
 

Santa Maria, rogai por nós. 
Santa Mãe de Deus, 
Santa Virgem das virgens,  
Mãe de Jesus Cristo,  
Mãe da divina graça,  
Mãe puríssima,  
Mãe castíssima,  
Mãe Imaculada,  
Mãe intemerata,  
Mãe amável,  
Mãe admirável,  
Mãe do bom conselho,  
Mãe do Criador,  
Mãe do Salvador,  
Virgem prudentíssima,  
Virgem venerável,  
Virgem louvável,  
Virgem poderosa,  
Virgem clemente,  
Virgem fiel,  
Espelho de justiça,  
Sede da sabedoria,  
Causa da nossa alegria,  
Vaso espiritual,  
Vaso digno de honra,  
Vaso insigne de devoção,  
Rosa mística,  
Torre de David,  
Torre de marfim,  
Casa de ouro,  
Arca da aliança,  
Porta do Céu,  
Estrela da manhã,  
Saúde dos enfermos,  
Refúgio dos pecadores,  
Consoladora dos aflitos,  
Auxílio dos cristãos,  
Rainha dos Anjos,  
Rainha dos Patriarcas,  
Rainha dos Profetas,  
Rainha dos Apóstolos,  
Rainha dos Mártires,  
Rainha dos Confessores,  
Rainha das Virgens,  
Rainha de todos os santos,  
Rainha concebida sem pecado original,  
Rainha assunta ao Céu,  
Rainha do sacratíssimo Rosário,  
Rainha da Paz, 
Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, 

perdoai-nos Senhor. 
Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, 
ouvi-nos Senhor. 
Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, 
tende piedade de nós. 

V. Rogai por nós, santa Mãe de Deus. 
R. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 

Oremos: Senhor Deus, nós Vos suplicamos que concedais 
aos Vossos servos perpétua saúde de alma e de corpo; e que, 
pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem 
Maria, sejamos livres da tristeza do século e gozemos da 
eterna alegria. Por Cristo Nosso Senhor. Amém. 

Sub tuum Praesidium: 
À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus; não 
desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades; mas 
livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e 
bendita. R. Amém. 

Mês do SS.mo Rosário (1 de outubro a 2 de novembro): 
V. Rogai por nós, Rainha do Sacratíssimo Rosário, 
R. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 

Oração a São José: 
A vós, S. José, recorremos em nossa 
tribulação e, depois de ter implorado o auxílio 
de Vossa Santíssima Esposa, cheios de 
confiança solicitamos também o Vosso 
patrocínio. Por este laço sagrado de caridade 
que Vos uniu à Virgem Imaculada Mãe de 
Deus, e pelo amor paternal que tivestes ao 
Menino Jesus, ardentemente Vos suplicamos 
que lanceis um olhar benigno para a herança 

que Jesus Cristo conquistou com seu Sangue, e nos 
socorrais em nossas necessidades com o Vosso auxílio e 
poder. Protegei, ó Guarda providente da Divina Família, a 
raça eleita de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai 
amantíssimo, a peste do erro e do vício. Assisti-nos do alto 
do céu, ó nosso fortíssimo sustentáculo, na luta contra o 
poder das trevas; e assim como outrora salvastes da morte 
a vida ameaçada do Menino Jesus, assim também defendei 
agora a Santa Igreja de Deus contra as ciladas de seus 
inimigos e contra toda adversidade. Amparai a cada um de 
nós com o Vosso constante patrocínio a fim de que, a 
Vosso exemplo e sustentados por Vosso auxílio, possamos 
viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a 
eterna bem-aventurança. Amém.  

“Por fim, o Meu Imaculado Coração triunfará”. 

Ajude a divulgar esta devoção propagando este folheto. 

Apostolado: Católicos Alerta! 
Site: catolicosalerta.wordpress.com 

O TERÇO E O ROSÁRIO 
“O rosário é para todos uma fonte de benefícios inapreciáveis. 
Eleva-nos insensivelmente ao conhecimento perfeito de Jesus 

Cristo, purifica as nossas almas do pecado, abrasa-nos do 
amor a Nosso Senhor e enriquece-nos de graças e de méritos” 

(S. Luiz Maria G. De Montfort). 

