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ORAÇÃO SALESIANA EM TEMPO DE PANDEMIA
O Terço – Meditações do Papa S. Paulo VI (1963-1968)

1. Ambiente
Preparar uma vela e uma imagem de Nossa
Senhora

2. PARA APROFUNDAR A FÉ
Nas próximas semanas este mês de maio,
rezaremos o Terço e meditaremos os mistérios a
partir do Magistério da Igreja, dando ênfase ao
que alguns papas disseram e testemunharam
sobre nossa mãe do céu. Na Festa da
Apresentação do Senhor, o2 de fevereiro de 1974
o Papa Paulo VI, hoje santo, escreveu um
importante documento, uma Exortação
Apostólica intitulada, em latim Marialis Cultus¸ que significa o Culto Mariano, sobre
o fundamento do culto que nós damos a Maria Santíssima, Mãe de Deus.
São muitas as palavras e os gestos do Papa Paulo V sobre Nossa Senhora, mas,
queremos privilegiar alguns números e citações deste importante texto, um pouco
distante no tempo, mas, vamos perceber o quanto é atual e fundamental.
Coloquemo-nos na presença do Senhor.

3. abertura do terço
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Creio em Deu Pai...
Pai Nosso e três Ave-Marias

4. contemplando os mistérios gozosos
Neste mês a cada sexta-feira, meditaremos um mistério diferente
PRIMEIRO MISTÉRIO: O ANÚNCIO DO ARCANJO GABRIEL À VIRGEM MARIA
Oração evangélica, centrada sobre o mistério da Encarnação redentora, o Rosário
é, por isso mesmo, uma prece de orientação profundamente cristológica. Na
verdade, o seu elemento mais característico, a repetição litânica do "Alegra-te,
Maria", torna-se também ele, louvor incessante, a Cristo, objetivo último do anúncio

do Anjo e da saudação da mãe do Batista: "bendito o fruto do teu ventre" (Lc 1,42).
Diremos mais ainda: a repetição da Ave-Maria constitui o enredo sobre o qual se
desenrola a contemplação dos mistérios. (MARIALIS CULTUS, 46)
- Pai Nosso...
- Ave-Maria...
SEGUNDO MISTÉRIO: A VISITA DE MARIA À SUA PRIMA, ISABEL
Maria é, além disso, a Virgem dada à oração. Assim nos aparece ela, de fato, na visita
à mãe do Precursor, quando o seu espírito se efunde em expressões de glorificação
a Deus, de humildade, de fé e de esperança: tal é o "Magnificat" (cf. Lc 1,46-55), a
oração por excelência de Maria, o cântico dos tempos messiânicos no qual confluem
a exultação do antigo e do novo Israel, pois, conforme parece querer sugerir Santo
Ireneu, no cântico de Maria convergiu o júbilo de Abraão, que pressentia o Messias
(cf: Jo 8,56) e ressoou, profeticamente antecipada, a voz da Igreja: "exultante,
Maria clamava, em lugar da Igreja, profetizando: a minha alma glorifica o Senhor...".
Este cântico da Virgem Santíssima, na verdade, prolongando-se, tornou-se oração
da Igreja inteira, em todos os tempos. (MARIALIS CULTUS, 18)
- Pai Nosso...
- Ave-Maria...
TERCEIRO MISTÉRIO: O NASCIMENTO DE JESUS EM BELÉM
A reflexão da Igreja contemporânea, sobre o mistério de Cristo e sobre a sua própria
natureza, levou-a a encontrar, na base do primeiro e como coroa da segunda, a
mesma figura de mulher: a Virgem Maria, precisamente, enquanto ela é Mãe de
Cristo e Mãe da Igreja. E o acrescido conhecimento da missão de Maria transmutouse em veneração repassada de alegria, para com ela, e em respeito de adoração para
com o sapiente desígnio de Deus, que colocou na sua família - a Igreja - como em
todo e qualquer lar doméstico, a figura de uma mulher, que, escondidamente e em
espírito de serviço, vela pelo seu bem e "benignamente" protege, na sua caminhada
em direção à Pátria, até que chegue o dia glorioso do Senhor".(MARIALIS CULTUS,
introdução)
- Pai Nosso...
- Ave-Maria...
QUARTO MISTÉRIO: APRESENTAÇÃO DE JESUS NO TEMPLO
Maria é, enfim, a Virgem oferente. No episódio da apresentação de Jesus no Templo
(cf. Lc 2,22-35), a Igreja, guiada pelo Espírito Santo, descobriu, para além do
cumprimento das leis respeitantes a oblação do primogênito (cf. Ex 13,11-16) e à
purificação da mãe (cf. Lv 12,68), um mistério "salvífico" relativo à história da
Salvação, precisamente: e em tal mistério realçou a continuidade da oferta
fundamental que o Verbo encarnado fez ao Pai, ao entrar no mundo (cf. Hb 10,5-7);

