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O Rosário
odos gostamos de receber ou dar um buquê de rosas, da mesma forma Tcomo amamos apreciar um jardim com canteiros de rosas. No plano da 

espiritualidade, também é possível fazer um buquê de coroa de rosas, no qual 

as flores são representadas por orações, como presentes de amor em honra a 

Yeshua e à sua mãe, a Doce e Serena Senhora. Em época muito remota, nos 

mosteiros católicos costumava-se rezar os 150 salmos bíblicos em diferentes 

horas do dia. Alguns monges, por serem analfabetos, substituíam os salmos 

por 150 Ave-Marias, dividindo-as em três grupos de cinquenta.

Contavam as Ave-Marias em nós feitos em cordões, como uma coroa de 

rosas oferecida à Doce Senhora.

No século XIII a Igreja passou por momentos difíceis, especialmente na luta 

contra as heresias.

Narra a tradição que são Domingos, da ordem dos pregadores, sofreu muito 

para conciliar o ataque aos heréticos com o cristianismo. Nessa ocasião, a 

Doce Senhora apareceu-lhe na igreja de Notre Dame de la Dreche para o 

consolar dessa tristeza, dando-lhe a oração como antídoto que o povo 

deveria usar contra a heresia.

 Verdadeira ou não essa história, o certo é que são Domingos deu testemunho 

da força da oração, tornando-se um apóstolo zeloso e, sobretudo, um orante 

contemplativo por meio do Rosário.

 Em 1569 o papa Pio V definiu o Rosário com a estrutura que tivemos até 

nossos dias, isto é, dezenas de Ave-Marias, totalizando 150 Ave-Marias, 

mistérios e Pai-Nossos intercalando cada dezena etc.

 Com o passar do tempo, vários papas recomendaram esta oração.

 Para Pio XII o Rosário é o resumo de todo o Evangelho.

———————————
 Enquanto rezamos o Rosário, entramos no coração do plano de Deus para  

nossa salvação. Sim, o Rosário tem uma pedagogia: aos poucos nos introduz 

na Bíblia, fazendo que percorramos o caminho de fé vivido por Yeshua, e 

passamos da oração vocal para a meditação, e a meditação nos conduz à 

contemplação do divino. A repetição da Ave-Maria funciona como um fundo 

musical, que favorece nossa concentração da cena que visualizamos em 

nossa imaginação. Repetir muitas vezes Ave, Maria… Santa Maria… 

equivale dizer: Eu te amo, Miryam! Eu te amo. Todos os apaixonados amam 

esta repetição, que confirma o amor. É deste modo que continuamos na 

história da humanidade; a geração dos que louvam o amor de Deus, segundo 

a profecia que Lucas fez chegar até nós. 

Os acontecimentos do plano divino, contemplados no Rosário, apresentam 

as etapas fundamentais da vida de Yeshua: anunciar a encarnação, 

nascimento, missão na vida pública, paixão, morte, ressurreição e Ascensão. 

Contemplam-se também os fatos principais da vida de sua mãe Miryam. Por 

isso o Rosário é chamado 'oração por excelência', isto é, tem como centro 

Cristo e Miryam,  porque louva Miryam em razão de Yeshua. Deus lhe ter 

concedido maravilhas da graça em vista da encarnação de seu Filho.

Raymundo Lopes
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s Missionários do Coração Imaculado estão comemorando, hoje, 24 anos da oração do Pai-Nosso da OEsperança, que foi passada a Raymundo Lopes por Jesus e Maria na igreja de Santo Antônio, no 
distrito de Monsenhor João Alexandre (MG), local conhecido por Cachoeira. É uma linda e profunda 

oração composta do Pai-Nosso, dos mistérios do Rosário e de um apelo ao Pai, invocando-lhe o Espírito 
Santo sobre a Igreja. 

Terminando de ditar esta oração a Raymundo, Jesus falou:

“A Igreja necessita de ajuda urgente! Desejo que rezem desta forma, tanto quanto puderem, para que os 
sacramentos e preceitos sejam conservados e a Eucaristia continue a ser o alimento que Eu lhes dei, como 
única forma de minha presença entre vocês. (…) Estou com vocês através da Eucaristia, não duvidem disto! 
Através de meus sacerdotes, estarei com vocês até o final dos tempos. A Eucaristia tem de ser preservada, 
para o bem da Igreja.”

