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Rosário missionário 

 

O rosário missionário dá à oração mariana o sentido universal e dinâmico que 

possuem todas as orações da Igreja. 

A nossa oração tem de ser universal, deve sair dos esquemas egoístas das nossas 

preocupações e necessidades pessoais e familiares, para nos abrirmos às realidades 

desconcertantes do mundo em que vivemos. 

O rosário missionário é uma oração de horizontes abertos, que ajuda a libertar-nos 

de qualquer forma de egoísmo, para nos abrirmos ao mundo com espírito 

verdadeiramente católico. 

A oração do rosário ajuda-nos a assumir a ânsia, a dor, o desejo forte de cada povo 

e de cada raça, para apresentá-los a Deus, pela intercessão de Maria. 

O rosário missionário consta de cinco dezenas de cores diferentes: cada cor 

representa um continente e chama a atenção sobre o que queremos rezar. 

A dezena verde é pela África. Lembra-nos as verdes florestas e a cor sagrada dos 

muçulmanos. 

A dezena vermelha é pelo continente americano, que teve como primeiros 

habitantes os peles-vermelhas. 

A dezena branca é pela Europa e pelo Papa, que constantemente vela pelos 

destinos da Igreja. 

A dezena azul lembra-nos a Oceânia, com milhares de ilhas espalhadas pelas 

águas do oceano Pacífico. 

A dezena amarela é pela Ásia, berço de muitas civilizações e religiões. 

 

Todos somos responsáveis 

Já passaram dois mil anos desde que Cristo se fez um como nós, oferecendo a 

toda a criação o dom da salvação. 

Mas ainda hoje quatro mil milhões de pessoas não receberam o anúncio do 

Evangelho. São dois terços da humanidade. 

Nós, que conhecemos esta mensagem de salvação, somos chamados a partilhá-la 

com quem ainda a não conhece.  

É importante que cada um, na Igreja, se sinta missionário, isto é, co-responsável 

pelo anúncio do Evangelho, porque Jesus confiou o seu projecto de salvação nas 

nossas mãos. 

No artigo n.º 36 do decreto «Ad gentes» do Concílio Ecuménico Vaticano II lê-se: 

«Todos os fiéis, como membros de Cristo vivo e a Ele incorporados e configurados 
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não só pelo Baptismo mas também pela Confirmação e pela Eucaristia, têm a 

obrigação de colaborar no crescimento e na expansão do Seu Corpo para o levar a 

atingir, quanto antes, a sua plenitude. Por isso, todos os filhos da Igreja tenham 

consciência viva das suas responsabilidades para com o mundo, fomentem em si um 

espírito verdadeiramente católico, e ponham as suas forças ao serviço da obra da 

evangelização.» 

Estamos todos comprometidos neste anúncio e cada um é chamado a fazer a sua 

própria tarefa. A oração pelo mundo inteiro é um modo de expressar o nosso 

compromisso na evangelização. 

Alguns comprometer-se-ão com o dom da própria vida. 

 

Peregrinos com Maria 

Mãe, junto de Ti, na calma deste momento de oração, queremos caminhar pelo 

mundo, passar perto de todos. Contigo iremos fazer a nossa peregrinação. 

Partiremos em silêncio e a nossa oração levar-nos-á até ao nosso próximo que não 

conhecemos. Queremos ser peregrinos do amor. 

Entraremos contigo na África ardente, entre as verdes florestas, para visitar esta 

terra de mistério e de esperança. 

Tocaremos as margens longínquas da América, para partilhar o dom da fé. 

Pararemos na Europa, rica de tradição cristã, mas que precisa de redescobrir os 

valores da sua fé. 

Sentir-nos-emos como ilhéus na Oceânia entre as águas azuis.  

Deter-nos-emos na imensa Ásia, a tua terra, Maria. 

Então, juntos poderemos falar da Igreja, da sua extensão missionária e do carinho 

do Redentor. O nosso rosário, o humilde rosário da nossa rotina de todos os dias, será 

revestido de uma dignidade suprema, contemplando, nas suas cores, o mundo inteiro. 

