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Rosário dos Sete Raios de Nossa Senhora 

 

e seu uso na 

Igreja Católica Liberal 

 

 

O Aspecto Feminino da Divindade: 
A Igreja Católica Liberal reconhece e homenageia profundamente ao aspecto 

maternal da divindade, a mãe-natureza de Deus. O último é encarado como 

aquele que tudo permeia, o insondável mistério divino. Ela produz e nutre toda 

a vida criada. Sua expressão mais elevada é a Mãe do Mundo, representado 

pela Santa Mãe Maria, cujo carinho para com todas as mulheres e as crianças e 

para todos os que sofrem complementa o ministério divino de nosso Senhor 

Jesus Cristo. Este princípio divino é mostrado na terra, na santidade da vida, 

no mistério do nascimento e pelo sacrifício da maternidade e do amor humano 

que provocam a nossa mais profunda reverência e respeito.  

 

Nossa Senhora do Rosário dos Sete Raios 
O Rosário é geralmente associado com a tradição católica romana do 

cristianismo, mas o método rosário é excelente para o desenvolvimento da 

vida espiritual, as práticas do rosário existem nas duas outras grandes religiões 

do mundo, o Hinduísmo e o Budismo. O Rosário é de fato um método de 

desenvolvimento valioso, esotérico e espiritual - um método que coloca na 

mão de quem usa o Rosário um processo de recebimento do auxílio angelical e 

um processo de sintonia com os Sete Raios.  

O Rosário dos Raios (Nossa Senhora do Rosário dos Sete Raios) é um método 

de oração e meditação, que seguramente aumenta a consciência humana, o que 

acelera os poderes de devoção do coração, e que pode ser usado em nome 

daqueles que precisam de ajuda. 

 

O Rosário dos Raios é uma prática esotérica muito usada e que é conhecida 

como “Coroa Franciscana”, “Rosário Franciscano” e às vezes também 

chamado de “Rosário das Sete Alegrias da Santíssima Virgem Maria”. O 

Rosário Franciscano não é o mesmo que o mais conhecido “Terço 

Dominicano” com cinco décadas (conjunto de dez contas). O Rosário 

Dominicano tem quinze mistérios, ou seja, o Terço de cinco décadas deve ser 

feito três vezes. No entanto, o Rosário dos Sete Raios ou Rosário dos Raios 

tem sete décadas, cada uma correspondente a uma das Sete Alegrias de Maria, 

por sua vez, cada das Alegrias ou Jubilo corresponde a um dos Sete Raios que 
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fluem através das cruzes na nave da Igreja e das velas durante a Liturgia da 

Igreja Católica Liberal. Essas correspondências fazem do Rosário dos Raios 

perfeito para o uso pelos cristãos que têm ou pretendem desenvolver uma 

compreensão mais profunda das leis internas do Cosmos.  

 

De onde é que o Rosário dos Sete Raios vem? De acordo com o famoso 

historiador católico franciscano, Irmão Luke Wadding, nossa Mãe Celestial, a 

Santa Mãe Maria, aparecia a um jovem noviço da Ordem Franciscana em 

1422 e deu a este rapaz instruções específicas sobre qual dos mistérios 

gozosos eram mais importantes para ela. Depois de ter instruído ao noviço 

como rezar este Rosário, Maria desapareceu, e os novatos começaram 

imediatamente a rezar o novo rosário. (NOTA: A Ave Maria do Rosário dos 

Raios é a forma original dada por Maria em sua aparição 1422 – “Ave Maria, 

cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e 

bendito é o fruto do vosso ventre. Amém”).  