A Santa Igreja sempre nos 
ensinou que o Terço é uma 
oração completa, pois abrange a 
oração vocal, a meditação e a 
contemplação dos mistérios de 
Deus. Nossa Senhora, nossa 
Mãe, em todas as ocasiões em 
que se dignou aparecer aos seus 
mais humildes filhos (La Salette, 
Lourdes, Fátima) sempre insistiu 
para que rezássemos todos os 
dias o santo Terço. Se é verdade 
que algumas pessoas encontram 
certa dificuldade em rezá-lo, também é certo que aquelas 
que conseguiram vencer estas dificuldades testemunham 
da riqueza de graças que descobriram ao passar a rezá-lo 
com freqüência. Nada mais saudável para as famílias do 
que reunir os filhos em torno da imagem de Nossa Senhora 
para dirigir a Ela nossas súplicas, no meio de tantas 
necessidades e perigos. 
“No rosário tenho encontrado os atrativos mais suaves, mais 

eficazes e mais poderosos para me unir com Deus!” 
(Santa Teresa de Jesus) 

O Santo Rosário foi dado á Igreja por São Domingos que o 
recebeu da Bem Aventurada Virgem Maria como um meio 
poderoso de converter os albigenses e outros pecadores. 
Uma noite, enquanto estava em oração profunda, Nossa 
Senhora lhe apareceu, com o Rosário na mão, e lhe disse: 
"Tenha bom ânimo, Domingos. O remédio para os males 
que lamentas será a meditação na vida, morte e glória do 
meu Filho, unindo tudo isto com a recitação da Ave Maria, 
através da qual o milagre da redenção foi anunciado ao 
mundo. Esta devoção, que tu ensinarás pela pregação, é 
muito considerada por meu Filho e por Mim. Com ela os 
fiéis obterão vantagens, e sempre me encontrarão pronta a 
ajudá-los nos seus desejos. Este é o dom precioso que 
deixo para ti e para os teus filhos espirituais". 

Desde quando São Domingos estabeleceu a devoção ao 
Santo Rosário e o Bem-aventurado Alano de la Roche o 
restabeleceu em 1460, ele foi chamado de O Saltério de 
Jesus e Maria, devido ao fato de possuir o mesmo número 
de saudações angélicas (Ave-Marias) como os 150 salmos 
de Davi. 
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Nossa Senhora Aparecida, 

rogai por nós! 

 
Sangue Divino de Meu Redentor, 

adoro-Vos e venero com grande amor! 



 

A palavra Rosário quer dizer “coroa de rosas”, ou seja, toda 
vez que se reza o Santo Rosário de maneira devota, 
coloca-se uma coroa de 153 rosas vermelhas e dezesseis 
rosas brancas nas cabeças de Jesus e Maria. A rosa é a 
rainha das flores e o Rosário, depois da Santa Missa, é a 
melhor das devoções, pois é uma obra direta da Santíssima 
Trindade e não foi feito através de um instrumento humano. 

No Brasil temos um belo e heróico exemplo das graças e 
bênçãos recebidas pela oração do Santo Rosário. Em 1964, 
católicos - homens e mulheres - vão às ruas com o terço 

nas mãos pedir, pela intercessão da 
Virgem Santíssima, para que o mal do 
comunismo se afastasse de nosso 
país. “Com o rosário nada tememos”, 
eram os dizeres das faixas que 
ajudaram a garantir a vitória frente à 
maldição comunista. A vitória de 
Nossa Senhora. 

“O Rosário é, pelas almas, como o 
Pão Espiritual de cada dia” 

(Irmã Lucia). 

“Rezai o terço todos os dias” 
(Nossa Senhora de Fátima). 

Método para rezar o santo terço ou rosário: 
O Rosário é formado por 150 Ave-Marias, o Terço por 50 Ave-Marias. 

Persignar-se: 
Pelo sinal † da santa cruz, livrai-nos, Deus † Nosso Senhor, 
dos nossos † inimigos. 

Em nome do Pai †, e do Filho † e do Espírito Santo †. 
Amém. 
Oferecimento: 
Divino Jesus, nós Vos oferecemos este Terço que vamos 
rezar, contemplando os mistérios de nossa Redenção. 
Concedei-nos, pela intercessão de Maria, Vossa Mãe 
Santíssima, as virtudes que nos são necessárias para bem 
rezá-lo e a graça de ganhar as indulgências anexas a esta 
devoção. 