Nele teremos presentes, na meditação dos mistérios da nossa redenção, todos os 

povos da Terra que desejam Cristo. 

 

1.ª DEZENA: rezemos pela ÁFRICA 

 

SEGUNDA  e SÁBADO 

O Anúncio do Anjo a Maria (Lucas 1, 26-38). 

O Senhor, antes de Se encarnar, pediu o consentimento de Maria. Ele pede-nos 

também colaboração para que todos conheçam o Messias e acolham a sua 

mensagem de redenção. 
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TERÇA e SEXTA 

A oração de Jesus no jardim das oliveiras (Lucas 22, 39-44). 

Jesus agoniza, vendo diante de si os pecados de todos, as suas ingratidões, a 

aparente pobreza da sua missão redentora. Jesus está em agonia até ao fim do 

mundo. Juntemos os nossos sofrimentos aos de Jesus, para que o Evangelho seja 

anunciado a todos os povos e acolhido por toda a gente. 

 

QUARTA e DOMINGO 

A Ressurreição de Jesus (Lucas 24, 1-6). 

Cada pessoa é chamada a unir-se à ressurreição e à glória de Jesus através do 

Baptismo. Poderemos ficar tranquilos pensando nos milhões de irmãos que ainda não 

se tornaram participantes deste grande dom? Não poderemos celebrar a nossa 

Páscoa com alegria completa enquanto todas as pessoas não cantarem o aleluia. 

 

QUINTA 

O baptismo de Jesus no rio Jordão (Marcos 3, 16-17). 

Jesus entra na fila dos pecadores. Enquanto desce para a água do rio Jordão, é o 

inocente que se fez pecado por nós. O Céu abre-se e a voz do Pai proclama-o o Filho 

amado. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo vem sobre Jesus para o fortalecer para a 

missão que o espera: o anúncio do Evangelho. É essa também a nossa missão. 

 

A FÉ NA ÁFRICA 

Enquanto rezamos estas dez ave-marias, pensemos no grande continente africano 

onde vivem muitíssimas pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus Cristo. Os 

esforços e os sacrifícios dos missionários, sobretudo nos últimos dois séculos, deram, 

com certeza, muitos frutos: o Evangelho foi anunciado em muitas regiões da África, 

dando origem a muitas comunidades cristãs.  

Porém, não podemos ficar tranquilos com estes resultados. Há ainda muito para 

fazer em África: é preciso que a África nos interpele e o Evangelho nos comprometa 

com aquela terra cada vez mais atormentada pelas guerras, conflitos e miséria. 

 

ORAÇÃO 

Ó Jesus, Salvador do mundo, 

salva a África, salva a nossa África, 

liberta-a da ignorância e do erro, 
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liberta-a da divisão e da discórdia, 

liberta-a do egoísmo, do ódio, do rancor, 

liberta-a do ateísmo, do racismo, do genocídio, 

liberta-a de todas as calamidades 

que têm o nome de guerra, fome, doença. 

 

Dá à África, à nossa África, 

o teu Espírito de amor e de sabedoria, 

o teu Espírito de prudência e de força, 

o teu Espírito de conselho e de inteligência. 

 

Dá-nos, ó Senhor Jesus, 

o Espírito que nos tornará atentos aos outros, 

o Espírito que nos unirá uns aos outros, 

o Espírito que agirá em nós 

para fazer de nós santos. 

 

Ó Maria, mãe da África, 

mãe da nossa África, 

protege a nossa África, 

socorre a nossa África, 

dá-nos a paz, 

a verdadeira paz, 

dá-nos uma disponibilidade missionária 

na comunhão com todas as Igrejas, 

na única Igreja universal. 

A. Ndione (Senegal) 

 

2.ª DEZENA: rezemos pelas AMÉRICAS 

 

SEGUNDA e SÁBADO 

A visita de Maria a sua prima Santa Isabel (Lucas 1, 39-45). 

