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4 e 6 de outubro de 2019 – Ser missionário da palavra e da oração
De João Paulo II: «Na Ave-Maria, apropriando-nos das palavras do Arcanjo Gabriel e Santa Isabel, sentimo-nos levados a procurar sempre de novo, em
Maria, nos seus braços e no seu coração, o fruto bendito do seu ventre.»
Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae, João Paulo II

João Paulo II, grande apóstolo do Rosário,
convida-nos a refletir sobre a atualidade
desta devoção milenar a Nossa Senhora.
A citação do Rosário (coroa de rosas)
provém do hábito de os fiéis da Igreja antiga
recitarem os cento e cinquenta salmos de
David. O reduzido domínio da língua (grego,
hebraico ou latim) e a pouca alfabetização
dificultavam a oração, pelo que os salmos
foram substituídos pela repetição de AveMarias, num espírito de grande devoção a
Nossa Senhora Rainha. O papa Pio V, século
XVI, a partir da batalha de Lepanto,
designou o dia 7 de outubro como o dia da
festa do Rosário. Rezamos o terço do
Rosário, em cinco mistérios, cinco dezenas
de Ave-Marias cada, precedidas pelo Pai
Nosso, Criador, e concluídas com a Glória
da gratidão.
Prece: Senhor, que a oração que rezamos ao
Pai em cada mistério seja reflexo da nossa
humilde fé e devoção e que represente o
amor e a dedicação aos irmãos sofredores
que precisam do Vosso conforto, a quem
pedimos perdão pelas muitas faltas de
atenção,
PAI NOSSO…

A partir da cruz de seu Filho, professando o
nosso crer, olhamos incessantemente para o
rosto de Maria e meditamos os mistérios da
nossa fé, os mistérios da vida de Jesus
Cristo. O termo popular de terço provem do
facto de serem três os conjuntos que
compõem o Rosário e, em cada terço,
refletimos sobre os mistérios gozosos, da
alegria (2as, sábados), ou os mistérios
dolorosos, do sofrimento (3as e 6as feiras),
ou os mistérios gloriosos, da glória (4as e
domingos). João Paulo II, no fervor da
citação do terço, criou mais um conjunto de
mistérios luminosos, da luz (5as feiras).
Orar é também uma forma de cuidar
daqueles que sofrem e daqueles que
acompanham o sofrimento e a devoção a
Maria faz recair sobre o terço a preferência
de oração do Rosário.
Prece: Neste momento, rogamos à Cheia de
Graça que nos conceda o dom de
continuarmos a confiar, a meditar com fé em
cada mistério de Cristo e a orar por todos os
doentes e pelos seus cuidadores e por todos
aqueles que se encontram em aflição e que
mais precisam do Seu amparo e proteção,
AVÉ MARIA…

No mês também dedicado às missões
recordamos Santa Teresinha do Menino
Jesus, humilde consagrada ao serviço e
oração, reconhecida como doutora da Igreja
e padroeira dos missionários que se dedicam
a levar a Palavra e a fé aos irmãos.
O amor apaixonado pela oração do terço em
cada dia é incalculável para Deus, pelo
louvor ao Pai e a Maria, mãe santíssima;
para aqueles que o rezam, pelo conforto e
segurança que lhe atribui; e para aqueles que
se sentem envolvidos nessa fé dos irmãos.
A cantar, rezamos e louvamos o Senhor. Na
proximidade do Dia Mundial da Música (1
de outubro), recordamos que a sabedoria
popular diz que cantar é rezar duas vezes e,
nas nossas comunidades, também há o
hábito de cantar o terço do Rosário.
Prece: Com a mesma devoção, em cada
Glória do final do mistério damos graças ao
Pai que nos criou e nos faculta a vida, ao
Filho que nos remiu com a esperança da
salvação e ao Espírito Santo que nos
santifica e nos torna mais agradáveis a Deus
e aos irmãos,
GLÓRIA AO PAI…