viu nele proclamada a universalidade da Salvação, porque Simeão, ao saudar no
menino a luz para iluminar as nações e a glória de Israel (cf. Lc 2,32), reconhecia n'Ele
o Messias, o Salvador de todos; entendeu aí uma referência profética à Paixão de
Cristo: é que as palavras de Simeão, as quais uniam num único vaticínio o Filho, "sinal
de contradição" (Lc 2,34), e a Mãe, a quem a espada haveria de trespassar a alma
(cf. Lc 2,35), verificaram-se no Calvário. Mistério de salvação, portanto, que nos seus
vários aspectos, orienta o episódio da apresentação no Templo para o
acontecimento "salvífico" da Cruz. (MARIALIS CULTUS, 20)
- Pai Nosso...
- Ave-Maria...
QUINTO MISTÉRIO: A PERDA E O ENCONTRO DE JESUS NO TEMPLO
Maria é a Virgem que sabe ouvir, que acolhe a palavra de Deus com fé; fé, que foi
para ela prelúdio e caminho para a maternidade divina, pois, como intuiu Santo
Agostinho, "a bem-aventurada Maria, acreditando, deu à luz Aquele (Jesus) que,
acreditando, concebera" (Sermo 215, 4; PL 38,1074); na verdade, recebida do Anjo a
resposta à sua dúvida (cf. Lc 1,34-37), "Ela, cheia de fé e concebendo Cristo na sua
mente, antes de o conceber no seu seio, disse: "Eis a serva do Senhor! Faça-se em
mim segundo a tua palavra" (Lc 1,38 - ibid.); fé, ainda, que foi para Ela motivo de
beatitude e de segurança no cumprimento da promessa: "Feliz aquela que creu, pois
o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido" (Lc 1,45); fé, enfim, com a qual
ela, protagonista e testemunha singular da Encarnação, reconsiderava os
acontecimentos da infância de Cristo, confrontando-os entre si, no íntimo do seu
coração (cf. Lc 2,19.51). É isto que também a Igreja faz; na sagrada Liturgia,
sobretudo, ela escuta com fé, acolhe, proclama e venera a Palavra de Deus, distribuia aos fiéis como pão de vida (DV 21), à luz da mesma, perscruta os sinais dos tempos,
interpreta e vive os acontecimentos da história. (MARIALIS CULTUS,17)
- Pai Nosso...
- Ave-Maria...

5. convite do papa francisco
O Papa Francisco, no dia 25 de abril convidou a todos os fieis a rezarem estas duas
orações ao final do santo terço. Hoje rezaremos a segunda.
ORAÇÃO A MARIA I
Ó Maria,
Vós sempre resplandeceis sobre o nosso caminho
como um sinal de salvação e de esperança.
Confiamo-nos a Vós, Saúde dos Enfermos,
que permanecestes, junto da cruz, associada ao sofrimento de Jesus,
mantendo firme a vossa fé.

