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Na escola de Maria o Rosário supõe e promove a Lectio Divina 
 

Pe. Simão Valenga 
 

Dirig.: Vamos tratar de uma das devoções mais caras do povo cristão: O 

Rosário. O Papa João Paulo II, por meio da Carta Apostólica, O Rosário da 

Virgem Maria, de 16 de Outubro de 2002, exorta à contemplação do rosto de 

Cristo na companhia e na escola de sua Mãe Santíssima.  

 

Leitor 1: Como surgiu a oração do Santo Rosário? A oração do Santo Rosário 

surge aproximadamente no ano 800 à sombra dos mosteiros, como Saltério dos 

leigos. Dado que os monges rezavam os salmos (150) e os leigos, que em sua 

maioria não sabiam ler, começaram a rezar 150 Pai nossos. Com o passar do 

tempo, 150 Ave Marias e louvores em honra a Jesus em honra a Maria. No ano 

1365 fez-se uma combinação das 150 Ave Marias em 15 dezenas e colocando 

um Pai nosso no início de cada uma delas. Em 1500 ficou estabelecido, para 

cada dezena a meditação de um episódio da vida de Jesus ou Maria, e assim 

surgiu o Rosário de quinze mistérios.  

Leitor 2: O Rosário pode ser considerado o “compêndio do Evangelho”. Por 

isso o Papa inseriu os mistérios da luz e assim a meditação se concentra 

também sobre alguns momentos particularmente significativos dos mistérios 

da vida pública de Cristo entre o Batismo e a Paixão. Os mistérios 

considerados no Rosário, completados agora com os mistérios da luz, limitam-

se aos traços fundamentais da vida de Cristo mas o espírito pode facilmente a 

partir deles estender-se ao resto do Evangelho (N. 29). 

Leitor 3: O povo cristão freqüenta a escola de Maria, por meio do rosário, 

para deixar-se introduzir na contemplação da beleza do rosto de Cristo e na 

experiência da profundidade do seu amor. Maria propõe continuamente aos 

crentes os "mistérios" do seu Filho, desejando que sejam contemplados, para 

que possam irradiar toda a sua força salvífica. 

Leitor 4: O Rosário, um tesouro a descobrir! Uma oração tão fácil e ao mesmo 

tempo tão rica merece verdadeiramente ser descoberta de novo pela 

comunidade cristã (N. 43). 

Leitor 5: O Apóstolo ensina que se deve rezar sem cessar (cf. 1 Tes 5, 17). O 

Rosário, com a sua especificidade, situa-se no cenário diversificado da oração 

“incessante” e enquanto meditação sobre Cristo com Maria é uma 

contemplação salutar do “hoje” da salvação (n. 13). 

O Papa João Paulo II, no dia 29 de Outubro de 1978, apenas duas semanas 

depois da eleição para a Sé de Pedro, quase numa confidência, assim se 

exprimia: “O Rosário é a minha oração predileta. Oração maravilhosa! 

Maravilhosa na simplicidade e na profundidade. [...] Sobre o fundo das 

palavras da “Ave Maria” passam diante dos olhos da alma os principais 

episódios da vida de Jesus Cristo. Eles dispõem-se no conjunto dos mistérios 

gozosos, dolorosos e gloriosos, e põem-nos em comunhão viva com Jesus – 

poderíamos dizer – através do Coração de Sua Mãe. Ao mesmo tempo o nosso 

coração pode incluir nestas dezenas do Rosário todos os fatos que formam a 

vida do indivíduo, da família, da nação, da Igreja e da humanidade. 

Acontecimentos pessoais e do próximo, e de modo particular daqueles que nos 

são mais familiares e que mais estimamos. Assim a simples oração do Rosário 

marca o ritmo da vida humana”. 

Dirig.: O Rosário não substitui a lectio divina; pelo contrário, supõe-na e 

promove-a (N. 29). Supor, significa uma prática prévia, bem como, ter 

presente os passos fundamentais da Lectio Divina. Promover, sugere que o 

Rosário ajuda a dar aqueles passos resumidos nas perguntas da Lectio Divina: 

Leitor 1: O que dizem as orações e os mistérios do Rosário?  

 

Os mistérios do Rosário - ficar atentos aos mistérios enunciados e até 

proclamados por uma passagem bíblica alusiva, ilustrados pela imaginação e 

composição de cenas ou figuras, bem como, aos textos das orações (N. 23 e 

30). 

A Ave Maria - a primeira parte da Ave Maria, tirada das palavras dirigidas a 

Maria pelo Anjo Gabriel e por Santa Isabel, é contemplação adoradora do 

mistério que se realiza na Virgem de Nazaré.  

O centro de gravidade da Ave Maria, quase como engaste - uma pedra preciosa 

encravada numa joia - ou uma espécie de dobradiça ou eixo entre a primeira e 

a segunda parte da Ave Maria, é o nome de Jesus. (N. 33). Desta relação muito 

especial de Maria com Cristo, que faz d'Ela a Mãe de Deus, deriva a força da 

súplica com que nós dirigimos a Ela depois na segunda parte da oração, 

confiando à sua materna intercessão a nossa vida e a hora da nossa morte. 

O Creio - coloca a profissão de fé como fundamento do caminho 

contemplativo do Rosário. 

O Pai nosso - quer introduzir-nos na intimidade do Pai. Em cada um dos seus 

mistérios, Jesus leva-nos sempre até ao Pai. 

