
 

 
 

O ROSÁRIO DE MARIA 

 

“Quanto a Maria, conservava todas estas coisas, ponderando-as no seu coração” (Lc 2, 19) 

Maria é a mais bela criação de Deus. Ela é o verdadeiro Jardim do Paraíso, onde o Senhor pode descansar 

“pela brisa da tarde” (Gen 2, 3), perfeitamente acolhido e amado. Se queremos aprender a amar a Deus 

com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças, olhemos para Maria e imitemo-la, pois ninguém 

melhor que ela soube viver o Shemá de Jesus. 

 

Maria conhecia as Escrituras Sagradas desde menina. Todos os sábados, na sinagoga, Maria escutava a Lei e 

os Profetas com toda a atenção. Depois, ao chegar a casa, conversava com Joaquim e Ana para encontrar o 

sentido profundo da Palavra escutada. De tanto as escutar e repetir interiormente, Maria memorizara 

passagens inteiras das Escrituras, como todo o judeu piedoso, e conhecia as histórias de Abraão, de Moisés e 

de todos os profetas. Quando o anjo lhe trouxe o convite de Deus, Maria percebeu que chegara a sua hora de 

tomar parte na grande aventura da salvação. 

 

Na casinha de Nazaré, com a sua nova família, Maria continuou a perscrutar o mistério de Deus. Com Jesus 

ao colo, Maria e José meditavam diariamente nas Escrituras que todos os sábados escutavam na sinagoga. 

Pouco a pouco, Jesus começou a participar nestes colóquios; e pouco a pouco também, Jesus foi tomando o 

papel de mestre, ensinando aos seus pais as verdades sagradas. Mais tarde, já depois da morte prematura de 

José, Jesus saiu de casa, e Maria ficou só. De longe, porém, continuava a contemplar o mistério de Jesus e a 

meditar em todos os seus ensinamentos. Não compreendia tudo, mas já estava acostumada a isso – desde 

pequenino que Jesus a surpreendia com as suas atitudes e palavras, como naquele dia no Templo, aos doze 

anos. O importante para a Mãe era contemplar os gestos de Jesus e repetir interiormente as palavras que 

Jesus dizia, para as memorizar e depois viver. E isso era oração. 

 

Meditando os mistérios de Jesus 

Não é por acaso que o Rosário é a oração predilecta de Maria. Na verdade, o Rosário imita o estilo de oração 

da Mãe, pelo que, mais do que oração dirigida a Maria, o Rosário é oração com Maria e ao jeito de Maria.  

Em primeiro lugar, pela sua simplicidade. Os intelectuais sorriem perante esta oração popular, mas os 

pequeninos do Reino, que Jesus enaltece (cf. Mt 11, 25), conhecem o seu poder. Deus deixa-Se cativar por 

tudo o que é pequeno, simples, humilde, na vida como na oração! Maria foi exaltada até se tornar Rainha do 

Céu e da Terra, porque ninguém como ela desceu tão fundo no abismo da humildade. Se queremos que a 

nossa oração agrade ao Senhor e comova o seu coração, cuidemos para que ela seja sempre simples. E nada 

mais simples que a oração do Rosário. 



 

 
 

 

Depois, porque o Rosário é oração profundamente bíblica: o Pai-Nosso foi o próprio Jesus quem no-lo 

ensinou; a Ave-Maria contém a saudação do Anjo Gabriel a Nossa Senhora, seguida da saudação de Isabel, 

inspirada pelo Espírito Santo, como nos diz S. Lucas no seu evangelho. Acrescentámos apenas um pedido 

final a Maria para que reze também por nós a Deus. Como Maria, também nós repetimos estas Palavras 

Sagradas, tornadas para nós oração, até as sabermos de cor, permitindo que elas se tornem em nós tão 

espontâneas como a respiração.  

 

Finalmente, o Rosário é sobretudo uma meditação sobre a vida de Jesus, episódio a episódio, ou mistério a 

mistério. Quando enunciamos o mistério e nos detemos um pouco na sua contemplação, imitamos Maria, 

que meditava profundamente em todos os acontecimentos da vida de Jesus para depois os transformar em 

oração. De mãos dadas com a Mãe, ao ritmo do seu nome, aprendemos a amar Jesus da forma como ela O 

amou, não como uma abstracção, mas no concreto da sua existência: Jesus Menino, Jesus no Templo, Jesus 

nas Bodas de Caná, Jesus com a cruz às costas, Jesus ressuscitado. E Maria introduz-nos pouco a pouco na 

intimidade da sua casa, fazendo de nós participantes desse diálogo incessante entre ela e o seu filho Jesus.  

 

Compromisso 

As Famílias de Caná comprometem-se a rezar o terço (melhor dizendo, o “quarto” do Rosário) todos os dias. 

Com um pouco de criatividade e com muita vontade, é possível encontrar quinze minutos em família para o 

fazer. Nos dias em que de todo se torna impossível rezar em família, não deixemos de o fazer 

individualmente, seja no carro a caminho do trabalho, seja de joelhos aos pés da cama, seja junto ao berço 

do bebé que não quer dormir ou do filho que está doente. A oração do Rosário é extremamente poderosa, 

muito mais poderosa do que podemos imaginar. Ela já obteve de Deus a paz entre países, a restauração de 

famílias, a cura de grandes males físicos e espirituais, a conversão de grandes pecadores. Ela tem poder para 

restaurar a nossa vida e a nossa família, santificando-nos dia a dia. Sejamos fiéis ao nosso compromisso, e 

Deus, que não Se deixa vencer em generosidade, transformará a “água” dos nossos esforços em “vinho” de 

felicidade. Ámen! 
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