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MISTÉRIOS GLORIOSOS 

Os mistérios gloriosos só podem ser meditados na fé. Uma fé confiante, 

abandonada. Nós experimentamos nossa pequenez diante do mistério da 

glória divina de Cristo e Maria sua mãe, que está além de nós. 

Contemplamos... Esperamos... 

Como é difícil com os nossos corações de homens se aproximar da 

Glória do Senhor! E, ao mesmo tempo em que é bonito e simples, esta 

oração do Rosário. Tomamos nosso rosário, como Maria pediu tantas 

vezes, especialmente para as crianças em Fátima há 100 anos atrás. Nós 

descansamos em seu coração dedilhando nossa Ave, nós pensamos nela, 

em união com o Senhor. A alegria de dar graças, em ensaios para 

implorar a sua ajuda, especial, na hora da nossa morte. Podemos ter 

certeza de que Maria intercede por nós com seu filho. Porque o poder de 

Deus está em nossas mãos. 

Peçamos a Maria para nos educar, para nos ajudar a contemplar estes 

mistérios com fé, amor e esperança! Como ela, vamos abandonar-nos 

com confiança: "Eis aqui a serva do Senhor; que tudo seja feito para mim 

segundo a tua palavra. "E deixar-nos levar por sua intercessão ao Pai que 

nos espera, sempre, de braços abertos. Vamos envolver-nos na esperança 

evocada por estes mistérios gloriosos. 

"Se queremos pedir algo para o Rei, vamos passar pela Rainha; 

estejamos certos que seremos ouvidos. "(Santo Cura d'Ars). 

Aude e Olivier de La Motte 

 

CARTA                 
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BILHETE ESPIRITUAL  

Rainha do céu alegrai-vos! Aleluia! 

R. Porque quem merecestes trazer em vosso seio. Aleluia! 

V. Ressuscitou como disse! Aleluia! 

R. Rogai a Deus por nós! Aleluia! 

Esta antífona à Virgem Maria, provavelmente composta pelo Papa 

Gregório V (996-998), é cantado em Roma no domingo de Páscoa. 

Desde o século XII que o costume se espalhou por toda a Igreja de 

substituir, durante o tempo Pascal,o Ângelus pelo Regina Caeli (Rainha 

do Céu). 

Quem reza esta antífona? Nós é claro! Embora, em nosso estado de 

peregrinos nesta terra, nós andamos por caminhos dolorosos, mas 

também sobre os caminhos de alegria, serenidade, paz... Para que a paz 

de Deus esteja presente em nossos corações mesmo que as dificuldades 

existam. Nós cantamos esse hino neste tempo litúrgico da Páscoa, onde 

afirmamos com muita alegria a ressurreição de nosso Salvador. 

A quem é endereçada esta antífona? À Virgem Maria, especialmente sob 

o título de "Rainha do Céu ''. No tempo Pascal, (e no dia em que os 

mistérios gloriosos são rezados), contemplamos Maria na glória da sua 

Assunção e na beleza de sua coroação. A rainha é sempre considerada 

como a pessoa mais próxima do rei e, portanto, tem uma influência 

decisiva sobre o seu coração, o seu propósito, suas decisões. Por isso, é 

para ela que nos voltamos com esperança, com a certeza que não iremos 

nos decepcionar. 

"Rainha do Céu, alegrai-vos, aleluia! "É claro, que ela se alegra no céu! 

Não só, mas também esta palavra pode tocá-la profundamente porque 

estas são as primeiras palavras do anjo Gabriel, que foi enviado a Nazaré, 

anunciando que ela seria a mãe do Salvador. Assim é feita a ligação entre 

a terra e o céu: a história da Virgem Maria está contida nestas palavras: a 
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alegria de cumprir a encarnação na eternidade do céu. Mistérios da 

Alegria. 

Mas a antífona insiste. "Porque o Senhor que merecestes trazer em vosso 

seio, Aleluia!” Maria recebe o 'Título' de "Mãe de Deus". Maria recebeu 

Jesus na manjedoura, e também quando seu filho é descido da cruz. 

Maria é Nossa Senhora das Dores. “Em latim, afirma-se que este título 

ela o mereceu usar”. Aqui é declarada a fé de Maria. Quando com José, 

que carregava seu filho ao templo, Simeão anunciou-lhe a cruz. Maria 

guardava todas estas coisas no seu coração, isto é, na fé. Mérito da fé. 

Mistério Doloroso. 

E a antífona contínua: "... Ele ressuscitou, como Ele havia dito, 

Aleluia!O “como Ele havia dito” é importante. Três vezes Jesus 

anunciou aos discípulos a sua paixão e ressurreição. Maria continua a 

meditar enquanto em seu coração, nada entende. Ela acredita, antes de 

ver. No céu ela vê. Mistério Glorioso. 

