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Pensar em vocação é, antes de mais, olhar para Aquele que é a Fonte,
o Protagonista de toda e qualquer vocação: Deus! É ouvir e guardar
no coração aquelas palavras dirigidas ao Profeta: “Antes de te formar
no seio materno, Eu te escolhi.” [Jer 1, 5] “Tu és Meu!” [Is 43, 1].
Sintamos sobre nós o olhar complacente d’Aquela que é o exemplo
e modelo de toda a vocação, da minha vocação - Maria! Deixemo-la
aproximar-Se; deixemos que Ela nos fale e nos faça entrar nesse profundo mistério que é o chamamento de Deus e, com Ela, aprendamos a responder sim!

1º Mistério: A Anunciação a Nossa Senhora!
O SIM de Maria a Deus
“Salvé, ó cheia de graça, o Senhor está contigo! Maria perturbou-se…
Não temas! O Espírito Santo virá sobre Ti!... Eis a escrava do Senhor.
Faça-se em mim, segundo a tua palavra”. [Cf. Lc 1].
Na Anunciação, Maria acolhe Deus que vem ao seu encontro e acolhe o seu plano de amor. Torna-se Hospedeira do Verbo, apoiada na
certeza de que Deus a ama e a Deus nada é impossível.
Ao saudar Maria, vamos pedir-lhe que saibamos escutar o chamamento de Deus e a graça da disponibilidade para responder sim, ao
que Ele nos pede.

2º Mistério: A Visitação de Nª Senhora a sua prima
Isabel!
O SIM de Maria aos irmãos
“Maria pôs-se a caminho e dirigiu-Se apressadamente para as montanhas. “Donde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu
Senhor? A minha alma glorifica ao Senhor porque pôs os olhos na
humildade da Sua serva…” [Cf. Lc 1].
Deus, ao tocar o coração de Maria, deu-Se todo e Maria não poderia responder de outra forma. “O Amor atrai o Amor” [Sta. Teresa
de Jesus] e ao Tudo de Deus em favor dos Homens, Maria responde
igualmente com a oferta de Si aos irmãos, concretizada no serviço
humilde àqueles que Deus colocou no Seu caminho.

Ao saudar Maria, vamos renovar a nossa capacidade de escuta e de
atenção às necessidades dos outros.

3º Mistério: O nascimento de Jesus em Belém!
O SIM de Maria a Jesus
“Quando eles ali se encontravam, completaram-se os dias de Ela
dar à luz e teve o Seu Filho primogénito, que envolveu em panos e
recostou numa manjedoura, por não haver lugar para eles na hospedaria” [Cf. Lc 2].
“O próprio Deus desceu para permanecer connosco. Jesus fez-Se um
de nós” [Papa Francisco]. O Anjo havia-lhe dito que ia ser mãe do
Messias, do Salvador. Ele disse Sim… E eis que o Filho de Deus chega
revestido de pobreza, de dependência, de fraqueza; para nos elevar,
Ele aniquilou-Se. Maria sentiu em si este contraste entre grandeza e
pequenez que tantas vezes também nós sentimos diante de Deus.
Ao saudar Maria, vamos pedir-lhe a graça da humildade e a simplicidade das crianças, porque delas é o Reino de Deus.

4º Mistério: A apresentação de Jesus no Templo!
O SIM de Maria à Lei
“Quando se cumpriu o tempo da sua purificação, segundo a Lei de
Moisés, levaram- n’O a Jerusalém para O apresentarem ao Senhor”
[Cf. Lc 2].
Maria tinha a consciência de ser parte do Povo de Deus, o povo que
Deus tinha desposado, amado com amor eterno. Nele tinha sido criada e aí a sua vida ganhava sentido. Na sua humildade, sabia que se
caminha para Deus na comunidade cristã, pelos irmãos, os outros
chamados, em obediência à lei de Deus. Hoje, o Povo de Deus é a
Igreja. Preciso de amar a Igreja, rezar por ela, perceber que o meu
Sim a Deus é um Sim à Igreja.
Ao saudar Maria, vamos deixar-nos acolher no seu regaço de Mãe da
Igreja, Mãe das vocações porque Ela é a Mãe e modelo de todos os
discípulos de Seu Filho.

