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APRESENTAÇÃO

O Rosário é uma oração muito conheci-
da e muito antiga que se formou ao longo da 
caminhada da Igreja. É uma oração baseada no 
Evangelho, que percorre os acontecimentos da 
vida de Jesus (mistérios) e ajuda a meditá-los 
e contemplá-los por meio da reza de dez Ave-
-Marias.

A palavra Rosário, de fato, quer dizer “co-
roa de rosas” e simbolicamente considera as 
200 Ave-Marias rezadas nesta forma de oração 
como rosas oferecidas a Maria: expressão de 
amor para com Ela, expressão de fé na sua in-
tercessão materna, expressão de esperança e 
desejo de colaborar para que o Reino de Deus 
se realize aqui, agora e nas nossas vidas. São 
Luís Maria Grignion de Montfort escreveu: “De 
minha parte, não encontrei nada mais podero-
so para atrair o Reino de Deus do que rezar o 
santo Rosário e meditar os quinze mistérios que 
encerra”.

Hoje estes mistérios se tornaram vinte: 
o Papa São João Paulo II, juntamente com os 
tradicionais mistérios gozosos, dolorosos e 
gloriosos, acrescentou os mistérios da Luz. A 
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recitação do Rosário é distribuída ao longo da 
semana: cada dia reza-se uma parte chamada 
Terço. A popularidade da reza do Terço sempre 
foi muito grande e também hoje continua en-
volvendo mulheres, homens, crianças, idosos, 
doentes.

São João Paulo II escreveu: “Com ele, o 
povo cristão frequenta a escola de Maria, para 
deixar-se introduzir na contemplação da beleza 
do rosto de Cristo e na experiência da profundi-
dade do seu amor. Mediante o Rosário, o crente 
alcança a graça em abundância, como se a rece-
besse das mesmas mãos da Mãe do Redentor” 
(Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae, 1).
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POR QUE UM TERÇO 
DAS MULHERES? 

Porque Maria é mulher e compartilha 
todas as experiências das mulheres. Maria é 
esposa cuidadosa e terna, é virgem santa e hu-
milde, é mãe carinhosa e atenta, é mulher fiel, 
corajosa, forte e lutadora, é discípula e testemu-
nha do seu Filho. Desde os primórdios da Igreja, 
Maria foi considerada modelo e sustento para 
inspirar e encorajar as mulheres em suas esco-
lhas, lutas e desafios. As mulheres, por sua vez, 
sempre acreditaram na eficácia desta oração e a 
rezaram com muito carinho e fidelidade, a ensi-
naram aos filhos, valorizando a oração do terço 
como momento especial de oração familiar.

O Papa Francisco assim fala: “Muitas ve-
zes, quando falamos das mulheres, falamos de 
maneira funcional: a mulher serve para fazer 
isto... Para fazer, não! Primeiro, é para outra coi-
sa: a mulher traz algo sem o qual o mundo não 
seria assim. A mulher é algo diferente, é algo 
que traz uma riqueza que o homem, toda a cria-
ção e todos os animais não têm. [...] A finalidade 
da mulher é criar harmonia, e sem a mulher não 
há harmonia no mundo; é ela que traz aquela 
harmonia que nos ensina a acariciar, a amar 
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com ternura, e que faz do mundo uma coisa 
bonita” (Meditação na Santa Missa celebrada na 
capela da Casa Santa Marta, 09/02/2017).

Este livro, portanto, é uma proposta para 
ajudar as mulheres em sua caminhada de fé, 
para que continuem fomentando a tradição 
orante da Igreja e a rezar o terço juntas, a tra-
zer – como diz o Papa – este “algo diferente”, a 
ser fonte de harmonia: com elas mesmas, nas 
famílias, nos lugares de trabalho e onde quer 
que estejam.

As meditações sobre cada mistério são 
pensadas como um olhar feminino, procurando 
levar em conta os pensamentos e sentimentos 
de Maria diante dos acontecimentos da vida de 
Jesus. Maria, que foi a primeira discípula do seu 
Filho, nos guiará a contemplar com a beleza do 
rosto de Jesus e a escutar os apelos dele para 
nós hoje.


