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ToTus Tuus

“Eu sou todo teu
e tudo o que tenho te pertence,

ó amantíssimo Jesus,
por meio de Maria, tua santíssima Mãe”

(São Luís Maria Grignion de Montfort,
Tratado da Verdadeira Devoção à Santa Virgem, n. 233).



Introdução

O rOsáriO: cOntemplaçãO dO rOstO
de deus e escOla de OraçãO

O 
rosário é, sem sombra de dúvida, a oração dos 
simples, dos pequenos, daqueles que se diri-
gem a Maria certos de encontrar nela a ajuda 
e a proteção que uma mãe jamais nega a seus 

filhos. Porém, ao mesmo tempo, o rosário, se recitado de 
modo correto, é também uma oração que ensina a meditar 
de forma profunda, e conduz, assim, mediante os mistérios 
contemplados, a percorrer amorosamente todo o mistério 
de Cristo. Portanto, o primeiro objetivo pelo qual se reza o 
santo rosário é contemplar, com os olhos de Maria, o rosto 
de Cristo em cada mistério: “Com ele, o povo cristão fre-
quenta a escola de Maria, para deixar-se introduzir na con-
templação da beleza do rosto de Cristo e na experiência da 
profundidade do seu amor” (São João Paulo II, Rosarium 
Virginis Mariae, n. 1).

Nossa contemplação do rosto de Cristo encontra em 
Maria um modelo insuperável: mais ainda, é com os seus 
olhos que somos convidados a contemplar Cristo, seu Filho, 
pois “à contemplação do rosto de Cristo, ninguém se dedi-
cou com a mesma assiduidade de Maria” (São João Paulo 
II, Rosarium Virginis Mariae, n. 10). Ninguém melhor que 
Maria, sua Mãe, contemplou o mistério de Jesus, porque 
ninguém o amou como ela. Por isso, ninguém melhor do 
que ela pode introduzir-nos num conhecimento profundo 
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do mistério de Cristo. Maria é o caminho mais curto para 
chegar a Jesus. Quem, mais do que ela, conhece o coração 
de Jesus? No rosário, nós “aprendemos Cristo” de Maria: 

Não se trata somente de aprender as coisas que ele 
ensinou, mas de “aprender a ele”. Porém, nisto, qual 
mestra mais experimentada do que Maria? Se do lado 
de Deus é o Espírito, o Mestre interior, que nos conduz 
à verdade plena de Cristo (cf. Jo 14,26; 15,26; 16,13), 
de entre os seres humanos, ninguém melhor do que 
ela conhece Cristo, ninguém como a Mãe pode intro-
duzir-nos no profundo conhecimento do seu mistério 
(São João Paulo II, Rosarium Virginis Mariae, n. 14).

Quando os Padres e os Doutores da Igreja comentam 
passagens da Bíblia onde se fala de Maria, o discurso deles 
acaba sempre concentrando-se em Cristo, pois falar de Ma-
ria significa falar de Cristo, mediante o seu ensinamento. 
Maria nunca é o centro da atenção, mas o discurso sobre 
ela produz sempre o aprofundamento da pessoa de Jesus.

Toda vez que pensas em Maria, Maria pensa, por ti, 
em Deus. Toda vez que louvas e honras Maria, Ma-
ria, contigo, louva e honra a Deus. Maria é toda rela-
tiva a Deus, e eu a chamaria muito bem a relação de 
Deus, que não existe senão em relação a Deus, ou o 
eco de Deus, que não diz e não repete senão Deus. Se 
tu dizes “Maria”, ela repete “Deus” (São Luís Maria 
Grignion de Montfort, Tratado da Verdadeira Devoção à 
Santa Virgem, n. 225).

Os homens que rezam elevam sua oração e contem-
plação a um Homem em tudo igual a eles, exceto no peca-
do, o qual está em condições de compreender as preocupa-
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ções, os interesses e os desejos dos homens, seus irmãos: 
“Meditar com o rosário significa entregar os nossos cuida-
dos aos corações misericordiosos de Cristo e da sua Mãe” 
(São João Paulo II, Rosarium Virginis Mariae, n. 25).

Portanto, o rosário constitui o “caminho de Maria”, 
ou seja, um percurso privilegiado para alcançar duplo obje-
tivo: primeiro, que os cristãos cresçam como contemplado-
res do rosto de Cristo; segundo, que as comunidades ecle-
siais se tornem autênticas escolas de oração (cf. São João 
Paulo II, Audiência geral de 29 de outubro de 2003, n. 2).

O rosário nos torna assíduos na contemplação amo-
rosa de Jesus. Mediante essa assiduidade, aderimos sempre 
mais a ele, pois a sua vida não só atrai, mas transforma a 
mente, o coração e a vontade daquele que contempla.

