
O Rosário

REZANDO E VIVENDO O ROSÁRIO
COM O SERVO DE DEUS JOÃO LUIZ POZZOBON 

ANIMADOR 1: Irmãos e Irmãs, somos convidados a fechar as portas dos sentidos, e deixar que uma clara luz 

penetre as nossas almas; para que nos introduzamos profundamente no mistério da redenção. Queremos hoje, à 

luz da vida de João Luiz Pozzobon e refletindo sobre os Pilares da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil (2019-

2023), acompanhar, em silêncio, o Redentor, no caminho que o vemos percorrer no rosário, em união com a sua 

corajosa Mãe e Companheira, a quem Ele constitui sua Consorte e Colaboradora. Que Deus, nos conceda a graça de 

captar com o coração o que o rosário nos diz: e o que fazemos e evitamos seja conforme ao que cada mistério nos 

propõe. Para isso cantando invoquemos a Santíssima Trindade. 

(CANTANDO: EM NOME DO PAI, EM NOME DO FILHO...)

ANIMADOR 2: As Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil (2019-2023) ressaltam a realidade 

da cultura urbana, presente também nas regiões interioranas. Convidam a olhar a experiência das comunidades 

primitivas e, a partir delas, formar, neste momento da história, comunidades eclesiais missionárias. Estão 

estruturadas a partir da imagem da comunidade cristã como “casa”, tendo por eixo central a Comunidade 

Eclesial Missionária, sustentada por “quatro pilares”. Quatro Pilares que refletiremos ao longo do terço, que estão 

vinculados à vida de Maria.  Confiantes na Igreja, conduzida pelo Espírito Santo, a novos caminhos de evangelização, 

professemos a nossa fé. 

• Creio em Deus Pai, todo poderoso...
• Pai nosso...

ANIMADOR 3: João Luiz Pozzobon - Um homem que caminhou na vida pelas mãos de Maria a luz dos mistérios 

da Redenção. Ele foi o que disse São João Paulo II: “Um desses homens que nas condições ordinárias da vida no 

mundo e no estado conjugal... dá um testemunho de uma vida santa e podem ser exemplos para os demais”. Como 

na vida de João Luiz Pozzobon, Maria a Estrela da nova evangelização, nos impulsione na Fé, na Esperança e na 
Caridade. 

• 3 Ave-Marias

MISTÉRIOS DA ALEGRIA
ANIMADOR 1: Em união com Maria, o Sr. João viveu os mistérios gozosos de sua vida seguindo o exemplo da 

Sagrada Família, cumprindo sua missão com amor e alegria, “como um homem novo” que luta pela santidade da 

vida diária.

1º. Mistério – A anunciação do Anjo a Maria. (Lc 1,26-38)

ANIMADOR 1: Como Maria na Anunciação, o Sr. João dá o “Sim” à missão que Deus lhe confia: cuidar de sua 

família e realizar a Campanha do Rosário: “Entendi a missão e por ela minha entrega foi total”. Ele disse à Mãe de 

Deus: “tenho sete filhos, tenho uma esposa. Porém, se Deus quer que realize esta missão, um homem pode cuidar 



de sua família, pode fazer tudo. Um único homem pode mover o mundo, se for a vontade de Deus”.

ANIMADOR 2: A Ação Evangelizadora nos propõe como um dos Pilares de sustentação da missão a Palavra. 

João Luiz Pozzobon, assim como Maria, acolheu em primeiro lugar em sua vida a “Palavra de Deus” e entendeu a 

missão, confiante que todo o resto lhe seria providenciado. Rezemos para que nossas comunidades sejam casas de 

iniciação à vida cristã e da animação bíblica da vida e da pastoral. 

Rezemos: Mãe, ajuda-nos a cumprir a nossa missão na terra, colaborando com a missão da Igreja. 
• * Pai Nosso - 10 Ave-Marias – Glória.
• Canto – Refrão

2º Mistério – A visita de Maria a sua prima Isabel. (Lc 1,39-56)

ANIMADOR 3: Como Maria que atravessa com sacrifício montanhas e desertos para ajudar a Isabel, o Sr. João 

caminha incansavelmente, levando sobre o seu ombro a Virgem Maria e Jesus. Nada o detém, nem a chuva, nem 

o barro, nem as noites escuras. Por amor, entra em cada casa e se aproxima dos mais pobres, dos enfermos, dos 

presos, para rezar com eles o Rosário. Quer ajudar a todos a viver o Evangelho, salvar a todas as famílias.

ANIMADOR 1: A Ação Evangelizadora nos apresenta como um dos pilares de sustentação da comunidade 

Eclesial a Ação Missionária. João Luiz Pozzobon compreendeu que a missão é a essência de todo o Batizado. 

Rezemos para que nossas comunidades compreendam que o batismo nos torna missionários e que estamos em 

estado permanente de missão. 

Rezemos: Mãe, dá-nos um coração generoso e grande, disposto a ajudar sempre os demais, a romper 
barreiras e construir pontes. 