E a antífona termina. "Ore a Deus por nós, Aleluia!"Todo o rosário para 

esta finalidade. Nós nos confiamos pessoalmente, e aos nossos entes 

queridos, e aqueles que são dados a nossa intercessão. Com a Virgem 

Maria, por ela, o mundo está presente em nossos corações diante de 

Deus, e nós lhe oferecemos, na esperança de conhecê-lo na glória da 

ressurreição. 

 Padre Paul-Dominique Marcovits, O.P. Conselheiro Espiritual dos 

Intercessores. 

Ó Maria, Nossa Senhora da Vitória, quando tudo parece um sepulcro, 

quando tudo parece-nos para sempre sem solução, a mais escura noite 

das nossas vidas, vem Maria, vem iluminar em nós a chama da vitória, a 

esperança de vida mais forte do que qualquer coisa, para além de tudo! 

A RESSURREIÇÃO 

Depois do sábado, quando amanhecia o primeiro dia da semana, Maria 

Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um 
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violento tremor de terra: um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra 

e sentou-se sobre ela. Resplandecia como relâmpago e suas vestes eram 

brancas como a neve. Vendo isto, os guardas pensaram que morreriam de 

pavor. 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. Ide depressa e dizei aos discípulos 

que Ele ressuscitou dos mortos. Ele vos precede na Galileia. Lá O haveis 

de rever, eu vo-lo disse. "MT 28: 1-7. 

“Desde o primeiro momento da Ressurreição, realizado no Santo 

sepulcro, Maria se juntou a este mistério; ela está presente, ela está 

vivendo. Uma vez que a alma humana de Cristo, antes da Cruz, já vivia 

na visão beatífica, a ressurreição é a glorificação do seu corpo ferido 

morto: Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já 

não morre; a morte não mais tem domínio sobre Ele (ROM 6: 9), uma 

vida de glória, toda de amor. É a vitória do amor que brilha e transforma 

todo o corpo de Jesus. 

O mistério da Ressurreição de Jesus, Maria experimentou na fé, 

esperança e amor, uma nova unidade ainda muito mais forte e mais 

simples. Maria, através deste mistério que ela viveu, quer ensinar 

também a nós, a viver na glória, aqui embaixo, na fé. 

Peçamos-lhe que nos ajude a viver plenamente o mistério da 

Ressurreição, e nos fazer entender um pouco melhor o que é esta 

contemplação na fé: estar presente na presença de alguém que glorificado 

para nós, nos olha, nos ama e nos chama a viver o seu próprio mistério”.  

 

O Rosário meditado. 

Ephata Ed. Fayard Vol. 2-1988 p. 1351 

 

ASCENSÃO 

"Depois os levou para Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. 

Enquanto os abençoava, separou-se deles e foi arrebatado ao céu. Depois 

de o terem adorado, voltaram para Jerusalém com grande júbilo. E 
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permaneciam no templo, louvando e bendizendo a Deus.” Lucas 24: 50-

53. 

"Homens da Galiléia, por que ficais aí a olhar para o céu? Esse Jesus que 

acaba de vos ser arrebatado para o céu voltará do mesmo modo que o 

vistes subir para o céu.” Atos 1,11. 

"Este é o sumo sacerdote que abençoa, que está separado de seus 

apóstolos, mas permanece com eles para sempre. É por isso que eles 

estão na Benção e em ação de graças. Vamos também à mesma alegria. 

O que Deus fez em Cristo, ele o faz em nossa fé e em cada uma das 

nossas vidas e nos chama para abençoar. Bendito seja Deus, Bendito seja 

Deus pelo que Ele é." 

Marie Joseph Le Guillou O poder do amor de Deus em sua Palavra - 

Homilias Ano C, p. 137 

Senhor guia-nos, conduza-nos. Você que saiu do Pai para vir ao mundo e 

volta para o Pai. Fazei com que o mesmo movimento imprima nossas 

vidas e nós iremos para o mundo com você e nós vamos julgar o mundo 

com seus verdadeiros valores e vamos amar como só você consegue 

amar. Esta será a nossa alegria e esta será a nossa paz. 

Ó Maria, Virgem da Esperança, quando olhamos para a terra, quando 

persistimos em cegamente agarrar os bens materiais, ensina-nos a olhar 

para o céu, onde o Salvador nos dá dez vezes mais e prepara o nosso 

retorno! 

PENTECOSTES 

“Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo 

lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento 

impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes 

então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre 

cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a 

falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. 

"Atos 2: 1-4. 
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"No dia de Pentecostes, os apóstolos e discípulos estavam reunidos no 

Cenáculo. A Mãe está no meio de seus filhos. De repente, parece que as 

chamas sobre eles os tornam homens novos. Arrebatados pela alegria e 

amor eles correm a anunciar as maravilhas de Deus. Esta cena 

irresistivelmente evoca outra: em Nazaré, 33 anos antes, Gabriel falou 

com Maria: "O Espírito Santo virá sobre ti, A virtude do Altíssimo te 

cobrirá com a sua sombra. “É por isso que o Santo Ser que nascerá de ti 

será chamado Filho de Deus”. No nascimento de Cristo, e no nascimento 

do Corpo Místico, Maria está lá, dando o seu consentimento, o Espírito 

Santo intervém para cumprir com a sua ajuda, a obra de Deus.  

