NOSSA SENHORA ROSA MÍSTICA

Oração

Sacrifício

Penitência

Foi em Montichiari, norte da Itália, que Nossa Senhora agraciou a humilde
enfermeira Pierina Gilli com suas aparições sob o título de Maria Rosa Mística. As aparições
aconteceram de 13 de julho de 1947 até o ano de 1976. A Senhora Rosa Mística fez um urgente
apelo de ORAÇÃO, SACRIFÍCIO E PENITÊNCIA, revelando assim o significado das três
rosas que carrega em seu peito. Revelou também:

- a Medalha da Rosa Mística (1);
- o Terço das Lágrimas de Sangue (2);
- a Hora da Graça Universal (3);
- uma Fonte Milagrosa, e
- a Trezena (Nossa Senhora pediu que o dia 13 de cada mês seja consagrado a uma
especial devoção a Ela, preparando-nos com a oração dos 12 dias anteriores; e que o dia 13 de
julho de cada ano seja festejado em honra de “Maria Rosa Mística”).

(1) Medalha da Rosa Mística

Maria Santíssima apareceu à Pierina Gilli, como sempre, com seu manto cândido, peito
adornado com três rosas: branca, vermelha e amarelo-ouro. De seu braço direito pende um
rosário de grandes dimensões que termina em uma medalha, em vez da cruz. Portanto, tendo
os braços abertos, a Virgem mostrou uma medalha redonda dourada em ambas as palmas
das mãos.Sobre a da mão direita Pierina viu impressa a figura de Maria, de pé, no topo da
escada com as mãos unidas e a cabeça, como sempre, inclinada para a frente, à cima, rodeada
por três rosas. Incluindo muitas rosas aos seus pés, espalhados pelas escadas. Na borda da
moeda da mão direita estava escrito em latim:

"Rosa Mystica ".
" Na parte de trás de uma das medalhas Pierina observou uma bonita Igreja de cúpula
redonda com três grandes portas. No topo estava a inscrição em latim

"Maria, Mater Ecclesiae ",

que significa Maria, Mãe da Igreja
Neste ponto, a Senhora disse:
"Faça cunhar uma medalha segundo este modelo: de um lado "Rosa
Mystica" e do outro "Maria Mater Ecclesiae". Eu fui enviada pelo Senhor, que
escolheu Montichiari para trazer o dom do Seu amor, o dom da Fonte da Graça e o
dom da Medalha do meu amor maternal. Vou intervir na divulgação desta medalha
como um símbolo da caridade universal. Meus filhos que me levarem sobre seus
corações em todo lugar eu lhes prometo minha proteção maternal cheia de
graças, neste momento que querem destruir a veneração tributada a mim. Esta
medalha é um sinal de que meus filhos estão sempre comigo. Eu sou a Mãe de
Deus e Mãe da Humanidade. Este é o triunfo do amor universal. A bênção do
Senhor e minha proteção sempre estará com aqueles que recorrerem a mim."

(2) O Terço das Lágrimas de Sangue de Nossa Senhora Rosa Mística

(Sete conjuntos de sete contas)

Oração inicial:
"Jesus Crucificado, ajoelhados aos Vossos pés, nós Vos oferecemos as lágrimas de
sangue daquela que Vos acompanhou em Vosso caminho sofredor da Cruz, com intenso
amor participante.
Fazei, ó bom Mestre, que apreciemos as lições que nos dão as lágrimas de sangue da
Vossa Mãe Santíssima, a fim de que cumpramos a Vossa Santíssima Vontade aqui na terra, de
tal modo que sejamos dignos de louvar-Vos no céu por toda a eternidade. Amém.

Contempla-se os mistérios:
SETE MISTÉRIOS (Dores de Nossa Senhora na terra)
1º
2º
3º
4º

A espada a transpassar a Alma. Conforme a profecia do Velho Simeão, no Templo.
A fuga da Sagrada Família para o Egito.
Nossa Senhora perde o seu Divino Filho por três dias.
O encontro com Nosso Senhor todo flagelado e carregando a sua pesadíssima Cruz
nas costas.
5º A bárbara crucificação e morte de seu Divino Filho.

