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O Rosário  

Após alguns meses em recesso, o nosso jornalzinho volta renovado pela 

presença do nosso novo capelão, Padre Ivan Chudzik, ordenado padre em 1 

de julho desse ano, e vindo à Belém para substituir o nosso caro Padre Tomás 

Parra, que foi para São Paulo, deixando saudades. 

Nesses últimos meses, quantas bênçãos Nosso Senhor se dignou derramar 

sobre seu Pequeno Rebanho! Esteve entre nós, como exemplo de 

simplicidade e grandeza ao mesmo tempo, o Eminetíssimo Cardeal Burke. 

Tivemos também a agradável visita do Padre Matthieu Raffray, superior do 

Instituto Bom Pastor para a América Latina. E foram ainda ordenados no 

Instituto dois padres brasileiros, dos quais o Padre Ivan, que veio ajudar no 

desenvolvimento de nosso apostolado recém-nascido. Por esses e por tantos 

outros dons, agradeçamos a Nosso Senhor. 

Esse mês de outubro que começa, deve ser para nós profundamente caro, 

porque ele será profundamente mariano. Além de ser inteiramente dedicado 

ao Rosário, outubro começa com a festividade de Nossa Senhora do Rosário, 

padroeira da nossa igreja e do nosso apostolado. Uma semana depois o Círio 

marca a maior festa de Nossa Senhora que há nesse mundo. Enfim, o dia 12 

de outubro marca o terceiro centenário do encontro de Nossa Senhora 

Aparecida no Rio Paraíba do Sul em 1717. Assim que o tema desse mês não 

poderia ser outro senão o próprio Rosário. 

Salve Rainha, Mãe de Misericórdia! 

Pe José Luiz Zucchi 



O ROSÁRIO DA SANTÍSSIMA VIRGEM 

 Para muitos, é uma oração cansativa, entediante e repetitiva, que está 

ultrapassada para as necessidades da espiritualidade hodierna, mas esta não 

passa da opinião daqueles que não conhecem ou ainda não souberam rezar o 

Rosário. 

 O Rosário foi dado por Nossa Senhora a São Domingos de Gusmão, 

em 1214, após o frade ter passado três dias em duríssima penitência e oração 

pedindo pelo fim da heresia cátara, a qual não só conduziu muitas almas para 

a perdição eterna como também trouxe grandes prejuízos para sociedade ca-

tólica. A Santíssima Virgem aparecera ao fundador da Ordem dos Pregadores 

para entregar um instrumento privilegiado de salvação, capaz de converter os 

corações endurecidos. 

 Séculos se passaram, e quando o comunismo ateu ameaçava se instau-

rar na Europa e em todo o mundo, Nossa Senhora novamente interveio em 

favor de seus filhos, na aparição de Fátima, Portugal, em 1917. Além de pe-

dir a Consagração da Rússia e a devoção ao seu Imaculado Coração, a Mãe 

do Céu indicou qual o remédio para os males da nossa época: “rezem o terço 

todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra”. Em 

todas as tribulações e padecimentos da Santa Igreja a recomendação da San-

tíssima Virgem nunca é diferente: perseverar na oração do Rosário. Mas que 

valor e importância teria a devoção dada por Nossa Senhora para ser remédio 

em todos os males e perigos? 

 Para compreender a riqueza do Rosário, é preciso primeiramente 

conhecer o lugar reservado por Deus à Mãe do Verbo encarnado na salvação 

do mundo. Com efeito, Nosso Senhor Jesus Cristo poderia ter vindo ao mun-

do sem a necessidade de uma mãe; mas se Ele quis e predestinou Maria para 

ser Sua Mãe, é porque iria fazer dela um auxílio constante na difusão de Sua 

graça. Por esta razão, Nossa Senhora não é apenas intercessora, como tam-

bém Co-Redentora, íntima participante da salvação do mundo por vontade de 

Seu próprio Filho Jesus. Maria foi predestinada a ser criatura mais excelsa na 

ordem da graça, cuja vontade só quer aquilo que seu Filho quer. Nela não se 

pode encontrar a mancha de nenhum pecado, sequer o original, pois viveu 

sempre em plena conformidade com a graça superabundante que Deus havia 

lhe dado, de modo que o demônio jamais pôde ter parte na Mãe do Verbo 

encarnado. O Coração Imaculado de Maria só aderiu à vontade de Deus, e 

por ser a criatura mais perfeita e agradável, superior a todos os anjos e san-

tos, que Maria pode suplicar tudo o que lhe pedirem a Deus e sempre será 



atendida. Mesmo a intercessão dos santos passa por Nossa Senhora, pois o 

Criador quis fazê-la Medianeira de todas as graças, instrumento pelo qual os 

pobres pecadores alcançam a misericórdia de Deus. Recorrer a Maria não é 

diminuir o lugar de seu Filho Jesus, ou igualá-la a Ele, porque quem recorre 

a Maria só quer chegar a Jesus, e somente Nossa Senhora pode nos unir 

perfeitamente a Cristo, ela a Mãe da Divina Graça, o instrumento escolhido 

pelo próprio Deus para dispensar a Sua graça aos homens. 

