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Ritos Iniciais

Ave-Maria

C/. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
A/. Ámen

Rezemos a Maria para que a Paz chegue aos homens cujos corações são dominados por sentimentos de guerra.
Ave-Maria

Ou, no caso de ser um leigo a presidir à celebração:
C/. Deus, vinde em nosso auxílio.
A/. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.

Rezemos esta última Ave-Maria pelos jovens para que Nissa Senhora das graças conceda a cada um a graça de um futuro com emprego
e estabilidade familiar .
Ave-Maria

C/. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo
A/. Como era no princípio, agora e sempre. Ámen.

Salve Rainha

Cântico -

Consagração

Introdução
Medalha milagrosa e todo seu mistér io teve or igem em Par is,
França, no dia 27 de Novembro de 1830. Quando a noviça Catarina
Labouré entrou na capela da congregação para fazer suas orações. Ela
era uma noviça da Congregação de São Vicente de Paulo. Nesse dia a
Virgem Maria apareceu e fez uma revelação que se transformaria numa onda extraordinária de milagres e maravilhosas conversões. A revelação era a Medalha Milagrosa de Nossa Senhora das Graças. Ela é,
sem dúvida, uma grande revelação do amor do Pai pela humanidade.
Amor este que se manifesta através de Nossa Senhora.
Cântico Primeiro Mistério—Aparição
"...uma Senhora de mediana estatura, de rosto muito belo e formo2

Oração Final
Ó Imaculada Virgem, Mãe de Deus e nossa Mãe, ao contemplar-vos
de braços abertos derramando graças sobre os que vo-las pedem,
cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes
manifestada pela Medalha Milagrosa, embora reconhecendo a nossa
indignidade por causa de nossas inúmeras culpas, acercamo-nos de
vossos pés para vos expor, durante esta oração, as nossas mais prementes necessidades (pedir a graça desejada).
Concedei, pois, ó Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que confiantes vos solicitamos, para maior glória de Deus, engrandecimento do
vosso nome, e o bem de nossas almas.
E para melhor servirmos ao vosso Divino Filho, inspirai-nos profundo
ódio ao pecado e dai-nos coragem de nos afirmar sempre verdadeiros
cristãos. Amém
Ritos Finais
C/. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à
vida eterna.
A/. Ámen
7

cisarem.
Cântico Quinto Mistério—Simbologia da Medalha
Os símbolos encontrados na Medalha Milagrosa são ricos de significados. Na parte frontal vê-se Nossa Senhora e a jaculatória escrita: “Ó
Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a Vós”.
Esta jaculatória confirma o dogma da Imaculada Conceição e pede a
intercessão de Maria. No reverso, vemos a cruz de Cristo sobre a letra
M, de Maria. Este símbolo coloca Maria em seu devido lugar: abaixo
de Jesus. O Sagrado Corações de Jesus e o de sua Mãe, simbolizam o
amor divino e maternal de Jesus e de Maria pela humanidade e por
cada pessoa individualmente. Os espinhos a espada simbolizam os
sofrimento pelos quais Jesus e Maria passaram.
Por isso, a Medalha Milagrosa de Nossa Senhora das Graças é tão especial.
Rezemos este último mistério para que Nossa Senhora das Graças nos
proteja contra perigos do mundo e, acima de tudo contra os perigos
espirituais.

so... Estava de pé, com um vestido de seda, cor de branco-aurora. Cobria-lhe a cabeça um véu azul, que descia até os pés... As mãos estenderam-se para a terra, enchendo-se de anéis cobertos de pedras preciosas. A Santíssima Virgem disse-me: ‘Eis o símbolo das Graças que
derramo sobre todas as pessoas que mas pedem ...’
Rezemos este primeiro mistério para que Nossa Senhora derrame as
suas graças sobre os refugiados de guerra.

