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1. APRESENTAÇÃO 
 

“Maria caminha conosco no cuidado pela vida.” 

 
Pela décima oitava vez estaremos realizando a CAMINHADA 

COM MARIA por ocasião da Solenidade de Nossa Senhora da 
Assunção, Padroeira da Cidade de Fortaleza, no dia 15 de agosto.  E 
neste tempo extraordinário de pandemia, nosso caminhar será 
diferente: mais recolhido, em isolamento social, mas não menos 
verdadeiro e profundo, pois somos chamados a ultrapassar os sinais 
externos do caminhar para percebê-lo e vivê-lo no seu espírito, no 
seu significado mais verdadeiro: – o caminhar da vida no Amor de 
Deus!  
 A cada ano, um aspecto da vida de Maria, Mãe de Jesus, é por 
nós recordado, para ser a motivação espiritual, para a construção da 
cidade, que, terrena, é o caminho para a Cidade Definitiva. A 
construção da cidade terrena é o campo de cultivo do que será o 
futuro de toda a humanidade. O Reino de Deus. Jesus, o Senhor da 
História, veio para a missão da redenção humana. Tendo se 
desviado do projeto divino, o homem se fechou ao imediato e 
material e se propôs construir uma cidade e uma torre que 
alcançassem o céu. E a Babel confundiu as línguas , os 
entendimentos, os projetos humanos, levando a teimosia do projeto 
humano em alcançar o céu com suas próprias forças e  ser cada vez 
mais desagregador e excludente – cultura de morte.  

Jesus veio reunir os filhos de Deus dispersos (cf. Jo 11, 52) e 
encaminhá-los para novo céu e nova terra (cf. Ap 21, 1). O projeto 
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divino é de comunhão das pessoas humanas com Deus ,  entre si, e 
para isto reúne um povo que dê seus frutos (cf. Mt 21, 43).  

De São Paulo, o apóstolo das gentes, anunciador do 
Evangelho de Jesus ao mundo de seu tempo, muitas vezes adverso 
– ele que enfrentou dificuldades sem conta para testemunhar Jesus 
Ressuscitado, vencedor do mal e da morte, redentor da humanidade 
pecadora, é que temos palavras de confiança fundamental: “Tudo 
concorre para o bem dos que amam a Deus” Rom 8, 26-28. 

Esta confiança acompanha todo aquele que crê no Deus que 
é Amor e do qual nada nos poderá separar: “Quem nos separará do 
amor de Cristo? Será a tribulação, ou ansiedade, ou perseguição, ou 
fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: “Por amor 
de ti somos entregues à morte todos os dias; fomos considerados 
como ovelhas para o matadouro”. (Rom 8, 35 ss) 

Alguma coisa, pessoa ou acontecimento deste mundo poderá 
estar fora do controle do Amor de Deus? Nada, absolutamente 
nada, pois até do mal Ele tem poder de tirar o bem; assim 
testemunha a morte e ressurreição de Jesus, vitória definitiva de 
Deus no Deus feito Homem para todos os homens. 

Vivemos um tempo difícil de pandemia. O mundo inteiro 
está tomado por este mal que se alastra e leva ao sofrimento e à 
morte milhares de pessoas em toda a face da Terra. 

Será tempo de desesperança?! Será tempo para o medo que 
congela e paralisa? A resposta de Deus foi e é: Não! O Amor tudo 
venceu, tudo vence e vencerá. 

Estamos limitados, isolados, de muitos modos fragilizados. 
Mas, do testemunho do mesmo Apóstolo Paulo e de milhares e 
milhares de pessoas que doam com confiança suas vidas por amor 
de seus semelhantes, como neste mesmo momento em que vivemos 
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podemos constatar, o testemunho é luminoso: “Tudo posso nAquele 
que me fortalece.” Flp 4, 13. E é justamente nesta situação em que a 
escuridão mais parece envolver a vida humana na terra, que 
podemos contemplar quantas e quantas estrelas brilham no céu da 
humanidade. Assim, constatava São João da Cruz quando afirmava: 
“que é nas noites mais escuras que o céu se mostra mais estrelado”. 

Vivemos a hora da graça. Nesta hora também se torna mais 
luminoso o Amor de Deus, aquele Amor que foi derramado em 
nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. (Rom 5,5). 

Esta é a hora em que, mesmo com todas as restrições que 
temos que enfrentar: em nossos relacionamentos mais queridos, em 
nossas atividades mais significativas e até na reunião comunitária 
de nossa vida religiosa, nas celebrações litúrgicas em comum, no 
alimento espiritual dos sacramentos do Amor do Senhor; não nos 
faltará a presença do Deus Amor a nos envolver e fortalecer em Sua 
Caridade – o Espírito que nos une a Ele e entre nós, humanidade 
redimida. 

Está sendo nesta mesma hora que a criatividade do amor dá 
aos pastores e fiéis a descoberta de diversas possibilidades de 
continuar a alimentar a própria vida cristã e a comunhão eclesial na 
vivência da Palavra de Deus, das obras de Caridade, da renúncia e 
sacrifícios da própria vida, unidos à Paixão do Senhor, na força de 
Sua Ressurreição e no dom do Seu Espírito. 

A Igreja, Mãe dos filhos de Deus, Corpo Místico de Cristo, 
nossa Cabeça, quer cuidar com desvelo materno de seus filhos e 
filhas e por isso deseja o pleno bem de toda pessoa humana. 

Assim, Maria, mãe de Jesus e Mãe da Igreja, Seu Corpo, nos 
ensina a cuidar da vida com amor e, sensíveis às necessidades, a 
fazer tudo o que Jesus disser. (cf. Jo 2, 5.) 
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Ouvimos ainda nestes dias, e se referindo a esta situação 
pandêmica que vivemos, as palavras do Santo Padre, o Papa 
Francisco, falando aos fiéis, em especial aos brasileiros, referindo-
se à Amazônia (o que serve para todos nós!): “Cuidar das pessoas 
que são mais importantes que a economia. Nós, pessoas, somos 
templo do Espírito Santo, a economia não.” A economia é para a vida 
das pessoas e não as pessoas para a economia.  

Esperamos assim, que seja a comunhão fraterna em Cristo a 
nos iluminar e fortalecer no enfrentamento da situação pandêmica 
que vivemos. E será esta mesma a nos dar lições para o futuro de 
um mundo mais de acordo com o projeto amoroso de Deus, projeto 
de plena realização do ser humano. 

Maria elevada à glória do Céu, Mãe nossa, Rainha da Paz, 
Mãe do Autor da Vida, nos acompanha com seu amor materno no 
seguimento de Jesus e na realização do Evangelho para, atentos às 
coisas do alto, acenda-se em nossos corações o desejo de, 
construindo a cidade terrena nos desígnos  de Deus, chegar à glória 
da ressurreição, à cidade definitiva. (cf Liturgia de 15 de agosto – 
Solenidade da Assunção de Nossa Senhora)  

 
+ José Antonio Aparecido Tosi Marques 

Arcebispo Metropolitano 
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2. OS MISTÉRIOS DO ROSÁRIO DA VIRGEM MARIA: 

CAMINHO DE SANTIDADE DA IGREJA. 
 
Iniciamos nossa Caminhada com Maria, aprendendo com ela, 
que é a Mãe da Igreja, os passos que vamos dar na vivência do 
Evangelho: 
 
“Há um estilo mariano na atividade evangelizadora da Igreja.  
Porque sempre que olhamos para Maria voltamos a acreditar na 
força revolucionária da ternura e do afeto. Nela, vemos que a 
humildade e a ternura não são virtudes dos fracos, mas dos fortes, 
que não precisam de maltratar os outros para sentir - se  
importantes.  
Fixando-a, descobrimos que aquela que louvava a Deus porque 
«derrubou os poderosos de seus tronos» e «aos ricos despediu de 
mãos vazias» (Lc 1,52.53) é a mesma que assegura o aconchego de 
um lar à nossa busca de justiça.  
E é a mesma, também, que conserva cuidadosamente «todas estas 
coisas ponderando-as no seu coração» (Lc 2,19).  
Maria sabe reconhecer os vestígios do Espírito de Deus, tanto nos 
grandes acontecimentos como naqueles que parecem 
imperceptíveis.  
É contemplativa do mistério de Deus no mundo, na história e na 
vida diária de cada um e de todos.  
É a mulher orante e trabalhadora em Nazaré, mas é também Nossa 
Senhora da prontidão, a que sai «à pressa» (Lc 1,39) da sua povoação 
para ir ajudar os outros, para cuidar de quem necessita.  
Esta dinâmica de justiça e ternura, de contemplação e de caminho 
para os outros faz dela um modelo eclesial para a evangelização.  
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Pedimos a Maria que nos ajude, com a sua oração materna, para que 
a Igreja se torne uma casa para muitos, uma mãe para todos os 
povos, e torne possível o nascimento de um mundo novo.  
É o Ressuscitado que nos diz, com uma força que nos enche de 
imensa confiança e firmíssima esperança: «Eu renovo todas as 
coisas» (Ap 21,5).  

 
Invoquemos à Santíssima Trindade:  

 
- Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém (pode ser 
cantado) 

 
Peçamos as luzes do Espírito Santo: 
 
- A nós descei divina luz!  A nós descei divina luz! 
Em nossas almas acendei O amor, o amor de Jesus. 
Em nossas almas acendei O amor, o amor de Jesus. 
 
Ofereçamos a oração do Rosário: 
 Divino Jesus, nós vos oferecemos este Rosário, que vamos 
rezar, contemplando os Mistérios de nossa redenção. Concedei-nos, 
por intercessão de Maria, Mãe Santíssima a quem nos dirigimos, as 
virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo e a graça de 
ganharmos as indulgências anexas a esta santa devoção. 

 
Professemos a nossa fé com o Símbolo Apostólico:  

 
Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso  
Criador do Céu e da Terra;  
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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  
de onde 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.  

I. MISTÉRIOS GOZOSOS 

 
O primeiro Ciclo, o dos “mistérios gozosos”, caracteriza-se 

de fato pela alegria da Fé – DEUS ESTÁ CONOSCO. Com Maria 
recebemos o anúncio de Deus, dizemos nosso sim, acolhemos Jesus 
que vem a nós, vamos em missão de amor para dar Jesus ao mundo, 
crescemos convivendo com Ele, aprendemos a fazer sempre a 
vontade do Pai.  

