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INTRODUÇÃO
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ámen.
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado com sua Mãe, Maria Santíssima.
Rainha do Céu, alegrai-vos. Aleluia!
Aquele que mereceste trazer em vosso ventre. Aleluia!
Ressuscitou como disse. Aleluia!
Rogai por nós a Deus. Aleluia!
PRIMEIRO MISTÉRIO
«No momento do batismo, o Espírito pousa sobre Jesus a fim de O preparar para a sua missão de
salvação; missão caracterizada pelo estilo do Servo humilde e manso, pronto à partilha e ao dom
total de Si mesmo. [...] Presente desde o início da história da salvação, já tinha agido em Jesus no
momento da sua conceção no ventre de Maria» (Papa Francisco, Homilia de 24 de maio de 2014).
SEGUNDO MISTÉRIO
«A missão do Espírito Santo é gerar harmonia e realizar a paz [...]. A diferença de pessoas e a
divergência de pensamento não devem provocar rejeição nem criar obstáculo, porque a variedade
é sempre enriquecedora. Com coração ardente, invoquemos o Espírito Santo, pedindo-Lhe que
prepare o caminho da paz e da unidade» (Papa Francisco, Homilia de 24 de maio de 2014).
TERCEIRO MISTÉRIO
«Ao Espírito Santo pedimos que prepare os nossos corações para o encontro com os irmãos
independentemente das diferenças de ideias, língua, cultura, religião; que unja todo o nosso ser
com o óleo da sua misericórdia [...]; que nos envie, com humildade e mansidão, pelas sendas
desafiadoras mas fecundas da busca da paz» (Papa Francisco, Homilia de 24 de maio de 2014).
QUARTO MISTÉRIO
«Maria dá-nos a possibilidade de compreender o que significa ser discípulos de Cristo. Ela
aprendeu a fazer-Se discípula. Na sua fé, vemos como abrir a porta do nosso coração para
obedecer a Deus; na sua abnegação, descobrimos quão atentos devemos estar às necessidades
dos outros» (Papa Francisco, Meditação a 8 de outubro de 2016).
QUINTO MISTÉRIO
«Maria exprime a riqueza da misericórdia divina, que vem em ajuda de cada um nas suas
necessidades diárias. Invoquemos a nossa terna Mãe do Céu com a certeza de sermos socorridos
pela sua materna misericórdia, para que Ela nos possa servir de proteção, ajuda e bênção durante
todos os dias da nossa vida» (Papa Francisco, Meditação a 8 de outubro de 2016).
INTRODUÇÃO ÀS 3 AVE MARIAS FINAIS
Rezemos três Ave Marias pela paz no mundo, pela conversão dos pecadores, pelo papa Francisco.
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