Vós, Salvação do Povo Romano,
sabeis do que precisamos
e temos a certeza de que no-lo providenciareis
para que, como em Caná da Galileia,
possa voltar a alegria e a festa
depois desta provação.
Ajudai-nos, Mãe do Divino Amor,
a conformar-nos com a vontade do Pai
e a fazer aquilo que nos disser Jesus,
que assumiu sobre Si as nossas enfermidades
e carregou as nossas dores
para nos levar, através da cruz,
à alegria da ressurreição. Amém.
À vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus;
não desprezeis as nossas súplicas na hora da prova
mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita.
(Carta do Papa Francisco para o mês de maio de 2020)
ORAÇÃO A MARIA II
«À vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus».
Na dramática situação atual, carregada de sofrimentos e angústias que oprimem o
mundo inteiro, recorremos a Vós, Mãe de Deus e nossa Mãe, refugiando-nos sob a
vossa proteção.
Ó Virgem Maria, volvei para nós os vossos olhos misericordiosos nesta pandemia
do coronavírus e confortai a quantos se sentem perdidos e choram pelos seus
familiares mortos e, por vezes, sepultados duma maneira que fere a alma.
Sustentai aqueles que estão angustiados por pessoas enfermas de quem não se
podem aproximar, para impedir o contágio. Infundi confiança em quem vive
ansioso com o futuro incerto e as consequências sobre a economia e o trabalho.
Mãe de Deus e nossa Mãe, alcançai-nos de Deus, Pai de misericórdia, que esta dura
prova termine e volte um horizonte de esperança e paz. Como em Caná, intervinde
junto do vosso Divino Filho, pedindo-Lhe que conforte as famílias dos doentes e
das vítimas e abra o seu coração à confiança.
Protegei os médicos, os enfermeiros, os agentes de saúde, os voluntários que,
neste período de emergência, estão na vanguarda arriscando a própria vida para
salvar outras vidas. Acompanhai a sua fadiga heroica e dai-lhes força, bondade e
saúde. Permanecei junto daqueles que assistem noite e dia os doentes, e dos
sacerdotes que procuram ajudar e apoiar a todos, com solicitude pastoral e
dedicação evangélica.
Virgem Santa, iluminai as mentes dos homens e mulheres de ciência, a fim de
encontrarem as soluções justas para vencer este vírus.

Assisti os Responsáveis das nações, para que atuem com sabedoria, solicitude e
generosidade, socorrendo aqueles que não têm o necessário para viver,
programando soluções sociais e económicas com clarividência e espírito de
solidariedade.
Maria Santíssima tocai as consciências para que as somas enormes usadas para
aumentar e aperfeiçoar os armamentos sejam, antes, destinadas a promover
estudos adequados para prevenir catástrofes do género no futuro.
Mãe amadíssima, fazei crescer no mundo o sentido de pertença a uma única
grande família, na certeza do vínculo que une a todos, para acudirmos, com
espírito fraterno e solidário, a tanta pobreza e inúmeras situações de miséria.
Encorajai a firmeza na fé, a perseverança no serviço, a constância na oração.
Ó Maria, Consoladora dos aflitos, abraçai todos os vossos filhos atribulados e
alcançai-nos a graça que Deus intervenha com a sua mão omnipotente para nos
libertar desta terrível epidemia, de modo que a vida possa retomar com
serenidade o seu curso normal.
Confiamo-nos a Vós, que resplandeceis sobre o nosso caminho como sinal de
salvação e de esperança, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Amém.
(Carta do Papa Francisco para o mês de maio de 2020)

