– A CADA PRIMEIRO SÁBADO DO MÊS – DEVOÇÃO AO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA –

4ª. Etapa - Meditação de todos os mistérios do Rosário
Oferecimento no primeiro sábado do mês ao Imaculado Coração de Maria
com o propósito de retirarmos os espinhos resultantes das ofensas que lhe
são dirigidas e também pela conversão dos pecadores.
Os detalhes desta Santa Devoção foram ensinados por Maria Santíssima
em 1925, à irmã Lúcia, e consiste em quatro etapas:

●
●
●
●

A Confissão.
A Comunhão.
O Terço.
A meditação, durante quinze minutos,
de todos os mistérios do Rosário.*

* Em se tratando da quarta etapa, de acordo com as informações do Santuário

de Fátima, permite-se a meditação de parte do conjunto de mistérios durante
o mesmo tempo fixado, entretanto preferencialmente é adequado meditar
todos os mistérios do Rosário.

- Os comentários abaixo relativos a todos os mistérios do Rosário não fazem parte dos escritos de irmã
Lúcia, na medida em que servem apenas para auxiliar no momento da meditação.

_______________________________________________________________
█ Mistérios da Alegria
Obs.: A duração de quinze minutos refere-se ao tempo total relativo à quarta etapa.

_____1º. mistério____________________________________________________________
- A Anunciação do Anjo Gabriel à Nossa Senhora




Entrando, o anjo disse-lhe: “Ave, cheia de graça,
o Senhor está contigo”. Perturbou-se ela com estas
palavras e pôs-se a pensar no que significaria
essa saudação. O anjo disse-lhe: “Não
temas, Maria, pois 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
chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor
Deus lhe dará o trono de seu pai Davi; e reinará
eternamente na casa de Jacó, e o seu
reino não terá fim”.
(Lc 1, 28-33)
● Deus nos ama de forma infinita, não há como medir esse amor. A escolha por Maria de Nazaré para ser a Mãe de seu Filho é
uma das mais convincentes provas do gigantesco amor d’Ele para com os seres humanos. O nome de Maria poderia não estar
contido nos planos do Criador, visto que pela imensa criatividade divina, Jesus poderia fazer parte de nossas vidas através de
outros acontecimentos, outras histórias. A suprema inteligência divina seria capaz disso. Por outro lado, Ele não quis, de modo
algum, que a história de Cristo tivesse qualquer detalhe diferente da ocorrida. Dessa forma, enviou o seu anjo para dizer a Ela:
“Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus”.

_____2º. mistério____________________________________________________________
- A Visitação de Nossa Senhora a sua Prima Isabel




Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria,
a criança estremeceu no seu seio; e Isabel
ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou em
alta voz: “Bendita és tu entre as mulheres e
bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem
esta honra de vir a mim a mãe do meu Senhor?
Pois assim que a voz da tua saudação chegou aos
meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria
no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste,
pois se hão de cumprir as coisas que da
parte do Senhor te foram ditas!”.
(Lc 1, 41-45)
● A humildade de Maria fez com que guardasse em seu coração tudo o que o anjo lhe dissera, indo ao encontro de sua prima
Isabel para lhe auxiliar nos cuidados necessários, pois o anjo tinha mencionado seu nome informando que também seria agraciada

com uma criança, mesmo possuindo uma idade avançada. A alegria das duas futuras mães foi, então, compartilhada, entretanto
com sigilo, pois a discrição é a principal característica de um coração humilde. Da mesma forma que Maria visitou Isabel a mais de
dois mil anos, Ela nos visita hoje, nos chamando para caminharmos juntos ao encontro de seu Filho.

_____3º. mistério____________________________________________________________
- O Nascimento do Filho de Deus




E o Verbo se fez carne e habitou entre
nós, e vimos sua glória, a glória que o
Filho único recebe do seu Pai, cheio
de graça e de verdade.
(Jo 1, 14)
● O Menino Deus nasceu, indefeso, frágil e totalmente dependente do ponto de vista material. Em toda a história da humanidade,
entre todas as escolhas, Deus nunca confiou tanto em alguém quanto em Maria. Para lhe auxiliar na criação e proteção de seu
Filho, Deus escolheu também José que preservaria o Menino e sua Mãe de todo o mal com as bênçãos merecidas. A Sagrada
Família é um exemplo que deve ser seguido, um modelo para guardarmos em nosso coração. Além da fragilidade notada na
presença de um recém-nascido, as condições de pobreza em que Cristo veio ao mundo nos fazem pensar a respeito dos
verdadeiros valores que Deus Pai desejou transmitir a humanidade; valores que enriquecem o espírito e motivam ao desapego em
âmbito material, evidenciados no extremo cuidado maternal proporcionado, juntamente com o respeito e igual dedicação do santo
pai adotivo.