Depois do maravilhoso anúncio, Maria, delicada, põe-se a caminho da montanha 

para prestar ajuda a Isabel. O amor ao próximo é prova do amor a Deus; a caridade 

mais preciosa é a que dá aos irmãos a fé e a graça. O testemunho da fé e o dom da 

caridade são os meios para evangelizar o mundo. 
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TERÇA e SEXTA 

A flagelação de Jesus (Marcos 15, 13-15). 

Jesus não recua nas dificuldades, suporta com paciência os ultrajes e submete-se à 

flagelação. A nossa mortificação, unida à de Jesus, será fonte de graças abundantes 

para muitas pessoas. 

 

QUARTA e DOMINGO 

A ascensão de Jesus ao Céu (Lucas 24, 50-51). 

Jesus preparou um lugar para cada pessoa na casa do Pai, mas ainda nem todos 

sabem disso. Por isso, antes de subir ao Céu, disse: «Ide por todo o mundo e anunciai 

o meu Evangelho.» É um mandamento que diz respeito a todos os cristãos. 

 

QUINTA-FEIRA 

A auto-revelação de Jesus nas Bodas de Cana (João 2, 1-5). 

Cristo, transformando a água em vinho, abre o coração dos discípulos à fé, graças 

à intervenção de Maria, a primeira a acreditar em Jesus. Maria repete-nos hoje o que 

disse aos servos da boda em Canaã: «Fazei tudo o que Ele vos disser.» 

 

OS CONTRASTES DA AMÉRICA 

Durante a recitação desta dezena, fixemos a nossa atenção na América, o 

continente de contrastes profundos: grande riqueza e extrema pobreza, tecnologia 

muito avançada e vida primitiva, superprodução e fome... É também o continente com 

mais cristãos. 

Nesta terra, onde os missionários chegaram há cinco séculos, há ainda muitas 

pessoas que esperam ler o Evangelho nas vidas oferecidas gratuitamente por Jesus. 

Além disso, é importante continuar a obra de evangelização também onde o 

Evangelho já foi proclamado, para que o dom da fé possa cada vez mais descer ao 

coração dos nossos irmãos de uma maneira autêntica e libertadora das situações de 

escravidão. 

 

 

ORAÇÃO 

Senhor Jesus, 

pedimos-te 

pelos nossos irmãos na fé, 
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que vivem na pobreza, 

sem comida e sem casa. 

 

Eles, um dia, 

receberam com o Baptismo  

o dom excelso da fé 

e tornaram-se filhos de Deus. 

 

Senhor Jesus, 

não obstante a pobreza material, 

faz que em todos, 

cada dia, 

esta fé seja mais viva, 

para que aqueles que crêem 

e esperam em Ti 

com o seu testemunho 

se tornem, também eles, 

evangelizadores dos seus irmãos. 

 

Assim, conforme o teu desejo, 

todos formaremos um só rebanho 

guiados por Ti, 

no reino da paz, 

da justiça e do amor. 

S. Velasquez (Colômbia) 

 

3.ª DEZENA: rezemos pela EUROPA 

 

SEGUNDA e SÁBADO 

O nascimento de Jesus em Belém (Lucas 2, 6-7). 

Jesus, a Palavra de Deus, vem até nós para mostrar o seu amor infinito e para nos 

libertar de todas as formas de escravidão, e para nos ajudar a viver na liberdade de 

filho de Deus. Jesus nasceu para todos, mas muitos milhões ainda não o sabem. 

Rezemos para que cada pessoa conheça Jesus como Salvador. 

 

TERÇA e SEXTA 
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A coroação de espinhos de Jesus (Marcos 15, 16-18). 

No cúmulo do ultraje e da zombaria, não falta a inconsciente proclamação da 

realeza do Filho do Homem. A sua característica é servir, entregar-se à nossa 

insensatez por puro amor, até ao fim. Esforcemo-nos também nós por «nos 

entregarmos» aos irmãos pelo serviço, para que o amor possa renovar o mundo. 