 

Quando ele rezava este Rosário, o seu superior no mosteiro (que foi 

naturalmente um clarividente) estava passando e ficou surpreso ao observar 

um anjo tecendo uma coroa de flores “de rosas”. Este anjo colocava esta coroa 

sobre a cabeça do noviço, enquanto o Rosário era realizado. (O anjo, 

provavelmente, manipulava as energias do chakra (NT: centro de energia) do 

alto da cabeça do noviço, o que o Superior do Mosteiro interpretou se 

assemelhar a uma coroa de flores “de rosas”) Quando o noviço explicou 

espantado ao seu Superior o que estava fazendo, o Superior contou a todos os 

Irmãos do Mosteiro, e se estabeleceu a “Coroa Franciscana”. Para uso 

esotérico, lembre-se que o Rosário da Coroa Franciscana é renomeado como 

Nossa Senhora do Rosário dos Sete Raios como sendo uma descrição mais 

precisa do que faz. Este nome foi posteriormente reduzido para Rosário dos 

Raios. 

 

Como utilizar este Rosário:  
Para uma explicação mais detalhada do 

Rosário dos Raios, recomendamos a 

leitura “Our Lady's Rosary of the Seven 

Rays: Yogic Method in the Esoteric 

Christian Tradition” (1994, The Family of 

Our Lady's Rosary of the Seven Rays, 

Greeley, CO. All rights reserved). 
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Rosário de Nossa Senhora dos Sete Raios 

 

Na Cruz: 

Invocação: 

 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

 

Ato de Fé: 

Cremos que Deus é amor, poder, verdade e luz; que uma justiça perfeita regula o 

mundo; que todos os seus filhos um dia chegarão aos seus pés, por muito que se 

tenham transviado. Sustentamos a paternidade de Deus e a fraternidade humana, 

sabemos que tanto melhor serviremos a Deus quanto melhor servirmos ao 

homem nosso irmão. Assim, a sua bênção repousa sobre nós,  bem como a sua 

paz, por todo sempre. Amém. 

 

Na primeira conta: 

Pai Nosso: 

Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome; venha a nós o 

vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso 

de cada dia, nos daí hoje; perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos 

a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do 

mal. Porque vosso é o reino, o poder e a gloria, para todo o sempre. Amém. 

 

Nas próximas 3 contas, 3 Ave-Marias, pelas virtudes Fé, Esperança e Caridade: 

Ave Maria: 

Ave, Maria, Cheia de Graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as 

mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Amém. 

 

Na próxima conta: 

Glória: 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, é agora e 

sempre será, por séculos e séculos sem fim. Amém. 

 

Na peça central: 

Primeiro Mistério Jubiloso (vermelho): A Anunciação (Lucas 1:22-38) 

Meditação: 

Na presença do Santíssimo Sacramento, recordemos que o despertamento e 

avivamento espiritual recebem auxilio se recorrermos aos Santos, aos Santos 

Seres, e a Ele, quem nos outorgou os Sacramentos para ajudar-nos no 

despertamento gradual do Cristo em nos. 

 

Oração: 

Oh Senhor, que seja feita a Tua vontade e que da mesma forma que de Nossa 

Senhora Maria também possamos, por meio do amor perfeito e da fusão de 

nossa vontade com a Tua, alcançar a Sabedoria, os Segredos do Reino dos Céus 

que concebem ao Filho eterno no espírito humano. Amém. 
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Pai Nosso: 

Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome; venha a nós o 

vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso 

de cada dia, nos daí hoje; perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos 

a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do 

mal. Porque vosso é o reino, o poder e a gloria, para todo o sempre. Amém. 

 

Nas próximas 10 contas, 10 Ave-Marias: 

Ave-Maria: 

Ave, Maria, Cheia de Graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as 

mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Amém. 

 

Antes da próxima conta: 

Glória: 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, é agora e 

sempre será, por séculos e séculos sem fim. Amém. 

 

Na próxima conta: 

Segundo Mistério Jubiloso (rosa): A Visitação (Lucas 1:39-56) 

Meditação: 

Lembre-se que depois de receber a Sagrada Comunhão, também levamos o 

Sacramento de Cristo em nós, o levamos para os outros, cujos seres internos 

ficarão felizes ao aproximar-se do Filho. 