 

Rezemos pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco: 
( Pai Nosso,  Ave Maria, Glória ao Pai) 
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Cantemos:  
 

:Ensina teu povo a rezar, 
Maria, Mãe de Jesus, 
Que um dia o teu povo desperta 
e na certa vai ver a luz. 
Que um dia o teu povo se anima 
e caminha com teu Jesus. 

 
- Maria de Jesus Cristo, 
Maria de Deus, Maria mulher, 
ensina a teu povo o teu jeito 
de ser o que Deus quiser. 
 
- Maria Senhora nossa, 
Maria do povo, povo de Deus, 
ensina o teu jeito perfeito 
de sempre escutar teu Deus. 
 
Contemplemos agora, os Mistérios Gozosos:  

1º Mistério Gozoso: Anúncio do Anjo à Virgem Maria e 
encarnação do Filho de Deus. 

Cantemos:  
 
Bendito Rosário da Virgem Maria,  
caminho seguro que à gloria nos guia(bis) 
Ave Maria - doce saudação. 
Que ternura encerra, que consolação! (bis) 
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A PALAVRA DE DEUS: (Lc 1, 26-38). 

 No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus para uma 
cidade da Galileia, chamada Nazaré,  a uma virgem, prometida em 
casamento a um homem, chamado José, da casa de Davi. O nome 
da virgem era Maria.  Entrando onde ela estava, o anjo lhe disse: 
“Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo!” Ao ouvir as 
palavras, ela se perturbou e refletia no que poderia significar a 
saudação.  Mas o anjo lhe falou: “Não tenhas medo, Maria, porque 
encontraste graça diante de Deus.  Eis que conceberás e darás à luz 
um filho e lhe porás o nome de Jesus.   Ele será grande e será 
chamado Filho do Altíssimo.   O Senhor Deus lhe dará o trono de 
Davi, seu pai.  Ele reinará na casa de Jacó pelos séculos e seu reino 
não terá fim”.   
 Maria perguntou ao anjo: “Como acontecerá isso, pois não conheço 
homem?” Em resposta o anjo lhe disse: “O Espírito Santo virá sobre 
ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra; é por isso que 
o menino santo que vai nascer será chamado Filho de Deus.   Até 
Isabel, tua parenta, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 
sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus 
nada é impossível ".   Disse então Maria: “Eis aqui a serva do Senhor. 
Aconteça comigo segundo tua palavra!” E dela se afastou o anjo. 
 

MARIA CAMINHA CONOSCO NO CUIDADO COM A VIDA: a dizer 
sim à Palavra de Deus, a nos dispormos totalmente a realizar os 
seus projetos, a acolher a ação do Espírito Santo que faz nascer em 
Jesus, o Filho do Altíssimo, o Redentor  que traz a paz na terra aos 
homens amados por Deus e estabelece seu Reino de Amor.  
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Refrão:  Peregrinos, aprendemos nesta estrada  
o que o “bom samaritano” ensinou:  
Ao passar por uma vida ameaçada,  
Ele a viu, compadeceu-se e cuidou. (cf Lc 10,33-34) 

 
Rezemos a Primeira Dezena do Rosário: 
(Pai Nosso... Ave Maria (10) Glória ao Pai...) 
 
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. 
 
Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós! 
 
Cantemos:  
 
- 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,  
Vem caminhar com teu povo  
Nossa mãe sempre serás. (bis) 

 
- Roga pelos pecadores desta terra   
Roga pelo povo que em Deus espera  
Mãe do meu Senhor,  
Mãe do meu Salvador. 
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2o. Mistério Gozoso: A Visita de Maria a Isabel necessitada de seu 
serviço. 

Cantemos:  

 
Bendito Rosário da Virgem Maria  
Caminho seguro que à glória nos guia. (bis) 
Maria visita Santa Isabel. 
Que grande alegria e graça de Deus!  (bis) 

 

A PALAVRA DE DEUS: (Lc 1, 39-49. 56) 

 
Naqueles dias, Maria se pôs a caminho e foi apressadamente às 
montanhas para uma cidade de Judá.  Entrou em casa de Zacarias e 
saudou Isabel.  Aconteceu que, mal Isabel ouviu a saudação de 
Maria, a criança saltou em seu ventre; e Isabel, cheia do Espírito 
Santo , exclamou em voz alta: “Bendita és tu entre as mulheres e 
bendito é o fruto do teu ventre!  Donde me vem a honra que a mãe 
do meu Senhor venha a mim?  Pois quando soou em meus ouvidos 
a voz de tua saudação, a criança saltou de alegria em meu ventre.  
Feliz é aquela que teve fé no cumprimento do que lhe foi dito da 
parte do Senhor”. Então Maria disse : 
“Minha alma engrandece o Senhor  e rejubila meu espírito em Deus, 
meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva.  Eis 
que de agora em diante me chamarão feliz todas as gerações. 

 

MARIA CAMINHA CONOSCO NO CUIDADO COM A VIDA: a levar 
Jesus no encontro com o próximo que por amor vamos servir. A  
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transmitir a ele as alegrias do Evangelho. A viver em gestos 
concretos a caridade no cuidado com os que necessitam.  

 
Refrão:  Peregrinos, aprendemos nesta estrada  

o que o “bom samaritano” ensinou:  
Ao passar por uma vida ameaçada,  
Ele a viu, compadeceu-se e cuidou.  

(cf Lc 10,33-34) 
 

Rezemos a Segunda Dezena do Rosário: 
(Pai Nosso... Ave Maria (10) Glória ao Pai...) 
 

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. 
Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós! 
Cantemos: 
 
- Pelas estradas da vida  
nunca sozinho estás.  
Contigo pelo caminho  
Santa Maria vai. 
 
Ó vem conosco vem caminhar.  
Santa Maria, vem. (bis) 
 
Mesmo que digam os homens  
tu nada podes mudar.  
Luta por um mundo novo  
de unidade e paz. 
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- Se pelo mundo os homens  
sem conhecer-se vão.  
Não negues nunca a tua mão  
a quem te encontrar. 
 
- Se parecer tua vida  
inútil caminhar.  
Pensa que abres caminho  
outros te seguirão. 
 

3o. Mistério Gozoso: O Nascimento de Jesus em Belém. 

Cantemos:  
 
Bendito Rosário da Virgem Maria  
Caminho seguro que à glória nos guia. (bis) 
E o Verbo de Deus habitou entre nós; 
Nasceu em Belém Jesus Salvador. (bis) 

A PALAVRA DE DEUS: (Lc 2, 1-7) 

Naqueles dias saiu um decreto do imperador Augusto, ordenando o 
recenseamento do mundo inteiro. Este foi o primeiro 
recenseamento no governo de Quirino na Síria. Todos iam 
registrar-se, cada um em sua cidade.  Também José subiu da 
Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, à cidade de Davi, 
chamada Belém, porque era da família e da descendência de Davi, 
para se registrar com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando 
eles ali, completaram-se os dias para o parto,  e ela deu à luz o seu 
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filho primogênito. Envolveu-o em panos e o deitou numa 
manjedoura, por não haver lugar na sala dos hóspedes. 

MARIA CAMINHA CONOSCO NO CUIDADO COM A VIDA: a dar 
Jesus vivo entre nós ao mundo que o espera, “para que todos 
tenham a vida e a tenham em abundância”.  (Jo 10,10) 

 
Refrão:  Peregrinos, aprendemos nesta estrada  

o que o “bom samaritano” ensinou:  
Ao passar por uma vida ameaçada,  
Ele a viu, compadeceu-se e cuidou.  

(cf Lc 10,33-34) 
Rezemos a Terceira Dezena do Rosário: 
(Pai Nosso... Ave Maria (10) Glória ao Pai...) 
 
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. 
 
Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós! 
 
Cantemos:  
 
Imaculada, Maria de Deus,  
Coração pobre acolhendo Jesus! 
Imaculada, Maria do Povo,  
Mãe dos aflitos que estão junto a Cruz! 
 
- Um coração que era sim para a vida, 
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Um coração que era sim para o irmão, 
Um coração que era sim para Deus, 
Reino de Deus renovando esse chão. 
 
- Olhos abertos pra sede do povo, 
Passo bem firme que o medo desterra, 
Mãos estendidas que os tronos renegam, 
Reino de Deus renovando esta terra. 
 
- Faça-se, ó Pai, vossa plena vontade: 
Que os nossos passos se tornem memória 
Do amor fiel que Maria gerou:  
Reino de Deus atuando na história. 
 

4o. Mistério Gozoso: Apresentação de Jesus no templo e 
purificação de Nossa Senhora.. 

Cantemos:  

 
Bendito Rosário da Virgem Maria  
Caminho seguro que à glória nos guia. (bis) 
Levado ao Templo o Menino Jesus, 
Maria e José caminham na Luz. (bis) 

 

A PALAVRA DE DEUS: (Lc 2, 22-32) 

 
Terminados os dias da purificação deles segundo a Lei de Moisés, 
levaram o menino para Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor; 
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conforme está escrito na Lei do Senhor: Todo primogênito do sexo 
masculino será consagrado ao Senhor . Ofereceram também em 
sacrifício, conforme está escrito na Lei do Senhor, um par de rolas 
ou dois pombinhos.  
Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Justo e piedoso, 
ele esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava com 
ele. Pelo Espírito Santo lhe fora revelado que não morreria sem 
primeiro ver o Cristo do Senhor.  Movido pelo Espírito, veio ao 
Templo. E quando os pais levaram o menino Jesus ao Templo, a fim 
de cumprirem a respeito dele o que estava escrito na Lei, tomou-o 
em seus braços e louvou a Deus dizendo: 
 “Agora, Senhor, já podes deixar teu servo ir em paz, segundo a tua 
palavra. Porque meus olhos viram a salvação... 
 

MARIA CAMINHA CONOSCO NO CUIDADO COM A VIDA: a sermos 
obedientes à vontade de Deus e a contribuirmos com a realização 
do Reino de Deus como luz para todas as nações. Para salvar o 
menino dos que o ameaçam, Maria e José fogem para o Egito, e, 
migrantes,  vivem como estrangeiros. Quem ama cuida da vida! 

