
 
          Depois se vai à página sucessiva e se prossegue com as 
instruções, descritas sobre a ficha, e assim por diante de ficha em ficha, ou seja de Mistério 
 em Mistério, até ao fim, como o Comboio, de tábua em tábua mas, sobre os dois 
 carris ( da Palavra e do Ensinamento da Igreja Católica ) da linha do comboio… 

  

EESSQQUUEEMMAA--MMOODDEELLOO    SSLLCC  sobre.. 

Como recitar o Santo Rosário meditado segundo o método ADP-VV. 

DOS GRUPOS DE ORAÇÃO ADP-VV. ( Aliados dos Pequenos Frades e Irmãs, Volantini Verdi, de Jesus e Maria ) 
 
[ Em pé ] 

 
Em recolhimento, iniciamos a “ Oração ” :  
( Se começa assim1, e enquanto se faz o Sinal da Cruz se diz ): 
 

[   Quem  preside  diz                                   O  grupo  responde  ] 
 
 

- DEUS VINDE EM NOSSO AUXÍLIO.     SENHOR, SOCORREI-NOS E SALVAI-NOS. 
 

- Glória ao Pai e ao Filho  
  e ao Espírito Santo,             como era no princípio,  
                                                      agora e sempre. Amém !  
 [ sentados ] 
 

 

[ Meu Senhor, é por teu amor que rezamos este Rosário ““Meditado””... para a conversão de 
todos os pobres pecadores, começando em primeiro lugar por nós mesmos, e em reparação às 
blasfêmias cometidas contra o Coração Imaculado de Maria.. E sobretudo, para que Tu ( através da 
Meditação destes Mistérios ) nos dês a Graça de entender sempre mais plenamente ““a Tua 
Vontade””, e a força para a pôr totalmente em prática. Tudo para a maior Glória de Deus, e para 
a Salvação do maior número de almas possível, meta e Coroa Eterna da nossa Fé. Amém ] 
 
 

 
 
- Óh 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 - Divina - Misericórdia. 
 

- Maria, Rainha da Paz e flôr do Carmo, Orai por nós, e por todos aqueles que o Pai Eterno nos 
confiou ! ( cfr Jo 17, 9 ). 
 
 

[ Depois, em conjunto, se canta:] 
 
 « Aaaa-ve, aaaaa-ve, aaa-ve-Ma-ri-a…. » ou então 
- Eventual cântico relacionado ao Mistério… Tais cânticos são Descarregáveis de - http://nuke.fratipoveri.net/Default.aspx?tabid=181.  
                                                                        

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
1 
( cfr SLC pág. 55 ss ) 

       Carril da Palavra de Deus 
 

         
 

         Carisma da Comunidade 
 
 

 

       Ensinam. da Igreja Católica 
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  [  De seguida, quem preside - juntamente com o grupo - diz : ] 
 

 

  

          

http://nuke.fratipoveri.net/Default.aspx?tabid=181


 

( DEPOIS de « Maria Rainha da Paz e flôr do Carmo », da 
ÚLTIMA FICHA, ou seja do 5° Mistério………… , se recita em conjunto : ) 

 

- Dai-lhes Senhor o Eterno descanço, entre os esplendores da luz perpétua, que as suas almas 

descansem em paz. Amén ! 
 

[ Em pé ] 
 

- Salve Rainha… Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve ! A vós bradamos, os 
degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, 

advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei e, depois deste desterro, mostrai-nos 

Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por 

nós Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo, Amém ! 
 

- Santo Anjo do Senhor…  meu zeloso guardador, pois se em ti me confiou a piedade Divina, 

hoje e sempre me governa, rege, guarda e ilumina. Amém. 

 

- SEGUNDO AS SANTAS INTENÇÕES do Sumo Pontífice, 

para adquirir as santas indungências, a aplicar às almas do purgatório, recitamos um Pai.. um 

Avé.. e um Glória… também pelas Santas intenções do Bispo local, do pároco da zona, do servo 

Geral e de todos os responsáveis Consagrados da nossa Comunidade e responsáveis Leigos dos 
nossos grupos de oração, e por fim, também pelas santas intenções de cada homem e mulher de 

boa vontade, que quer servir a verdade, e aquela verdade que conduz à Verdade de Cristo! 
 