6. Boa Noite
P Antônio Gomes de Medeiros Filho, SDB, pároco da Paróquia Dom Bosco de Caetés
Um tal culto à Virgem Santíssima tem raízes profundas na Palavra revelada e,
conjuntamente, sólidos fundamentos dogmáticos: a singular dignidade de Maria, "Mãe
do Filho de Deus e, por isso, filha predileta do Pai e templo do Espírito Santo; por este
seu dom de graça sem igual ela ultrapassa, de longe, todas as outras criaturas, celestes
e terrestres" (LG 53); a sua cooperação nos momentos decisivos da obra da Salvação,
realizada pelo Filho; a sua santidade, já plena na Conceição imaculada e, não obstante,
sempre crescente, a medida que ela aderia à vontade do Pai e ia percorrendo a via do
sofrimento (cf. Lc 2, 25-35;2,41-52; e Jo 19,25-27) e ia progredindo constantemente na
fé, na esperança e na caridade; a sua missão e condição única no Povo de Deus, do qual
é, ao mesmo tempo, membro sobre-eminente, modelo limpidíssimo e Mãe
amorosíssima; a sua incessante e eficaz intercessão, em virtude da qual, embora
assumida ao céu, continua muito perto dos fiéis que a imploram, e até mesmo daqueles
que ignoram ser seus filhos; a sua glória, enfim, que enobrece todo o gênero humano,
como de modo admirável o exprimiu o poeta Dante: "tu és aquela que a humana
natureza / nobilitaste de tal modo, que o seu Autor / não desdenhou fazer-se sua
feitura". Maria, de fato, é da nossa estirpe, verdadeira filha de Eva, se bem que isenta
do labéu do mal, e nossa verdadeira irmã, que compartilhou plenamente, mulher
humilde e pobre como foi, a nossa condição. (MARIALIS CULTUS, 66)
- Pai Nosso...

Peça a bênção a seus pais, ou avós ou pessoas mais velhas que você. Deseje Boa noite.
Respeite um silêncio orante em família.
TEXTO PARA MEDITAÇÃO PESSOAL E APROFUNDAMENTO (MARIALIS CULTUS)
42. O rosário já foi chamado de “compendio de todo o Evangelho” (42)
49. O Rosário (Terço-Coroa) da bem-aventurada Virgem Maria, segundo a tradição
que foi acolhida e autorizadamente proposta pelo nosso predecessor São Pio V,
consta de vários elementos, dispostos de modo orgânico:
a) a contemplação, em comunhão com Maria, de uma série de mistérios da Salvação,
sapientemente distribuídos em três ciclos (hoje quatro) que exprimem: o gozo dos
tempos messiânicos; a dor "salvífica" de Cristo; e a glória do divino Ressuscitado
que inunda a Igreja. Uma tal contemplação, pela sua natureza, conduz à reflexão
prática e suscita estimulantes normas de vida.
b) a Oração Dominical, ou Pai-Nosso, que, pelo seu imenso valor, está na base da
oração cristã e a nobilita nas suas diversas expressões.
c) a Ave-Maria em forma de ladainha, que resulta composta da saudação do Anjo à
Virgem Santíssima (cf. Lc 1,28) e do bendizente obséquio de Isabel (cf. Lc 1,42), ao
que se segue a súplica eclesial Santa Maria. A série continuada das Ave-Marias é uma
característica peculiar do Rosário, e o seu número, na forma típica e plenária de
cento e cinquenta, apresenta uma tal ou qual analogia com o Saltério e é um dado
que remonta à própria origem do piedoso exercício. Mas esse mesmo número, de
acordo com um costume comprovado, dividido em dezenas ligadas a cada um dos
mistérios, distribui-se nos três ciclos (hoje quatro) acima mencionados, dando lugar
ao conhecido Terço, de cinquenta Ave-Marias, o qual entrou em uso qual medida
normal do mesmo exercício e, como tal, foi adotado pela piedade popular e
sancionado pela Autoridade pontifícia, que o enriqueceu com numerosas
indulgências.
d) a doxologia Glória ao Pai, que, em conformidade com uma orientação
generalizada da piedade cristã, encerra a oração com a glorificação de Deus, uno e
trino, do qual, pelo qual e para o qual são todas as coisas (cf. Rom 11,36).
50. Estes são, pois, os elementos do santo Rosário. Cada um deles tem a sua índole
própria, que, acertadamente compreendida e apreciada, deve refletir-se na
recitação, a fim de que o mesmo Rosário exprima toda a sua riqueza e variedade.

LIVE, sexta-feira, 08/05 às 21h
salesianosne