O rosário, hoje, é às vezes contestado e definido como 
uma oração infantil, supersticiosa, mecânica, que se reduz 
a uma repetição apressada de ave-marias, portanto, uma 
oração apta a outros tempos, ao passo que hoje é preferí-
vel – se diz – a leitura da Bíblia. Mas o rosário foi definido 
por Pio XII “o compêndio de todo o Evangelho” (Pio XII, 
Carta Philippinas Insulas, AAS 38, 1946, p. 419; Paulo VI, 
Exortação Apostólica Marialis Cultus, 1974, n. 42), e em 
sua defesa há uma página muito conhecida de papa Albi-
no Luciani, João Paulo I, que responde a tais contestações 
confutando-as com a simplicidade e a espontaneidade que 
o tornaram amado, não obstante os apenas trinta e três dias 
de pontificado: 

Oração repetitiva o rosário? O amor se expressa com 
poucas palavras, sempre as mesmas, e que se repetem 
sempre. Há a Bíblia, claro, e é um quid sum, porém 
nem todos estão preparados para lê-la. E também 
para aqueles que a leem será mais útil em determi-
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nados momentos falar com Maria, se acreditarmos 
que ela seja para nós Mãe e Irmã. Se a leitura da Bí-
blia é apreciada, os mistérios do rosário meditados e 
saboreados são Bíblia aprofundada, tornada suco e 
sangue espiritual. O rosário expressa a fé sem falsos 
problemas, sem subterfúgios e giros de palavras, ajuda 
ao abandono em Deus, à aceitação generosa da dor. 
Deus se serve também dos teólogos, mas para distri-
buir suas graças se serve, sobretudo, da oração dos 
humildes e daqueles que se abandonam à sua vonta-
de (7 de outubro de 1973, homilia proferida na igreja 
dos jesuítas, por ocasião do IV Centenário da festa do 
Rosário).

O rosário não se contrapõe à meditação da Palavra de 
Deus e à oração litúrgica, mas representa seu complemento 
natural e ideal. Se, para o cristão, a Eucaristia é o centro da 
jornada, o rosário contribui de modo privilegiado em di-
latar a comunhão com Cristo, e educa mantendo fixo nele 
o olhar do coração, para irradiar sobre todos o seu amor 
misericordioso.

Em nossos dias, há grande crise da oração em geral. 
As pessoas estão completamente tomadas pelos interesses 
materiais, e pensam muito pouco na alma. Além disso, o 
barulho ensurdecedor invadiu nossa existência e ocupou o 
lugar do silêncio e da meditação. Não podemos ser cristãos 
sem a oração. A oração é fundamental, porque dela somen-
te é que podemos haurir a força para viver e para ter clara 
a meta rumo a qual caminhar. O cristão possui profunda 
convicção: para elevar-se, é preciso que nos ajoelhemos!

Conhecer a história do rosário e da ave-maria não é 
somente legítima curiosidade; é também a condição para 
captar em profundidade o significado e o espírito dessas 



) 11    

orações, que evoluíram ao longo dos séculos até a forma 
atual. De fato, fórmulas tão belas compõem juntas uma 
oração completa – vocal e mental – e rica de nutrimento 
espiritual por seu conteúdo teológico e devocional. Ela não 
nasceu de um dia para outro, nem foi fruto da intuição de 
um único homem, mas resultado de longo e complexo per-
curso histórico.

As páginas que se seguem poderão, talvez, proporcio-
nar certa satisfação ao leitor, sendo-lhe, de alguma forma, 
úteis. Com efeito, todos nós desejamos, em primeiro lugar, 
conhecer. Infelizmente, parece que, acerca da formação do 
rosário, do modo como o recitamos hoje, não há publica-
ções em nível de divulgação suficientemente exaustivas e 
ao alcance de todos; há, pelo contrário, brevíssimas sínteses 
ou amplos estudos especializados. Por outro lado, o conhe-
cimento das coisas belas é a porta do amor: chegaremos, 
acaso, a amar o rosário, a rezá-lo tão bem como o fizeram, 
antes de nós, muitos santos? No fundo, não se tratará ape-
nas de amar uma prática de oração, o “rosário”, mas de 
chegar a contemplar, junto com Maria, o mistério, o rosto 
de Jesus, Filho de Deus feito homem por nós! 

Finalmente, parece importante sublinhar o fato da 
tradição graças à qual esta prática religiosa se difundiu no 
decorrer dos séculos: ela sempre encontrou o consenso e o 
apoio da autoridade de muitos Sumos Pontífices e de inú-
meros santos.
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