celebração de hoje convida-nos à meditação 
dos Mistérios de Cristo, os quais nos guiam à 
Encarnação, Paixão, Morte e Ressurreição do 

Filho de Deus. 
 

A origem do Rosário é muito antiga, pois conta-
se que os monges anacoretas usavam 

pedrinhas para contar o número das orações 
vocais. Desta forma, nos conventos medievais, 
os irmãos leigos dispensados da recitação do 

Saltério (pela pouca familiaridade com o latim), 
completavam suas práticas de piedade com a 

recitação de Pai-Nossos e, para a contagem, o 
Doutor da Igreja São Beda, o Venerável (séc. 
VII-VIII), havia sugerido a adoção de vários 

grãos enfiados em um barbante. 
 

Na história também encontramos Maria que 
apareceu a São Domingos e indicou-lhe o 
Rosário como potente arma para a conversão: 

“Quero que saiba que, a principal peça de 
combate, tem sido sempre o Saltério Angélico 

(Rosário) que é a pedra fundamental do Novo 
Testamento. Assim quero que alcances estas 
almas endurecidas e as conquiste para Deus, 

com a oração do meu Saltério”. 
 

Essa devoção, propagada principalmente pelos 
filhos de São Domingos, recebe da Igreja a 
melhor aprovação e foi enriquecida por muitas 

indulgências. Essa grinalda de 200 rosas – por 
isso Rosário – é rezado praticamente em todas 

as línguas, e o saudoso Papa João Paulo II e 

tantos outros Papas que o precederam 
recomendaram esta singela e poderosa oração, 
com a qual, por intercessão da Virgem Maria, 

alcançamos muitas graças de Jesus, como nos 
ensina a própria Virgem Santíssima em todas 

as suas aparições. 
 
Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós! 

Santo Rosário 

 

Paróquia Imaculado Coração de Maria – Park Way 

História do Rosário 
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Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, 
Nosso Senhor, dos nossos inimigos. 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
Amém. 

Divino Jesus, nós Vos oferecemos este rosário 

que vamos rezar, meditando nos mistérios da 
nossa Redenção. Concedei-nos, por 

intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e 
nossa Mãe, as virtudes que nos são 

necessárias para bem rezá-lo e a graça de 

ganharmos as indulgências desta santa 
devoção.  Oferecemos particularmente, em 

desagravo dos pecados cometidos contra o 
Santíssimo Coração de Jesus e Imaculado 

Coração de Maria, pela paz do mundo, pelas 

almas do Purgatório, pela conversão dos 
pobres pecadores, pelos inimigos da Santa 

Igreja, pelas intenções do Santo Padre, pelo 
aumento e santificação do Clero, pelo padre 

Luiz Gustavo, diácono Matheus, nossos 
movimentos, pastorais, por toda a nossa 

comunidade do Imaculado Coração de Maria, 

pela santificação das famílias, pelas missões, 
pelos doentes, pelos agonizantes, os 

desempregados e com dificuldades financeiras, 
pela Beatificação de Carlo Acutis, por todos 
aqueles que pediram nossas orações, pelo 

nosso país e por todas as nossas intenções 
particulares. 

 
 
 

 

Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do 

céu e da terra; e em Jesus  

Cristo, seu único Filho, nosso Senhor; que foi 

concebido pelo poder do Espírito Santo; 

nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio 

Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. 

Desceu à mansão dos mortos; ressuscitou ao 

terceiro dia; subiu aos céus, está sentado à 

direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há 

de vir a julgar os vivos e os mortos; creio no 

Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na 

comunhão dos Santos, na remissão dos 

pecados, na ressurreição da carne, na vida 

eterna. Amém. 

Pai-Nosso que estais nos céus, santificado seja 

vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja 

feita a vossa vontade assim na terra como no 

céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, 

perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós 

perdoamos a quem nos tem ofendido, e não 

nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do 

mal. Amém. 

Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é 

convosco, bendita sois vós entre as mulheres, 

e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. 

Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, 

pecadores, agora e na hora da  

nossa morte. Amém.  

Oferecimento 

Ave Maria 

Creio Sinal da Cruz 

Pai Nosso 
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Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. 

Como era no princípio, agora e sempre. 

Amém. 

Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo 

do inferno, levai as almas todas para o Céu e 

socorrei principalmente as que mais 

precisarem da vossa Misericórdia. Abençoai o 

Santo Padre, o Papa; santificai o Clero; as 

nossas famílias e dai-nos saúde e paz!   

Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós 

que recorremos a Vós e por aqueles que não 

recorrem a Vós.   

Senhora do Rosário, rogai por nós!  

Santos Francisco e Jacinta Marto, rogai por 

nós! 

Primeiro Mistério Gozoso 

A Anunciação do Anjo à Nossa Senhora. 

Lc 1, 26-27 

Segundo Mistério Gozoso 

A Visitação de Nossa Senhora à Santa Isabel. 

Lc 1, 39-42 

Terceiro Mistério Gozoso 

O nascimento de Jesus no presépio de Belém. 

Lc 2, 1-7 

Quarto Mistério Gozoso 

A Apresentação do Menino Jesus no Templo. 

Lc 2, 21-24 

 

 

 

Quinto Mistério Gozoso 

O Encontro do Menino Jesus no Templo, entre 

os Doutores. Lc 2, 41-47 

Primeiro Mistério Luminoso 

O Batismo de Jesus no Rio Jordão. 

Mt 3,16-17  

Segundo Mistério Luminoso  

A Revelação de Jesus nas Bodas de Caná. Jo 

2, 1-5  

Terceiro Mistério Luminoso  

O Anúncio do Reino de Deus: um convite à 

conversão. Mc 1, 15  

Quarto Mistério Luminoso  

A Transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Mt 

17, 1-2  

Quinto Mistério Luminoso  

A Última Ceia de Jesus com os Apóstolos e a 

Instituição da Eucaristia. Mt 26, 26 

Primeiro Mistério Doloroso 

Oração e Agonia de Jesus no Jardim das 

Oliveiras. Mt 26, 36-39 

Segundo Mistério Doloroso 

A Flagelação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Jo 

19,1-3 

Terceiro Mistério Doloroso 

A Coroação de espinhos. Mt 27, 27-29 

Quarto Mistério Doloroso 

Jesus a caminho do Calvário e o encontro com 

Sua Mãe. 

Mc 15, 21-22 

Quinto Mistério Doloroso 

A Crucificação e morte de Jesus. 

Lc 23, 33-34; 44-46 

 

 

Mistérios Gozosos 

Mistérios Luminosos 

Mistérios Dolorosos 

Jaculatória 

Glória 
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Primeiro Mistério Glorioso 

A Ressurreição de Jesus Cristo. Lc 24, 1-6 

Segundo Mistério Glorioso 

A Ascensão de Jesus ao Céu. Mc 16, 19 

Terceiro Mistério Glorioso 

A descida do Espírito Santo sobre Nossa 

Senhora e os Apóstolos, reunidos no Cenáculo. 

At 2, 1-4 

Quarto Mistério Glorioso 

A Assunção de Nossa Senhora ao Céu em 

corpo e alma. Lc 1, 49 

Quinto Mistério Glorioso 

A Coroação de Nossa Senhora, como Rainha 

do Céu e da Terra. Ap 12, 1 

Infinitas graças vos damos, Soberana 

Rainha, pelos benefícios que 

todos os dias recebemos de vossas mãos 

liberais. 

Dignai-vos, agora e para sempre, tomar-

nos debaixo de vosso 

poderoso amparo e para mais vos obrigar, 

vos saudamos com uma 

Salve Rainha: 

Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, 

doçura e esperança nossa, salve! A vós 

bradamos os degredados filhos de Eva. A 

vós suspiramos, gemendo e chorando 

neste vale de lágrimas. Eia, pois, 

advogada nossa, esses vossos olhos 

misericordiosos a nós volvei, e depois 

deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito 

fruto do vosso ventre, ó clemente, ó 

piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. 

Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para 

que sejamos dignos das promessas de 

Cristo. Amém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mistérios Gloriosos 

Agradecimentos 

Salve Rainha 

Como rezar o terço 

“Amai Nossa Senhora 

e tornai-A amada. 

Rezai sempre o seu 

Rosário e divulgai-o”. 

 

São Pio de 

Pietrelcina 