 

QUARTA e DOMINGO 

A descida do Espírito Santo (Actos dos Apóstolos 2, 1-4). 

O Espírito Santo é o maior dom de Jesus à sua Igreja. É o principal trabalhador da 

acção missionária. É Ele que nos torna capazes de darmos testemunho de Jesus e de 

O anunciar até aos confins da Terra. Rezemos para que, através da acção do Espírito 

Santo, possamos tornar-nos instrumentos de evangelização. 

 

QUINTA 

Jesus anuncia o Reino de Deus (Marcos 1, 14-15). 

Jesus anuncia a chegada do Reino de Deus e convida os ouvintes à conversão. É 

um convite actual para hoje que nos leva pelos caminhos de santidade.  

 

A REEVANGELIZAÇÃO DA EUROPA 

Enquanto meditamos neste mistério, temos à nossa frente a nossa Europa. É um 

dos continentes mais «velhos» na fé em Jesus Cristo. Porém, não quer dizer que não 

precise de oração. Aliás, Deus está cada vez mais ausente na Europa e há situações 

de pecado cada vez maiores: exploração dos países mais pobres por parte dos 

tecnologicamente mais avançados, escolhas que atentam contra a vida, 

marginalização dos pobres. Neste mistério, queremos sobretudo rezar para que as 

nossas comunidades europeias reencontrem a fé autêntica, acolham os imigrantes 

como irmãos, possam ser testemunhas verdadeiras de Cristo e o Espírito possa fazer 

crescer nelas ainda muitas vocações missionárias. 

 

ORAÇÃO 

É velho este nosso mundo, Senhor! 

Não é velho pelos anos, 

mas pelo bem-estar egoísta, 

pelo aborrecimento difundido, 

pela aridez dos corações 

pela escravidão no prazer, 
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pela recusa da vida, 

pela estúpida auto-suficiência 

que o leva a desprezar-Te. 

 

É velho este nosso mundo, Senhor, 

onde a fé está diminuindo, 

a família desaparecendo, 

e nós não nos preocupamos o suficiente com isso. 

Mas Tu, Senhor, podes renová-lo. 

Venha o Espírito Santo 

sobre estes ossos áridos, 

sobre os corações apagados. 

Venha o Espírito Santo, 

para infundir-nos o nojo dos nossos pecados. 

Venha o Espírito Santo 

para suscitar a santidade em todas as comunidades. 

Dá a todos nós a humildade e a unidade. 

Queremos preparar 

a grande primavera da fé, 

a renovada juventude do nosso continente 

com a oração, a pureza, a pobreza e o martírio. 

Então Deus voltará a ser familiar entre nós, 

nas casas, nas ruas, nas praças, 

nas conversas, nas escolas, nos parlamentos. 

Então a nossa Igreja 

será novamente missionária. 

 

4.ª DEZENA: rezemos pela OCEÂNIA 

 

SEGUNDA e SÁBADO 

A apresentação de Jesus no Templo (Lucas 2, 22-23). 

Jesus revela-se como o Messias esperado, como Aquele que é destinado para uma 

obra da salvação. Devemos ser luz do mundo e testemunhas corajosas do Evangelho. 

Cada gesto da nossa vida pode tornar-se manifestação do Senhor, se o vivermos 

segundo a lei que Cristo nos ensinou, a lei do amor para com todos os irmãos. 
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TERÇA e SEXTA 

A viagem de Jesus para o Calvário (João 19, 16-17). 

Jesus, que leva a cruz, torna-se motivo de esperança para cada um de nós na hora 

da provação. Para muitos irmãos, que não conhecem Cristo, ainda é tempo de paixão 

e os seus caminhos são um calvário sem saída. Rezemos para que haja cristãos 

dispostos a indicar-lhes o caminho da fé. 

 

QUARTA e DOMINGO 

A assunção de Nossa Senhora ao Céu (Dogma da Igreja). 

