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MOVIMENTO EM DEFESA DA VIDA DA ARQUIDIOCESE DO RIO DE JANEIRO  
Homepage: www.defesadavida.com 

E-mail: defesadavida@defesadavida.com 
 

 
MEDITAÇÕES PARA O ROSÁRIO   
Fonte: Padres pela Vida (EUA), em http://www.priestsforlife.org. Adaptado. 

 

MISTÉRIOS GOZOSOS 

A Anunciação – Maria ficou perturbada com a saudação do anjo; mesmo assim, alegrou-se, 

porque sabia que iria fazer a vontade de Deus! Rezemos para que todos aqueles que estão 

confusos por causa de uma gravidez recebam a graça de confiar em Deus! 

A Visitação – Na presença da Virgem Maria, grávida do Menino Jesus, João Batista pulou de 

alegria do ventre de Isabel! Rezemos para que todos compreendam que quando uma mulher 

está grávida, desde o início ela leva uma vida humana em seu ventre! 

O Nascimento – O próprio Deus nasceu como uma criança! Aquele recém-nascido é tão 

pequenino e é Rei! A grandeza de uma pessoa não depende do seu tamanho! Rezemos pelo 

fim do preconceito contra os pequeninos bebês no ventre materno ameaçados pelo mal do 

aborto provocado! 

A Apresentação – O Menino foi apresentado no Templo porque Ele pertence a Deus! 

Rezemos para que todos compreendam que os filhos - ainda no ventre materno ou já nascidos 

- não são propriedade de seus pais, nem do governo, mas apenas de Deus! 

O Encontro do Menino Jesus no Templo – O Menino Jesus tinha o dom da sabedoria, porque 

é Deus! Rezemos para que todos compreendam que os ensinamentos da Igreja, os quais na 

verdade são aqueles do próprio Cristo, sobre a dignidade da vida não são uma opinião, mas a 

verdade!  

MISTÉRIOS LUMINOSOS 

O Batismo de Jesus no rio Jordão – Quando Jesus foi batizado, ouviu-se a voz do Pai: "Este é 

meu Filho muito amado!" Pelo batismo, todos somos chamados a nos tornarmos filhos e 

filhas adotivos de Deus! Rezemos para que as crianças no ventre materno sejam protegidas 

por seus próprios pais e por toda a sociedade, e possam nascer e ser recebidas na comunidade 

Cristã pelo Batismo! 

A transformação da água em vinho nas Bodas de Caná – Jesus revelou Sua glória, fazendo o 

milagre de transformar água em vinho, em Caná da Galiléia! O jovem casal foi agraciado não 

apenas com o vinho, mas com a fé em Cristo! Rezemos para que os casamentos tenham como 

fundamento o Senhor, e sejam abertos ao dom da geração de novas vidas! 

O anúncio do Reino e o convite à Conversão – "Arrependam-se e confiem na Boa Nova!" 

Rezemos para que estas primeiras palavras do ministério público de Jesus possam ser ouvidas 

por todos os que praticam abortos, para que Deus os faça ver o que estão fazendo, os faça 

arrependerem-se, os faça mudar de vida, e lhes dê a graça de experimentarem o Seu perdão! 
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A Transfiguração – No alto da Montanha, os discípulos vêem a glória de Cristo! Rezemos 

para que todos vejam que cada vida humana é um dom preciosíssimo de Deus para toda a 

humanidade, e é um reflexo da glória de Deus! 

A Eucaristia – "Isto é o Meu Corpo, entregue por vós!" A Eucaristia nos ensina como viver e 

como amar! Rezemos para que os pais compreendam que devem colocar a vida de seus filhos 

acima dos seus próprios interesses! 

MISTÉRIOS DOLOROSOS 

A Agonia no Jardim das Oliveiras – Jesus estava sozinho, completamente sozinho, 

abandonado por todos! Rezemos pelas gestantes que estão sofrendo a tentação de praticar um 

aborto, especialmente por aquelas que foram abandonadas por seus esposos ou companheiros! 

