Começamos o Rosário dizendo...
† Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo
(Fazer o Sinal da Cruz)
1- Começe rezando o Creio em Deus Pai (Credo)
2- Reze um pai-Nosso
3- Reze três Ave-Maria
1 ave-maria para aumento da fé
1 ave-maria para aumento da esperança
1 ave-maria para aumento da caridade

4- Reze um Glória ao Pai
5-Contemple o primeiro mistério, de acordo com o
dia da semana
6-Reze um Pai-Nosso e dez Ave-Marias
7-Reze um Ó Meu Jesus
8-Contemple o segundo mistério, de acordo com o
dia da semana
9-Reze um Pai-Nosso e dez Ave-Marias
10-Reze um Ó Meu Jesus
11-Contemple o terceiro mistério, de acordo com o
dia da semana
12-Reze um Pai-Nosso e dez Ave-Marias
13-Reze um Ó Meu Jesus
14-Contemple o quarto mistério, de acordo com o
dia da semana
15-Reze um Pai-Nosso e dez Ave-Marias
16-Reze um Ó Meu Jesus
17-Contemple o quinto mistério, de acordo com o dia
da semana
18-Reze um Pai-Nosso e dez Ave-Marias
19-Reze um Ó Meu Jesus
20-Reze uma Salve Rainha
21-Reza-se a Ladainha de Nossa Senhora
(opcional)
22-Diga o "Oremos"
23- Para terminar faça o Sinal da Cruz dizendo:

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo
Orações
Em nome do Pai...
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo...
Creio em Deus Pai (Credo)
Creio em Deus Pai, todo-poderoso ,criador do Céu e
da Terra,
e em Jesus cristo seu único filho, Nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo,
nasceu da Virgem Maria
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e
sepultado.
Desceu a mansào dos Mortos, rescuscitou ao
terceiro dia
Subiu ao Céu, está sentado ã direita de Deus pai ,
todo-poderoso;
donde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na
Comunhão dos Santos,
na remissão dos pecados, na ressurreissão da
carne,
na vida eterna.
Amen.
Ave Maria
Ave maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre todas as mulheres e bendito é
o fruto de vosso ventre, Jesus.

Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores,
agora e na hora de nossa morte.
Amém.
Pai Nosso
Pai nosso que estais no Céu,santificado seja o
vosso nome
venha a nós o vosso Reino,seja feita a vossa
vontade,
assim na terra como no Céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje,perdoai as
nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem
ofendido
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do
mal.
Amém
Antes do Salve Rainha, no terço
Infinitas graças vos damos Soberana Rainha, por
todas as graças que
todos os dias recebenos de vossas mãos liberais.
Dignai-vos agora e para sempre sermos dignos de
vosso poderoso
amparo e para mais vos saudamos com uma Salve
Rainha.
Salve Rainha
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 nos volvei
e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito
fruto de vosso ventre,
ó clemente, ó piedosa ó doce sempre Virgem Maria.
Rogai por nós Santa Mãe de Deus,
Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Oremos Ó Deus, cujo Filho Unigênito, por sua morte,
vida e ressurreição,
nos alcançou os prêmios da vida eterna, concedei,
nós vos imploramos,
que honrando estes mistérios pelo sacratíssimo
Rosário da Bem-aventurada
Virgem Maria, imitemos o que contêm e obtenhamos
o que prometem.
Pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor Nosso.
Amém
Glória
Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo
Como era no princípio, agora e sempre.
Amém.
Ó Meu Jesus
Ó meu Jesus ,perdoai-nos, livrai-nos
do fogo do inferno e socorrei principalmente
os que mais precisarem de vossa misericórdia.
Mistérios
Mistérios Gozosos (Segundas-feiras)

1. Anunciação
2. Visita de Maria a Isabel
3. Nascimento de Nosso Senhor jesus Cristo
4. Apresentação de Jesus no Templo
5. Jesus é encontrado no templo entre os doutores
da lei.
Mistérios Dolorosos (Terças e Sextas-feiras )
1. Agonia de jesus no Horto das Oliveiras
2. Jesus foi açoitado por seus algozes
3. Jesus foi coroado com a coroa de espinhos
4. Jesus caregando a cruz
5. Jesus Cristo foi crucificado
Mistérios Gloriosos (Quarta, Sábado e Domingo)
1. Ressurreição de Jesus dentre os mortos
2. Ascensão de Jesus ao Céu
3. Descida do Espírito Santo sobre os Apóstolos
4. Assunção da Virgem Maria ao Céu
5. Maria é coroada Rainha do Céu e da Terra
Mistérios da Luz ou Luminosos (Qunitas-feiras)
1. Batismo de Jesus no rio Jordão.
2. Auto-revelação de Jesus nas Bodas de Caná.
3. Anuncia o Reino de Deus com o convite à
conversão.
4. Transfiguração de Jesus.
5. Instituição da Eucaristia.
Promessas de Nossa Senhora
Promessas de Nossa Senhora ao devoto Alan de La

Roche a todos os que rezarem o Rosário :
1 - proteção especial na vida
2 - morte feliz
3 - salvação eterna de sua alma
4 - não morrerá sem os sacramentos
5 - não morerá flagelado pela pobreza
6 - tudo obterá por meio do Rosário
7 - a devoção do Rosário será sinal certo de
salvação
8 - os que rezarem o Rosário serão libertos do
purgatório no dia de sua morte
9 - terão grande glória no Céu
10- aos que propagarem o Rosário, Maria promete
ajudar em todas as necessidades.

Ladainha de Nossa Senhora
Senhor, tende piedade de nós
Cristo, tende piedade de nós
Senhor, tende piedade de nós
Cristo, ouvi-nos
Cristo, atendei-nos
Deus Pai dos Céus, tende piedade de nós
Deus Filho, Redentor do Mundo, tende piedade de
nós
Deus Espírito Santo, Santíssima Trindade que sois
um só Deus
Santa Maria, - Rogai por nós

Santa Mãe de Deus,
Santa Virgem das virgens,
Mãe de Jesus Cristo,
Mãe da divina graça,
Mãe puríssima,
Mãe castíssima,
Mãe imaculada,
Mãe intacta,
Mãe amável,
Mãe admirável,
Mãe do bom conselho,
Mãe do Criador,
Mãe do Salvador,
Virgem prudentíssima,
Virgem venerável,
Virgem louvável,
Virgem poderosa,
Virgem benigna,
Virgem fiel,
Espelho de justiça,
Sede de sabedoria,
Causa de nossa alegria,
Vaso espiritual,
Vaso honorífico,
Vaso insignie de devoção,
Rosa Mística,
Torre de Davi,
Torre de marfim,

Casa de ouro,
Arca da Aliança,
Porta do Céu,
Estrela da manhã,
Saúde dos enfermos,
Refúgio dos pecadores,
Consoladora dos aflitos,
Auxílio dos Cristãos,
Rainha dos anjos,
Rainha dos Patriarcas,
Rainha dos Profetas,
Rainha dos Apóstolos,
Rainha dos Mártires,
Rainha dos Confessores,
Rainha das Virgens,
Rainha de todos os santos,
Rainha concebida sem pecado,
Rainha do Santíssimo Rosário,
Rainha da Paz.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
perdoai-nos, Senhor,
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
ouvi-nos, Senhor,
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
tende piedade de nós.