 
Refrão:  Peregrinos, aprendemos nesta estrada  

o que o “bom samaritano” ensinou:  
Ao passar por uma vida ameaçada,  
Ele a viu, compadeceu-se e cuidou. (cf Lc 10,33-34) 

Rezemos a Quarta Dezena do Rosário: 
(Pai Nosso... Ave Maria(10)... Glória ao Pai...) 
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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. 
 
Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós! 
 
Cantemos:  
 
- 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  
para virgem de Nazaré.  
Menina que Deus amou e escolheu  
para 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! 
 
- Maria que eu quero bem,  
Maria do puro amor,  
Igual a você ninguém,  
Mãe pura do meu Senhor.  
Em cada mulher que a terra criou,  
um traço de Deus Maria deixou,  
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um sonho de mãe Maria plantou  
pra o 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. 

 

5o. Mistério Gozoso: A perda e o encontro de Jesus no templo 
entre os doutores. 

Cantemos: 
 
Bendito Rosário da Virgem Maria  
Caminho seguro que à glória nos guia. (bis) 
A perda e o encontro do Filho de Deus: 
Aflição e alegria - tudo aconteceu. (bis) 
 

A PALAVRA DE DEUS: (Lc 2, 41-47) 

 
Todos os anos, na festa da Páscoa , seus pais iam a Jerusalém.  
Quando ele completou doze anos, subiram a Jerusalém segundo o 
costume da festa.  Acabados os dias de festa, quando voltaram, o 
menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais o percebessem.  
Pensando que estivesse na caravana, andaram o caminho de um dia 
e o procuraram entre os parentes e conhecidos.  Não o achando, 
voltaram a Jerusalém à procura dele.  Três dias depois o 
encontraram no Templo sentado no meio dos doutores, ouvindo e 
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fazendo perguntas. Todos que o escutavam maravilhavam-se de sua 
inteligência e de suas respostas. 

MARIA CAMINHA CONOSCO NO CUIDADO COM A VIDA: Maria e 
José nos ensinam a buscar sempre Jesus, quando consideramos que 
se perdeu.  E o encontramos fazendo a vontade do Pai. E como 
Maria, mesmo não compreendendo o que acontece, guardamos 
suas palavras e os acontecimentos no coração, eles são um mistério 
de Deus, que sabe o que faz.  

 
Refrão:  Peregrinos, aprendemos nesta estrada  

o que o “bom samaritano” ensinou:  
Ao passar por uma vida ameaçada,  
Ele a viu, compadeceu-se e cuidou.  

(cf Lc 10,33-34) 
Rezemos a 5a. Dezena do Rosário 
(Pai Nosso ... Ave Maria(10)... Glória ao Pai ...) 
 
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. 
 
Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós! 
 
Cantemos:  
 
Quem nos separará, quem vai nos separar?  
Do amor de Cristo, quem nos separará?  
Se Ele é por nós, quem será, quem será contra nós?  
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Quem vai nos separar do Amor de Cristo, quem será? 
 
 1. Nem a espada ou perigo, nem os erros do meu irmão; 
nenhuma das criaturas, nem a condenação. 
 
 2. Nem a vida, nem a morte, nem tampouco a perseguição 
nem o passado, nem o presente, ou o futuro e a opressão. 
 
 3. Nem as alturas ou os abismos, nem tampouco a 
perseguição; nem a angústia, a dor, a fome, nem a tribulação. 

II. MISTÉRIOS LUMINOSOS 

 
Passando da infância e da vida de Nazaré à vida pública de 

Jesus, a contemplação leva-nos aos mistérios que se podem chamar, 
por especial título, “mistérios da luz”. Na verdade, todo o mistério 
de Cristo é luz. Ele é a «luz do mundo» (Jo 8,12). Mas esta dimensão 
emerge particularmente nos anos da vida pública, quando Ele 
anuncia o evangelho do Reino: 1o no seu Batismo no Jordão, 2o na 
sua autorevelação nas bodas de Caná, 3o no seu anúncio do Reino 
de Deus com o convite à conversão, 4o na sua Transfiguração e, 
enfim, 5o na instituição da Eucaristia, expressão sacramental do 
mistério pascal. (RVM 21). 

 

1o. Mistério Luminoso: Batismo de Jesus por João Batista no Rio 
Jordão.   

Cantemos: 
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Bendito Rosário da Virgem Maria  
Caminho seguro que à glória nos guia. (bis) 
O Santo Batismo do Filho de Deus. 
A Graça Divina que Deus Pai nos deu! (bis) 

A PALAVRA DE DEUS: (Mt 3, 13-17) 

 
Jesus veio da Galileia ao rio Jordão até João, para ser batizado por 
ele. João, porém, se opunha, dizendo: “Eu é que devo ser batizado 
por ti e tu vens a mim?” Jesus respondeu: “Deixa agora, pois convém 
que assim cumpramos toda a justiça”. Então João concordou.  
Depois de batizado, Jesus saiu logo da água. Nisso, os céus se 
abriram, e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e 
pousar sobre ele.  E do céu veio uma voz que dizia: “Este é o meu 
Filho amado, de quem eu me agrado”. 
 

MARIA CAMINHA CONOSCO NO CUIDADO COM A VIDA: na 
conversão e na fé a acolhermos Jesus, o Filho Amado do Pai, que nos 
faz nEle todos irmãos!  

 
Refrão:  Peregrinos, aprendemos nesta estrada  

o que o “bom samaritano” ensinou:  
Ao passar por uma vida ameaçada,  
Ele a viu, compadeceu-se e cuidou.  

(cf Lc 10,33-34) 
 
Rezemos a Sexta Dezena do Rosário: 
(Pai Nosso ... Ave Maria(10)... Glória ao Pai ...) 
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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.  
 
Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós! 
 
Cantemos:  
 
Me chamaste para caminhar na vida contigo 
Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás 
Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma 
É difícil agora viver sem lembrar-me de ti 
 
Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor 
Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti (bis) 
 
- Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta 
Eu pensei na fuga esconder-me, ir longe de ti 
Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido 
É difícil agora viver sem lembrar-me de ti 
 
- Ó Jesus, não me deixes jamais caminhar solitário 
Pois conheces a minha fraqueza e o meu coração 
Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença 
No amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união 
 
- Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta 
Eu pensei na fuga esconder-me, ir longe de ti 
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Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido 
É difícil agora viver sem saudades de ti. 
 

2O. Mistério Luminoso: A manifestação de Jesus nas Bodas de 
Caná. 

 
Bendito Rosário da Virgem Maria  
Caminho seguro que à glória nos guia. (bis) 
No primeiro sinal, nas bodas de Caná, 
Com Maria façamos o que ele mandar. (bis) 
 

A PALAVRA DE DEUS: (Jo 2, 1-11). 

 
No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe 
de Jesus estava presente. Jesus e os discípulos também foram 
convidados para esse casamento.  Tendo acabado o vinho, a mãe de 
Jesus lhe disse: “Eles não têm mais vinho”.  Jesus respondeu: 
“Mulher, o que temos nós a ver com isso? Ainda não chegou a minha 
hora”. Sua mãe disse aos que estavam servindo: “Fazei tudo o que 
ele vos disser”.  
Havia ali seis talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em 
cada uma cabiam duas ou três medidas. Jesus disse: “Enchei de água 
as talhas”. Eles encheram-nas até a borda. Então Jesus disse: “Tirai 
agora um pouco e levai ao organizador da festa”. Eles levaram. Logo 
que o organizador da festa provou da água transformada em vinho 
– ele não sabia de onde vinha, embora o soubessem os serventes que 
tinham tirado a água – chamou o noivo  e lhe disse: “Todos servem 
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primeiro o vinho bom e quando já estão embriagados servem o de 
qualidade inferior. Tu guardaste o vinho bom até agora”. Este foi o 
início dos sinais de Jesus, em Caná da Galileia. Ele manifestou a sua 
glória, e os discípulos creram nele. 
 

MARIA CAMINHA CONOSCO NO CUIDADO COM A VIDA: Vendo as 
necessidades dos irmãos, as encaminharmos todas a Deus e 
cuidamos para que se realize tudo o que Jesus disser.  

 
Refrão:  Peregrinos, aprendemos nesta estrada  

o que o “bom samaritano” ensinou:  
Ao passar por uma vida ameaçada,  
Ele a viu, compadeceu-se e cuidou. (cf Lc 10,33-34) 

 
Rezemos a sétima  Dezena do Rosário: 
(Pai Nosso... Ave Maria(10)... Glória ao Pai...) 
 
 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.  
 
Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós! 
 
 
Cantemos: 
 
- Quando o teu Filho contigo vier, p’ra festa da vida fazer: 
Ensina-nos, Maria, a fazer o que ele disser! 
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Tudo é possível! Nas tuas mãos, meu Senhor! 
A eucaristia é teu milagre de amor! 
 
- Quando o vinho do amor nos faltar, e a gente ao irmão se fechar: 
Ensina-nos, Maria, a fazer o que ele disser! 
 
- Quando na mesa do nosso irmão faltar água, vida e pão: 
Ensina-nos, Maria, a fazer o que ele disser! 
 
- Quando faltar a justiça entre nós, e muitos ficarem sem voz: 
Ensina-nos, Maria, a fazer o que ele disser! 
 
- Quando o serviço ao irmão nos custar, cedendo à preguiça o lugar: 
Ensina-nos, Maria, a fazer o que ele disser! 
 
- Quando o homem, em nome da paz, matar o irmão p’ra ter mais: 
Ensina-nos, Maria, a fazer o que ele disser! 
 
- Quando a tristeza invadir nosso ser, e a vida o sentido perder: 
Ensina-nos, Maria, a fazer o que ele disser! 
 
- Quando é difícil ser bom e ter fé na força e poder que Deus é: 
Ensina-nos, Maria, a fazer o que ele disser! 
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3o. Mistério Luminoso: Anúncio do Reino e convite à conversão. 

