
Rosário 
Vivo



•Pauline-Marie Jaricot

nasceu em Lião, França,

no dia 22 de julho de 1799, 

e morreu em Lorette, 

em 9 de janeiro de 1862, 

aos 63 anos. 



Sociedade para a Propagação da Fé 

Ela é a fundadora da obra católica 

“Sociedade para a Propagação da Fé“, 
(em latim, Propagandum Fidei)

depois conhecida como 

“Obra para a Propagação da Fé“.



Foi em maio de 1822 que Pauline fundou

• a “Sociedade para a Propagação da Fé” é uma associação 
internacional para a assistência, através de orações e esmolas, aos 
sacerdotes católicos missionários e aos religiosos empenhados na 
pregação do Evangelho em Países não-católicos. 

• A ideia surgiu porque, em 1820, Pauline recebeu uma carta de seu 
irmão, aluno do Seminário de St. Sulpice, na qual ele descreveu a 
extrema pobreza dos membros da “Sociedade para as Missões 
Estrangeiras de Paris”. 

• Assim, ela teve a ideia de formar uma associação cujos membros 
contribuiriam com um centavo por semana para as missões.



• Entre 1819 e 1820, com algumas amigas entre operárias ou 
familiares, reunidas por uma vida de oração e de ação de 
caridade, ela imaginou uma coleta feita de mão em mão, ‘a 
moeda de Pauline’ (‘le sou de Pauline’) para recolherer 
fundos para as missiões. 

•Põe em prática um plano baseado sobre o sistema decimal: 
grupos de 10 pessoas, cada pessoa formando a seu turno 
outro grupo de 10 e assim sucesivamente. 

• Este sistema se estenderá rápidamente no mundo e chega a 
ser a Associação da Propagação da Fé criada aos 3 de Maio 
de 1822.



•Pauline se retirou da vida pública, sob a direção de seu 
diretor espiritual, e dedicou-se à vida interior por três 
anos.

•Durante esse tempo, ela concebeu a ideia do Rosário 
Vivo. 

•Sua inspiração era criar uma vida de oração simples e 
possível a todos, seja qual for o estado de vida 
escolhido, cristalizada em uma realidade de extrema 
simplicidade: 
o Rosário Vivo.



O Rosário Vivo

foi idealizado na França, 
em 8 de dezembro de 1826, 
por Pauline-Marie Jaricot (27 anos)
como 
“Associação do Rosário Vivo 
para defender e reavivar a fé”.



O Rosário Vivo 

É a oração de 20 pessoas unidas pelo Rosário.

Cada uma delas medita diariamente, 
por uma dezena do rosário, 
o mistério confiado a ele/ela, 
em comunhão com os outros 19 membros. 

Assim, o rosário completo 
é meditado diariamente 
e o rosário vivo dá consistência à oração da Igreja.



Em muitos países 

os párocos ou os leigos organizaram grupos de 
rosário vivo. 

Na Polônia sob o jugo nazista, o rosário vivo 

foi popularizado por Jan Tyranowski, 

o primeiro mestre do falecido papa João Paulo II.



•Pauline-Marie Jaricot dizia

• “Pessoas boas, medíocres e algumas outras que têm a boa 
vontade de rezar... assim, dos 15 pedaços de carvão 
reunidos, um só está bem iluminado, 3 ou 4 o são pela 
metade e outros, não. Mas juntos, temos uma fogueira!”.

• “O Rosário Vivo, essa coroa de Maria, nos une tanto, ainda 
que sejamos vários, como uma rosa tem várias pétalas, um 
rosal, várias rosas, um jardim, vários rosais”.



O Rosário vivo tem muitas vantagens:

 ele nos obriga a rezar regularmente
(uma dezena por dia está na ordem do 
possível),

 promove a comunhão dos santos

 e permite obter muitas graças.



Evangelização da classe operária

En 1845, Pauline queria fazer um plano de Evangelização 
da classe operária.

“a ferida social da qual sofre a França estando concentrada 
na classe operária, queria fazer desta mesma concentração 
uma medida de Salvação… 

Em outras palabras, queria que devolvêssemos o esposo à 
esposa, o pai ao filho e Deus ao Homem”.



Compra uma fábrica para fazer dela um modelo do 
espírito cristão. 
Um edifício recolhe as famílias e ao lado de uma
escola e uma capela. 
Confia a gestão a pessoas desonestas. 
A obra no pode seguir adiante. 
Perde toda sua fortuna e viverá o resto de seus dias
numa grande pobreza, esmolando para pagar suas
dívidas. 
Será seu longo caminho de Cruz.



Em 1861, 

a enfermidade do coração se agrava.

“Uma pobre que somente tem a Deus 
como amigo, como único apoio… 
porém somente a Deus”.



Em 9 de janeiro de 1862, 
Pauline morre em sua casa de Lorette.

Alimentou sua energia para a evangelização com a união com Dios. 

Convida à ação, tomada pela contemplação, na intimidade com Cristo, 
na Eucaristia.
• Leão XIII dirá no Breve de 13 de junio de 1881:

“Por sua fé, sua confiança, sua força de alma, sua douçura e sua aceitação 
serena de todas as cruzes, Pauline mostra ser uma verdadeira discípula do 
Cristo” 

Fez parte da lista de católicos sensíveis às questões sociais do século, 
inclusive muito próxima a Frederico Ozanam.



Rosário Vivo

 Troca os mistérios

• Acontece normalmente no primeiro domingo mês; 

• Após a Missa pode ser rezada, com todos os membros dos grupos, 
uma dezena e a Salve Rainha.

 Zelador do grupo:

• Zela pela distribuição e troca dos Mistérios;

• Reza o Creio, o começo do terço, a sua dezena e conclui com a Salve 
Rainha.

 Membros:

• Reza a dezena do seu mistério;

• Os mistérios sejam trocados a cada mês, a não ser por força maior.



ROSÁRIO VIVO 
Oração e bênção na troca dos Mistérios

A nossa proteção está no nome do Senhor

Que fez o céu e a terra

O Senhor esteja conosco

Ele está no meio de nós.

O Deus que desejais iluminar o mistério da nossa vida com os mistérios da vida

de vosso Filho Jesus Cristo, concedei, nós vos suplicamos, que os membros do

Rosário Vivo orientem o ritmo de suas vidas com o ritmo da vida do vosso

Divino Filho e que na escola de Maria contemplem a beleza do rosto de Jesus e a

profundidade do seu amor misericordioso.

Por Cristo Nosso Senhor. Amém.