Pai-nosso
10 Ave-maria
C/. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo
A/. Como era no princípio, agora e sempre. Ámen.
C/. Ó Maria concebida sem pecado,
A/. Rogai por nós que recorremos a Vós.
C/. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,
A/. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem.
Cântico -

Pai-nosso
10 Ave-maria
C/. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo
A/. Como era no princípio, agora e sempre. Ámen.
C/. Ó Maria concebida sem pecado,
A/. Rogai por nós que recorremos a Vós.
C/. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,
A/. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem.
Cântico Três Ave Marias
Rezemos esta primeira Ave-Maria para que as graças concedidas pela
Medalha acolha os apelos dos mais necessitados
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Segundo Mistério— A Medalha Milagrosa
Formou-se então, em volta de Nossa Senhora, um quadro oval, em
que se liam, em letras de ouro, estas palavras: ‘Ó Maria concebida
sem pecado, rogai por nós, que recorremos a Vós’. Depois disso o
quadro que eu via virou-se, e eu vi no seu reverso: a letra M, tendo
uma cruz na parte de cima, com um traço na base. Por baixo: o Sagrado Coração de Jesus e o Sagrado Coração de Maria. O de Jesus, cercado por uma coroa de espinhos em chamas, e o de Maria também
em chamas e atravessado por uma espada, cercado de doze estrelas.
Ao mesmo tempo, ouvi distintamente a voz da Senhora, a dizer-me:
‘Manda, manda cunhar uma medalha por este modelo. As pessoas
que a trouxeram, com devoção, hão de receber muitas graças”.
3

Rezemos este mistério para as graças de quem usa a Medalha Milagrosa sejam atendidas
Pai-nosso
10 Ave-maria
C/. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo
A/. Como era no princípio, agora e sempre. Ámen.
C/. Ó Maria concebida sem pecado,
A/. Rogai por nós que recorremos a Vós.
C/. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,
A/. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem.
Cântico Terceiro Mistério -” É preciso cunhar a medalha”
Porém, em seus momentos de oração, uma voz a inquietava
dizendo: “É preciso fazer cunhar a medalha!” Catarina tinha um
confessor que se chamava Padre Aladel. Ela falou a ele sobre
este pedido de Maria. Padre Aladel resistiu em acreditar que a
voz vinha realmente de Nossa Senhora mas, por fim, resolveu
consultar o Arcebispo de Paris que, na época, era Dom Jacinto
Luís de Quélen. O arcebispo, depois de ouvir a história, conversar com Catarina e submeter tudo a um longo processo de discernimento, autorizou que as medalhas fossem cunhadas.

Rezemos este mistério para que a mensagem de fé que foi passada
com a cunhagem da medalha continue atual.
Pai-nosso
10 Ave-maria
C/. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo
A/. Como era no princípio, agora e sempre. Ámen.
C/. Ó Maria concebida sem pecado,
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A/. Rogai por nós que recorremos a Vós.
C/. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,
A/. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem.
Cântico Quarto Mistério—Devoção à Medalha

Em 1832, aconteceu que uma violenta epidemia de cólera infestou Paris e levou à morte mais de vinte e duas mil pessoas.
Nessa mesma época o Pe. Aladel tinha mandado cunhar o primeiro lote de duas mil Medalhas, que foram à congregação de
São Vicente. As irmãs, mais do que depressa, passaram a distribuir as medalhas ao povo. Era o mês de junho e estavam
bem no meio da epidemia. Então, curas milagrosas começaram
a acontecer, livrando um grande número de pessoas da morte.
E, junto com as curas, verdadeiras conversões e inúmeros depoimentos atestando a proteção de Deus para aqueles usavam
a Medalha.
Por tudo isso, a devoção se alastra velozmente. O povo de Paris começa a chamar a medalha de "milagrosa".
Rezemos este mistério para que a exemplo do que aconteceu
no século XIX, também, hoje chegue esta mensagem de esperança a todos quanto precisem.

Pai-nosso
10 Ave-maria
C/. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo
A/. Como era no princípio, agora e sempre. Ámen.
C/. Ó Maria concebida sem pecado,
A/. Rogai por nós que recorremos a Vós.
C/. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,
A/. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais pre5