 
Bendito Rosário da Virgem Maria  
Caminho seguro que à glória nos guia. (bis) 
Jesus anuncia o Reino de Deus: 
Completou-se o tempo, é o tempo de Deus. (bis) 
 

A PALAVRA DE DEUS: (Mc 1, 14-20) 

 
Depois de João ter sido preso, Jesus veio para a Galileia. Pregava o 
Evangelho de Deus, dizendo: “Completou-se o tempo, e o reino de 
Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho”.   
Enquanto caminhava ao longo do mar da Galileia, Jesus viu Simão 
e André, seu irmão, lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. 
E Jesus lhes disse: “Vinde comigo, e eu farei de vós pescadores de 
gente”. Deixando imediatamente as redes, eles o seguiram.  Indo 
um pouco mais adiante, viu Tiago filho de Zebedeu e João, seu 
irmão, consertando as redes no barco. Ele os chamou. E eles 
deixaram o pai, Zebedeu, no barco com os empregados e partiram, 
seguindo Jesus. 

 MARIA CAMINHA CONOSCO NO CUIDADO COM A VIDA: 
Cuidando da vida das pessoas, Jesus anuncia o Evangelho do Reino 
de Deus e chama à conversão. O Reino de Deus nos é oferecido para 
com Jesus levá-lo ao mundo. Somos chamados ao seguimento de 
Jesus.   

Refrão:  Peregrinos, aprendemos nesta estrada  
o que o “bom samaritano” ensinou:  
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Ao passar por uma vida ameaçada,  
Ele a viu, compadeceu-se e cuidou.  

(cf Lc 10,33-34) 
 

Rezemos a Oitava Dezena do Rosário 
(Pai Nosso ... Ave Maria(10)... Glória ao Pai ...) 
 
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.  
 
Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós! 
 
Cantemos:  
 
- Tu anseias, eu bem sei, por salvação,  
tens desejo de banir a escuridão  
abre, pois, de par em par teu coração  
e deixa a luz do céu entrar! 
 
Deixa a luz do céu entrar! (bis)  
Abre bem as portas do teu coração  
e deixa a luz do céu entrar! 
 
- Cristo a luz do céu, em ti quer habitar  
para as trevas do pecado dissipar,  
teu  caminho e coração iluminar  
e deixa a luz do céu entrar! 
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- Que alegria andar ao brilho dessa luz  
vida eterna e paz no coração produz.  
Oh! Aceita agora o salvador, Jesus,  
e deixa a luz do céu entrar! 
 

4o. Mistério Luminoso: A Transfiguração de Jesus. 

Cantemos:  

 
Bendito Rosário da Virgem Maria  
Caminho seguro que à glória nos guia. (bis) 
Seis dias depois na transfiguração 
Seu rosto brilhou mais que um clarão. (bis) 
 

A PALAVRA DE DEUS: (Mt 17, 1-8). 

 
Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu 
irmão, e os levou a sós para um monte alto e afastado. E 
transfigurou-se diante deles. Seu rosto brilhou como o sol e as 
roupas se tornaram brancas como a luz. Nisso, apareceram Moisés 
e Elias conversando com ele. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: 
“Senhor, como é bom estarmos aqui! Se quiseres, levantarei aqui 
três tendas: uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias”.  Ele 
estava ainda falando quando uma nuvem brilhante os envolveu e da 
nuvem se fez ouvir uma voz que dizia: “Este é o meu Filho amado, 
de quem eu me agrado, escutai-o”. Ao ouvir a voz, os discípulos 
caíram com o rosto no chão e ficaram com muito medo. Jesus se 
aproximou, tocou-os e disse: “Levantai-vos e não tenhais medo”. 
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Então eles ergueram os olhos, mas não viram mais ninguém, a não 
ser Jesus. 
 

MARIA CAMINHA CONOSCO NO CUIDADO COM A VIDA: 
Mostrando aos discípulos a sua transfiguração Jesus cuida para que 
os discípulos não desanimem na hora da prova. Ela nos leva a ser 
contemplativos de Jesus, a querer permanecer com Ele, que nos 
revela as coisas do Céu em meio às lutas da vida na terra. 

 
Refrão:  Peregrinos, aprendemos nesta estrada  

o que o “bom samaritano” ensinou:  
Ao passar por uma vida ameaçada,  
Ele a viu, compadeceu-se e cuidou. (cf Lc 10,33-34) 

 
 
Rezemos a Nona Dezena do Rosário 
(Pai Nosso ... Ave Maria(10)... Glória ao Pai ...) 
 
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. 
 
Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós! 
 
Cantemos:  
 
:Eu vim para que todos tenham vida,  
que todos tenham vida plenamente. 
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- Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor.  
Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão,  
Onde está o teu irmão, Eu estou presente nele. 
- Eu passei fazendo o vem, eu curei todos o males.  
Hoje és minha presença junto a todo o sofredor.  
Onde sofre o teu irmão, Eu estou sofrendo nele. 
 
- Quem comer o Pão da Vida viverá eternamente.  
Tem pena deste povo que não tem o que comer.  
Onde está um irmão com fome, Eu estou com fome nele. 
 
- Entreguei a Minha Vida pela salvação de todos.  
Reconstrói, protege a vida de indefesos e inocentes:  
Onde morre o teu irmão, Eu estou morrendo nele. 
 
- Vim buscar e vim salvar o que estava já perdido.  
Busca, salva e reconduze a quem perdeu toda a esperança:  
Onde salvas teu irmão, Tu me estás salvando nele. 
 

5o. Mistério Luminoso: Instituição da Eucaristia  

 
Bendito Rosário da Virgem Maria  
Caminho seguro que à glória nos guia. (bis) 
É da Eucaristia a Instituição: 
Pra nós todo o dia partilha do pão.  (bis) 

A PALAVRA DE DEUS: (Mt 26, 17-30). 
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No primeiro dia da Festa dos Pães sem fermento, chegada a tarde, 
ele se pôs à mesa com os Doze. Enquanto comiam, Jesus tomou um 
pão e pronunciou a bênção. Depois, partiu o pão e o deu aos 
discípulos, dizendo: “Tomai e comei, isto é o meu corpo”. Em 
seguida, tomando um cálice, depois de dar graças, deu-lhes, 
dizendo: “Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da 
Aliança, derramado por muitos, para o perdão dos pecados. Digo-
vos que já não beberei deste fruto da videira até o dia em que o 
beberei de novo convosco no reino de meu Pai”. Depois de terem 
cantado os salmos, saíram para o monte das Oliveiras. 

MARIA CAMINHA CONOSCO NO CUIDADO COM A VIDA: Jesus se 
dá como Palavra de Deus e Pão da Vida Eterna. Maria, unida a Jesus 
na sua carne e no seu sangue, no Espírito Santo, leva seus filhos 
sempre à Comunhão no Senhor.  

 
Refrão:  Peregrinos, aprendemos nesta estrada  

o que o “bom samaritano” ensinou:  
Ao passar por uma vida ameaçada,  
Ele a viu, compadeceu-se e cuidou. (cf Lc 10,33-34) 

 

Rezemos a Décima Dezena do Rosário 
(Pai Nosso... Ave Maria(10)... Glória ao Pai ...) 
 
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. 
Cantemos:  
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:Prova de amor maior não há / que doar a vida pelo irmão. (bis)   
 
- Eis que Eu vos dou o Meu novo mandamento: “Amai-vos uns aos 
outros como Eu vos tenho amado”.   
 
- Vós sereis os Meus amigos se seguirdes Meus preceitos: “Amai-
vos...”   
 
- Como o Pai sempre Me ama, assim também Eu vos amei: “Amai-
vos...”   
 
- Permanecei em Meu amor e segui Meu mandamento: “Amai-
vos...”   
 
- E chegando a Minha Páscoa, vos amei até o fim: “Amai-vos...”   
 
- Nisto todos saberão que vós sois os Meus discípulos: “Amai-vos...” 
 

III. MISTÉRIOS DOLOROSOS 

 
Os mistérios da dor levam o crente a reviver a morte de Jesus, 

pondo-se aos pés da cruz junto de Maria, para com Ela penetrar no 
abismo do amor de Deus pelo homem e sentir toda a sua força 
regeneradora. Estes mistérios estão sempre presentes quando se 
celebra a Eucaristia – na Santa Missa torna-se presente Jesus em seu 
sacrifício salvador. (cf.RVM 22). 
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1o. Mistério Doloroso: Agonia de Jesus. 

Cantemos: 
 
Bendito Rosário da Virgem Maria  
Caminho seguro que à glória nos guia. (bis) 
É a grande agonia de nosso Senhor 
Fazendo a vontade que o Pai ordenou. (bis) 

 

A PALAVRA DE DEUS: (Mt 26, 36-42) 

 
Então Jesus se retirou com os discípulos para um sítio chamado 
Getsêmani e lhes disse: “Sentai-vos aqui, enquanto vou ali para 
orar”. Levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, e começou 
a ficar triste e angustiado. Então lhes disse: “Minha alma está triste 
até à morte. Ficai aqui em vigília comigo”. Adiantou-se um pouco, 
prostrou-se com o rosto em terra e orava, dizendo: “Pai, se for 
possível, afasta de mim este cálice, contudo não se faça como eu 
quero mas como tu queres”. Voltou aos discípulos e os encontrou 
dormindo. E disse a Pedro: “Não fostes capazes de vigiar uma hora 
comigo? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito está 
pronto mas a carne é fraca”. Afastou-se pela segunda vez e orou, 
dizendo: “Pai, se este cálice não pode passar sem que eu dele beba, 
faça-se a tua vontade”. 
 

MARIA CAMINHA CONOSCO NO CUIDADO COM A VIDA: Este 
cuidado pela vida leva  Jesus a realizar a vontade do Pai, abraçando 
angústias e agonias. Maria é a força dos que enfrentam o martírio 
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com Jesus pela Vida do Mundo, e derrubando as barreiras da 
inimizade, leva a fazer com todos a paz.  

 
Refrão:  Peregrinos, aprendemos nesta estrada  

o que o “bom samaritano” ensinou:  
Ao passar por uma vida ameaçada,  
Ele a viu, compadeceu-se e cuidou. (cf Lc 10,33-34) 
 

Rezemos a Décima Primeira Dezena do Rosário: 
(Pai nosso ... Ave Maria(10)... Glória ao Pai ...) 
 
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.  
 
Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós! 
 
Cantemos: 
 
- Tenho esperado este momento,  
tenho esperado que viesses a mim,  
tenho esperado que me fales,  
tenho esperado que estivesses assim. 
 