5º Mistério: A perda e o encontro de Jesus em
Jerusalém!
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O SIM de Maria à Cruz
“O menino ficou em Jerusalém sem que seus pais o soubessem. “Filho, porque nos fizeste isto? Olha que teu pai e eu andávamos aflitos
à tua procura!” “Porque me procuráveis? Não sabíeis que devia estar
em casa de Meu Pai?” [Cf. Lc 2].
O Pai e a Sua vontade - eis o absoluto da vida de Jesus. Eis o Seu cen-
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tro; o Seu alimento. Quem se atreve a amar deste modo terá de aceitar o que Maria neste mistério aceitou - o dom da Cruz. Não há, nem
pode haver, nenhum cristão, sem cruz. Seguir a Cristo não é fácil,
não é cómodo. É aceitar caminhar muitas vezes na escuridão, guardando no coração o que não compreendemos, como Maria. Precisamos de aprender a confiar em Deus e a não ter medo do sofrimento
- o que não custa, tem pouco valor… “Faz com que o Senhor escreva
a tua história e que tu deixes que Ele a escreva” [Papa Francisco].
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Ao saudar Maria, vamos aprender com Ela a ficar de pé, diante do
sofrimento e a buscar Deus acima de tudo porque N’ELE encontramos o sentido profundo para as nossas vidas e para tudo o que nos
acontece.
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Mistérios Luminosos
Estamos em plena Semana de Oração pelas Vocações, em que, antes de mais, nos lembramos de um aspecto fundamental da nossa
vida: todos temos uma vocação, o Senhor chama cada um de nós
para vivermos com Ele um projecto de vida concreto ao qual Ele nos
chama.
Ao longo desta semana, rezamos também pela vocação daqueles que consagram a sua vida inteiramente ao Senhor, pedimos ao
Senhor que nos ajude a criar condições para que o chamamento do
senhor se faça ouvir na Igreja, pelo nosso testemunho, pela alegria
da nossa fé e do nosso testemunho de vida confiada em Deus, irradiando um rosto feliz de Igreja pela qual valha a pena oferecer a
vida. Que o testemunho de Maria e dos bem-aventurados Francisco
e Jacinta nos inspirem.
Nos Mistérios Luminosos do Rosário interiorizemos o caminho de
Jesus na sua vida pública, pedindo ao Senhor que conceda à Sua Igreja muitas e santas vocações matrimoniais, sacerdotais, religiosas,
missionárias e laicais, cristãos disponíveis para o serviço da Sua Igreja.

1º mistério: Jesus recebe o batismo
«Uma vez batizado, Jesus saiu da água e eis que os Céus se Lhe abriram e viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e vir sobre
Ele». (Mt 3,16)
Rezemos para que todos os batizados se deixem iluminar pela graça
do Espírito Santo e, à semelhança de Maria, sejam diligentes e fervorosos, no serviço à Igreja e ao próximo.

2º mistério: Jesus revela-se na bodas de Caná
«A Mãe de Jesus disse-Lhe: «Não têm vinho». Jesus retorquiu: «A
minha hora ainda não chegou». Sua Mãe disse aos servidores: «Fazei
o que Ele vos disser»… (Jo 2,3-5).
Rezemos pelos jovens tocados pela graça divina a seguirem radicalmente Jesus na doação de si mesmos, para que, com o amparo de
Maria, se entreguem com ousadia e entusiasmo ao desafio do Senhor.
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3º mistério: Jesus anuncia o Reino de Deus
«Disse Jesus: Completou-se o tempo e o Reino de Deus está próximo:
Arrependei-vos e acreditai na Boa-Nova». (Mc 1,15)
Rezemos pelas mulheres que se consagram ao Senhor. Louvemos o
Senhor pela sua generosidade que leva a salvação do Reino àqueles
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lugares, onde só mesmo a sensibilidade feminina intui e consegue
levar a proposta do Reino de Deus.

