
NU-GEN-687 
2021-01-18 

 

Rosarium_Montfort_EurHope 
 

A iniciativa 

Ao concluir as suas missões, São Luís Maria exortava os cristãos a assumir o compromisso de rezar 

o Rosário para alcançarem a graça da perseverança. Também nós, ao concluir o ano monfortino na 

Europa 2020, queremo-nos empenhar a rezar pelo futuro do Continente e da missão monfortina na 

Europa através da iniciativa do Rosário em videoconferência na primeira segunda-feira do mês. Uma 

vez que esta iniciativa, que chamamos “Rosarium_Montfort_EurHope”, pretende promover a 

unidade na diversidade das expressões linguísticas que caracterizam a nossa presença na Europa, a 

primeira parte de cada Ave Maria será rezada por solistas voluntários em várias línguas e 

responderemos em latim. A oração será introduzida de vez em quando por uma ou mais fotos de 

cada comunidade da Europa na sua respetiva vez, que permitirá conhecermo-nos melhor e a 

apoiarmo-nos na oração. No fim do Rosário haverá a bela oração à Virgem Maria pela Europa 

composta pelo papa São João Paulo II e a bênção final.  

 

Quando: Toda a primeira segunda-feira do mês do ano 2021 

(04/01; 01/02; 01/03; 05/04; 03/05; 07/06; 05/07; 02/08; 06/09; 04/10; 01/11; 06/12). 

 

Horário: 21:00 horário de Roma 

 

Execução: 

Imagem/ens (foto, PowerPoint, etc. ) de uma 

comunidade monfortina da Europa.  

Rosário 

Oração à Virgem Maria pela Europa 

Bênção final 

 

As línguas:  

Anúncio dos mistérios: em francês / inglês / 

italiano.  

Pai Nosso: em latim.  

Ave Maria: a 1ªparte nas diversas línguas; 2º parte 

em latim ao cuidado do animador.  

Glória (em latim – cantado) 

Oração à Virgem Maria pela Europa (a cada vez 

numa língua diferente) 

 

Como participar 

Uma vez descarregado o programa Zoom, é suficiente responder livremente ao convite que a cada 

vez recebereis via email, abrindo o Link. Cada participante pode também alargar a participação a 

outras pessoas (confrades, leigos, sacerdotes diocesanos, grupos, etc.) simplesmente partilhando o 

mesmo email recebido. Pode-se receber o convite também através do WhatsApp.  

 

Na esperança de nos encontrarmos no próximo Rosário para rezarmos juntos, desejamos a todos 

um feliz 2021. 

 

 
A administração geral, SMM 


