ORIGEM DO ROSÁRIO
Na Europa a oração se chamava – ORAÇÃO DO ROSÁRIO. No Brasil ela se
chama – ORAÇÃO DO TERÇO, por ser a 3ª parte de todo o Rosário. Por que
se chamava Oração do Rosário? Porque Rosário significava um jardim de rosas
ou simplesmente um ramo ou coroa de rosas. Por que rosa? Por que Maria SS.
era conhecida como rosa, a flor mais perfumada e linda. A oração do Rosário
começou quando os beneditinos cantavam os salmos ( que são 150) em latim, e,
a maioria das pessoas não entendiam, mas achavam muito lindo; começaram a
pegar pedrinhas, contavam 150 e rezavam todas em Ave-Maria. Mais tarde,
fizeram nós em cordões, para rezar as Ave-Marias, até que foram divididas em
10 por 10, no meio 1 Pai-Nosso. Depois começaram a contemplar em cada 10
Ave-Maria as alegrias de Maria. A Anunciação do Anjo, A visitação a Isabel, O
nascimento de Jesus, A ressurreição, A vinda do Espírito Santo, A Assunção e a
coroação no Céu. Algum tempo depois, um sacerdote dividiu em mistérios:
Mistérios Gozosos (alegria), M. Dolorosos (Dor), M. Gloriosos (Gloria), em
seguida os franciscanos colocaram a Cruz na ponta e as primeiras contas, porque
tinham feito o Rosário em contas de vários tipos. Também conta-se que foi São
Thomas Becket, lá pelo século XV, que fez as divisões e colocou os mistérios
(**). São Domingos de Gusmão estava muito aflito com uma heresia na época.
Ao entrar em uma igreja, no ano de 1328, N. Sra. lhe apareceu e disse: Que a
partir daquele dia difundisse e rezasse muito o Rosário que alcançaria
acabar com a heresia. Assim aconteceu e ele, junto com várias senhoras que o
acompanhavam, fundou a Ordem Dominicana (Ordem de S. Domingos) e
seus seguidores seriam eternos oradores do Rosário. Por isso, S. Domingos ficou
sendo o Pe. Padroeiro desta devoção. Em 1475, o dominicano Frei Alano de La
Roche propagou a devoção chamando-a de Saltério de N.Sra. Os Salmos
tinham o nome de Saltério, porque Davi acompanhava com um instrumento feito
um pianinho, que se chamava Saltério e, como eram 150 ªM., ele deu este nome.
Em seguida, vem a parte mais importante aplicada ao Rosário: no ano de 1571, o
Papa Pio V, que era Dominicano e grande devoto do Rosário, na eminência de
acontecer uma batalha em que a cristandade na Europa e talvez no mundo
inteiro estivesse em perigo; pois, os mulçumanos estavam para invadi-la, sendo
a desigualdade de condições dos cristãos contra os turcos mulçumanos, O Papa
Pio V fundou a “Liga em Defesa da Cristandade”. Apesar de serem em
número bem inferior aos turcos, os cristãos tinham 3 embarcações e os turcos
tinham 20, Pio V recomendou calorosamente que os combatentes tivessem em
uma das mãos a espada e na outra, o Rosário, rezando a Maria SS. o tempo todo.
Todos obedeceram. O ponto alta dessa batalha foi em Lepanto, litoral da
Grécia, no dia 07/10/1571. De dentro da Capela Sistina Pio V assistiu ao
combate com a Vitória da “Liga em Defesa da Cristandade”, atribuindo à
intercessão de Maria SS., pelo que aconteceu, dedicou este dia a N. Sra. da
Vitória. Seis meses depois ele faleceu, sendo canonizado Santo pelo milagre de
assistir da Capela aquela Vitória. foi eleito Papa Gregório XIII que dedicou
(**) conforme informação no periódico - A Semente da Paróquia de São Sebastião – Itaipu – Niterói no
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aquele dia a N.Sra. do Rosário, por que foi a Virgem do Rosário que intercedeu
pela Vitória. Existe uma outra versão: D. Eugênio de Araújo Sales no dia
12/12/08 escreveu no Testemunho de Fé que no ano de 1716 o Papa Clemente
XI instituiu a Festa do Rosário, neste dia, 07/10.
O Senado de Veneza na época mandou colocar a seguinte frase:
“Nem as tropas, nem as armas, nem os comandantes, mas a Virgem do
Rosário é que nos deu a Vitória”.
Na imagem de N.Sra. do Rosário, ajoelhado do lado direito, está a imagem de
São Domingos de Gusmão, devoto, propagador da devoção do rosário, e , do
lado esquerdo, Santa Catarina de Sena, que além de devota do Rosário e
dominicana, também ajudou a difundi-lo. No ano de 2002 à 2003 quando se
comemorou 431 anos desta Vitória, o Papa João Paulo II instituiu o Ano do
Rosário da Virgem Maria e compôs os Mistérios Luminosos (Luz)( *).
Hoje o Brasil, já não é mais a 3ª parte do Rosário (150 Aves Maria) e sim a 4ª
parte.
Com o novo Mistério são 200 Aves Maria
Os Mistérios Luminosos contempla-se a vida pública de Jesus.
(*) – Os Mistérios Luminosos (Luz) são os seguintes:
1º Mistério: Batismo de Jesus no Jordão
2º Mistério: As Bodas de Caná
3º Mistério: Anúncio do Reino de Deus, pregando
arrependimento e conversão
4º Mistério: A transfiguração no Monte Tabor
5º Mistério: A última ceia com a instituição da Eucaristia,
o Mistério Pascal.

SALVE MARIA!
Por IRENE FONTES – Palestra para a Liga Católica no dia ___/___/______.
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