_____4º. mistério____________________________________________________________
- A Apresentação do Menino Jesus no Templo




Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe:
“Eis que este menino está destinado a ser uma
causa de queda e de soerguimento para muitos
homens em Israel, e a ser um sinal que provocará
contradições, a fim de serem revelados os
pensamentos de muitos corações. E uma
espada há de transpassar a tua alma”.
(Lc 2, 34-35)
● Durante a apresentação do Menino Jesus no templo, e sem detalhes, o profeta Simeão revelava a Maria grandes desconfortos
que existiriam no futuro para Ela e a seu Filho. Mesmo assim, Ela manteve-se firme no destino que lhe foi dado, por amor a Deus
e para com Jesus.

_____5º. mistério____________________________________________________________
- A Perda e o Reencontro do Menino Jesus no Templo




Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a
festa da Páscoa. Tendo ele atingido doze anos,
subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa.
Acabados os dias da festa, quando voltavam,
ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os
seus pais o percebessem. Pensando que ele estivesse
com os seus companheiros de comitiva, andaram
caminho de um dia e o buscaram entre os parentes
e conhecidos. Mas não o encontrando, voltaram
a Jerusalém, à procura dele. Três dias depois o
acharam no templo, sentado no meio dos doutores,
ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o ouviam
estavam maravilhados com a sabedoria de suas respostas.
(Lc 2, 41-47)
● O desespero de Maria e José procurando o Menino Jesus deve ser também o desespero de cada um de nós. Devemos buscar
Cristo constantemente a cada dia, mantendo sempre a preocupação em saber se estamos, de fato, nos aproximando ou nos
afastando d’Ele. Peçamos a Maria que nos ajude nessa tarefa, que nos guie pelo Caminho cheio de Verdade que nos faz entender
os mistérios da Vida.
● AVE-MARIA
● GLÓRIA-AO-PAI

_______________________________________________________________
█ Mistérios da Luz
_____1º. mistério____________________________________________________________
- O Batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo no Rio Jordão




Depois que Jesus foi batizado, saiu logo
da água. Eis que os céus se abriram e viu
descer sobre ele, em forma de pomba,
o Espírito de Deus. E do céu baixou uma
voz: “Eis meu Filho muito amado em
quem ponho minha afeição”.
(Mt 3, 16-17)
● Em relação aos sacramentos, o Batismo é o mais importante, na medida em que por meio dele nos tornamos filhos de Deus.
Cristo fez questão de ser batizado para nos mostrar que somente por meio do auxílio do Espírito Santo poderemos entender com o
coração, e de forma plena, aquilo que nossa limitada inteligência nos impede; compreender que o poder de Deus vem somente do
amor; entender que este é mais importante que o poder, pois é identificado como sendo o próprio Deus. E como consequência
perceber que, antes de tudo, devemos orar para que possamos viver em meio a esse divino sentimento, caracterizando, então, o
maior de todos os milagres, aquele que não procede do poder, mas de onde possibilita a existência dele.

_____2º. mistério____________________________________________________________
- A Primeira Revelação da Divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo no Casamento em Caná




Três dias depois, celebravam-se bodas
em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe
de Jesus. Também foram convidados
Jesus e os seus discípulos.
(Jo 2, 1-2)
● Cristo, em sua passagem por este mundo, preferiria não ter realizado nenhum milagre. Jesus veio para nos ensinar o caminho da
salvação, porém era necessário que acreditassem em suas palavras, visto que em consequência do pecado o homem não tem um
coração receptivo para internalizar com facilidade mensagens de amor se as mesmas não estiverem associadas ao extraordinário,
o impossível, o milagre. A cura do corpo é, sem qualquer divergência, muito importante, mas a salvação da alma em nome do
amor é o verdadeiro motivo da vida nos ter sido dada de presente.

_____3º. mistério____________________________________________________________
- O Anúncio do Reino de Deus e o Convite à Conversão




“Completou-se o tempo e o Reino de Deus está
próximo; fazei penitência e crede no Evangelho”.
(Mc 1, 15)
● A conversão nos coloca no caminho da salvação, porém é preciso mais do que a intenção. O esforço também é necessário no
sentido de entendermos o que Deus quer para nós, e esse esforço é fruto da fé que deve ser alimentada constantemente com o
único nutriente capaz de mantê-la, o amor.