• * Pai Nosso - 10 Ave-Marias – Glória.
• Canto- Refrão

3º Mistério – O Nascimento de Jesus em Belém. (Lc 2,1-21)
ANIMADOR 2: O espírito da Sagrada Família, o exemplo de Jesus, José e Maria vão penetrando no lar e no 

pequeno armazém do Sr. João. É justo em suas contas, pontual em seus pagamentos, e em seu pátio há uma mesa 

redonda onde dá de comer aos mais necessitados. Terminado o seu trabalho, brinca com seus filhos para que sua 

mulher possa preparar a refeição. Em família, rezam juntos o Rosário. Cada manhã racha lenha, ordenha e prepara 

um café para levar à sua mulher na cama. “Um cafezinho não é nada, diz, mas significa amor”.

ANIMADOR 3: A Ação Evangelizadora nos aponta a Caridade como um dos pilares de sustentação da 

comunidade Eclesial. João Luiz Pozzobon, foi um homem muito orgânico, e na sua simplicidade soube unir a 

natureza a graça. Entendeu que Jesus se encarnou para que todos tivessem vida, e vida em abundância. Vivia 

da oração. Rezava, mas também agia, a Vila Nobre da Caridade é um dos exemplos concretos de seu apostolado. 

Rezemos para que nossas comunidades sejam verdadeiras promotoras da vida plena e da dignidade humana. 

Rezemos: Mãe, queremos ser em nossas famílias, comunidades e sociedade, instrumentos de amor, união 
e de vida plena. 

• * Pai Nosso - 10 Ave-Marias – Glória.
• Canto - Refrão

4º Mistério – A apresentação de Jesus no Templo. (Lc 2,22-40)

ANIMADOR 1: Como Jesus, o Sr. João se entrega nas mãos de Maria disposto a deixar-se guiar e educar por 

Ela: “Eu me coloco como um pequeno instrumento, como um menino. Que ela me leve onde quiser. Eu iria aonde 

ela me indicasse”, diz e experimenta ao longo de toda a sua vida, o poder e a bondade de Maria, sua aliada. “Ela 

sempre me acompanhou”.



ANIMADOR 2: A Ação Evangelizadora nos apresenta também o PÃO como um dos pilares de sustentação da 

Comunidade Eclesial. A Exemplo de Maria e José que apresentam Jesus no templo, João Luiz Pozzobon sabia da 

importância da espiritualidade e dos sacramentos, na vivência sadia e completa do cristão. Ele se preocupou em 

seu apostolado com a catequese, a oração do terço e em proporcionar às pessoas missionadas os sacramentos, da 

iniciação, da cura e do serviço. Rezemos para que nossas comunidades vivam de uma autêntica espiritualidade e 

liturgia, que nos configurem a pessoa de Jesus.  
Rezemos: Mãe, em cada momento de nossas vidas queremos deixar-nos guiar por teu amor de Mãe, que 
nos educa para sermos a Imagem de Cristo.

• * Pai Nosso - 10 Ave-Marias – Glória.
• Canto - Refrão

5º. Mistério – A perda e o encontro do Menino Jesus no templo, em Jerusalém. (Lc 2,41-51)

ANIMADOR 3: O Sr. João contempla Maria que, durante três dias, procura incansavelmente seu Menino Jesus 

que tinha se perdido. Compreende que a Mãe de Deus quer sair agora e buscar a todos os seus filhos, para que 

nenhum se perca. Por isso, percorre 140.000 km com a Mãe Peregrina no ombro. “Eu era o burrinho que a levava”, 

dirá. E “juntos os dois” chegam “àqueles de outros credos para rezar com eles o Rosário, oração que abriu muitas 

portas e milhares de corações”.

ANIMADOR 1: As Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora estão estruturadas a partir da imagem da 

comunidade cristã como “casa”, tendo por eixo central a Comunidade Eclesial Missionária. Casa essa que 

está de portas abertas para acolher os que chegam, e para que saiam em missão os que já fizeram uma forte 

experiência com Cristo. João Luiz Pozzobon compreendeu o desejo de Maria. Ele iniciou a campanha do Rosário 

que se expandiu além de Santa Maria/RS e essa é a atitude de uma Mãe inquieta e de um homem generoso. De 

que depende a Campanha hoje? Que existam novos “Pozzobons”! Quem quer ser Pozzobon? Rezemos para que 

nossas comunidades sejam casas de acolhida e envio missionário e assim surjam novos homens generosos que 

contribuam com a missão da Igreja. 

Rezemos: Mãe, que por nossas orações e nossos trabalhos oferecidos ao Capital de Graças de teu Santuário 
possa chegar a muitos para salvá-los.

• * Pai Nosso - 10 Ave-Marias – Glória.
• Canto - Refrão

ANIMADOR 2: Pelos sagrados mistérios da redenção te pedimos, Pai, que estejamos na graça diante de ti, e 

Schoenstatt floresça como um jardim de Deus, cresça profundamente na Igreja, sob o cuidado de Nossa Senhora 

Três Vezes Admirável, qual prado de sol da Santíssima Trindade. Amém. 
• Salve Rainha

ANIMADOR 1: Na Aliança de Amor consagramo-nos nova e mais profundamente à nossa Mãe, Rainha e 

Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt. Que ela nos conceda a graça de viver o que rezamos e a nossa 

vida seja um hino de louvor e gratidão a Deus Trino.

• Consagração (pode-se rezar ou cantar): Ó minha Senhora, ó minha Mãe...
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