- Eu sei bem o que tens vivido,  
sei também que tens chorado.  
Eu sei bem que tens sofrido,  
pois permaneço ao teu lado 
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: Ninguém te Ama como Eu, ninguém te Ama como Eu.  
Olhe para a cruz, está é a minha grande prova,  
Ninguém te Ama como Eu.  
Ninguém te Ama como Eu, ninguém te Ama como Eu,  
Olhe para a cruz, foi por ti, porque Te amo,  
Ninguém te Ama como Eu. 

 
- Eu sei bem o que me dizes,  
ainda que nunca me fales.  
Eu sei bem o que tens sentido,  
ainda que nunca me reveles.  
 
Tenho andado ao teu lado, 
junto a ti permanecido.  
Eu te levo em meus braços,  
pois sou teu melhor amigo. 
 
 

2o. Mistério Doloroso: A flagelação de Jesus. 

Cantemos:  
 
Bendito Rosário da Virgem Maria  
Caminho seguro que à glória nos guia. (bis) 
Na flagelação nossas dores tomou. 
Tomou sobre si os pecados e a dor. (bis) 

A PALAVRA DE DEUS: (Mt 27, 22-26) 
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Pilatos (perguntou) aos judeus: “Mas, o que farei com Jesus, 
chamado Cristo? ”Todos disseram: “Seja crucificado!”  O 
governador insistiu: “Que mal fez ele?” Eles, porém, gritavam ainda 
mais: “Seja crucificado!” Ao ver que nada conseguia, e o tumulto 
crescia cada vez mais, Pilatos mandou trazer água, lavou as mãos e 
disse: “Sou inocente do sangue deste justo; o problema é vosso”. E 
todo o povo respondeu : “O sangue dele caia sobre nós e sobre 
nossos filhos”. Então lhes soltou Barrabás. Quanto a Jesus, depois 
de tê-lo mandado açoitar, entregou-o para ser crucificado. 
 

MARIA CAMINHA CONOSCO NO CUIDADO COM A VIDA: Para que 
todos tenham plenamente a vida, Jesus toma sobre si as dores e 
sofrimentos da humanidade. Nossa Senhora não fugiu dos 
sofrimentos do seu Filho e está cuidando dele com sua presença 
todos os momentos da vida até o fim. Ela nos ensina a acompanhá-
lo socorrendo todos os que sofrem, dando o conforto e a paz.   

 
Refrão:  Peregrinos, aprendemos nesta estrada  

o que o “bom samaritano” ensinou:  
Ao passar por uma vida ameaçada,  
Ele a viu, compadeceu-se e cuidou. (cf Lc 10,33-34) 
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Rezemos a Décima Segunda Dezena do Rosário 
(Pai Nosso ... Ave Maria(10)... Glória ao Pai ...) 
 
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.  
 
Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós! 
 
Cantemos:  
 
- Senhor, eu sei que é teu este lugar, 
todos querem te adorar, Toma tu a direção. 
Sim, oh! Vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, 
Reverência a tua voz vamos fazer. 
 

:Podes reinar, Senhor Jesus, oh! Sim, 
O teu poder teu povo sentirá! 
Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. 
Reina, Senhor, neste lugar. 

 
Visita cada irmão, ó meu Senhor, 
Dá-lhe paz interior e razões pra te louvar. 
Desfaz todas as tristezas, incertezas, desamor, 
Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. 
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3o. Mistério Doloroso: A Coroação de espinhos de Jesus  

 
Bendito Rosário da Virgem Maria  
Caminho seguro que à glória nos guia. (bis) 
Coroa de espinhos Jesus recebeu 
E todos zombavam do Rei dos Judeus. (bis) 
 

A PALAVRA DE DEUS: (Mt 27, 27-31). 

 
Os soldados do governador conduziram Jesus ao pretório e 
reuniram em volta dele todo o batalhão. Tiraram-lhe as vestes e 
jogaram-lhe em cima um manto de púrpura. Depois, colocaram-lhe 
na cabeça uma coroa de espinhos e na mão direita uma vara. 
Zombando, dobravam o joelho diante dele e diziam: “Salve, rei dos 
judeus” E, cuspindo em cima dele, tiravam-lhe a vara e com ela 
feriam-lhe a cabeça. Depois de caçoarem dele, arrancaram-lhe o 
manto, vestiram-no com as suas vestes e o levaram para crucificar. 
 

MARIA CAMINHA CONOSCO NO CUIDADO COM A VIDA: Ela 
suporta com Jesus as dores e zombarias para a redenção da 
humanidade. Como aconteceu com Maria, nada afasta a Igreja de 
ser amor de Deus pela humanidade, mesmo quando não a 
compreendam, mesmo morrendo com Ele pela salvação de todos.  

 
Refrão:  Peregrinos, aprendemos nesta estrada  

o que o “bom samaritano” ensinou:  
Ao passar por uma vida ameaçada,  
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Ele a viu, compadeceu-se e cuidou. (cf Lc 10,33-34) 
 
Rezemos a Décima Terceira Dezena do Rosário: 
(Pai Nosso ... Ave Maria(10)... Glória ao Pai ...) 
 
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.  
 
Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós! 
 
Cantemos:  
 
- A ti, meu Deus, elevo meu coração,  
elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz.  
A ti, meu Deus, eu quero oferecer  
meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. 
 

:A tua ternura, Senhor, vem me abraçar  
e a tua bondade infinita me perdoar.  
Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração,  
eu quero sentir o calor de tuas mãos. 

 
- A ti, meu Deus, que és bom e que tens amor, 
ao pobre, ao sofredor vou servir, esperar.  
Em ti, Senhor, humildes se alegrarão,  
cantando a nossa canção, de esperança e de paz. 
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4o. Mistério Doloroso: Jesus sobe ao Calvário.  

Cantemos:  
 
Bendito Rosário da Virgem Maria  
Caminho seguro que à glória nos guia. (bis) 
Jesus ao Calvário - caminho de dor -  
É a grande expressão do dom do amor. (bis) 
 

A PALAVRA DE DEUS: (Mt 27, 32-37 e Jo 19, 25-27) 

 
“Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, de nome Simão, ao 
qual requisitaram para levar a cruz.  Chegando ao lugar chamado 
Gólgota, que quer dizer “lugar da Caveira”,  deram-lhe para beber 
vinho misturado com fel; mas, tendo provado, não quis beber. 
Assim que o crucificaram, repartiram entre si as suas vestes, tirando 
a sorte; e ficaram ali sentados, montando guarda. Sobre a cabeça de 
Jesus puseram escrito o motivo da condenação: Este é Jesus, o rei 
dos judeus.” 
“Estavam em pé, junto à cruz de Jesus, sua mãe, e a irmã de sua mãe, 
e Maria, mulher de Clôpas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali 
sua mãe, e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, disse a sua 
mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Então disse ao discípulo: Eis aí tua 
mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa.” 

MARIA CAMINHA CONOSCO NO CUIDADO COM A VIDA: a ser 
discípulos, carregando com Ele a cruz, até o extremo do amor que 
dá a vida pela salvação de todos. A completar na própria carne a 
paixão de Cristo em seu Corpo que é a Igreja.  Ele mesma ensina a 
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estar com Jesus na cruz pela salvação do mundo, a estar em pé com 
Ele oferecendo-se em sacrifício por amor. 

 
Rezemos a Décima Quarta Dezena do Rosário:  
(Pai Nosso ... Ave Maria(10)... Glória ao Pai ...) 
 
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.  
 
Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós! 
 
Cantemos:  
 
- Com minha Mãe estarei 
na santa glória um dia,  
junto à Virgem Maria  
no céu triunfarei. 
 
No céu, no céu com minha mãe estarei. (bis) 
 
-  Com minha Mãe estarei  
e aos anjos me ajuntando,  
do Onipotente ao mando  
hosanas lhe darei.] 
 
- Com minha Mãe estarei,  
Então, coroa digna  
de sua mão benigna  
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feliz receberei. 
 
- Com minha Mãe estarei  
e sempre neste exílio,  
de seu piedoso auxílio  
com fé me valerei. 
 

5o. Mistério Doloroso: Jesus morre na cruz. 

Cantemos: 
 
Bendito Rosário da Virgem Maria  
Caminho seguro que à glória nos guia. (bis) 
A morte na cruz de Jesus Salvador: 
Vontade do Pai que Jesus abraçou. (bis) 
 

A PALAVRA DE DEUS: (Mt 27, 45-50) 

 
Desde o meio-dia até as três da tarde toda a região ficou coberta de 
escuridão. Pelas três da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eli, Eli, 
lamá sabachthani! O que quer dizer: Meu Deus, meu Deus, por que 
me abandonaste?  Alguns dos que ali estavam ouviram isso e diziam: 
“Ele está chamando Elias”. E um deles foi correndo tomar uma 
esponja, embebeu-a de vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e 
deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: “Deixa, vamos ver se 
Elias vem salvá-lo”. Mas Jesus deu de novo um forte grito e expirou. 
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MARIA CAMINHA CONOSCO NO CUIDADO COM A VIDA: Com ela 
somos chamados a estar com Jesus na oferta total de si ao Pai, oferta 
que é o preço da salvação de todo o mundo. Maria, mártir com Jesus, 
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos dá a vida 
eterna, a vida em plenitude. Com Maria sua mãe está a Igreja mártir 
em todos os tempos. E o sangue dos mártires é semente de novos 
cristãos – humanidade que recebe nova vida!   

 
Refrão:  Peregrinos, aprendemos nesta estrada  

o que o “bom samaritano” ensinou:  
Ao passar por uma vida ameaçada,  
Ele a viu, compadeceu-se e cuidou. (cf Lc 10,33-34) 

Rezemos a Décima Quinta Dezena do Rosário 
(Pai Nosso ... Ave Maria(10)... Glória ao Pai ...) 
 
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.  
 
Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós! 
 
Cantemos:  
 
Deus enviou Seu Filho amado 
Para morrer em meu lugar 
Na cruz pagou por meus pecados, 
Mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive. 
 
Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, 
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Porque Ele vive, temor não há. 
Mas eu bem sei que o meu futuro 
Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. 
 
Um dia eu vou cruzar os rios 
e verei então um Céu de luz 
E verei que lá, em plena glória, 
Vitorioso, vive e reina o meu Jesus.  
 