_____4º. mistério____________________________________________________________
- A Transfiguração de Nosso Senhor Jesus Cristo




Então da nuvem saiu uma voz: “Este é o
meu Filho muito amado; escutai-o!”.
(Lc 9, 35)
● No momento da transfiguração de Jesus, na presença de Moisés e Elias, o Filho de Deus desejou mostrar a três de seus
discípulos a magnífica luz que os esperavam depois da ressurreição na vida eterna. A mesma divina luz que aguarda todos os
filhos amados de Deus como consequência da glória de Cristo que venceu a morte, entretanto é necessário anteriormente escutálo através do Evangelho e anunciá-lo com o coração.

_____5º. mistério____________________________________________________________
- A Instituição da Eucaristia




“Este cálice é a Nova Aliança em meu
sangue, que é derramado por vós”.
(Lc 22, 20)
● Como dito anteriormente, dentre todos os sacramentos, o Batismo é o que possui maior relevância, por outro lado a Eucaristia é,
sem dúvida alguma, o mais divino. O Corpo e o Sangue de Cristo presente no Pão e no Vinho une três características que somente
Deus pode nos proporcionar de forma plena: misericórdia, humildade e amor. Mesmo de posse de todas as palavras conhecidas, o
homem nunca será capaz de definir o quanto significa e o que representa, de fato, a Eucaristia em nossas vidas.
● AVE-MARIA
● GLÓRIA-AO-PAI

_______________________________________________________________
█ Mistérios da Dor
_____1º. mistério____________________________________________________________
- O Agonia de Nosso Senhor Jesus Cristo no Horto das Oliveiras




Retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado
Getsêmani e disse-lhes: “Assentai-vos aqui, enquanto
eu vou ali orar”. E, tomando consigo Pedro e os dois
filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a
angustiar-se. Disse-lhes, então: “Minha alma está triste
até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo”. Adiantou-se um
pouco e, prostrando-se com a face por terra, assim
rezou: “Meu Pai, se é possível, afasta de mim este
cálice! Todavia não se faça o que eu quero,
mas, sim, o que tu queres”.
(Mt 26, 36-39)
● Cristo, possuindo também uma natureza humana, sentiu muitíssimo medo na noite anterior à morte. Portanto Deus, como
homem e por opção, passou por essa grande provação para dizer que nos ama, para dizer também que nós não precisamos sentir
medo, uma vez que Ele abriu os portões para a salvação de toda a humanidade, sob a condição de apenas continuarmos o projeto
de amor destinado a cada um de nós desde o nascimento. O medo que Deus Filho sentiu fez com que mostrasse o quanto se
importa conosco. Ele nos dá o exemplo de vencermos o medo como venceu, se concentrando em sua essência espiritual atrelada
ao verdadeiro amor.

_____2º. mistério____________________________________________________________
- A Flagelação de Nosso Senhor Jesus Cristo




Pilatos mandou então que Jesus fosse flagelado.
(Jo 19, 1)
● Após o medo veio a dor. Nada, além do amor por nós, poderia motivar Cristo a suportar tamanho sofrimento. Esse grande
sentimento que o Filho de Deus possui por nós é medido pela doação de sua própria vida. No versículo 13 do capítulo 15 do
Evangelho de São João, Jesus diz: “Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos”.

_____3º. mistério____________________________________________________________
- A Coroação de Espinhos de Nosso Senhor Jesus Cristo




Vestiram Jesus de púrpura, teceram uma coroa
de espinhos e a colocaram na sua cabeça.
E começaram a saudá-lo: “Salve, rei dos judeus!”.
(Mc 15, 17-18)

● Antes de ser crucificado, coroaram Cristo com espinhos. Além da dor física, Deus Filho foi humilhado, sentindo essa dor também
no coração. O Rei do Universo se permitiu ser coroado com a dor consequente do pecado dos homens, pois assim e, por amor,
poderia salvá-los.

_____4º. mistério____________________________________________________________
- A Subida Dolorosa de Nosso Senhor Jesus Cristo com a Cruz até o Calvário




Passava por ali certo homem de Cirene, chamado
Simão, que vinha do campo, pai de Alexandre e
de Rufo, e o obrigaram a levar a cruz.
Conduziram Jesus ao lugar chamado Gólgota,
que quer dizer “lugar do crânio”.
(Mc 15, 21-22)
● Ao carregar sua cruz até o calvário, Cristo caiu três vezes. O seu corpo nos dizia que o sofrimento já passara de todos os limites
humanos, e ainda seria crucificado. Em nossa vida, ao carregarmos a nossa cruz, podemos também cair, porém devemos nos
lembrar nesse momento que não houve e nem haverá uma cruz tão pesada quanto aquela destinada ao Filho de Deus.

