
de línguas; a outro, por fim, a interpretação das 
línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos 
estes dons, repartindo a cada um como lhe apraz. 
[...]Ora, vós sois o corpo de Cristo e cada um, de 
sua parte, é um dos seus membros. Na Igreja, 
Deus constituiu primeiramente os apóstolos, em 
segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os 
doutores, depois os que têm o dom dos milagres, 
o dom de curar, de socorrer, de governar, de 
falar diversas línguas. São todos apóstolos? São 
todos profetas? São todos doutores? Fazem todos 
milagres? Têm todos a graça de curar? Falam 
todos em diversas línguas? Interpretam todos? 
Aspirai aos dons superiores. E agora, ainda vou 
indicar-vos o caminho mais excelente de todos.  
(1 Cor. 12, 1; 4-11; 27-31).

Ao meditar este quarto mistério, rezemos pelos povos 
da Oceania e por suas intenções. Rezemos pelo Comitê 
Executivo e Conselho do ICCRS, ISAO (Sub-Comitê do 
ICCRS para a Ásia e Oceania), Fraternidade Católica, por 
todos os líderes e fiéis da RCC, e por todos os que servem 
na evangelização no continente. 
Rezemos pelo Continente: Para que a dimensão 
Pentecostal da igreja se concretize cada vez mais entre 
todos os Cristãos da Oceania.
Rezemos pelo Mundo: Para que cada comunidade Cristã 
promova uma maior abertura para receber os carismas e, 
para o seu uso generoso nos ministérios da Igreja.

E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai 
o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for 
batizado será salvo, mas quem não crer será 
condenado. Estes milagres acompanharão os que 
crerem: expulsarão os demônios em meu nome, 
falarão novas línguas, manusearão serpentes e, 
se beberem algum veneno mortal, não lhes fará 
mal; imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão 
curados. Depois que o Senhor Jesus lhes falou, foi 
levado ao céu e está sentado à direita de Deus. Os 
discípulos partiram e pregaram por toda parte. 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
Amém.
Creio em Deus Pai, todo poderoso, criador do céu e 
da terra e em Jesus Cristo seu único filho, Nosso Sen-
hor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, 
nasceu da Virgem Maria, Padeceu sob Poncio Pilatos, 
Foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão 
dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos 
céus, está sentado à direita de Deus Pai, todo pode-
roso, 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 
ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.

Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o 
Vosso nome. Venha a nós o Vosso Reino, seja fei-
ta a Vossa vontade, assim na Terra como no Céu.                                                                                                                                             
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos 
as nossas ofensas assim como nós perdoamos a 

Quinto Mistério: Ide por todo o mundo

O Senhor cooperava com eles e confirmava a sua 
palavra com os milagres que a acompanhavam. 
(Marcos 16, 15-20).

Ao meditar este quinto mistério, rezemos pelos povos da 
Ásia e por todas as suas intenções. Rezemos pelo Comitê 
Executivo e Conselho do ICCRS, ISAO (Sub-Comitê do 
ICCRS para a Ásia e Oceania), Fraternidade Católica, por 
todos os líderes e fiéis da RCC, e por todos os que servem 
na evangelização no continente.
Rezemos pelo Continente: Para que a Ásia se abra à Boa 
Nova de Jesus Cristo, pela paz entre as diferentes religiões 
e denominações e para que, aos pobres sejam aceitos 
e tratados com justiça, dando o seu lugar de direito na 
sociedade. 
Rezemos pelo Mundo: Para que os Cristãos, pela ação 
santificadora do Espírito Santo, possam  transformar o 
mundo e encarnar os valores do Evangelho em todas as 
dimensões da sociedade humana. 

Rezemos especialmente por toda a Igreja, pelo Santo Papa, 
Bispos, Padres, homens e mulheres consagrados, Missio-
nários e por todos os fiéis.

Rezemos também pelo ICCRS e pelo Escritório da Fraterni-
dade Católica no Vaticano, para que possam fielmente cum-
prir a sua missão. Também rezamos por seus funcionários, 
necessidades e recursos financeiros. 

Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança 
nossa, salve! A vós bradamos os degradados filhos de Eva; A 
vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. 
Eia pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordio-
sos a nós volvei; E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, 
bendito fruto do 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. Amém.

Oremos: Ó Deus, cujo Filho Unigênito, por sua vida, morte e 
ressurreição, nos obteve o prêmio da salvação eterna, conce-
dei-nos, nós Vo-lo pedimos que, meditando estes mistérios 
do Sacratíssimo Rosário da Bem-Aventurada Virgem Maria, 
imitemos o que contém e consigamos o que prometem. Pelo 
mesmo Cristo, Senhor Nosso. Amém.
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quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em 
tentação, mas livrai-nos do mal. Amém!
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, 
bendita sois Vós entre as mulheres, e bendito é o 
fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de 
Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da 
nossa morte. Amém. 
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Assim 
como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Ó meu bom Jesus! Perdoai-nos e livrai-nos do fogo 
do inferno. Levai as almas para o céu e socorrei , 
principalmente , as que mais precisarem. Amém. 
Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós.