 O Rosário é, por sua vez, a Oração que mais toca a Mãe de Deus, por-

que roga a sua intercessão repetindo a saudação do Anjo e de Santa Isabel, 

ambas inspiradas pelo Espírito Santo. Mesmo o mais miserável dos pecadores 

tem segurança de ser atendido, pois sabe que é Maria Santíssima quem supli-

ca em seu lugar, oferecendo a Deus uma oração doce e agradável, que jamais 

será recusada por causa da santidade e pureza do seu Coração Imaculado. 

Quem reza o Rosário reconhece que só pode chegar a Jesus por Maria, pois 

se foi por Maria que o próprio Jesus quis nascer ao mundo, será por ela que 

Ele agora nasce nos corações dos homens pela graça, por intercessão daquela 

que é cheia de graça. 

 Mesmo o Rosário sendo uma devoção mariana, isto não impede a sua 

natureza cristológica, porque tudo converge para Jesus por Maria. O Rosário 

não é uma alternância repetitiva de Pai-Nosso e Ave-Maria, pois a oração 

vocal (a que é feita com palavras, seja em voz alta ou em pensamento) é o 

complemento da oração mental (a meditação), feita na contemplação dos 

mistérios. Sem meditação não há Rosário, e por isso os mistérios do terço 

não são meras “demarcações” entre as dezenas, mas o motivo pelo qual se 

reza a dezena: para se suplicar fervorosamente, por intercessão de Nossa Sen-

hora, a graça ou o fruto daquele mistério. 

 O Rosário nos faz contemplar a vida de Jesus e de Maria, e ver a pro-

fundidade e riqueza de cada evento do Filho de Deus e de Sua Mãe Santíssi-

ma, que são verdadeiros mistérios para nós, cheios de doutrina, de sabedoria 

e de graça, que se desvelam aos olhos daquele que medita, que põe a sua inte-

ligência e a sua vontade sob a ação do Espírito Santo, para que o próprio 

Deus nos faça conhecer a verdade e amar o bem em cada mistério meditado. 

Só reza com fruto o Rosário quem se demora pelo menos uns instantes nos 

mistérios contemplados e busca compreender a sabedoria neles encerrada, 

para assim imitar a Jesus e a Maria, e fazer de Maria a via que nos leva à ínti-

ma união com Jesus. 

Pe Ivan Luiz Chudzik 



Método para rezar com fruto o santo rosário 

De São Luis Maria Grignion de Montfort 

Mistérios Gozosos – (Rezar às segundas e quintas-feiras) 

 

1° Mistério - Nós vos oferecemos, Senhor Jesus, esta primeira dezena, em honra a 
vossa Encarnação no seio de Maria; e vos pedimos, por esse mistério, e por sua 
intercessão uma profunda humildade. Assim seja. 

[Ao fim do mistério] Graças ao mistério da Encarnação, descei em nossas almas. 
Assim seja. 

 

2° Mistério - Nos vos oferecemos, Senhor Jesus, esta segunda dezena, em honra da 
visitação de vossa santa Mãe à sua prima santa Isabel e da santificação de São João 
Batista; e vos pedimos, por esse mistério e pela intercessão de vossa Mãe 
Santíssima, a caridade para com o nosso próximo. Assim seja. 

[Ao fim do mistério] Graças ao mistério da visitação, descei em nossas almas. Assim 
seja. 

 

3° Mistério - Nós vos oferecemos, Senhor Jesus, esta terceira dezena, em honra ao 
vosso nascimento no estábulo de Belém; e vos pedimos, por este mistério e pela 
intercessão de vossa Mãe Santíssima, o desapego dos bens terrenos e ao amor a 
pobreza. Assim seja. 

[Ao fim do mistério] Graças ao mistério do nascimento de Jesus, descei em nossas 
almas. Assim seja. 

 

4° Mistério - Nós vos oferecemos, Senhor Jesus, esta quarta dezena, em honra a 
vossa apresentação ao templo, e da purificação de Maria; e vos pedimos, por este 
mistério e por sua intercessão, uma grande pureza de corpo de alma. Assim seja. 

[Ao fim do mistério] Graças ao mistério da purificação descei, descei em nossas 
almas. Assim seja. 

 

5° Mistério - Nós vos oferecemos, Senhor Jesus, esta quinta dezena, em honra ao 
vosso reencontro por Maria; e vos pedimos, por este mistério; e por sua 
intercessão, a verdadeira sabedoria. 

[Ao fim do mistério] Graças ao mistério do reencontro de Jesus, descei em nossas 
almas. Assim seja. 



 

 

Mistérios Dolorosos – (Rezar às terças e sextas-feiras) 

 

6° Mistério - Nós vos oferecemos, Senhor Jesus, esta sexta dezena, em honra a 
vossa agonia mortal no Jardim das Oliveiras; e vos pedimos, por este mistério e pela 
intercessão de vossa Mãe Santíssima, a contrição de nossos pecados. Assim seja. 

[Ao fim do mistério] Graças ao mistério da agonia de Jesus, descei em nossas almas. 
Assim seja. 