O glória - a doxologia trinitária é a meta e o apogeu da contemplação cristã. 

De fato, Cristo é o caminho que nos conduz ao Pai no Espírito. Se 

percorrermos em profundidade este caminho, achamo-nos continuamente na 



presença do mistério das três Pessoas divinas para As louvar, adorar, 

agradecer.  

As jaculatórias – ajudam a imitar o que os mistérios contêm para alcançar o 

que prometem. 

O terço – é o instrumento da reza do rosário. Não serve apenas para contar as 

Ave Marias, mas no seu simbolismo converge para o Crucificado, que desta 

forma abre e fecha o próprio itinerário da oração. Em Cristo, está centrada a 

vida e a oração dos crentes. Tudo parte d'Ele, tudo tende para Ele, tudo por 

Ele, no Espírito Santo, chega ao Pai.  

 

Leitor 2: Senhor, a mim ou a nós o que dizem as orações do Rosário e os 

mistérios da vida de Jesus e de Maria?  

 

Deixar Deus “falar” principalmente nas passagens bíblicas alusivas aos 

mistérios, mas também nas orações.  

O Rosário marca o ritmo da vida humana para harmonizá-la com o ritmo da 

vida divina, na gozosa comunhão da Santíssima Trindade, destino e aspiração 

da nossa existência.  

- Contemplando o seu nascimento aprendemos a sacralidade da vida,  

- olhando para a casa de Nazaré aprendemos a verdade originária da 

família segundo o desígnio de Deus,  

- escutando o Mestre nos mistérios da vida pública recebemos a luz para 

entrar no Reino de Deus,  

- e seguindo-O no caminho para o Calvário aprendemos o sentido da dor 

salvífica.  

-Contemplando, enfim, a Cristo e sua Mãe na glória, vemos a meta para 

a qual cada um de nós é chamado, se se deixa curar e transfigurar pelo 

Espírito Santo.  

Pode-se dizer, portanto, que cada mistério do Rosário, bem meditado, ilumina 

o mistério do homem. Ao mesmo tempo, torna-se natural levar a este encontro 

com a humanidade santa do Redentor os numerosos problemas, agruras, 

fadigas e projetos que definem a nossa vida. “Descarrega sobre o Senhor os 

teus cuidados, e Ele te sustentará” (Sal 55, 23). Meditar com o Rosário 

significa entregar os nossos cuidados aos corações misericordiosos de Cristo e 

da sua Mãe (N. 25).  

 

Leitor 3: O que o Senhor nos pede?  

 

Julgar a realidade com os olhos de Deus. A contemplação de Cristo tem em 

Maria o seu modelo insuperável. Com os olhos do seu coração Ela contempla a 

encarnação do Verbo e nos meses seguintes, começa a sentir sua presença e a 

pressagiar os seus contornos. Com os seus olhos de carne quando dá a luz e 

pode fixar-se com ternura no rosto do Filho, que envolveu em panos e recostou 

numa manjedoura (cf. Lc. 2, 7). 

Desde então o seu olhar, cheio sempre de reverente estupor, não se separará 

mais d'Ele.  

- Algumas vezes será um olhar interrogativo, como no episódio da perda 

no templo: « Filho, porque nos fizeste isto? » (Lc. 2, 48);  

- em todo o caso será um olhar penetrante, capaz de ler no íntimo de 

Jesus, a ponto de perceber os seus sentimentos escondidos e adivinhar 

suas decisões, como em Caná (cf. Jo 2, 5);  

- outras vezes, será um olhar doloroso, sobretudo aos pés da cruz, onde 

haverá ainda, de certa forma, o olhar da parturiente, pois Maria não se 

limitará a compartilhar a paixão e a morte do Unigênito, mas acolherá o 

novo filho a Ela entregue na pessoa do discípulo predileto (cf. Jo 19, 26-

27);  

- na manhã da Páscoa, será um olhar radioso pela alegria da ressurreição  

- e, enfim, um olhar ardoroso pela efusão do Espírito no dia de 

Pentecostes (cf. At 1,14) (N. 10). 

 

Leitor 4: O que vamos fazer de fato?  

 

 O Rosário, ao facilitar o encontro com Cristo nos mistérios não pode deixar de 

mostrar também o rosto de Cristo nos irmãos, sobretudo nos que mais sofrem.  

- Como seria possível fixar nos mistérios gozosos o mistério do Menino 

nascido em Belém, sem sentir o desejo de acolher, defender e promover 

a vida, preocupando-se com o sofrimento das crianças nas diversas 

partes do mundo?  

- Como se poderia seguir os passos de Cristo revelador, nos mistérios da 

luz, sem se empenhar a testemunhar as suas “bem-aventuranças” na vida 

diária?  

- E como contemplar a Cristo carregado com a cruz ou crucificado, sem 

sentir a necessidade de se fazer seu “cireneu” em cada irmão abatido pela 

dor ou esmagado pelo desespero?  

- Enfim, como se poderia fixar os olhos na glória de Cristo ressuscitado e 

em Maria coroada Rainha, sem desejar tornar este mundo mais belo, 

mais justo, mais conforme ao desígnio de Deus? (N. 40). 

 

Dirig.: O que esta reflexão ajuda na recitação de uma dezena, de um terço ou 

de um Rosário? 


