
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Nossa Senhora do Rosário (7 de Outubro) 
 

“Avé Maria, cheia de Graça, o Senhor é convosco!” 
 
A saudação do Anjo Gabriel a Maria, relatado no evangelho de São Lucas (Lc. 1,28) é, desde os primórdios do 
cristianismo, um poderoso pedido de intercessão de Maria junto de Deus Pai. Afinal, este ‘Sim’ incondicional que 
Maria generosamente dá a Deus, para que n’Ela se realizasse o Plano de Salvação de Deus para o homem, com a 
encarnação de Seu Filho Jesus, é o ponto de partida do cristianismo. Há evidências documentais de que já no ano 
600 d.C., o Saltério Angélico (a oração que o Anjo Gabriel rezou a Nossa Senhora, na Anunciação), era 
frequentemente rezado pelos cristãos. 
 

“Bendita sois Vós entre as mulheres e bendito é o fruto do Vosso ventre, Jesus.” 
 
A partir de 1050, as Ordens Monásticas de então adicionaram ao Saltério Angélico, a saudação que Santa Isabel fez a 
sua prima, quando Maria a visita durante a sua gravidez, formando-se a primeira parte desta oração Mariana. 
 
No ano de 1208, Nossa Senhora do Rosário apareceu a São Domingos de Gusmão (fundador da ordem dos 
Dominicanos), entregando-lhe um terço e pedindo que fosse rezado o Saltério Angélico. A devoção logo se espalhou, 
principalmente entre aqueles que não sabiam ler e queriam imitar os monges que rezavam os 150 salmos da Bíblia 
(o Saltério), substituindo-os pelas 150 Avé Marias que compunham os três terços do rosário, tendo-se acrescentado 
um Pai Nosso no inicio de cada dezena. 
 
A 7 de Outubro de 1571 deu-se a batalha de Lepanto, um marco histórico crucial na história do cristianismo, que 
travou a expansão turca na Europa. O Papa Pio V tinha iniciado a preparação desta batalha dois anos antes, 
publicando a ‘Carta Breve Consueverunt’, através da qual recomendava a oração do rosário como forma de 
fortalecimento da fé e do cristianismo. A batalha naval, comandada do lado cristão por João de Áustria, durou 
apenas um dia, conferindo aos europeus uma grande vitória e afastando os perigos iminentes da ocupação da 
Europa pelos  muçulmanos. No final da batalha, Nossa Senhora apareceu ao Papa Pio V, após o que este decretou o 
dia 7 de Outubro como o dia de Nossa Senhora do Rosário (inicialmente designada por Nossa Senhora da Vitória) 
declarando que tal vitória se ficara a dever aos dois anos de oração do rosário que antecederam a batalha, 
acrescentando que o rosário era considerado uma ‘arma poderosa’ contra os inimigos. 
 
Em 1563, no Concílio de Trento, é oficialmente aprovado o texto completo da Avé Maria, oração predominante na 
recitação do rosário, nele se meditando os 15 mistérios da vida de Jesus – mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos. 
 
Em 1858, nas aparições de Lourdes, Nossa Senhora com um rosário na mão, pede à Santa Bernadette que se reze, 
após cada dezena do rosário, a oração: 
 

Oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a Vós. 
 
Em 1917, a Nossa Senhora do Rosário de Fátima pede aos pastorinhos que rezem o terço todos os dias, 
acrescentando após cada dezena do rosário, a oração: 
 
Meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais 

precisarem da Vossa misericórdia. 
 

 

 

 



A 16 de Outubro de 2002, o Papa São João Paulo II divulgou a Carta Apostólica ‘Rosarium Virginis Mariae’ na qual 
propôs os Mistérios Luminosos, acrescentando 5 mistérios da vida pública de Jesus, ao Rosário, referindo entre 
outras coisas que rezar e meditar os mistérios do terço ‘é buscar compreensão da Palavra de Deus’. 
 
O conhecimento desta narrativa histórica, que nos mostra a génese e implementação do rosário como prática 
corrente dos cristãos, revela-nos o lado dinâmico da Igreja, em constante movimento e crescimento, na busca de 
Deus, enquanto dura a sua peregrinação pela terra e, em simultâneo, a constante preocupação de Deus em munir-
nos das armas necessárias que nos permitem estar mais próximo d’Ele. 
 