IV. MISTÉRIOS GLORIOSOS 

 
Os mistérios gloriosos alimentam naqueles que creem a esperança da 
meta feliz, para onde caminham como membros do Povo de Deus 
peregrino na história. Isto não pode deixar de impeli-los a um 
corajoso testemunho daquela «grande alegria» que dá sentido a toda 
a sua vida. Participando da Comunhão com Jesus na Eucaristia, 
anunciamos a Sua morte e proclamamos a Sua ressurreição até que 
Ele venha (cf. RVM 23). 

1o. Mistério Glorioso: A Ressurreição de Jesus.  

 
Bendito Rosário da Virgem Maria  
Caminho seguro que à glória nos guia. (bis) 
Na ressurreição de Jesus alegria: 
A morte vencida - Jesus Deus da vida (bis) 
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A PALAVRA DE DEUS: (Jo 20, 19. 24-29) 

 
Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, estando 
trancadas as portas do lugar onde estavam os discípulos, por medo 
dos judeus, Jesus chegou, pôs-se no meio deles e disse: “A paz esteja 
convosco”. (...). 
Tomé, um dos Doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando 
Jesus veio. Os outros discípulos lhe disseram: “Vimos o Senhor”. 
Mas ele respondeu: “Se eu não vir nas mãos os sinais dos cravos, e 
não puser o dedo no lugar dos cravos e minha mão no seu lado, não 
acreditarei”. Oito dias depois, os discípulos estavam outra vez no 
mesmo lugar, e Tomé com eles. Jesus entrou com as portas 
fechadas, pôs-se no meio deles e disse: “A paz esteja convosco”. 
Depois disse a Tomé: “Põe aqui o dedo e olha minhas mãos, estende 
a mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo mas homem de fé”. 
Tomé respondeu-lhe: “Meu Senhor e meu Deus”. Jesus lhe disse: 
“Porque me viste, acreditaste. Felizes os que não viram e creram”.   

MARIA CAMINHA CONOSCO NO CUIDADO COM A VIDA: nos leva 
a reconhecer no Senhor ressuscitado que não vemos, nosso Senhor 
e nosso Deus. É Jesus, o crucificado ressuscitado que vence a morte 
e dá ao mundo a Vida sem fim!  

 
Refrão:  Peregrinos, aprendemos nesta estrada  

o que o “bom samaritano” ensinou:  
Ao passar por uma vida ameaçada,  
Ele a viu, compadeceu-se e cuidou. (cf Lc 10,33-34) 

 
Rezemos a Décima Sexta Dezena do Rosário 
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(Pai nosso... Ave Maria(10)... Glória ao Pai ...) 
 
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. 
 
Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós! 
 
Cantemos:  
 
- Pelos prados e campinas verdejantes, eu vou!  
É o Senhor que me leva a descansar.  
Junto às fontes de águas puras repousantes, eu vou!  
Minhas forças o Senhor vai animar. 
 

Tu és, Senhor, o meu Pastor,  
por isso nada em minha vida faltará (bis). 

 
- Nos caminhos mais seguros junto dele, eu vou!  
E pra sempre o seu nome eu honrarei.  
Se eu encontro mil abismos nos caminhos, eu vou!  
Segurança sempre tenho em suas mãos! 
 
- No banquete em sua casa, muito alegre eu vou!  
Um lugar em sua mesa me preparou!  
Ele unge minha fronte e me faz ser feliz,  
E transborda a minha taça em seu amor. 
 
- Bem à frente do inimigo, confiante eu vou!  
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Tenho sempre o Senhor junto de mim!  
Seu cajado me protege, e eu jamais temerei.  
Sempre junto do Senhor eu estarei. 
 
- Com alegria e esperança, caminhando eu vou!  
Minha vida está sempre em suas mãos.  
E na casa do Senhor eu irei habitar,  
E este canto para sempre irei cantar. 
 

2o. Mistério Glorioso: Ascensão de Jesus ao céu. 

Cantemos: 
 
Bendito Rosário da Virgem Maria  
Caminho seguro que à glória nos guia. (bis) 
E na Ascensão de Jesus Redentor 
Continua conosco o Deus Salvador. (bis) 

 

A PALAVRA DE DEUS: (Mt 28, 16-20) 

 
Partiram, pois, os onze discípulos para a Galileia, para o monte onde 
Jesus lhes designara.  Quando o viram, o adoraram; mas alguns 
duvidaram.  
E, aproximando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a 
autoridade no céu e na terra. Portanto ide, fazei discípulos de todas 
as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo;  ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho 
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mandado; e eis que eu estou convosco todos os dias, até a 
consumação dos séculos.  
 

MARIA CAMINHA CONOSCO NO CUIDADO COM A VIDA: a 
anunciar e testemunhar o Evangelho de Jesus a todas as criaturas. 
Estendendo no mundo a Família Humana reunida no Amor de 
Cristo para o único Pai de todos.  

 
Refrão:  Peregrinos, aprendemos nesta estrada  

o que o “bom samaritano” ensinou:  
Ao passar por uma vida ameaçada,  
Ele a viu, compadeceu-se e cuidou. (cf Lc 10,33-34) 

 
Rezemos a Décima Sétima Dezena do Rosário: 
(Pai Nosso ... Ave Maria(10)... Glória ao Pai ...) 
 
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. 
 
Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós! 
 
Cantemos:  
 
- Eu navegarei, no oceano do Espírito  
e ali adorarei ao Deus do meu amor (bis). 
 
Espírito, Espírito, que desces como fogo,  
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vem como em Pentecostes e enche-me de novo (bis). 
 
- Eu adorarei ao Deus da minha vida,  
que me compreendeu sem nenhuma explicação (bis). 
 
- Eu servirei ao meu Deus fiel,  
ao meu Libertador, Aquele que venceu (bis). 
 

3o. Mistério Glorioso: A Descida do Espírito Santo. 

Cantemos: 
 
Bendito Rosário da Virgem Maria  
Caminho seguro que à glória nos guia. (bis) 
O Espírito Santo é descido do Céu: 
Todos compreenderam a mensagem de Deus. (bis) 
 

A PALAVRA DE DEUS: (At 2, 1-4) 

 
Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo 
lugar. De repente veio do céu um ruído, como de um vento 
impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam sentados. E 
viram, então, uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e 
foram pousar sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito 
Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito 
Santo lhes concedia.  
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MARIA CAMINHA CONOSCO NO CUIDADO COM A VIDA: Ela nos 
ensina a sermos abertos ao dom do Espírito Santo para formar já 
nesta terra a Família de Deus. A Mãe cheia de Graça acompanha a 
Igreja em seu caminho terreno rumo ao Pai, contruindo com a nova 
Vida recebida de Cristo no Espírito a Paz e a Unidade – Vida no 
Mundo Novo iniciado em Jesus.  

 
Refrão:  Peregrinos, aprendemos nesta estrada  

o que o “bom samaritano” ensinou:  
Ao passar por uma vida ameaçada,  
Ele a viu, compadeceu-se e cuidou. (cf Lc 10,33-34) 

 
Rezemos a Décima Oitava Dezena do Rosário 
(Pai Nosso... Ave Maria(10)... Glória ao Pai ...) 
 
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. 
 
Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós! 
 
Cantemos:  
 

:Senhora da Assunção,  
Fortaleza se prostra aos teus pés, 
Para te louvar, para proclamar:  
nossa amada rainha tu és! 

 
- Virgem Maria, teu poder é nosso escudo,  
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Desde o inicio do fortim onde nascemos. 
O teu olhar foi proteção em tantas lutas,  
Na construção desta cidade onde vivemos. 
 
- Altar de sol, altar de luz é Fortaleza.  
Altar de amor é teu, Senhora da Assunção. 
Jamais intruso algum em troca do império  
que tens aqui, que tens em cada coração. 
 
- Olha teu povo a te aclamar, Virgem Maria.  
A juventude exuberante em seu encanto.  
Somos vassalos, somos filhos, te pedimos:  
Acolhe a todos sobre as dobras do teu manto. 
 
- Nosso Brasil será feliz em sua história,  
A Santa Igreja em nossa terra será forte, 
Se o teu amor, ó Mãe, reinar em nossas almas 
E se te amarmos com ardor até a morte. 
 
- Ao Santo Padre em momentos tão difíceis,  
Aos governantes na chefia de teu povo  
A tua luz, que é luz de Deus, nos ilumine  
Na construção de um mundo bom, de um mundo novo. 
 

4o. Mistério Glorioso: Assunção de Maria ao céu 

 
Bendito Rosário da Virgem Maria  
Caminho seguro que à glória nos guia. (bis) 
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E na assunção de Maria ao Céu    
Completa é a alegria dos filhos de Deus. (bis) 

A PALAVRA DE DEUS: (cf. 1Cor 15, 20-23) 

 
Mas na verdade Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos 
que morrem. Com efeito, assim como por um homem veio a morte, 
assim também por um homem vem a ressurreição  dos mortos. 
Assim como em Adão todos morrem, assim em cristo todos 
reviverão. Cada qual, porém, em sua ordem: como primícias, Cristo, 
em seguida os que forem de Cristo por ocasião de sua vinda. 
 

MARIA CAMINHA CONOSCO NO CUIDADO COM A VIDA: com sua 
assunção ao Céu. Nela a esperança que move  toda a humanidade 
unida em Cristo Jesus para a plenitude do mundo que é nova 
criação, que é Reino de Vida, de Santidade e de Graça, de Justiça, de 
Amor e de Paz!   

 
Refrão:  Peregrinos, aprendemos nesta estrada  

o que o “bom samaritano” ensinou:  
Ao passar por uma vida ameaçada,  
Ele a viu, compadeceu-se e cuidou. (cf Lc 10,33-34) 

 
Rezemos a Décima Nona Dezena do Rosário 
(Pai Nosso... Ave Maria(10) ... Glória ao Pai ...) 
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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.  
 
Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós! 
 
Cantemos:  
 
Magnificat, Magnificat é o canto de amor.  
Minha alma engrandece a Deus, meu Salvador. 
 
- Canta, coração, alegre e feliz  
com gratidão a Deus bendiz (bis). 
 
- Santo é o seu nome que está em toda a terra, 
puro é o seu amor que alegria encerra (bis). 
 
- Nossa união é o milagre de amor,  
vindo de Jesus, o nosso Salvador (bis). 
 
- Deus é um Pai fiel, de ninguém se esquece,  
obrigado, Deus, ouve esta prece (bis). 
 