Que elas experimentem a presença e a bondade de Deus, e tenham a certeza de que Ele jamais 

abandona qualquer um de Seus filhos!  

A Flagelação – O corpo de Jesus foi flagelado! No aborto, o corpo dos bebês é cortado aos 

pedaços, ou brutalmente sugado, ou quimicamente destruído, e depois jogado numa lata de 

lixo ou escoado pelo ralo! Rezemos para que a sociedade não fique indiferente ao sofrimento 

desses pequenos seres humanos, e faça alguma coisa para mudar essa vergonhosa realidade! 

A Coroação com Espinhos – Jesus sofreu a dor dos espinhos, e o fez silenciosamente! 

Rezemos pelas mulheres e pelos homens que um dia praticaram um ou mais abortos e que 

hoje, em silêncio, sofrem profundamente pelo que fizeram no passado, uma dura realidade 

que eles não conseguem mudar, e pela qual não conseguem perdoar-se. Que Eles possam 

experimentar a graça do verdadeiro arrependimento, e a graça da cura espiritual!  

A Subida ao Monte Calvário – Jesus não foi condenado pela força dos maus, mas pela 

omissão dos bons! A inércia sempre beneficia o opressor, nunca a vítima! Rezemos para que 

nunca fiquemos indiferentes à destruição dos bebês no ventre materno e que, ao contrário, 

lutemos para tentar salvar a vida daqueles que estão em perigo de aborto! 

A Crucificação – Jesus derramou Seu Sangue e deu Sua Vida por nós, para nos reconciliar 

com o Pai! Lembremos das mulheres que morreram dos chamados “abortos legais e seguros” 

nos países onde essa prática está legalizada! Peçamos a Deus que tenha misericórdia de todas 

as vítimas do aborto: os bebês, suas mães, e toda a sociedade, e que Ele livre o nosso país da 

legalização desse crime! 

MISTÉRIOS GLORIOSOS 

A Ressurreição – Cristo está vivo! Derramando o Seu Sangue, Sangue de Deus, Ele destruiu a 

morte, e portanto também o mal do aborto! Rezemos para que todos aqueles que lutam em 

defesa da vida dos bebês no ventre materno perseverem na oração e na ação, na certeza de que 

vencerão – já venceram – em Cristo! 

A Ascensão – Voltando ao Pai, Cristo leva com Ele às alturas do Céu a nossa natureza 

humana, que recebemos no ventre de nossa mãe! Ele nos mostra que Deus Pai nos criou para 

vivermos dignamente neste mundo, e sobretudo para gozarmos da Sua presença por toda a 

eternidade; não para sermos destruídos pelo aborto, e jogados em latas de lixo! Rezemos para 

que todos entendam isso e digam não à prática do aborto e à sua legalização! 
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A Vinda do Espírito Santo – O Espírito Santo é nosso Advogado! Ele nos defende, porque 

não conseguimos fazê-lo sozinhos! Rezemos para que Ele igualmente defenda os bebês no 

ventre materno, e faça de nós Seus instrumentos para que possamos agir em favor daqueles 

que não podem falar por si mesmos! 

A Assunção da Virgem Maria – A Bem-aventurada Virgem Maria foi levada em corpo e alma 

ao Céu porque Ela é a Mãe de Deus! A Assunção de Maria nos lembra que mãe e filho estão 

sempre profundamente unidos! Rezemos para que possamos salvar muitos bebês do aborto e 

para que possamos socorrer suas mães em suas maiores necessidades, sobretudo as 

espirituais! 

A Coroação da Virgem Maria no Céu – Maria é a Rainha do Universo! A Igreja nos ensina 

que ela é a maior de todas as criaturas, abaixo apenas do próprio Deus! A Igreja reconhece e 

celebra a dignidade da mulher! Rezemos para que as mulheres reconheçam e celebrem o dom 

de poderem gerar novas vidas e também o dom de poderem educar seus filhos para viverem o 

Amor a Deus e o amor ao próximo! 

 

 

 

Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós! 