4º mistério: Jesus manifesta-se na beleza da
transfiguração
«Uma voz dizia: Este é o Meu Filho muito amado, no Qual pus todo
o Meu enlevo; escutai-O». (Mt 17,5)
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Pelas crianças e jovens desejosos de conhecer Jesus, para que O encontrem na escuta e acolhimento do Evangelho, na catequese, na
liturgia, na oração pessoal e noutros momentos da sua vida.

5º mistério: Jesus faz-se dom permanente na
Eucaristia
«Disse Jesus: Isto é o Meu Corpo, que é dado por vós. Fazei isto em
memória de Mim».
(Lc 22,19)
Por todos os sacerdotes, para que à semelhança do seu Mestre e de
Maria sejam persistentes e fiéis na sua doação a Deus e aos irmãos
e sejam testemunhas felizes para outros que também se sintam
chamados.
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Mistérios Dolorosos
1º mistério: a oração de Jesus no Horto das Oliveiras
Apesar da angústia e da tristeza, Jesus persevera na oração confiada ao Pai, mostrando‑nos num momento tão singular e dramático
a essência da oração cristã: pôr‑se nas mãos do Pai para cumprir a
sua vontade. Responder aos apelos que Deus nos faz a cada um de
nós não é outra coisa que cumprir a sua vontade, num exercício nem
sempre fácil.
Peçamos à Virgem Maria por todos nós, para que nos conceda ser
orantes infatigáveis à procura da vontade de Deus, e peçamos ao
Senhor que faça sentir aos nossos jovens o entusiasmo pelo seu seguimento.

2º mistério: a flagelação de Jesus
A perplexidade que provoca em nós a injusta agressão contra Jesus,
aumenta ao contemplarmos as agressões e atropelos ao longo da
história e nos nossos dias.
Peçamos à Virgem Maria pelos sacerdotes e seminaristas que hoje,
em muitas partes, são flagelados e até martirizados por causa da sua
fé, para que experimentem a alegria da fé e a força do Espírito. Invoquemos a intercessão dos sacerdotes e seminaristas mártires pelo
bem da igreja e dos nossos seminaristas.

3º mistério: a coroação de espinhos
Entre burlas e escárnios revela‑se paradoxalmente a identidade de
Jesus Cristo: Ele é o Rei dos judeus e do mundo. A realeza de Cristo
não se manifesta no poder, nas honrarias, no prestígio, nem no êxito.
A realeza de Cristo manifesta‑se no serviço humilde e compassivo,
na entrega da vida por amor.
Peçamos à Virgem Maria pelo Papa, bispos, padres e diáconos, para
que guiem as comunidades cristãs com humildade, espírito de
serviço e entrega desinteressada, e sejam assim promotores de todas as vocações.
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4º mistério: a subida de Jesus ao Calvário com a cruz
Ao caminho do Calvário, Jesus contempla, a partir do próprio sofrimento, o mal e todo o sofrimento do mundo, para assumi‑lo e redimi‑lo no sacrifício da cruz. Mas é ajudado por um homem: Simão
de Cirene.
Peçamos à Virgem Maria pelos que gastam as suas vida em terras
de missão – padres, religiosos ou leigos – para que tenham viva con-
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sciência que no exercício do seu ministério missionário “completam
em si o que falta às tribulações de Cristo, pelo seu Corpo, que é a
Igreja” (Cl 1, 24).

