
Abertura
Madre Miriam: Nossos corações estão felizes por estarmos juntos: irmãs, religiosas, leigos, reunidos em 
todo o mundo para rezar o Rosário missionário. Este ano foi muito especial para a nossa Congregação, 
que celebra o Ano Missionário Cleliano, com o tema: “Amar é a nossa missão”.

Aqui em Roma, junto à urna da Bem-aventurada Clélia Merloni, juntamo-nos às nossas irmãs presentes 
nos países da Europa, África, Ásia e Américas para rezar juntas o Rosário missionário.

Madre Clélia contigo, neste momento de oração, queremos dar a volta ao mundo, passar perto de todos. 
Contigo faremos a nossa peregrinação; nossa oração nos levará ao próximo que não conhecemos. 
Queremos ser discípulos missionários de Jesus, peregrinos de amor, porque o amor é a nossa missão.

Neste Rosário rezamos especialmente por cada um de vocês, por suas intenções e por todos aqueles que 
buscam o amor redentor de Deus.

Oramos de maneira especial por todas as pessoas que sofrem as consequências da pandemia.

Estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Junioras: Creio em Deus, 1 Pai-Nosso, 3 Ave Marias, 1 Glória
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EM VÁRIOS IDIOMAS!

Terço
Missionário

Juntamente com nossas missões espalhadas pelo mundo, iremos nos reunir para rezarmos o 
terço missionário por todos continentes e obras. 

A partir do Ano Missionário Cleliano que vivenciamos, refl etiremos sobre o tema “Amar é a 
nossa Missão”. Amor esse que nos impulsiona e leva o nosso carisma em todos os locais onde 
desempenhamos a nossa missão.

Juntamente com nossas missões espalhadas pelo mundo, iremos nos 
terço missionário por todos continentes e obras. 

A partir do Ano Missionário Cleliano que vivenciamos, refl etiremos sobre o tema “Amar é a A partir do Ano Missionário Cleliano que vivenciamos, refl etiremos sobre o tema “Amar é a 
nossa Missão”. Amor esse que nos impulsiona e 
desempenhamos a nossa missão.



Primeiro Mistério
Rezemos pelo 
continente Africano   

Segundo Mistério
Rezemos pelo 
continente Americano 
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• Diretamente de nossa Comunidade de Benin rezemos o 1º Mistério:

Neste mistério Contemplamos:  A Ressureição de Jesus (Lc 24, 1-6)

Rezemos pela África, representada na cor verde, recordemos suas imensas fl orestas. É o terceiro maior 
continente em extensão territorial, onde vivem mais de um bilhão de habitantes, fazendo dele o segundo 
mais populoso entre os demais continentes. A África é conhecida pela sua pluralidade étnica e cultural, e, 
por meio de uma história milenar, é capaz de contar a história de toda a humanidade.  A Igreja africana é 
jovem, dinâmica, entusiasta, cheia de vitalidade e sinal de grandes esperanças para o futuro.  

Rezemos juntos nas intenções de todo o povo africano.

1 Pai-Nosso, 10 Ave Marias e 1 Glória 

• Com as irmãs da Comunidade de Moçambique, cantemos com alegria a Maria está canção

• Juntamente com a Comunidade “Sacred Heart Manor”, em Hamden nos Estados Unidos, rezemos o 2° 
Mistério: 

Neste mistério Contemplamos:  A ascensão de Jesus ao Céu (Lc 24, 50-51)

Rezemos pelo continente Americano, representado pela cor vermelha. A América é o segundo maior 
continente em extensão territorial no sentido norte-sul, sendo o único a ocupar todas as faixas climáticas 
do planeta. Em virtude do processo de colonização de seus territórios, o continente possui grande 
variedade étnica, que evidencia sua beleza e riqueza cultural.  Este continente conta com o maior número 
de católicos de todo o mundo. No entanto, apresenta enormes desigualdades sociais onde se faz urgente 
a ação missionária e profética da Igreja, no anúncio da justiça e da solidariedade. 

Rezemos juntos nas intenções de todo o povo americano.

1 Pai-Nosso, 10 Ave Marias e 1 Glória 

• Com as irmãs e as crianças da Comunidade do Haiti, cantemos a Maria



Quarto Mistério
Rezemos pelo continente 
Oceânico  
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• Com as Irmãs da Comunidade do “Colégio Santa Margarita María de Alacoque” em La Plata na 
Argentina, rezemos o 4° mistério: 

Neste mistério Contemplamos:  A assunção de Nossa Senhora ao Céu (Dogma da Igreja) 

Rezemos pela Oceania, representada pela cor azul, é o menor continente do mundo. Sua confi guração 
corresponde a um enorme arquipélago, com formação derivada de erupções vulcânicas. A Oceania é o 
continente mais isolado do mundo, sua barreira geográfi ca fez com que fosse o último a ser descoberto 
pelos europeus. 

Rezemos juntos pelos povos que lá habitam.

1 Pai-Nosso, 10 Ave Marias e 1 Glória 

• Juntamente com as irmãs da Comunidade da Filipinas, cantemos a Maria

terceiro Mistério
Rezemos pelo 
Continente Europeu   

• Rezemos o 3° mistério com a Comunidade da “Casa Sollievo della Sofferenza”, em San Giovanni 
Rotondo na Itália:

Neste mistério Contemplamos:  A descida do Espírito Santo (Atos dos Apóstolos 2, 1-4)

Rezemos pela Europa, representada pela cor branca, recordemos a presença do Papa, Mensageiro da Paz, 
o grande missionário do mundo. 
O continente Europeu é o segundo menor continente em superfície do mundo. É um continente fascinante, 
rico em história e culturas diversas. Foi da Europa que partiram boa parte dos missionários para todos os 
continentes. Contudo, este continente necessita de uma nova evangelização.

Rezemos juntos nas intenções de todo o povo europeu.

1 Pai-Nosso, 10 Ave Marias e 1 Glória 

• Juntamente com as irmãs da Comunidade da Albânia, cantemos a Maria



Quinto Mistério
Rezemos pelo 
continente Asiático
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• Juntamente com nossas irmãs da Casa geral, saudemos Maria, cantando o Salve Rainha

• Com a ajuda de nossas noviças no Brasil, coroemos Nossa Senhora

Madre Miriam: Agradecemos por ter rezado o Rosário missionário conosco.

Maria, Rainha das Missões, rogai por nós.

Bem-aventurada Clélia Merloni, rogai por nós.

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Encerramento

Salve Rainha

•  No Brasil, rezemos o 5° mistério com as irmãs da Comunidade do “Colégio Sagrado Coração de 
Jesus” em Curitiba no Paraná:

Neste mistério Contemplamos:  A Coroação de Maria (Apocalipse 12, 1) 

Rezemos pelo Continente Asiático, representado pela cor amarela. O Continente Asiático é considerado 
o mais extenso territorialmente e o mais populoso, habitando nele cerca de três quintos da população 
mundial. A Ásia é multicultural, abrigando diversas culturas, etnias, religiões e tradições. O povo asiático 
corresponde a uma das civilizações mais antigas do mundo, iniciada há cerca de 4000 anos. A economia e 
governos são também variados, visto que o continente é composto por um grande número de países, cada 
qual com as suas particularidades.  Suas populações vivem os extremos da riqueza e da pobreza. Mesmo 
com os avanços da tecnologia, continuam a existir áreas de pobreza absoluta. 

Rezemos juntos nas intenções de todo o povo asiático. 

1 Pai-Nosso, 10 Ave Marias e 1 Glória 