Falando da Igreja jovem na época dos Atos dos Apóstolos: “De Maria 

não há dúvida, nós sabemos que ela está lá, discreta e humilde em meio a 

todos os seus filhos que vivem na exaltação alegre do Pentecostes de 

amanhã. A melhor prova de sua presença maternal é essa união 

milagrosa entre todos os discípulos: „Eles eram um só coração e uma só 

alma‟. Maria não prega. Será que é só milagres? ... É a testemunha por 

excelência da vida de seu Filho.” 

Padre Caffarel O anel de ouro - Sem 57-58 1954 - Páginas 231-243 

Ó Maria, a Virgem de Pentecostes, quando nossa fé é fraca e frágil, 

intercedei por nós, para que possamos receber o fogo do Espírito Santo, 

ele nos dá o zelo missionário e apostólico para todos os nossos irmãos! 

DORMIÇÃO - ASSUNÇÃO 

"Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre (...) A 

minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu 

Salvador”! Lucas 1, 42 

"A união conjugal é de qualidade humana e qualidade de eternidade, que 

é a união dos cônjuges com Deus. Além disso, eles estão abertos ao Deus 

de amor, a maior riqueza entre eles é esta troca de amor. Na frente deles 

estão infinitas perspectivas: o amor nunca vai acabar de crescer, eles 

podem estar abertos cada vez mais amplamente ao dom de Deus. Se eles 
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quiserem que seu amor seja uma chama cada vez mais alta, eles amam a 

Deus mais a cada dia." 

Padre Caffarel O anel de ouro –Nº Especial, O mistério do amor – 

Pg. 18 

"Ó Maria, Virgem da Assunção, quando, em alguns dias nós nos 

sentirmos órfãos, abandonados, isolados, chama-nos do céu, repita que 

somos seus filhos e você é a mãe carinhosa que Deus escolheu para nós 

pelo Seu Filho.” 

A COROAÇÃO DE MARIA 

"Um grande sinal apareceu no céu: uma mulher vestida do sol, a lua 

debaixo dos pés e na cabeça uma coroa de doze estrelas. "AP 12,1. 

"Maria, minha Mãe e minha Rainha, confio-vos a minha alma e o meu 

corpo, minha vida e minha morte e tudo o que se seguirá. Eu deposito 

tudo em vossas mãos, ó minha mãe; cobri a minha alma com vosso 

manto virginal e concedei-me a graça da pureza de coração, da alma e do 

corpo..."Santa Faustina 

“Ó Maria, Virgem e Rainha, coroada a sua glória, vem triunfar nos 

corações de seus filhos, no coração de sua igreja que você é a rainha e a 

noiva. Ó Maria Imaculada Rainha, Rainha do Céu e da Terra,sois bendita 

entre todas as criaturas!” 

INTENÇÃO GERAL - abril 2017 

Fazemos comunhão com a intenção do Papa Francisco para o mês de 

abril: "Para os jovens para que eles saibam responder generosamente à 

sua vocação, considerando, também, a possibilidade de consagrar-se ao 

Senhor no Sacerdócio ou na vida consagrada.”Que o teu Espírito Santo 

guie, ilumine e fortaleça a nossa juventude. Que eles sigam você como os 

discípulos, você o Ressuscitado, e ouçam a tua palavra com todo o seu 

coração. Que eles respondam com generosidade ao apelo que lhes é feito 

para servir a Igreja, cada um segundo o seu caminho. 
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INTENÇÃO ESPECÍFICA– 

Que as comemorações do Centenário das Aparições de Fátima e 300 

anos de Aparecida, sejam uma oportunidade para que todos possam 

renovar sua fé e se dedicar ao Imaculado Coração de Maria. Vamos 

ousar confiar nosso sacramento do matrimônio, nossas famílias, na fé. 

Vamos abrir os nossos corações ao amor misericordioso de Maria e nos 

esforçarmos para servir, para rezar, para oferecer-lhe nossas vidas. Que a 

oração do Rosário se derrame nos corações de todos, para a paz no 

mundo. 

“É maravilhoso saber que pela oração podemos estender-nos qual 

uma ponte, para deixar passar e chegar a Deus, os clamores e 

louvores dos seus filhos. E chegar aos corações as graças que o 

Senhor envia em cada novo dia.” 

O teu gesto de ternura pode mudar o curso de uma vida. 

Maria Goretti e Moacir Vieira 

Coordenadores Família de Intercessores no Brasil                   

48 34387381 

Rua Miguel Nápoli, nº 971 - Rio Maina - Criciúma – SC    

CEP: 88817-500  

 E-mail: intercessao@ens.org.br 
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