Aniversário de 24 anos da oração
 do Pai-Nosso da Esperança
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Pai-Nosso da Esperança
18 de setembro de 1993

Jesus e Maria nos ensinam uma importante oração 
composta do Pai-Nosso, dos mistérios do Rosário e de 
um apelo ao Pai, invocando-lhe o Espírito Santo sobre a 
Igreja.

Elevemos nossas preces ao Pai Eterno

T – Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso 
nome; venha a nós o vosso Reino, seja feita a vossa 
vontade, assim na terra como no céu; o pão nosso de cada 
dia nos dai hoje; perdoai-nos as nossas ofensas, assim 
como nós perdoamos a quem nos tem ofendido; e não nos 
deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém
Rezemos com Jesus e Maria

1) T – Senhor, tu nos permitiste invocar o teu nome e 
chamar-te de Pai; permite-nos agora, através de tua 
misericórdia, invocar o Santo Espírito em favor da tua 
Igreja. 

1ºD – Pela anunciação do Anjo à Virgem Maria
Pai nosso que estais nos céus,
T – Santificado seja o vosso nome; venha a nós o vosso 
Reino.
2ºD – Pela visita de Maria à sua prima Isabel
Pai nosso que estais nos céus,
T – Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso 
Reino.
3º D – Pelo nascimento de Jesus
Pai nosso que estais nos céus,
T – Santificado seja o vosso nome; venha a nós o vosso 
Reino.
4ºD – Pela apresentação de Jesus no Templo
Pai nosso que estais nos céus,
T – Santificado seja o vosso nome; venha a nós o vosso 
Reino.

2) T – Senhor, tu nos permitiste invocar o teu nome e 
chamar-te de Pai; permite-nos agora, através de tua 
misericórdia, invocar o Santo Espírito em favor da tua 
Igreja.
1ºD – Por Jesus perdido e encontrado no Templo
Seja feita a vossa vontade, Pai,
T – Assim na terra como no Céu.
2ºD – Pelo Batismo de Jesus no Rio Jordão
Seja feita a vossa vontade, Pai,
T –Assim na terra como no Céu.
3ºD – Pela transformação da água em vinho nas Bodas de 
Caná    
Seja feita a vossa vontade, Pai,
T – Assim na terra como no Céu.
4ºD –Pela proclamação do Reino de Deus
Seja feita a vossa vontade, Pai,
T – Assim na terra como no Céu.

3) T – Senhor, tu nos permitiste invocar o teu nome e 
chamar-te de Pai; permite-nos agora, através de tua 

misericórdia, invocar o Santo Espírito em favor da tua 
Igreja.
1ºD – Pela transfiguração de Jesus no Monte Tabor
O pão nosso de cada dia
T – Nos dai hoje;  
2ºD – Pela instituição da Eucaristia
O pão nosso de cada dia
T – Nos dai hoje;
3ºD – Pela agonia e oração de Jesus no Horto das 
Oliveiras    
O pão nosso de cada dia
T – Nos dai hoje;
4ºD – Pela condenação e flagelação de Jesus
O pão nosso de cada dia
T – Nos dai hoje;

4) T – Senhor, tu nos permitiste invocar o teu nome e 
chamar-te de Pai; permite-nos agora, através de tua 
misericórdia, invocar o Santo Espírito em favor da tua 
Igreja.
 1ºD – Por Jesus coroado de espinhos
Pai, perdoai-nos as nossas ofensas,
T – Assim como nós perdoamos a quem nos tem 
ofendido; 
2ºD – Por Jesus carregando a cruz
Pai, perdoai-nos as nossas ofensas,
T – Assim como nós perdoamos a quem nos tem 
ofendido; 
3ºD – Pela crucificação e morte de Jesus
Pai, perdoai-nos as nossas ofensas,
T – Assim como nós perdoamos a quem nos tem 
ofendido;
4ºD – Pela Ressurreição de Jesus 
Pai, perdoai-nos as nossas ofensas,
T – Assim como nós perdoamos a quem nos tem 
ofendido;