 

Oração: 

Oh Senhora da Luz, pedimos-lhe para nos ajudar a ver as necessidades do 

próximo, e o que façamos beneficie a toda a evolução, através do poder de 

Cristo em nós, a nossa esperança da glória. Amém. 

 

Pai Nosso: 

Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome; venha a nós o 

vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso 

de cada dia, nos daí hoje; perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos 

a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do 

mal. Porque vosso é o reino, o poder e a gloria, para todo o sempre. Amém. 

 

Nas próximas 10 contas, 10 Ave-Marias: 

Ave-Maria: 

Ave, Maria, Cheia de Graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as 

mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Amém. 

 

Antes da próxima conta: 

Glória: 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, é agora e 

sempre será, por séculos e séculos sem fim. Amém. 
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Na próxima conta: 

Terceiro Mistério Jubiloso (verde): A Natividade (Lucas 2:4-20) 

Meditação: 

Assim como Cristo está no céu, também Cristo está em nós. Assim como Jesus 

Cristo foi concebido pela Santa Mãe, também devemos conceber Cristo em nós, 

em nosso pensamento, palavra e ação. 

 

Oração: 

Mãe nossa Celestial, ensina-nos a sentir a alegria da evolução, quando o Cristo 

nasça em nossos corações e conduze-nos ao Santo Altar que sustenta nossas 

infantis vidas espirituais. Amém. 

 

Pai Nosso: 

Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome; venha a nós o 

vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso 

de cada dia, nos daí hoje; perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos 

a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do 

mal. Porque vosso é o reino, o poder e a gloria, para todo o sempre. Amém. 

 

Nas próximas 10 contas, 10 Ave-Marias: 

Ave-Maria: 

Ave, Maria, Cheia de Graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as 

mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Amém. 

 

Antes da próxima conta: 

Glória: 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, é agora e 

sempre será, por séculos e séculos sem fim. Amém. 

 

Na próxima conta: 

Quarto Mistério Jubiloso (dourado): A Epifania (Mateus 2:1-12) 

Meditação: 

Que o conhecimento que adquirimos e o conhecimentos que recebemos, nos 

guardem, como os Sábios Reis Magos, no conhecimento e no amor de Nosso 

Senhor e Mestre. 

 

Oração: 

Oh Rainha Consoladora, que a dádiva da Sabedoria nos conceda o poder de ver 

a seu Divino Filho em toda a criação, e que nós, como reis magos modernos, 

possamos ver a Sua Estrela no Oriente e cheguemos à adorá-lo. Amém. 

 

Pai Nosso: 

Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome; venha a nós o 

vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso 

de cada dia, nos daí hoje; perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos 
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a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do 

mal. Porque vosso é o reino, o poder e a gloria, para todo o sempre. Amém. 

 

Nas próximas 10 contas, 10 Ave-Marias: 

Ave-Maria: 

Ave, Maria, Cheia de Graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as 

mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Amém. 

 

Antes da próxima conta: 

Glória: 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, é agora e 

sempre será, por séculos e séculos sem fim. Amém. 

 

Na próxima conta: 

Quinto Mistério Jubiloso (azul):  

O Encontro de Jesus no Templo (Lucas 2:41-52) 

Meditação: 

Assim como quando Maria encontrou seu filho primogênito perdido, 

consigamos sentir a mesma plenitude em nossos corações, quando Cristo nos 

fale novamente na Eucaristia. 

 

Oração: 

Nossa Senhora da Humildade, concede-nos a força e a coragem para perseverar 

no Caminho da Retidão e ajude-nos a encontrar a Cristo de novo no mundo, no 

Sacramento, e em nós mesmos. Amém. 

 

Pai Nosso: 

Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome; venha a nós o 

vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso 

de cada dia, nos daí hoje; perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos 

a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do 

mal. Porque vosso é o reino, o poder e a gloria, para todo o sempre. Amém. 