Oferecemos-Vos particularmente este Terço ...(intenções). 
Rezar o Credo, segurando a cruz do terço: 

Creio em Deus Pai, todo poderoso, Criador do céu e da 
terra; e em Jesus Cristo um só seu Filho, Nosso Senhor: o 
qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de 
Maria Virgem, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, 
morto e sepultado; desceu aos infernos, ao terceiro dia 
ressurgiu dos mortos, subiu aos céus, está sentado à direita 
de Deus Pai Todo Poderoso, de onde há de vir a julgar os 

vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja 
Católica, na comunhão dos Santos, na remissão dos 
pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. 
Rezar 01 Pai Nosso, 03 Ave Marias e 01 Glória em honra da 
Santíssima Trindade: 

Pai nosso, que estais no céu, 
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, 
e perdoai-nos as nossas dívidas, 
assim como nós perdoamos aos nossos devedores; 
e não nos deixeis cair em tentação, 
mas livrai-nos do mal. Amém. 

Ave Maria, cheia de graça, 
o Senhor é convosco; 
bendita sois vós entre as mulheres 
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. 
Santa Maria, Mãe de Deus, 
rogai por nós, pecadores, 
agora e na hora de nossa morte. Amém. 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
Assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos 
os séculos dos séculos. Amém. 
Antes de cada dezena, faz-se o oferecimento do mistério, 
dando-se os frutos correspondentes. Pode-se fazer uma curta 
meditação sobre o mistério, lida no livro O mês do Rosário, do 
Pe. Emmanuel, ou similar. Reza-se o Pai Nosso, as dez Ave 
Marias e o Glória. 

No fim de cada dezena reza-se a oração que o anjo ensinou 
aos pastorinhos de Fátima: 

Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, 
levai as almas todas para o céu, principalmente as que 
mais precisarem.  

Os Mistérios do Rosário e seus frutos: 

Mistérios Gozosos (às segundas e quintas-feiras) 
Anunciação do Anjo a N. 
Senhora A humildade 

Visitação a Santa Isabel A caridade fraterna 

Nascimento de Jesus O espírito de pobreza 
Apresentação de Jesus no 
templo A castidade e a obediência 

Perda e o encontro do 
Menino Jesus 

A procura de Deus em 
todas as coisas 

 

Mistérios Dolorosos (às terças e sextas-feiras) 

A agonia no Jardim das Oliveiras A detestação dos pecados 

A flagelação de Nosso Senhor A mortificação da carne 

A coroação de espinhos A mortificação do orgulho 

Jesus carrega a Cruz ao 
Calvário A paciência nas tribulações 

A crucifixão e morte de 
Nosso Senhor 

A mortificação do espírito 

Mistérios Gloriosos (às quartas-feiras, sábados e domingos) 

A Ressurreição de N. Senhor A Fé 

A Ascenção ao Céu A Esperança e desejo do céu 

A vinda do Espírito Santo A Caridade 

A Assunção de N. Senhora A graça de uma boa morte 

A Coroação de N. Senhora A devoção filial por N. Senhora 

No final do terço reza-se a Salve Rainha que poderá ser 
precedida do agradecimento seguinte: 

Infinitas graças Vos damos, Soberana Rainha, pelos 
benefícios que todos os dias recebemos de Vossas mãos 
liberais. Dignai-Vos, agora e sempre, tomar-nos debaixo de 
Vosso poderoso amparo, e para mais Vos obrigar, Vos 
saudamos com uma Salve Rainha. 

Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e 
esperança nossa, salve! A Vós bradamos, os degredados 
filhos de Eva; a Vós suspiramos, gemendo e chorando 
neste vale de lágrimas. Eia pois, advogada nossa, esses 
Vossos olhos misericordiosos a nós volvei; e depois deste 
desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do Vosso ventre, 
ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. 
V. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. 
R. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 

Reza-se, por fim, a Ladainha de Nossa Senhora e a 
Oração à São José. 

Senhor, tende piedade de nós. 
Jesus Cristo, tende piedade de nós. 
Senhor, tende piedade de nós. 
Jesus Cristo, ouvi-nos. 
Jesus Cristo, atendei-nos. 
Pai Celeste que sois Deus, tende piedade de nós. 
Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de 
nós. 
Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. 
Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade 
de nós. 
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