
A romaria do mês de Maio
seguindo os passos de S. Josemaria

S. Josemaria sugeria um pre-
sente para oferecer a Nossa
Senhora durante o mês de
Maio: ir visitá-la a um san-
tuário dedicado à Mãe de
Deus e rezar o Rosário.

O fundador do Opus Dei fazia
essas visitas acompanhado
por poucas pessoas, 
caminhando a pé até ao san-
tuário, e falando com Nossa
Senhora com piedade filial.

Dizia S. Josemaria: "Oxalá
saibas e queiras semear a
paz e a alegria por todo o
mundo, com esta admirável
devoção mariana e com a tua
caridade vigilante".

www.opusdei.org. Ladainha de: www.vatican.va Virgem Negra do Santuário de Altötting (Baviera).

MISTÉRIOS GOZOSOS 
1º A anunciação do Anjo à Virgem
Maria
2º A visita de Maria a Santa Isabel
3º O nascimento de Jesus em
Belém
4º A apresentação de Jesus no
Templo
5º A perda e encontro de Jesus no
Templo

MISTÉRIOS DOLOROSOS 
1º Agonia de Jesus no Horto das
Oliveiras 
2º Flagelação de Jesus, preso à
coluna 
3º Coroação de espinhos 
4º Jesus carrega a cruz a caminho
do Calvário 
5º Jesus é crucificado e morre na
cruz 

MISTÉRIOS GLORIOSOS 
1º A ressurreição de Jesus 
2º A ascensão de Jesus ao céu 
3º A descida do Espírito Santo 
4º A assunção da Santíssima
Virgem ao céu 
5º A coroação de Nossa Senhora,
como Rainha do céu e da terra 

MISTÉRIOS LUMINOSOS
1º O baptismo de Jesus no Jordão
2º A auto-revelação de Jesus nas
bodas de Caná
3º O anúncio do Reino e o convite à
conversão
4º A transfiguração de Jesus no
Tabor 
5º A instituição da Eucaristia 

Ladainha de Nossa Senhora

Senhor, tende piedade de nós,
Senhor, tende... 
Jesus Cristo, ...
Jesus Cristo, 
Senhor, tende piedade de nós,
Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, ouvi-nos,
Jesus Cristo, ouvi-nos.
Jesus Cristo, atendei-nos,
Jesus Cristo, atendei-nos.

Pai do Céu, que sois Deus,
tende piedade de nós.

Filho Redentor do mundo, que sois
Deus...
Espírito Santo, que sois Deus....
Santíssima Trindade, que sois um
só Deus...

Santa Maria, rogai por nós.
Santa Mãe de Deus, ...
Santa Virgem das Virgens
Mãe de Cristo
Mãe da Igreja
Mãe da divina graça 
Mãe puríssima
Mãe castíssima
Mãe imaculada
Mãe intemerata
Mãe amável
Mãe admirável
Mãe do bom conselho    
Mãe do Criador
Mãe do Salvador    
Virgem prudentíssima
Virgem venerável
Virgem louvável
Virgem poderosa
Virgem clemente    
Virgem fiel
Espelho da justiça
Sede de sabedoria
Causa da nossa alegria
Vaso espiritual
Vaso honorífico
Vaso insigne de devoção
Rosa Mística
Torre de David
Torre de marfim
Casa de ouro
Arca da Aliança
Porta do Céu
Estrela da manhã
Saúde dos enfermos
Refúgio dos pecadores
Consoladora dos aflitos
Auxílio dos cristãos
Rainha dos Anjos
Rainha dos Patriarcas
Rainha dos Profetas
Rainha dos Apóstolos
Rainha dos Mártires
Rainha dos Confessores
Rainha das Virgens
Rainha concebida sem mácula de
pecado original
Rainha elevada ao Céu em corpo e
alma
Rainha do santíssimo Rosário

Rainha da família
Rainha da paz.

Cordeiro de Deus que tirais o peca-
do do mundo, perdoai-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus que tirais o peca-
do do mundo, ouvi-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus que tirais o peca-
do do mundo, dai-nos a paz.

Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.
Para que sejamos dignos das pro-
messas de Cristo.