« Agora como sinal de união – antes de iniciar o Pai… a Avé... e o Glória... – damos todos as mãos, 
porque se como tantos grãos de farinha, seremos empastados com a água jorrante do Evangelho, da 

Doutrina Católica e da Verdade em si mesma, podemos formar um pão único e compacto, de modo 

que mesmo se vem um vento de doutrina errada, não conseguirá espalhar-nos, porque 

encontrará ( em vez de tantos grãozinhos de farinha que se espalham com um só golpe ) um único 
pão compacto, do qual o mundo que procura a verdade tem fome… » 
 

  ( Então, se haveis algum guitarrista com guitarra, que dê o tom da melodia, e todos juntos continuem com ): ] 

 

- Um Pater …                    ( RE- SOL- RE- SOL- FA )  

- Um Avé…          ( RE- SOL- RE- SOL- FA )         ( possivelmente cantados ) 

- Um Glória…     ( RE- SOL- FA ) 

                                                      
[ Depois, faz-se um eventual canto final, e – enquanto se caminha em fila indiana em direcção ao Ícone ADP-VV, se pede ao Senhor 

uma passagem.. de pegar do cestinho onde estão os pensamentos Espirituais segundo a Palavra de Deus, o do Ensinamento da Igreja, 
que se exprime especialmente com o pensamento dos Santos Católicos, como diz o Papa Bento XVI° ! 

                                                                                                      ( cfr B. XVI°, Jesus de Nazaré, LEV, Cidade do Vaticano, pág. 102 ). 
 

( Se conclui com a Oração final ) : ]  

- Oremos 

Ó Deus, o teu único filho procurou-nos os bens da Salvação Eterna com a sua Vida, Morte e 
Ressurreição: a nós que “Meditámos” estes mistérios, concede-nos de “imitar” o que esses contêm, 

e de desejar e “alcançar” o que esses prometem. Por Cristo nosso Senhor. Amém./ O Senhor nos 

abençoe, nos livre de todo o mal, e nos conduza à Vida Eterna… Amém. 
 
- Bom dia ( ou Boa tarde ou Boa noite ) Nossa Senhora minha, Tu és a doce Mamã minha, com a 

tua Santa Imaculada Conceição, dá-nos neste caminho, juntamente com todos aqueles que procuram a 

Vontade de Deus, a tua Santa Benção, Proteção, e Iluminção, para descobrir em cada passo, a nossa 
Santa, única, e irrepetível Missão. Te o pedimos com todo o coração, para a Maior Glória de Deus, e a 

Salvação do Maior número de Almas possível : No Nome do Pai, do Filho e do Espír ito Santo, Amén !, 

Nossa Senhora cobri-nos, com o vosso Santíssimo manto, da Re-fle-xão; para uma Santa, Me-di-ta-

ção; para derrotar, ca-da-ten-ta-ção ! Uìuìuìuìuìuìuìuìuììì ….  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CCoonncclluuii--ssee  aaggoorraa  aa  OOrraaççããoo  ddoo  SSaannttoo  RRoossáárriioo,,  ee  ssee  iinniicciiaa  aa  PPrrááttiiccaa  ddoo  SSaannttoo  RRoossáárriioo……  

      Dado que está escrito: 

   « Sede daqueles que metem em prática a Palavra e não apenas ouvintes, iludindo-vos a vós mesmos. Porque se um 
somente escuta a Palavra e não a põe em prática, assemelha-se a um homem que contempla o próprio rosto num 

espelho: apenas acaba de se contemplar, sai dali e esquece-se imediatamente de como era. Aquele, porém, que fixa o 

olhar sobre a lei perfeita, a lei da liberdade, e a ela permanece fiél, não como um ouvinte que facilmente se esquece, 
mas como um que a mete em prática, este encontrará a sua felicidade em praticá-la ». ( Tg 1, 22-25 ). Amém !   
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  [  Depois, quem preside diz : ] 
 

  ( Fr. V.V. com subsidio do Aliado F. M. do Grupo n. 10 de Caltanissetta ) 