 

Nas próximas 10 contas, 10 Ave-Marias: 

Ave-Maria: 

Ave, Maria, Cheia de Graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as 

mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Amém. 

 

Antes da próxima conta: 

Glória: 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, é agora e 

sempre será, por séculos e séculos sem fim. Amém. 
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Na próxima conta: 

Sexto Mistério Jubiloso (roxo/púrpura): A Ressurreição (Mateus 28:1-10) 

Meditação: 

Assim como na Santa Eucaristia a substância do pão e do vinho transcendem o 

tempo e o espaço para se converter na Sua Presença Real, saibamos que na Santa 

Eucaristia Cristo nos recebe novamente como recebeu a Seus seguidores na 

primeira Páscoa. 

 

Oração: 

Oh Senhora do Triunfo, envia teus anjos para elevar os nossos corações e 

permite-nos sentir a mesma alegria que sentistes quando recebestes a boa nova 

na manhã de Páscoa, que Jesus, o Cristo, que eram ao mesmo tempo o seu Filho 

e Mestre, havia ressuscitado. Amém. 

 

Pai Nosso: 

Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome; venha a nós o 

vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso 

de cada dia, nos daí hoje; perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos 

a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do 

mal. Porque vosso é o reino, o poder e a gloria, para todo o sempre. Amém. 

 

Nas próximas 10 contas, 10 Ave-Marias: 

Ave-Maria: 

Ave, Maria, Cheia de Graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as 

mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Amém. 

 

Antes da próxima conta: 

Glória: 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, é agora e 

sempre será, por séculos e séculos sem fim. Amém. 

 

Na próxima conta: 

Sétimo Mistério Jubiloso (violeta/fúcsia/ magenta):  

A Assunção e Coroação de Nossa Senhora (Revelação 12:1) 

Meditação: 

Por meio de sua Assunção, Maria nos revela a vida Crística que todos buscamos 

e nos ensina que por onde ela caminha assim nós caminharemos enquanto 

pedimos que nos guie. 

 

Oração: 

Senhora Santa Maria, Rainha dos Anjos, ajuda-nos a por ordem em nossas vidas 

para podermos, como tu, servir ao Senhor Jesus Cristo e a todos os Santos Seres 

enquanto seguimos a Senda que nos guia ao Trono de Deus. Amém. 
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Pai Nosso: 

Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome; venha a nós o 

vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso 

de cada dia, nos daí hoje; perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos 

a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do 

mal. Porque vosso é o reino, o poder e a gloria, para todo o sempre. Amém. 

 

Nas próximas 10 contas, 10 Ave-Marias: 

Ave-Maria: 

Ave, Maria, Cheia de Graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as 

mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Amém. 

 

Antes da peça central: 

Glória: 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, é agora e 

sempre será, por séculos e séculos sem fim. Amém. 

 

Na peça central: 

Salve Bendita Rainha, Mãe do Amor! Nossa vida, nossa doçura, nossa Santa 

Senhora Maria! Louvamos-te, e a ti elevamos nossos corações. Piedosa Mãe 

volte teus compreensivos olhos a nós; e guia-nos ao bendito Fruto de teu ventre, 

Jesus, Oh piedosa, Oh amorosa, Oh doce Virgem Maria. 

 

Oh Deus, cujo único Filho, por meio de sua eterna vida, morte e ressurreição, 

nos mostrou a gnose da vida mística, concede-nos, te imploramos, que por 

intermédio da meditação sobre estes Mistérios do Rosário dos Sete Raios de 

Nossa Senhora, possamos imitar seu conteúdo e obtermos o que prometem: pelo 

próprio Cristo Senhor Nosso. Amém. 

 

Para finalização, mais 2 Ave-Marias 

(para um total de 72 que representa os anos de vida terrena de Nossa Senhora): 

Ave-Maria: 

Ave, Maria, Cheia de Graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as 

mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Amém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