 

7° Mistério - Nós vos oferecemos, Senhor Jesus, esta sétima dezena, em honra a 
vossa sangrenta flagelação; e vos pedimos, por este mistério e pela intercessão de 
vossa Mãe santíssima, a mortificação de nossos sentidos. Assim seja. 

[Ao fim do mistério] Graças ao mistério da flagelação de Jesus, descei em nossas 
almas. Assim seja. 

 

8° Mistério - Nós vos oferecemos, Senhor Jesus, esta oitava dezena, em honra de 
vossa coroação de espinhos; e vos pedimos por este mistério e pela intercessão de 
vossa Mãe Santíssima, o desprezo do mundo. Assim seja. 

[Ao fim do mistério] Graças ao mistério da coroação de espinhos, descei em nossas 
almas. Assim seja. 

 

9° Mistério - Nós vos oferecemos, Senhor Jesus, esta nona dezena, em honra do 
carregamento da Cruz; e vos pedimos, por este mistério e pela intercessão de vossa 
Mãe Santíssima, a paciência em todas as nossas cruzes. Assim seja. 

[Ao fim do mistério] Graças ao mistério do carregamento da cruz, descei em nossas 
almas. Assim seja. 

 

10° Mistério - Nós vos oferecemos, Senhor Jesus, esta décima dezena, em honra a 
vossa crucificação e morte ignominiosa sobre o calvário; e vos pedimos por este 
mistério e pela intercessão de vossa Mãe Santíssima, a conversão dos pecadores, a 
perseverança dos justos e o alívio das almas do purgatório. Assim seja. 

[Ao fim do mistério] Graças ao mistério da crucificação de Jesus descei em nossas 
almas. Assim seja. 

 

 



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

 

11° Mistério - Nós vos oferecemos, Senhor Jesus, esta undécima dezena, em 
honra a vossa ressurreição gloriosa; e vos pedimos, por este mistério e pela 
intercessão de vossa Mãe Santíssima, o amor a Deus e o fervor ao vosso 
serviço. Assim seja. 

[Ao fim do mistério] Graças ao mistério da ressurreição, descei em nossas 
almas. Assim seja. 

 

12° Mistério - Nós vos oferecemos, Senhor Jesus, esta duodécima dezena, em 
honra a vossa triunfante ascensão; e vos pedimos, por este mistério e pela 
intercessão de vossa Mãe Santíssima, um ardente desejo do céu, nossa cara 
pátria. Assim seja. 

[Ao fim do mistério] Graças ao mistério da ascensão descei, em nossas almas. 
Assim seja. 

 

13° Mistério - Nós vos oferecemos, Senhor Jesus, esta décima terceira dezena, 
em honra do mistério de Pentecostes; e vos pedimos, por este mistério e pela 
intercessão de vossa Mãe Santíssima, a descida do Espírito Santo em nossas 
almas. Assim seja. 

[Ao fim do mistério] Graças ao mistério de Pentecostes, descei em nossas 
almas. Assim seja. 

 

14° Mistério - Nós vos oferecemos, Senhor Jesus, esta décima quarta dezena, 
em honra da ressurreição e triunfal assunção de vossa Mãe ao céu; e vos 
pedimos, por este mistério e por sua intercessão, uma terna devoção a tão boa 
mãe. Assim seja. 

[Ao fim do mistério] Graças ao mistério da assunção descei em nossas almas. 
Assim seja.  

 

15° Mistério - Nós vos oferecemos, Senhor Jesus esta décima quinta dezena, 
em honra da coroação gloriosa de vossa Mãe Santíssima no céu; e vos pedimos, 
por este mistério e por sua intercessão, a perseverança na graça e a coroa da 
glória. Assim seja. 

[Ao fim do mistério]  Graças aos mistérios da coroação gloriosa de Maria, descei 
em nossas almas. Assim seja. 



Ladainha de Nossa Senhora (para o fim do terço) 

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. 

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 intacta,  
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 de sabedoria,  
Causa da nossa alegria,  
Vaso espiritual,  
Vaso honorífico,  
Vaso insígne 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 elevada 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 presente tristeza e gozemos da eterna 
alegria. Por Cristo Nosso Senhor. Amém. 



Novos horários das Missas 

Casa Nossa Senhora do Rosário de Fátima 
Rua dos Mundurucus, 1068, Jurunas, Belém-PA 

contatoibppa@gmail.com 
ibppa.wordpress.com 

 
Superior: Padre José Luiz Oliveira Zucchi 

Auxiliar: Padre Ivan Luiz Chudzik 
  

Para dons: 
Ass. Nossa Senhora do Bom Conselho 

CNPJ: 08.647.306/0001-46 
Bradesco – Agência 3109-7 – C/c 13.350-7 

 

Cemitério Soledade 

Seg. - 17h  

 

 

Igreja do Rosário 

Ter. à Sex. - 7h30  

Sáb - 8h30 

Dom - 10h30 

 

 

Hospital Beneficente Portuguesa 

Seg. a Sex. - 17h30 

Domingo - 17h30 