Unida a Jesus na sua vida terrena, Maria mantém-se assim no Céu. É motivo de 

confiança para cada cristão saber que tem junto do Senhor uma mãe tão boa. Ela 

atrai-nos, converte-nos, leva-nos a Jesus. 

 

QUINTA 

A transfiguração de Jesus (Mateus 17, 1-8). 

A glória da divindade resplandece no rosto de Cristo, enquanto o Pai nos convida a 

escutá-lo. Jesus anuncia a vitória do bem sobre o mal e mostra-nos a glória a que 

somos chamados. 

 

AS ILHAS DA OCEÂNIA 

Nesta dezena azul, o nosso pensamento corre até à Oceânia. Mais de duas 

dezenas de milhares de ilhas espalhadas no oceano Pacífico formam o mais pequeno 

e o mais recente dos continentes. Também aqui existem ainda pessoas que não 

conhecem Cristo, porque nunca ouviram falar d’Ele. O trabalho missionário, nestes 

lugares, torna-se difícil também pelas condições das ilhas. Mas, se estamos 

convencidos que cada pessoa tem o direito de conhecer o Evangelho que liberta, nós, 

como Jesus, devemos ir até às últimas consequências, sem recuarmos, apesar das 

adversidades que encontramos. 

 

ORAÇÃO 

Senhor Jesus, há tanto azul 

neste continente, 

onde as ilhas nem se podem contar 

e parecem pedras preciosas 

neste infinito céu! 

Os povos antigos que as habitam 
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saíram agora da solidão; 

nem sempre são amados 

e reconhecidos como irmãos 

por aqueles que vão ter com eles. 

Também o teu Evangelho 

chegou até aqui e já floresce, 

e florescerá cada vez mais. 

Assim, também estas ilhas, 

em conjunto, vão brilhar de fé, 

como estrelas no firmamento da Igreja; 

e a noite do mundo torna-se menos obscura 

apressando-se para a última madrugada, 

que despontará no dia das núpcias 

do Cordeiro com a sua Esposa, 

adornada das riquezas de cada terra. 

Senhor Jesus, visita com os teus missionários 

todas as ilhas, sobretudo a maior, 

e toma posse delas, 

para que em comunhão 

se tornem o Rosário de Maria 

e com o sopro do Pentecostes  

o Reino do Teu Pai. Ámen. 

 

 

5.ª DEZENA: rezemos pela ÁSIA 

 

SEGUNDA e SÁBADO 

A perda e o encontro de Jesus no Templo (Lucas 2, 43-46). 

Jesus tem só uma preocupação: agradar ao Pai e fazer o seu projecto de salvação, 

na busca contínua da sua vontade. O nosso sim generoso à vontade de Deus, nos 

momentos alegres e nos tristes, obterá a salvação de tantos irmãos. 

 

TERÇA e SEXTA 

A morte de Jesus na cruz (Lucas 23, 44-46). 
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Jesus morre para a salvação de todos. Tem os braços abertos como se quisesse 

abraçar a humanidade inteira. A cruz interpela-nos. Não basta declararmo-nos 

cristãos, devemos viver o mistério da cruz. 

 

QUARTA e DOMINGO 

A coroação de Maria Rainha dos Anjos e dos Santos (Apocalipse 12, 1). 

Jesus chama Maria junto dele como Rainha, dando-lhe a tarefa de velar com Ele 

pelo destino da Igreja. Ela tem um só desejo: contribuir para que Jesus Cristo seja 

amado por toda a gente. Rezemos à nossa Mãe do Céu, para que nos dê um coração 

generoso para gastarmos as nossas vidas no testemunho alegre do Evangelho. 

 

QUINTA 

A Instituição da Eucaristia (Mateus 26, 26-29). 

Ao instituir a Eucaristia, Jesus faz-se alimento com o seu Corpo e o seu Sangue, 

sob as espécies do pão e do vinho. É o sinal do seu «amor até ao fim» pela salvação 

de todos. E convida-nos a sermos pão repartido para a salvação do mundo. 