Oremos: 

Senhor Deus, nós Vos suplicamos
que concedais aos vossos servos
perpétua saúde de alma e de corpo;
e que pela gloriosa intercessão da
Bem-aventurada sempre Virgem
Maria, sejamos livres dos males
presentes e gozemos da eterna ale-
gria.

Por Nosso Senhor Jesus Cristo
Vosso Filho que é Deus convosco
na unidade do Espírito Santo.
Amen.



... seguindo os passos de S. Josemaria

"Decidida a ida a Sonsoles,
quis celebrar a Santa Missa
(...) antes de empreender o
caminho para Ávila. Na
Missa, ao fazer o memento,
pedi ao nosso Jesus com
empenho muito especial -
mais do que meu - que
aumentasse em nós - na
Obra - o Amor a Maria, e
que este Amor se traduzis-
se em factos. 

Já no comboio, sem querer,
fui a pensar na mesma
coisa; Nossa Senhora está
contente, sem dúvida, com
o nosso carinho, cristaliza-
do em costumes virilmente
marianos: a sua imagem,
sempre com os nossos; a
saudação filial, ao entrar e
ao sair do quarto; os pobres
da Virgem; a colecta dos
sábados; omnes... ad Jesum

per Mariam; Cristo, Maria,
o Papa... Mas, no mês de
Maio, era preciso mais
qualquer coisa. Então,
entrevi a "Romaria de
Maio", como costume que
se há-de implantar - que se
implantou - na Obra".

Sem entrarem no recinto
amuralhado, encaminharam-
se directamente para a ermi-
da. De longe, viam o santuá-
rio no alto da ladeira.
Rezaram um terço na subida;
outro lá dentro, diante da
imagem de Nossa Senhora,
no meio de ex-votos e oferen-
das; e a terceira parte do
rosário, de regresso para a
estação de Ávila. Das inci-
dências da romaria, retirou o
sacerdote motivo para fazer
aos seus algumas considera-
ções sobre a perseverança:

"Desde Ávila
- conta - que
vínhamos
contemplan-
do o
Santuário, e -
como é natu-
ral - ao che-
gar à falda do
monte des-
apareceu da
nossa vista a
Casa de
Maria.

Comentámos: assim faz
Deus connosco muitas
vezes. Mostra-nos clara-
mente o fim, e dá-no-lo a
contemplar, para nos fir-
mar no caminho da sua
amabilíssima Vontade. E,
quando já estamos perto
d'Ele, deixa-nos nas trevas,
parecendo abandonar-nos. 

É a hora da tentação: dúvi-
das, lutas, escuridão, cansa-
ço, desejo de nos sentarmos
no caminho... Mas não:
adiante. A hora da tentação
é também a hora da Fé e do
abandono filial no Pai-Deus.

Fora com as dúvidas, as
vacilações e as indecisões!
Vi o caminho, empreendi-o
e sigo-o. Encosta acima,
vamos, vamos! Afogando-
me pelo esforço: mas sem
me deter a apanhar as flo-
res que, à direita e à
esquerda, me proporcionam
um momento de descanso e
o encanto do seu aroma e
da sua cor... e da sua posse:
sei muito bem, por expe-
riências amargas, que é
coisa de um instante pegar
nelas e murcharem: e para
mim, não há nelas nem
cores, nem aromas, nem
paz".

Em recordação dessa roma-
ria, o Padre Josemaria guar-
dava numa pequena arqueta
um punhado de espigas,
como símbolo e esperança da
fecundidade apostólica do
mês de Maio".

(Texto de "Josemaria Escrivá -
Fundador do Opus Dei". 

A. Vázquez de
Prada.

2 de Maio de 1935. Nesta
data, S. Josemaria iniciou no
Opus Dei o costume da roma-
ria mariana no mês de Maio.
Naquele dia, acompanhado
por dois estudantes, peregri-

nou a Ávila (Espanha) para
honrar a Virgem Maria na
ermida de Nossa Senhora de
Sonsoles. Queria agradecer,
de uma maneira especial, os
favores que dela tinha rece-

bido durante o ano. Este é o
relato daquela primeira
romaria. Desde então, é
dessa maneira que milhares
de pessoas honram Nossa
Senhora.

www.opusdei.org