_____5º. mistério____________________________________________________________
- Crucifixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo




Jesus deu então um grande
brado e disse: “Pai, nas tuas
mãos entrego o meu espírito”.
E, dizendo isso, expirou.
(Lc 23, 46)
● Nos dias atuais, a grande dúvida da humanidade se resume a uma simples pergunta: “Qual é o segredo para se alcançar a
felicidade?”, entretanto o questionamento deveria ser outro: “Qual é o segredo que faz Deus nos amar tanto a ponto de enviar o
seu próprio Filho para ser crucificado por nós?”. Formulando a pergunta dessa forma, estamos nos esvaziando de nós mesmos
para que Cristo habite em nós; e nos ensine que o amor é mais importante do que tudo, tendo em vista que não estamos neste
mundo para ganhar, mas para perder em nome de d’Ele, e é perdendo que se aprende a amar.
● AVE-MARIA
● GLÓRIA-AO-PAI

_______________________________________________________________
█ Mistérios da Glória
_____1º. mistério____________________________________________________________
- A Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo




Mas o anjo disse às mulheres: “Não temais!
Sei que procurais Jesus, que foi crucificado.
Não está aqui: ressuscitou como disse.
Vinde e vede o lugar em que ele repousou”.
(Mt 28, 5-6)
● A ressurreição de Cristo é a vitória do amor sobre a morte. Através de seu Filho, Deus nos mostra que para também vencermos
e sermos salvos é preciso que aprendamos, e depois ensinemos, a amar. Nesse sentido é necessário vermos o mundo com os
olhos de Deus com o objetivo de morrermos para o pecado e renascermos para a verdade.

_____2º. mistério____________________________________________________________
- A Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo ao Céu na presença dos Apóstolos




Enquanto os abençoava, separou-se
deles e foi elevado ao céu.
(Lc 24, 51)

● A ascensão de Cristo para junto do Pai indica o caminho para o alto onde não existe o pecado, pois olhando também para cima e
mantendo os pés no chão poderemos corretamente seguir a trilha da salvação observando atentamente o conteúdo do Evangelho.
Mesmo depois de ser elevado ao céu, Jesus nos acompanha o tempo todo e devemos sempre estar atentos às suas mensagens. O
Filho do Altíssimo evita se expor claramente por causa de uma magnífica razão: para que nós façamos um movimento e com isso
O busquemos; já que os sinais divinos exigem, em sua natureza, o esforço de quem os envia e de quem os recebe. Isso é
importante porque Deus é amor, e sendo dessa forma Ele não invade nossa vida obrigando-nos a segui-Lo. Se Cristo se
manifestasse de tal forma que instantaneamente todo o planeta, há dois mil anos ou agora, se convencesse de que Ele é o
Salvador; onde estaria nesse caso o amor? Embora podendo, o Filho de Deus não quis e não quer ser visto como um mago, que a
partir de um gesto de sua mão transforme a vida de um indivíduo a fim de caminhar hipnotizado em sua verdade; porém muito
pelo contrário, Ele quer que a conversão ocorra de modo independente, e para isso deseja que nos ajudemos mutuamente através
da evangelização.

_____3º. mistério____________________________________________________________
- O Pentecostes: a Descida do Espírito Santo como Línguas de Fogo sobre Nossa Senhora e os Apóstolos




Ficaram todos cheios do Espírito Santo e
começaram a falar em outras línguas, conforme o
Espírito Santo lhes concedia que falassem.
(At 2, 4)
● Pelo Batismo, o Espírito Santo nos inunda com o seu amor; façamos com que esse sentimento seja transferido ao próximo, pois
somente assim Deus poderá falar e manifestar a sua vontade por meio de nós. Nesse universo de amor, se dermos um único
passo ao encontro do Espírito de Deus, dezenas de passos Ele dará em nosso sentido, contudo a iniciativa deve surgir pelo nosso
lado. A liberdade que o Criador possibilita a cada um de seus filhos nos torna dignos de possuir, um dia, e de modo autêntico, o
verdadeiro amor, aquele que nasce de dentro do espírito, do fundo do coração. Esse é o amor gratuito, desinteressado,
incondicional que devemos aprender a sentir. O Espírito Santo por meio de seus vários dons, presentes na Eucaristia, não medirá
esforços em nos ajudar a possuir essa riqueza abstrata e tão atualmente esquecida chamada “amor incondicional” que, na
realidade, é muito mais concreta e importante do que qualquer tesouro material que ilude e também nos distancia de Deus.