 

A IMENSA ÁSIA 

A Ásia é o continente maior e o mais populoso. Sendo muito grande, muito 

diferentes são as religiões e as filosofias de vida que guiam este povo: Hinduísmo, 

Budismo, Confucianismo, Xintoísmo... Cada uma destas religiões quer ajudar as 

pessoas a encontrarem-se com Deus. Elas apresentam valores muito lindos e 

universais: a grandeza e a beleza de Deus para o qual todos se devem dirigir para 

assimilar força, sabedoria para enfrentar a vida; a popular «sabedoria oriental». 

Pensando na Ásia, neste mistério rezemos para que Cristo possa ser conhecido como 

o encontro mais belo entre Deus e o homem. Encontro que expresse a grande 

bondade e o grande amor de Deus que vem visitar-nos. 

 

ORAÇÃO 

Senhor Jesus, o continente que é Teu, 

onde Tu nasceste, morreste, 

e em que tocaste depois de ressuscitares 

precisa de Ti, do Teu Pai. 

Há tanto sofrimento: no corpo, no coração,  

na mente. 

É o continente onde, no nosso século, 
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os mártires são mais numerosos. 

É o continente onde Tu és menos conhecido; 

contudo é o continente onde Tu misteriosamente 

és mais desejado. 

A Ásia é o continente da oração,  

do anseio místico, 

onde todas as grandes religiões nasceram, 

onde Tu semeaste o Teu Evangelho 

e o Teu sangue. 

Senhor Jesus, o Sol nasce a oriente: 

está na hora de Tu apareceres a muitos povos, 

para inaugurar as estações da revelação,  

do Pentecostes de fogo, da Igreja universal. 

Senhor Jesus, falta ainda muito à Tua Esposa, 

se lhe faltar a Ásia. 

Nós rogamos-Te pela Ásia, 

assumindo na nossa alma 

toda a ânsia que cada homem e mulher 

do grande continente elevam ao alto, 

transfigurando na nossa oração 

a sua sede de absoluto, 

a sua busca do rosto do Pai 

numa liturgia imensa de plenitude 

em espírito e verdade. Ámen! 

 

 

LADAINHA 

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 
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     tende piedade de nós 

Santíssima Trindade, que sois um só Deus 

     tende piedade de nós 

 

Santa Maria         rogai por nós 

Santa Mãe de Deus 

Santa Virgem das Virgens, 

Mãe de Cristo, 

Mãe da divina graça, 

Mãe puríssima, 

Mãe castíssima, 

Mãe imaculada, 

Mãe intacta, 

Mãe amável, 

Mãe admirável, 

Mãe do bom conselho, 

Mãe do Criador, 

Mãe do Salvador, 

Mãe da Igreja, 

Virgem prudentíssima, 

Virgem venerável, 

Virgem louvável, 

Virgem poderosa, 

Virgem clemente, 

Virgem fiel, 

Espelho de justiça, 

Sede de sabedoria 

Causa da nossa alegria 

Vaso espiritual 

Vaso honorífico 

Vaso insigne de devoção 

Rosa mística 

Torre de David 

Torre de marfim 

Casa de oiro 

Arca da Aliança 
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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 mancha de pecado 

Rainha elevada ao Céu em corpo e alma 

Rainha do Santíssimo Rosário 

Rainha da Paz 

Rainha da África 

 

Cordeiro de Deus, 

que tirais o pecado do mundo, 

     perdoai-nos, Senhor 

Cordeiro de Deus, 

que tirais o pecado do mundo, 

     ouvi-nos Senhor 

Cordeiro de Deus 

que tirais o pecado do mundo, 

     tende piedade de nós. 

 

 

LADAINHA MISSIONÁRIA 

Para aprendermos a rezar de uma maneira mais universal, rezamos esta ladainha 

missionária que apresenta a Maria todos os continentes da Terra. 

