
  
JORNADA MARIANA DIOCESANA 2020 

(Roteiro de Oração do Santo Rosário) 

 
Atendendo ao pedido do Papa Francisco vamos praticar em Família 
ou individualmente, neste mês de maio, a devoção à Maria, mãe de 
Deus e nossa. Estamos todos vivendo as consequências da 
Pandemia do Coronavírus, prossigamos fazendo nossa parte no 
combate à disseminação. Vamos seguir rezando e trabalhando por 
dias melhores. A oração é nossa força, refúgio e compromisso. Em 
casa com a família reunida ou individualmente, escolha um local 
adequado para rezar o terço, reserve um tempo, prepare um altar 
com vela a ser acesa, flores, imagem da Nossa Senhora. Escolha 
quem irá fazer o “Dirigente (D)” da oração, quem fará a Leitura (L). 
Na letra (T) todos rezam ou cantam juntos. Boa oração na 
companhia de Nossa Senhora Imaculada Conceição, padroeira de 
nossa Diocese. 
D: Sejam todos bem-vindos a este momento de oração e 
recolhimento! Rezando com todas as pessoas aqui presentes e em 
comunhão com todos os irmãos e irmãs, encorajados em nossa 
vivência cristã, iniciemos este momento de oração. 
1) Cantemos juntos:  

T. Maria de Nazaré, Maria me cativou. / Fez mais forte a minha fé 
E por filho me adotou / Às vezes eu paro e fico a pensar /E sem 
perceber, me vejo a rezar/ E meu coração se põe a cantar / Pra 
Virgem de Nazaré. / Menina que Deus amou e escolheu / Pra mãe 
de Jesus, o Filho de Deus/ Maria que o povo inteiro elegeu /  

Senhora e Mãe do Céu/ Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de 
Jesus! 
2) D. Em nome do Pai + do Filho + do Espírito Santo. T.: Amém  
3) D.  Oferecimento do Terço: Divino Jesus, eu vos ofereço este 
terço (Rosário) que vamos rezar, contemplando os mistérios de 
nossa Redenção. Concedei-nos, pela intercessão de Maria, vossa 
Mãe Santíssima, a quem nos dirigimos, as graças necessárias para 
bem rezá-lo para ganhar as indulgências desta santa devoção. (em 
silêncio, cada um pode apresentar o seus pedidos) 
4) T. 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 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 e na vida eterna. Amém. 
5) D. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o Vosso nome, 
venha a nós o Vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na 
terra como no céu. T. O pão nosso de cada dia nos daí hoje; 
perdoai-nos as nossa ofensas, assim como nós perdoamos a quem 
nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos 
do mal. Amém. 
D. Rezemos as três Ave-Marias: em honra a Deus Pai que nos criou, 
a Deus Filho que nos remiu e ao Espírito Santo que nos santifica:  
(Recita por 03 vezes a Ave-Maria):  Ave Maria cheia de graça, o 
Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é 
o fruto do vosso ventre Jesus. T. Santa Maria Mãe de Deus, rogai 
por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 

D. Glória ao Pai  ao Filho e o Espírito Santo. Como era no princípio, 
agora  e sempre. T. Amém. 



T.: Oh! Meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai 
as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais 
precisarem. Amém. 

7) Cantemos juntos: T. Mãezinha do céu / Eu não sei rezar / Eu só 
sei dizer: Quero te amar / Azul é teu manto, branco é teu véu / 
Mãezinha eu quero te ver lá no céu/ Mãezinha eu quero te ver lá no 
céu. 

8) Mistérios Gloriosos (propostos para este tempo da Páscoa) 

1- D. No primeiro mistério contemplemos a Ressurreição de Cristo 
Nosso Senhor.  (Rezar em cada mistério 01 Pai-Nosso, 10 Ave-Maria, Gloria ao 

Pai e Oh! Meu Jesus.... Conforme indicação acima) 

2- D. No segundo mistério contemplemos a Ascensão de Nosso 
Senhor ao Céu. 

3- D. No terceiro mistério contemplemos a Vinda do Espírito Santo 
sobre os Apóstolos reunidos com Maria Santíssima no Cenáculo em 
Jerusalém. 

4- D.  No quarto mistério contemplemos a Assunção de Nossa 
Senhora ao Céu. 

5- D. No quinto mistério contemplemos a Coroação de Nossa 
Senhora no Céu como Rainha de todos os anjos e santos. 

09) Ao final dos mistérios, reza-se o agradecimento. 

D. Infinitas graças vos damos, Soberana Rainha, pelos benefícios 
que todos os dias recebemos de vossa mão liberais. Dignai-vos, 
agora e para sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso 
amparo e para mais vos obrigar vos saudamos com uma Salve 
Rainha: T. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, 

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 nos mostrai a 
Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó Clemente, ó Piedosa, ó 
Doce, sempre virgem Maria. D. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, 
T. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. 

10) Oração a Maria (proposta pelo Papa Francisco para este mês de Maio) 

D. Ó Maria, Vós sempre resplandeceis sobre o nosso caminho como 
um sinal de salvação e de esperança. Confiamo-nos a Vós, Saúde 
dos Enfermos, que permanecestes, junto da cruz, associada ao 
sofrimento de Jesus, mantendo firme a vossa fé. Vós, Salvação do 
Povo Romano, sabeis do que precisamos e temos a certeza de que 
no-lo providenciareis para que, como em Caná da Galileia, possa 
voltar a alegria e a festa depois desta provação. Ajudai-nos, Mãe do 
Divino Amor, a conformar-nos com a Vontade do Pai e a fazer 
aquilo que nos disser Jesus, que assumiu sobre Si as nossas 
enfermidades e carregou as nossas dores para nos levar, através da 
cruz, à alegria da ressurreição.  

T. À vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus; não 
desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-
nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. 
Amém. D. Em nome do Pai + do Filho + do Espírito Santo. T.: Amém  
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