5º  Mistério Glorioso: A coroação de Maria como rainha do céu e 
da terra. 

Cantemos: 
 
Bendito Rosário da Virgem Maria  
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Caminho seguro que à glória nos guia. (bis) 
Recebe a coroa a Mãe de Jesus : 
Na terra e no Céu seja nossa luz.(bis)   

A PALAVRA DE DEUS: (Ap. 12, 1. 10-12) 

 
Apareceu no céu um grande sinal: uma mulher revestida do sol, com 
a lua debaixo dos pés e na cabeça uma coroa de doze estrelas. (...) 
Ouvi uma voz forte do céu que dizia: “Chega agora a salvação e o 
poder e o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, porque 
foi precipitado o acusador de nossos irmãos, aquele que os acusava 
diante do trono de nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo 
sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho, a ponto de 
arriscar a própria vida. Por isso alegrai-vos, ó céus e todos os 
seus habitantes.  
 

MARIA CAMINHA CONOSCO NO CUIDADO COM A VIDA: que 
todos os que com Cristo vivem até à morte, com Ele ressuscitarão. 
E Deus será tudo em todos em Seu Reino. A nova humanidade 
revestida de Deus é glória com toda a criação.  Por isso se alegram 
os céus e todos os seus habitantes.  

 
Refrão:  Peregrinos, aprendemos nesta estrada  

o que o “bom samaritano” ensinou:  
Ao passar por uma vida ameaçada,  
Ele a viu, compadeceu-se e cuidou. (cf Lc 10,33-34) 

 
Rezemos a Vigésima  Dezena do Rosário: 
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(Pai Nosso... Ave Maria(10)... Glória ao Pai ...) 
 
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.  
 
Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós! 
 

AGRADECIMENTO DO ROSÁRIO: 

 
Infinitas graças vos damos, Soberana Rainha, por todos os 
benefícios que recebemos de vossas mãos maternais. Dignai-vos 
agora e para sempre tomar-nos debaixo de vosso poderoso 
amparo.  
 
Para mais vos louvar, vos saudamos: 
 
Salve, Rainha, Mãe de misericórdia,  
vida doçura, esperança nossa, Salve!  
A vós bradamos os degredados filhos de Eva,  
por 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 sempre Virgem Maria.  
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3. LADAINHA DE NOSSA SENHORA 
 
Senhor, tende piedade de nós. 
Cristo, tende piedade de nós. 
Senhor, tende piedade de nós. 
Cristo, ouvi-nos. 
Cristo, atendei-nos. 
Deus Pai do céu, tende piedade de nós. 
Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. 
Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. 
Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. 
Santa Maria, rogai por nós. 
Santa Mãe de Deus, rogai por nós. 
Santa Virgem das virgens, rogai por nós. 
Mãe de Cristo, rogai por nós. 
Mãe da Igreja, rogai por nós. 
Mãe de misericórdia, rogai por nós.  
Mãe da divina graça, rogai por nós.  
Mãe da esperança, rogai por nós. 
Mãe puríssima, rogai por nós. 
Mãe castíssima, rogai por nós. 
Mãe sempre virgem, rogai por nós. 
Mãe imaculada, rogai por nós. 
Mãe digna de amor, rogai por nós. 
Mãe admirável, rogai por nós. 
Mãe do bom conselho, rogai por nós. 
Mãe do Criador, rogai por nós. 
Mãe do Salvador, rogai por nós. 
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Virgem prudentíssima, rogai por nós. 
Virgem venerável, rogai por nós. 
Virgem louvável, rogai por nós. 
Virgem poderosa, rogai por nós. 
Virgem clemente, rogai por nós. 
Virgem fiel, rogai por nós. 
Espelho de perfeição, rogai por nós. 
Sede da Sabedoria, rogai por nós. 
Fonte de nossa alegria, rogai por nós. 
Vaso espiritual, rogai por nós. 
Tabernáculo da eterna glória, rogai por nós. 
Moradia consagrada a Deus, rogai por nós. 
Rosa mística, rogai por nós. 
Torre de Davi, rogai por nós. 
Torre de marfim, rogai por nós. 
Casa de ouro, rogai por nós. 
Arca da aliança, rogai por nós. 
Porta do céu, rogai por nós. 
Estrela da manhã, rogai por nós. 
Saúde dos enfermos, rogai por nós. 
Refúgio dos pecadores, rogai por nós. 
Conforto dos migrantes, rogai por nós.  
Consoladora dos aflitos, rogai por nós. 
Auxílio dos cristãos, rogai por nós. 
Rainha dos Anjos, rogai por nós. 
Rainha dos Patriarcas, rogai por nós. 
Rainha dos Profetas, rogai por nós. 
Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. 
Rainha dos Mártires, rogai por nós. 



CAMINHADA COM MARIA 2020 
 

“Maria caminha conosco no cuidado pela vida.” 

 

 
Solenidade da Assunção de Nossa Senhora – Padroeira de Fortaleza CE – 15 de agosto. 

 

Rainha dos Confessores da fé, rogai por nós. 
Rainha das Virgens, rogai por nós. 
Rainha de todos os Santos, rogai por nós. 
Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós. 
Rainha assunta ao céu, rogai por nós. 
Rainha do santo Rosário, rogai por nós. 
Rainha da família, rogai por nós. 
Rainha da paz,  rogai por nós. 
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. 
 
V/. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. 
R/. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo 
 
OREMOS 
 
Ó Deus, cujo Filho Unigênito nos mereceu por sua vida, morte e 
ressurreição as recompensas da eterna salvação, concedei-nos, nós 
Vos pedimos, que, meditando estes mistérios do Rosário da Bem 
Aventurada Virgem Maria, imitemos o que eles contêm e 
alcancemos o que eles prometem. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor.  
Amém.  
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CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA: 

Cantemos:  
 
Ó, Minha Senhora e também minha mãe 
Eu me ofereço, inteiramente todo a vós. 
E em prova da minha devoção 
Eu hoje vos dou meu coração. 
 
Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca 
Tudo o que sou, desejo que a vós pertença 
Incomparável mãe, guardai-me e defendei-me, 
Como filho e propriedade vossa, Amém 
Como filho e propriedade vossa, Amém. 
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ENCONTROS PREPARATÓRIOS PARA A CAMINHADA 
COM MARIA 

 

Oração inicial 

(Para todos os dias) 

 

V. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. (pode-se cantar o 
Sinal da Cruz) 
R. Amém. 
 
______________________________________ 

(Primeiro dia) 

 
Mais que refazer um trajeto histórico de percurso da imagem 

venerada de Nossa Senhora da Assunção, da Barra do Ceará  a  
Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, vamos ao conteúdo da fé, 
contemplado e meditado com a oração do Rosário da Virgem Maria: 
20 mistérios etapas da vida de Cristo e de Maria. Este caminho do 
rosário é síntese do caminho de fé de todo cristão. Parte de um 
encontro com Deus que é encontro com Seu Filho feito homem no 
seio da Virgem Maria. Depois esta entrada de Deus na vida humana 
marca um trajeto e estilo de vida no Amor a Deus e ao próximo que 
se consumará no Sacrifício da Cruz e na Ressurreição de Jesus com 
o dom do Espírito Santo e o nascimento da Igreja em seus caminhos 
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pelo mundo rumo à glória do Reino de Deus definitivo, 
contemplado em Maria, Rainha do Céu e da Terra.  

Este itinerário é ícone para toda a humanidade, que nele 
contempla o significado da história humana e sua meta.  

Portanto, a oração do rosário mariano não é apenas a 
repetição mecânica de certa quantidade de Pai-nosso e Ave-Maria, 
mas profunda contemplação do Evangelho de Cristo, da Palavra de 
Deus, do viver em Cristo. Com Maria, Sua e nossa Mãe (cf. Jo 19, 26-
27) aprendemos do vivo testemunho o como viver em Cristo. Por 
isso a levamos para a casa como o apóstolo João – e a nossa casa 
comum é a Igreja inserida neste mundo rumo ao Pai Celeste.  

Refazer esta caminhada física e espiritualmente renova as 
convicções da Fé e o sentido de viver na cidade terrena como 
semeadura e cultivo do viver definitivo na Cidade Celeste.  

Esta CAMINHADA COM MARIA, não nos afasta absolutamente 
de Cristo, mas a Ele nos faz tudo referir como princípio, caminho e 
meta de nossa Fé. Esta mesma caminhada não nos aliena do 
compromisso com este mundo no qual vivemos, mas a ele nos 
integra de modo ainda mais responsável, como chão onde se 
caminha para a Vida definitiva. Nele vivemos o Amor que se tornará 
pleno e eterno. 
 

 (Continua no texto do Rosário, escolhendo os mistérios próprios do dia.) 
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______________________________________ 

(Segundo dia) 

 

Todos os anos o tema da Caminhada com Maria tem nos 
colocado nesta dimensão de seguimento de Cristo: 
 