6º Nossa Senhora recebe em seus braços seu Filho inteiramente chagado e perfurado
pela lança.
7º Nossa Senhora acompanha o seu Divino filho à sepultura.

Nas contas brancas, em vez do Pai-Nosso, reza-se: Ó Jesus, olhai para as lágrimas de
sangue daquela que mais Vos amou no mundo e Vos ama mais intensamente no céu.

Nas contas vermelhas, em vez de Ave-Maria, reza-se sete vezes: Ó Jesus, atendei as
nossas súplicas, em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima.

No fim repete-se três vezes:

Ó Jesus, olhai as lágrimas de sangue daquela que mais Vos
amou no mundo e Vos ama mais intensamente no céu".

Após as três últimas invocações reza-se, segurando a medalha:
Oração final:
Ó Maria, Mãe de amor, das dores e de misericórdia, nós Vos suplicamos: uni as
Vossas súplicas às nossas a fim de que Jesus, Vosso Divino Filho, a quem nos dirigimos, em
nome das vossas lágrimas maternais de sangue, atenda às nossas súplicas e se digne
conceder-nos as graças pelas quais vos suplicamos a coroa da vida eterna. Amém.
Que Vossas lágrimas de sangue, ó Mãe das Dores, destruam as forças do inferno.
Pela vossa mansidão divina, ó Jesus crucificado, preservai o mundo da catástrofe
ameaçadora!Amém.

(3) A Hora da Graça Universal
8 de dezembro ao meio-dia
(Dia da Imaculada Conceição da Santíssima Virgem Maria)
A Hora da Graça significa CONVERSÕES EM MASSA pelo mundo todo. A Hora da
Graça foi pedida pela Santíssima Virgem em Montichiari. Ela deve ser feita todos os anos no
dia 08 de dezembro, sempre ao meio-dia. Se não puder ser feita na Igreja, pode ser feita em
casa ou em outro lugar desde que as almas boas rezem pelos pecadores.
A Hora da Graça consiste em rezar à Nossa Senhora o Rosário da Ave Maria,
meditando os seus Mistérios com piedade e devoção iniciando-se ao meio dia do dia 08 de

dezembro de cada ano. Se possível, que se saúde Nossa Senhora com os sinos das Igrejas,
também ao meio-dia.
Eis as palavras da Mãe de Deus em Montichiari sobre a Hora da Graça:
“A Hora da Graça será um evento com grandes e numerosas conversões.
Tudo isso tu falarás pessoalmente... Para o dia 08 de dezembro, preparem-se com
oração e penitência. Rezem três vezes ao dia (por estes nove dias de preparação,
ou) todos os dias , o salmo 50, Miserere, de braços abertos...
Almas endurecidas, gélidas como mármore, serão atingidas pela Graça
Divina, e tornar-se-ão fiéis e amantes do Senhor. Desejo que todos os anos, no dia
08 de dezembro, realize-se a Hora da Graça Universal. Com essa prática, serão
alcançadas numerosas Graças espirituais e corporais...
Nosso Senhor, o Meu Divino Filho Jesus, concede toda a Sua Misericórdia ,
desde que os bons continuem a rezar pelos irmãos pecadores. O quanto antes,
seja avisado ao Santo Padre da Igreja Católica, o Papa Pio XII, que desejo que
esta Hora da Graça seja conhecida e divulgada em todas as partes do mundo...
Mesmo aqueles que não puderem ir às Igrejas e permanecerem rezando em
suas casas ao meio dia, concederei muitas graças.
Eis o Coração que tanto ama os homens e que, da maior parte deles, só
recebe ofensas... Quando os bons e também os maus estiverem unidos na Oração,
receberão deste Coração, Misericórdia e Paz.
Agora os bons por meu intermédio, receberam de Deus Misericórdia que
barrou um grande flagelo.”

www.mariamaedaigreja.net