Todo o rosário é resultado de manifestações divinas, seja através do Anjo Gabriel, na Anunciação a Maria, seja 
através de aparições de Nossa Senhora ao longo dos séculos, nas quais nos vai ensinando e incentivando a rezar 
diariamente o terço. 
 

Por Luís Morais Barosa, um paroquiano 
 
 
No mês de outubro destacamos as seguintes comemorações: 
04/10 – São Francisco de Assis 
07/10 – Nossa Senhora do Rosário 
15/10 – Santa Teresa de Ávila 
18/10 – São Lucas, Evangelista 
28/10 – São Simão e São Judas Tadeo, Apóstolos 
 
Neste mês de outubro  na paróquia: 
 

No seguimento das nomeações para o ano pastoral 2020-2021, inicia-se nas celebrações a: 
03/10 às 19h na igreja Santa Engrácia, 04/10 às 10h na igreja São Francisco de Assis 
 
Recordamos que, com o alargamento das responsabilidades Paroquiais, às Paróquias de Santa Engrácia e 
São Francisco de Assis, as missas durante a semana mantêm os seus horários habituais e serão celebradas 
por: 
Segundas feiras – Pd. Albino 
Terças e Sextas – Pd. Gonzalo 
Quartas e Quintas – Pd. Bartolomeu 
 

 
CPM: decorre à 5ª feira, às 21h, o curso de Preparação para o matrimónio. 
 
CPB: decorre à 6ª feira, às 21h, o curso de Preparação para o batismo. 
 
Encontros para jovens e adultos promovidos pelo caminho neocatecumenal: Começam na 2ª feira, dia 
28/09, às 21h e serão todas as 2ª feiras e 5ª feiras às 21h. 
 
Catequese: inicia-se a 10/10, estando as inscrições abertas. 

 
 

Proposta de Leitura 
 

 
 

 
 
 

‘Relatos de Um Peregrino Russo ao seu Pai Espiritual’ 
Como referiu São João Paulo II, o Cristianismo respirava a dois pulmões – a Igreja do Oriente e 
a Igreja do Ocidente, numa Igreja indivisa. É por isso uma experiência enriquecedora conhecer 
a espiritualidade ortodoxa através da reflexão destes Relatos de um Peregrino Russo ao Seu 
Pai Espiritual. A leitura deste livro permite-nos entrar na geografia e cultura da Rússia, nas 
suas tradições e na inquieta procura da comunhão com Deus. O peregrino partilha com o 
leitor o seu desassossego pela experiência de Deus, sempre na procura de alcançar a 
proximidade do Deus vivo. 
(in, Bertrand Livreiros) 

 

 
 



Proposta Cultural 
 
Gostaríamos de propor 3 visitas para este mês: 
 
A primeira, é uma visita guiada à Igreja da Penha de França, publicada em vídeo no Facebook da Paróquia: 
https://www.facebook.com/Paroquianossasenhorapenhafranca/videos/1426160670921239 
 
A segunda e terceira, são visitas que desde já propomos às novas Paróquias da responsabilidade do Padre 
Bartolomeu – Paróquia de Santa Engrácia e Paróquia de São Francisco de Assis, a fim de melhor conhecermos a 
nossa realidade circundante. 
 

 

Proposta Musical 
 

 

 
No passado dia 16 de Julho, na missa celebrada em honra de Nossa Senhora do Carmo, “O 
Vosso Coro” esteve presente e animou a celebração com as suas belíssimas vozes. 
Considerando a beleza do repertório e a forma sentida como o coro canta, sugiro uma visita 
áudio ao seu canal no youtube, em:  
https://www.youtube.com/channel/UCjmADO1L-SzvaEd57i3Ou3w 

 
 
 
Sintoniza-te e partilha connosco:  
http://www.paroquiapenhadefranca.com 
Gostaria de receber a newsletter? Registe o seu endereço de e-mail no site. 
Facebook: Paróquia Nossa Senhora da Penha de França 
E-mail: ecos.paroquia@gmail.com 
 
 
Agradecemos a vossa ajuda. 
NIB: PT50 0018 000000691811001 42  
Disponibilizamos o NIB da paróquia para aqueles que desejarem a continuar a contribuir nos ofertórios, como o 
fariam na missa.  
Agradecemos a vossa ajuda nesta altura, na manutenção da vossa igreja. O Senhor vos concederá o cento por um.  
Pe. Bartolomeu 
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