Podemos rezá-la desta forma: 
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(A voz que guia reza uma parte da ladainha de Maria e a assembleia responde 

rezando a segunda parte, apresentando assim os países dos diferentes continentes.) 

 

Guia 

Santa Maria 

Santa Mãe de Deus 

Santa Virgem das Virgens 

Mãe de Cristo 

Mãe da Igreja 

Mãe de divina graça 

Mãe puríssima 

Mãe castíssima 

Mãe sempre virgem 

Mãe imaculada 

Mãe digna de amor 

Mãe admirável 

Mãe do bom conselho 

Mãe do Criador 

Mãe do Salvador 

Mãe de misericórdia 

Virgem de sabedoria 

Virgem digna de honra 

Virgem digna de louvor 

Virgem poderosa 

Virgem clemente 

Virgem fiel 

Espelho de santidade divina 

Sede de sabedoria 

Causa da nossa alegria 

Templo do Espírito Santo 

Templo repleto de glória 

Templo consagrado a Deus 

Rosa mística 

Glória de David 

Virgem poderosa contra o mal 

Arca da Nova Aliança 
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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 Cristãos 

Rainha das Virgens 

Rainha de todos os santos 

Rainha concebida 

 sem pecado original 

Rainha elevada ao céu 

Rainha do Santíssimo Rosário 

Rainha da paz 

 

 

 

Maria, Mãe da missão,  

escuta o grito que sobe da Terra,  

reza por nós.   (2x) 

 

Cordeiro de Deus, Filho de Maria,  

dá-nos vida nova,  

dá-nos a ressurreição  (2x) 

 

Cordeiro de Deus, Filho de Maria,  

dá-nos a paz,  

a tua paz.   (2x) 

 

Oremos: 
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Ó Deus, Tu queres que todos os homens sejam salvos e alcancem o conhecimento 

da verdade; pedimos-Te que envies operários para a tua messe e concede-lhes o dom 

de anunciar a Tua Palavra com plena confiança, para que o Teu ensinamento seja 

difundido e proclamado, e todos os povos Te conheçam, único Deus verdadeiro, e 

Aquele que enviastes, Jesus Cristo, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Ámen. 

 

ou: 

 

Ó Deus, que estabeleceste a Tua Igreja sacramento de salvação universal para 

continuar a obra de Cristo, até ao fim dos séculos, acorda o coração dos fiéis, para 

que se apercebam da urgência do chamamento missionário e que todos os povos da 

Terra formem uma só família e surja uma humanidade nova em Cristo Nosso Senhor. 

Ámen. 

 

LADAINHA COMBONIANA DE MARIA 

 

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 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 

 

Maria, filha muito amada do Pai rogai por nós 

Maria, morada do eterno Filho 

Maria, habitação do eterno divino Espírito 

Maria, Mãe de Deus 
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Mulher sem mancha alguma 

Milagre da omnipotência divina 

Prodígio da graça de Deus 

Virgem imaculada 

Regeneradora do género humano 

Virgem da reconciliação 

Virgem do perdão e da salvação 

 

Nossa Senhora do Sagrado Coração 

Difusora dos tesouros do Coração de Jesus 

Mãe nossa junto do Coração de Jesus 

Dona e Senhora do Coração de Jesus 

Chave do Coração de Jesus 

Mãe dos Africanos 

Nossa boa mãe 

Nossa mãe nas dúvidas 

Nossa guia nas viagens 

Nossa luz nas trevas 

Precioso conforto do missionário 

Refúgio dos pobres 

Esperança de quem está desesperado 

Omnipotência suplicante 

Rainha dos Apóstolos 

Rainha da Nigrícia 

Rainha do mundo inteiro 

Rainha do Céu e da Terra 

 

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, 

     tende piedade de nós 

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo 

     tende piedade de nós 

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, 

     tende piedade de nós 

Oremos 
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A Ti nos dirigimos, Rainha da Nigrícia e nossa mãe amorosa, a fim de que Tu nos 

protejas, nos guardes de todo o mal e nos conduzas para o bem. 