_____4º. mistério____________________________________________________________
- A Assunção de Maria Santíssima à Glória do Céu




“...porque realizou em mim maravilhas aquele
que é poderoso e cujo nome é Santo”.
(Lc 1, 49)
● O título de Imaculada Conceição expressa nitidamente a enorme distância de Maria Santíssima do pecado. Desde a sua
concepção, Ela permaneceu livre de qualquer tipo de falha aos olhos de Deus. Essa condição lhe permitiu sua presença no céu de
corpo e alma, possibilitando que se tornasse o exemplo de fidelidade ao projeto de Deus que todos devem seguir.

_____5º. mistério____________________________________________________________
- A Coroação de Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra




Apareceu em seguida um grande sinal no céu:
uma Mulher revestida do sol, a lua debaixo dos
seus pés e na cabeça uma coroa de doze estrelas.
(Ap 12, 1)
● Neste último mistério do Rosário contemplamos toda a magnitude da glória da Senhora bendita entre todas as mulheres, pois
apesar de não possuir a mesma suprema relevância pertencente somente à Santíssima Trindade, Maria foi escolhida por Deus para
ser a Mãe de seu Filho, a Mãe da Eucaristia, a Rainha do amor, da misericórdia, da terra e do céu.
● AVE-MARIA
● GLÓRIA-AO-PAI
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Que seja mais este Primeiro Sábado, um dia de graças a Deus com reparação ao Imaculado Coração de Maria.
Salve Maria!

É impossível falar de Cristo sem falar de Maria,
e também é impossível falar de Maria sem falar de amor.

“Por Cristo, com Cristo e em Cristo.”
Por Cristo devemos evangelizar ;
com Cristo podemos comungar ;
em Cristo saberemos como a Eucaristia internalizar.

Por Cristo devemos aprender ;
com Cristo podemos orientar ;
em Cristo saberemos repreender sem julgar.

Por Cristo devemos melhorar ;
com Cristo podemos pacificar ;
em Cristo saberemos errar sem nos depreciar.

Por Cristo devemos repartir ;
com Cristo podemos consolar ;
em Cristo saberemos como sentir e perdoar.

Por Cristo devemos vossos sinais perceber ;
com Cristo podemos criar ;
em Cristo saberemos agradecer e nunca desconsiderar.

Por Cristo devemos renascer ;
com Cristo podemos nos reestruturar ;
em Cristo saberemos perder por amar.

Por Cristo devemos suportar ;
com Cristo podemos perseverar ;
em Cristo saberemos não especular, nem cobrar.

Por Cristo devemos participar ;
com Cristo podemos cooperar ;
em Cristo saberemos ofertar sem olhar.

Por Cristo devemos ornamentar ;
com Cristo podemos presentear ;
em Cristo saberemos como Maria agradar.

“Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso,
na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre.”

Amém
__________________________________________________________________________

“Eu vim ao mundo como luz, para que
todo aquele que crê em mim não
permaneça nas trevas.”
(João 12, 46)
Se fizéssemos uma representação simbólica, utilizando
somente os princípios da ótica e elementos da geometria,
a respeito do início da história de Jesus Cristo na Terra,
a Santíssima Virgem Maria seria um importante,
perfeito e precioso Prisma de Cristal; que ao receber
a celestial luz branca do Espírito Santo, gera
sete belas e brilhantes cores essenciais.
Entre elas, três são fundamentais, observadas no vermelho,
verde e azul; que representam o Caminho, a Verdade e a Vida.
As quatro cores restantes também notadas, mesmo que da mesma
forma essenciais, poderiam surgir em consequência da combinação,
em intensidades diferentes, das fundamentais citadas. As restantes
retratam a Humildade, a Misericórdia, a Caridade e a Salvação.
As sete cores indicam estruturalmente a presença
do Filho de Deus, o Menino Rei, o nosso Irmão.
Em seguida surge a pergunta: “E o Amor?
Qual das cores representa o Amor?”.
O Amor é a união de todas as sete cores, observado
originalmente na luz branca procedente do Espírito Santo,
que encontrou no incomparável e incontável tesouro representado
pelo imaculado Prisma de Cristal: o respeito, a humildade,
a bondade, o cuidado, a tolerância, a confiança e outras
várias características necessárias para gerar,
criar e acompanhar Aquele que é a razão de tudo.

Louvados sejam Jesus e Maria.