2003 – Caminhamos com Maria, em seu Caminho que é Jesus. 
– 150 anos da Arquidiocese de Fortaleza e Ano do Rosário 
proclamado pelo Papa João Paulo II 
2004 – Caminhamos com Maria, modelo insuperável da 
contemplação de Cristo. – 150 anos do dogma da Imaculada 
Conceição e 100 da coroação de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e 
Padroeira do Brasil. 
2005 – Com Maria seguimos Jesus Eucaristia. - Ano da Eucaristia 
proclamado pelo Papa João Paulo II 
2006 – Com Maria somos discípulos e missionários de Jesus 
Cristo. - rumo à V Conferência do Episcopado Latino Americano e 
do Caribe. Ela foi convocada pelo Papa João Paulo II e confirmada 
pelo Papa Bento XVI para realizar-se em Aparecida – Cidade 
Santuário Mariano Nacional do Brasil, dos dias 13 a 31 de maio de 
2007. 
2007 – Com Maria, discípula e missionária de Jesus, a serviço 
da vida. – das conclusões da V Conferência já realizada em 
Aparecida.  
2008 – Caminhamos com Maria, Mãe dos discípulos de Jesus 
Cristo. – na celebração do Ano Paulino proposto pelo Papa Bento 
XVI.  
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2009 – Caminhamos com Maria na fidelidade de Cristo. – na 
celebração do Ano Sacerdotal estatuído pelo Papa Bento XVI. 
2010 – Caminhamos com Maria: Fica conosco, Senhor! – na 
sintonia com o Congresso Eucarístico Nacional por ocasião dos 50 
anos de Brasília, Capital Federal.  
2011 - Caminhamos com Maria, acolhendo Jesus – a Palavra de 
Deus. – marcada pela Exortação Apostólica Verbum Domini do 
Santo Padre Bento XVI sobre a Palavra de Deus na vida e na missão 
da Igreja. 
2012 - Com Maria no Caminho da Fé - em sintonia com o 
momento eclesial que estaremos vivendo: o ANO DA FÉ 
proclamado pelo Papa Bento XVI em sua Carta Apostólica Porta 
Fidei - A PORTA DA FÉ (cf. At 14, 27). 
2013 – continua o mesmo tema: Com Maria no Caminho da Fé; e 
o lema: “Feliz aquela que acreditou...” (cf. Lc 1, 45) 
2014 – Com Maria no Caminho da Esperança – no tríduo do Ano 
Jubilar Centenário da Arquidiocese de Fortaleza, a segunda virtude 
teologal; e o lema: “E a esperança não decepciona, porque o amor 
de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que 
nos foi dado.” (Rm 5,5) 
2015 – Caminhamos com Maria na Caridade de Cristo – no Ano 
Jubilar Centenário da Arquidiocese de Fortaleza, a terceira virtude 
teologal; e o lema: “Levados pela Caridade de Cristo” (2Cor 5,14) 
2016 - “Caminhamos com Maria, Mãe de Misericórdia”, 
celebrando o Ano da Misericórdia com o lema: “Misericordiosos 
como o Pai” (Lc 6, 35). 
2017 - “Maria caminha conosco no Caminho que é Jesus”, 
celebrando o Ano Nacional Mariano – 300 anos do encontro da 
imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida e os 100 anos 
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das aparições de Nossa Senhora em Fátima – Portugal; com o Lema: 
“Como é que a Mãe do meu Senhor vem me visitar?” (cf. Lc 1, 43.) 
2018 - Tema: “Caminhamos com Maria, Mãe da Igreja”, 
celebrando com o Papa Francisco a nova festa de Maria, Mãe da 
Igreja, a partir deste ano na segunda-feira após o Domingo de 
Pentecostes. Caminha com a Igreja unida no Espírito Santo, aquela 
a quem Jesus constituiu Mãe da Igreja, quando a ele se dirigiu do 
alto da cruz: (Lema:) “Mulher, eis o teu filho.” e ao discípulo 
amado: “Filho, eis a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a 
levou para sua casa. (Jo 19, 26-27.) 

2019 – “Maria caminha conosco na construção paz.” 
Oferecer a paz está no coração da missão dos discípulos de Cristo. 
«A paz esteja nesta casa!» E esta oferta é feita a todos os homens 
e mulheres que, no meio dos dramas e violências da história 
humana, esperam na paz.[1] A «casa», de que fala Jesus, é cada 
família, cada comunidade, cada país, cada continente, na sua 
singularidade e história; antes de mais nada, é cada pessoa, sem 
distinção nem discriminação alguma. E é também a nossa «casa 
comum»: o planeta onde Deus nos colocou a morar e do qual somos 
chamados a cuidar com solicitude. “Graças ao coração 
misericordioso de nosso Deus,  que envia o Sol nascente do 
alto ... para iluminar os que estão nas trevas,  ...e dirigir nossos 
passos no caminho da paz”. (cf. Lc 1, 78-79) 
 

 
 (Continua no texto do Rosário, escolhendo os mistérios próprios do dia.) 
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______________________________________ 

(Terceiro dia) 

 
O Concílio Vaticano II propunha, em sua CONSTITUIÇÃO 

DOGMÁTICA LUMEN GENTIUM SOBRE A IGREJA, no capítulo 
final (VIII):  
 
“A Igreja Virgem e Mãe 64.  

A Igreja, contemplando a santidade misteriosa de Maria, 
imitando a sua caridade, e cumprindo fielmente a vontade do Pai, 
pela palavra de Deus fielmente recebida, torna-se também ela 
mãe, pois pela pregação e pelo batismo gera, para uma vida nova 
e imortal, os filhos concebidos do Espírito Santo e nascidos de 
Deus.  

Ela é também a virgem, que guarda íntegra e pura a fé 
jurada ao Esposo, e, à imitação da Mãe do seu Senhor, pela graça 
do Espírito Santo, conserva virginalmente íntegra a fé, sólida a 
esperança, sincera a caridade.20 
 
A virtude de Maria que a Igreja deve imitar 65.  

 
Enquanto a Igreja já alcançou na bem-aventurada Virgem 

essa perfeição que faz que ela se apresente sem mancha nem ruga 
(cf. Ef 5,27), os fiéis, porém, continuam ainda a esforçar-se por 
crescer na santidade, vencendo o pecado; por isso levantam os 
olhos para Maria que refulge diante de toda a comunidade dos 
eleitos como modelo de virtudes.  
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A Igreja, refletindo piedosamente sobre Maria e contemplando-a 
à luz do Verbo feito homem, penetra cheia de respeito, mais e mais 
no íntimo do altíssimo mistério da encarnação, e vai tomando cada 
vez mais a semelhança do seu Esposo.  

Com efeito, Maria, que entrou intimamente na história da 
salvação, de certo modo reúne em si e reflete as maiores exigências 
da fé; quando é exaltada e honrada, ela atrai os crentes para seu 
Filho, para o sacrifício dele e para o amor do Pai.  

E a Igreja, por sua vez, empenhada como está na glória de 
Cristo, torna-se mais semelhante ao seu modelo tão excelso, 
progredindo continuamente na fé, na esperança e na caridade, 
buscando e cumprindo em tudo a vontade de Deus.  
Com razão, a Igreja, também na sua atividade apostólica, olha 
para aquela que gerou a Cristo, concebido do Espírito Santo e 
nascido da Virgem precisamente para poder nascer e crescer, por 
meio da Igreja, também no coração dos fiéis.  

A Virgem, durante a vida, foi modelo daquele amor 
materno de que devem estar animados todos aqueles que 
colaboram na missão apostólica da Igreja para a redenção dos 
homens.” 
 
 

 (Continua no texto do Rosário, escolhendo os mistérios próprios do dia.) 
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___________________________________________ 

(Quarto dia) 

 
Maria, Mãe da Igreja. 
 
 Foi o Papa Paulo VI que, no clima do Concílio Vaticano II, a 
proclamou com este título: Mãe da Igreja: “Assim para a glória da 
Virgem e consolo nosso, Nós proclamamos a Maria Santíssima ‘Mãe 
da Igreja’, isto é, Mãe de todo o povo de Deus, tanto dos fiéis como 
dos pastores que a chamam Mãe amorosa, e queremos que de agora 
em diante seja honrada e invocada  por todo o povo cristão com este 
gratíssimo título.” (Discurso no encerramento da III Sessão 
Conciliar – 21/11/1964).  

Assim a Constituição Dogmática sobre a Igreja do Concílio 
Vaticano II, Lumen Gentium – 53 (promulgada a 21/11/1964) a 
reconhece como “ ... verdadeiramente mãe dos membros (de 
Cristo)...porque com o seu amor colaborou para que na Igreja 
nascessem os fiéis, que são os membros daquela cabeça”(Santo 
Agostinho – De s. virginitate 6). Por esta razão é também saudada 
como membro supereminente e absolutamente singular da Igreja, 
e também como seu protótipo e modelo acabado da mesma, na fé e 
na caridade; e a Igreja católica, guiada pelo Espírito Santo, honra-a 
como mãe amantíssima, dedicando-lhe afeto de piedade filial.”  
  Assim deseja o Papa Francisco que esta promova a genuína 
piedade mariana dos pastores, dos religiosos e de todos os fiéis da 
Igreja e ser-lhes de proveito. Esta celebração ajudará a meditar que, 
para que a vida cristã cresça deve fundar-se no mistério da Cruz, na 
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oblação de Cristo no convívio eucarístico, que a Mãe do Redentor e 
dos redimidos oferece.  
 Este caminho de santidade que a Virgem Maria, por 
primeiro, no seguimento de Cristo, viveu, seja o mesmo para todos 
os membros de Cristo, para toda a Igreja. Ela, Mãe da Igreja, 
caminha na frente e com sublime perfeição no Caminho que é 
Cristo para ser modelo e exercer sua maternidade eclesial para com 
todo o Corpo de Cristo.  
 E propondo para toda a Igreja “A Alegria e o Júbilo” da 
Santidade em sua Exortação Apostólica Gaudete et Exultate de 19 
de março de 2018, o Papa Francisco assim conclue: “Desejo coroar 
estas reflexões com a figura de Maria, porque Ela viveu como 
ninguém as bem-aventuranças de Jesus. É Aquela que estremecia de 
júbilo na presença de Deus. Aquela que conservava tudo no seu 
coração e Se deixou atravessar pela espada. É a mais abençoada dos 
santos entre os santos. Aquela que nos mostra o caminho da 
santidade e nos acompanha. E, quando caímos, não aceita deixar-nos 
por terra e, às vezes, leva-nos nos seus braços sem nos julgar. 
Conversar com Ela consola-nos, liberta-nos, santifica-os. A Mãe não 
necessita de muitas palavras, não precisa que nos esforcemos 
demasiado para Lhe explicar o que se passa conosco. É suficiente 
sussurrar uma vez e outra: ‘Ave Maria...’ “ (Gaudete et Exultate, 176 
– Papa Francisco) 
 A Igreja toda, e mesmo a Humanidade em sua totalidade, 
mais do que nunca, em nossos dias necessita reaprender os laços do 
amor na maternidade, na paternidade, na fraternidade, no “ser 
família”. Esta é a graça da maternidade, que a Mãe do Redentor e de 
todos os redimidos vem renovar. Maria é a Mãe da Igreja, 
“sacramento, isto é, sinal e instrumento da íntima comunhão dos 
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homens com Deus e dos homens entre si”. (Lumen Gentium, 1) 
Necessitamos da ternura materna de Maria, Mãe da Igreja, Mãe da 
Família dos filhos de Deus. 
 

 (Continua no texto do Rosário, escolhendo os mistérios próprios do dia.) 

______________________________________ 
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