5) T – Senhor, tu nos permitiste invocar o teu nome e 
chamar-te de Pai; permite-nos agora, através de tua 
misericórdia, invocar o Santo Espírito em favor da tua 
Igreja.
1ºD – Pela Ascensão de Jesus ao Céu
Não nos deixeis cair em tentação, ó Pai!
T – Mas livrai-nos do mal. Amém. 
2ºD – Pela vinda do Espírito Santo sobre os Apóstolos
Não nos deixeis cair em tentação, ó Pai!
T – Mas livrai-nos do mal. Amém.
3ºD – Pela Assunção da Santíssima Virgem ao Céu
Não nos deixeis cair em tentação, ó Pai!
T – Mas livrai-nos do mal. Amém.
4ºD – Pela coroação de Nossa Senhora
Não nos deixeis cair em tentação, ó Pai!
T – Mas livrai-nos do mal. Amém.
Elevemos nossas preces ao Espírito de Deus
T – Pai nosso que estais nos céus…
Testarei com vocês até o final dos tempos. A Eucaristia 
tem de ser preservada, para o bem da Igreja.”

(Explicação do Evangelho por Raymundo Lopes,
extraído do livro “Código Jesus”, p. 74-76)



Sorteio da Visita da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus 

A imagem de Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus desejam visitá-lo(a). São as mesmas que participam do Terço 
nas terças-feiras, às 17h, nesta Basílica. Não é uma visita comum, é o carinho da Mãe de Deus que se estende até onde você 
mora. Se você deseja recebê-los, fique atento ao número abaixo, porque esta visita de hoje pode estar sendo programada 
para você.

Número do sorteio______ do dia 19 de Setembro de 2017 

Somente Deus direciona o 
universo e nossas vidas
Terça-feira,03 de janeiro de 1995

Meus filhos!
Nesta primeira mensagem deste ano, inicio pedindo a 
vocês que rezem, para que Deus permita que a Sua paz 
nasça no coração de todos, neste país; e vocês somente 
gozarão deste privilégio se praticarem o amor fraterno.
Jesus dá uma elevada importância à família santificada 
com a presença de Deus, pois nela está a semente, donde 
germinará esta paz que tanto peço.
É necessário, também, para a conquista desta graça, que 
entreguem suas vidas nas mãos de Deus e não dêem 
crédito a superstições e prognósticos ditados pelo 
demônio para confundir-nos.
Eu lhes aviso que somente Deus direciona o universo e 
nossas vidas.
O Pai, que está no Céu ,é o dono do nosso passado, 
presente e futuro. 
Obrigada por terem atendido a Meu chamado.

Comentário:
A Mãe de Deus, nesta primeira mensagem deste ano, nos 
pede que rezemos pela paz no Brasil. Ela nos diz que 
somente Deus é o dono do nosso passado, presente e 
futuro. Isto quer dizer: Deus É, independentemente do 
estado em que estamos vivendo. Prestem atenção como a 
Virgem fala também de Jesus, colocando-o no presente: 
“Jesus dá”. Façamos jus a tão grande graça, tendo 
Nossa Senhora como guia.

(Mensagem extraída do livro ‘‘Uma voz que fala aos meus ouvidos’’. p.143)
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No dia 18/09/2017, Manuel Tavares
recebeu a 53ª visita da Imagem de 

Nossa Senhora de Lourdes com o Menino Jesus
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Maria é minha Mãe!

om seu manto maternal me ampara, e com o Pão CEucarístico que me proporciona, me alimenta.
Ela é minha Mãe!
Lanço-me a seus braços e ela me estreita contra o seu 
Coração. Escuto-a e sua palavra me instrui; olho-a e sua 
beleza me ilumina; invoco-a e sua bondade me atende.
Ela é minha Mãe!
Débil, conforta-me; doente, sara-me; morta pelo pecado, 
dá-me a vida da graça.
Ela é minha Mãe!
Na luta, socorre-me; na tentação, auxilia-me; na 
angústia, consola-me.
Ela é minha Mãe!
Quando procuro a Jesus, ela me conduz; quando a seus 
pés venho, apresenta-me; quando choro as minhas 
faltas, alenta-me; pedindo-lhe favores, protege-me.
Ela é minha Mãe!
Durante a vida, guia meus passos ao Céu; na morte, 
acompanhará minha alma, e espero receber de suas mãos 
a coroa eterna na glória.
Ela é minha Mãe!
Quanto sois boa, doce e bela, ó Maria!
Maria é minha Mãe!