5º mistério: A crucifixão e morte de Jesus
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Chegada a Hora da confirmação da Nova Aliança, ao pé da cruz estavam a Mãe de Jesus e o discípulo, testemunhas do facto e destinatários do Testamento de Jesus na cruz. Perante este mistério só
cabem a fé e o silêncio agradecido.
Peçamos à Virgem Maria por todos os que somos discípulos de Jesus, para que acolhamos Maria como Mãe, pondo assim em prática
o Testamento da Cruz. Peçamos a Maria que dê às nossas comunidades um especial carinho pela causa das vocações sacerdotais.
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Mistérios Gloriosos
É o testemunho feliz que damos por sermos cristãos que interpela
as crianças, os jovens e os adultos a aproximarem-se de Jesus Cristo.
Mais que qualquer discurso, a forma como testemunhamos com a
nossa vida que somos padres felizes, consagrados felizes, famílias
felizes em Cristo... isso é que verdadeiramente interpela, questiona
e leva a descobrir que o caminho da vocação cristã é o único e verdadeiro caminho da felicidade.
Nesta oração do rosário peçamos a intercessão de Maria para que os
cristãos dêem testemunho feliz das suas opções vocacionais e assim
façam suscitar na Igreja muitas e santas vocações sacerdotais, religiosas, missionárias e laicais.

1º Mistério: “A Ressurreição de Jesus”
Então Jesus voltou-se para eles e, vendo que o seguiam, perguntou-lhes: ‘A quem procurais? “Responderam-lhe: “Rabi – que quer
dizer Mestre – onde moras?” Ele disse: ‘Vinde e vede’. Eles foram, viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. Eram quase quatro
horas da tarde’ (Jo 1,38-39).
“Onde moras?” é a pergunta que os discípulos André e João colocavam. Ela não é mais do que a expressão da busca que todos inquietamente fazemos: “onde está a felicidade?”. Por isso, vale sempre a
pena re-colocar permanentemente esta pergunta: sou feliz?

2º Mistério: “A Ascensão de Jesus ao Céu”
E Jesus disse-lhes: ‘Vinde comigo, e eu farei de vós pescadores de
homens’. Deixando imediatamente as redes, seguiram-no” (Mc 1,1718).
Os discípulos percebem em Jesus Cristo algo de diferente, algo de
autêntico e profundo e, por isso, aceitam deixar imediatamente as
redes e seguí-Lo. Quantas vezes ficamos agarrados àquilo que deixamos ou ao comodismo da mediocridade? E eu? Já me cruzei com
Cristo pelo caminho? Que tenho feito diante deste desafio?

3º Mistério: “A descida do Espírito Santo sobre Nossa
Senhora e os Apóstolos”
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“Então Jesus disse aos discípulos: ‘Se alguém quiser vir após mim,
renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser
salvar a sua vida, vai perdê-la; mas quem perder a sua vida por amor
de mim, há de encontrá-la’” (Mt 16,24-25).
Rapidamente a resposta afirmativa ao chamamento que nos é feito
por Jesus Cristo traz consequências: seguí-Lo implica amá-Lo, e
amá-Lo implica aprender a imitá-Lo. Assim, como caminho de fel-
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icidade (seja como leigos, como ministros ordenados, ou como religiosos) é-nos apresentada a cruz. Já fizeste a experiência na tua vida
de como é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é
morrendo que se alcança a felicidade?

4º Mistério: “A Assunção de Nossa Senhora”
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“Ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. [...] Quando
entrardes numa cidade e vos receberem comei do que vos for servido, curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes: ‘O reino de Deus
está próximo de vós’ ( Lc 10, 3-9).
Muitas vezes, somos colocados em contextos onde há muito pouca
esperança. Porque é que tantas pessoas não conhecem a alegria de
saber que o reino de Deus está perto de cada um de nós? Como tem
sido o meu testemunho enquanto cristão/cristã? Como tem sido o
meu trabalho de empenho na comunidade?

5º Mistério: “A coroação de Nossa Senhora como
Rainha dos Anjos e dos Santos”
“[...] As raposas têm tocas e os pássaros do céu, ninhos, mas o Filho
do homem não tem onde repousar a cabeça”. [...] “Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. [...] “Quem põe a mão no arado e olha
para trás não é digno de mim” (Lc 57-62).
Jesus Cristo, sacerdote único e eterno, faz com que nunca se apague
em nós a certeza de que só permanecendo em Ti encontramos sentido para a vida.
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