Ó Maria, mãe de Deus, apressa a hora da salvação também para os povos que 

ainda não conhecem o Evangelho; aplana os obstáculos, dispersa os inimigos, 

prepara os corações e envia-lhes novos apóstolos do teu Jesus, a fim de que o Reino 

de Deus venha a todos os teus filhos e em toda a parte ressoe o louvor ao Pai, ao 

Filho e ao Espírito Santo. Ámen. 

 

MÃE DE TODOS OS POVOS 

Ó Virgem Mãe, a tua maternidade espiritual 

se derrame sobre os homens e sobre os povos. 

 

Para os povos da Europa e da América, 

sê mãe do bom conselho, 

mãe de coração aberto, 

mãe da partilha e da caridade, 

mãe da não-violência e 

da humildade do homem. 

 

Para os povos da Ásia 

sê mãe de contemplação, 

mãe da justa valorização do mundo, 

mãe da tolerância e da paz. 

 

Para os povos da África, 

sê mãe da apreciação dos valores espirituais, 

e do sumo significado do homem; 

mãe de fraternidade e de comunhão, 

mãe de elevação a melhores qualidades da vida. 

 

Para os povos da América Latina e da Oceânia, 

sê mãe de libertação de cada opressão, 

mãe do respeito da dignidade de cada homem, 

mãe da Igreja para os pobres e dos pobres. 

 

Para todos os homens, 
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sê mãe da verdade e da sacralidade 

da pessoa humana. Ámen. 

 

LADAINHA PELO MUNDO 

 

Senhor, tende piedade de nós 

Cristo, tende piedade de nós. 

Senhor, tende piedade de nós. 

 

Deus Pai, que quereis que todos se salvem 

     Tende piedade de nós. 

Deus Filho, redentor do mundo,  

que morrestes na cruz por todos, 

     Tende piedade de nós. 

Deus Espírito Santo,  

que atraís todos ao conhecimento da verdade, 

     Tende piedade de nós. 

 

Santa Maria, rainha das missões  Rogai pelo mundo 

São Pedro 

São Paulo 

São Francisco Xavier 

Santa Teresinha do Menino Jesus 

 

São Marcos    Rogai pela África 

Santo Antão     

Santo Agostinho 

São Justino de Jacobis  

São Daniel Comboni 

Santos Mártires do Uganda  

Santa Josefina Bakita 

Beata Clementina Anuarite 

Beatos e Santos da Nigrícia  

São Turíbio de Mongrovejo    Rogai pela América 

Santa Rosa de Lima   

São Martinho de Porres 
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São Pedro Claver 

São João de Brébeuf, Isaac Jogues e Companheiros 

Beato Inácio de Azevedo e Companheiros 

Santa Paulina  

Beatos e Santos do Novo Mundo 

São Patrício da Irlanda  Rogai pela Europa 

São Bento     

Santo Agostinho de Cantuária   

São Cirilo e São Metódio 

Santo António de Lisboa  

Beatos e Santos do Velho Mundo 

São Damião de Hancy  Rogai pela Oceânia 

São Pedro Chanel 

Beato Damião de Molokai 

Beatos e Santos de ilhas incontáveis 

Santo André   Rogai pela Ásia 

São Tomé 

São João de Brito 

São Paulo Miki e Companheiros 

São Lourenço Ruiz e Companheiros  

Santo André Dung-Lac e Companheiros 

Santos Mártires da Coreia Beatos e Santos do Oriente 

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo     

 perdoai-nos, Senhor. 

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo     

 ouvi-nos, Senhor 

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo     

 tende piedade de nós, Senhor. 

 

Oremos: Acolhei-nos sob o vosso amparo, santa Maria Mãe de Deus. Não rejeiteis 

as orações que fazemos nas nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, 

ó Virgem gloriosa e bendita. Rogai por nós, santa Mãe de Deus, para que sejamos 

dignos de alcançar as promessas de nosso Senhor Jesus Cristo. Ámen.  



 

 
24 

 