Eu vos retirarei do meio das nações, eu vos reuni-
rei de todos os lugares, e vos conduzirei ao vos-
so solo. Derramarei sobre vós águas puras, que 
vos purificarão de todas as vossas imundícies e 
de todas as vossas abominações. Dar-vos-ei um 
coração novo e em vós porei um espírito novo; 
tirar-vos-ei do peito o coração de pedra e dar-
vos-ei um coração de carne. Dentro de vós me-
terei meu espírito, fazendo com que obedeçais 
às minhas leis e sigais e observeis os meus pre-
ceitos. Habitareis a terra de que fiz presente a 
vossos pais; sereis meu povo, e serei vosso Deus. 
(Ezequie, 36, 24-28).

Ao meditar este primeiro mistério, rezemos pelos povos 
da África e por suas intenções. Rezemos pelo Comitê 
Executivo e Conselho do ICCRS, AFSCI (Sub-Comitê 
Africano do ICCRS), Fraternidade Católica, por todos 
os líderes e fiéis da RCC, e por todos os que servem na 
evangelização no continente.
Rezemos pelo Continente: Pelo fim das guerras, 
perseguições e violência, pelo crescimento pacífico 
da jovem Igreja Católica na África; e para que todos os 
programas de desenvolvimento e ajuda defendam a 
dignidade da vida humana.
Rezemos pelo Mundo:  Para que cada Cristão no mundo 
compreenda que a grande promessa do Espírito é para 
todos os povos e gerações.

Quando todo o povo ia sendo batizado, também 
Jesus o foi. E estando ele a orar, o céu se abriu 
e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma 
corpórea, como uma pomba; e veio do céu uma 
voz: Tu és o meu Filho bem-amado; em ti ponho 
minha afeição.[...]Jesus então, cheio da força 
do Espírito, voltou para a Galiléia. E a sua fama 
divulgou-se por toda a região. Ele ensinava nas 
sinagogas e era aclamado por todos. Dirigiu-se a 
Nazaré, onde se havia criado. Entrou na sinagoga 
em dia de sábado, segundo o seu costume, e 
levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do 
profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a 
passagem onde está escrito. O Espírito do Senhor 
está sobre mim, porque me ungiu; e enviou-
me para anunciar a boa nova aos pobres, para 
sarar os contritos de coração, para anunciar aos 
cativos a redenção, aos cegos a restauração da 
vista, para pôr em liberdade os cativos, para 
publicar o ano da graça do Senhor. (Lucas 3, 21-
22; 4, 14-19).

Ao meditar este segundo mistério, rezemos pelos povos 
da América e por suas intenções. Rezemos pelo Comitê 
Executivo e Conselho do ICCRS, CONCCLAT, Fraternidade 
Católica, por todos os líderes e fiéis da RCC, e por todos os 
que servem na evangelização no continente.
Rezemos pelo Continente: Para que a Igreja possa 
descobrir novas formas de tornar a vida no Espírito Santo 
uma realidade que permeia todos os aspectos da vida 
humana, promovendo assim a justiça e a paz em todo o 
continente da América.
Rezemos pelo Mundo: Para que cada Cristão tenha um 
encontro pessoal com Jesus Cristo e receba o Batismo no 
Espírito Santo.

Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: Tudo 
está consumado. Inclinou a cabeça e rendeu 
o espírito. Os judeus temeram que os corpos 
ficassem na cruz durante o sábado, porque já era 

a Preparação e esse sábado era particularmente 
solene. Rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem 
as pernas e fossem retirados. Vieram os soldados 
e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que 
com ele foram crucificados. Chegando, porém, a 
Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram 
as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o 
lado com uma lança e, imediatamente, saiu 
sangue e água. O que foi testemunha desse fato 
o atesta (e o seu testemunho é digno de fé, e ele 
sabe que diz a verdade), a fim de que vós creiais  
(João 19, 30-35).

Ao meditar este terceiro mistério, rezemos pelos povos 
da Europa e por suas intenções. Rezemos pelo Comitê 
Executivo e Conselho do ICCRS, ESCI  (Sub-Comitê Europeu 
do ICCRS), Fraternidade Católica, por todos os líderes e 
fiéis da RCC, e por todos os que servem na evangelização 
no continente.
Rezemos pelo Continente: Para que a Europa possa 
preservar, desenvolver e compartilhar suas ricas 
tradições Cristãs; pela unidade entre todos os cristãos, 
e pelos imigrantes e marginalizados. Também rezemos 
pelos doentes em nossas famílias, comunidades e no 
mundo.
Rezemos pelo Mundo: Para que a RCC, pela graça e poder 
do Espírito Santo, promova a graça do Batismo no Espírito 
Santo em todo o mundo.

A respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero 
que vivais na ignorância [...]. Há diversidade 
de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são 
diversos, mas um só é o Senhor. Há também 
diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera 
tudo em todos. A cada um é dada a manifestação 
do Espírito para proveito comum. A um é dada 
pelo Espírito uma palavra de sabedoria; a outro, 
uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito; 
a outro, a fé, pelo mesmo Espírito; a outro, a graça 
de curar as doenças, no mesmo Espírito; a outro, 
o dom de milagres; a outro, a profecia; a outro, o 
discernimento dos espíritos; a outro, a variedade 

Primeiro Mistério: A Promessa do Espírito

Segundo Mistério: O Batismo de Jesus

Terceiro Mistério: A Efusão do Espírito

Quarto Mistério: Carismas para a Igreja


