Rosário
Bendita és tu entre as mulheres

“Naqueles dias, Maria Santíssima se
levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou
em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a
saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio; e Isabel ficou
cheia do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as
mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem esta honra
de vir a mim a mãe de meu Senhor? Pois assim que a voz de tua
saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria
no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir
as coisas que da parte do Senhor te foram ditas!
E Maria disse: Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de
alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva.
Por isto, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as
gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso
e cujo nome é Santo. Sua misericórdia se estende, de geração em
geração, sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço:
desconcertou os corações dos soberbos. Derrubou do trono os
poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e
despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo,
lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em
favor de Abraão e sua posteridade, para sempre.
Maria ficou com Isabel cerca de três meses. Depois voltou para casa.”
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Rosário
(Lc 1, 39-56).
Pela voz de Maria Santíssima uma riqueza de benefícios
Tão logo ali ressoou a voz da
do Batista se viu cumulada
primeira manifestação da
misericórdias que Jesus trazia

Mãe do Verbo Encarnado, toda a família
de graças e bênçãos celestiais, numa
inesgotável riqueza de benefícios e
ao mundo.

Por este Mistério, peçamos por intercessão da Santíssima Virgem a
graça de estar sempre atentos à voz de Maria em nosso interior, e de
uma ardente caridade para com nosso próximo.
(Pausa para meditação)
Pai-Nosso, 10 Ave-Marias, Glória, Ó meu Jesus…
Graças do Mistério da Visitação, descei em nossas almas. Amém.
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