
COROA FRANCISCANA DA CASA COMUM 
AS 7 ALEGRIAS DE NOSSA SENHORA CONTEMPLADAS NA LAUDATO SI’ 

 

INTRODUÇÃO 

Francisco é o exemplo por excelência do cuidado pelo que é frágil e por uma ecologia integral [...] Nele se 

nota até que ponto são inseparáveis a preocupação pela natureza, a justiça para com os pobres, o 

empenhamento na sociedade e a paz interior (LS 10) 

Como franciscanos, somos inspirados por  Clara e Francisco de Assis a viver uma espiritualidade 

profundamente conectada e comprometida com a criação de Deus. Por sua devoção amorosa e filial a Virgem 

Maria, fez de sua vida um profundo espelho onde se reflete a vida de Jesus Cristo e de sua mãe.  

“Maria, a mãe que cuidou de Jesus, agora cuida com carinho e preocupação materna deste mundo ferido. 

Assim como chorou com o coração trespassado a morte de Jesus, assim também agora Se compadece do 

sofrimento dos pobres crucificados e das criaturas deste mundo exterminadas pelo poder humano. (LS 241) 

Ao meditarmos as sete alegrias de Nossa Senhora, queremos também reforçar nosso compromisso com o 

cuidado com a casa comum, lugar onde habita Deus e toda a sua criação. E compreendermos que, como nos 

diz o papa Francisco: 

“O mundo é algo mais do que um problema a resolver; é um mistério gozoso que contemplamos na alegria 

e no louvor.”  (LS 12) 

 

OFERECIMENTO 

Ó piedosíssima Virgem Maria, purificai nossos lábios e nossos corações, para que possamos, dignamente, 

recitar a coroa de vossas alegrias. Nós vo-la oferecemos, para gloriar-vos, para implorar vosso auxílio, pelas 

necessidades da Igreja e de nosso País para satisfazer em tudo, a justiça divina. Nós nos unimos a todas as 

intenções do Sagrado Coração de Jesus e do vosso Coração Imaculado. 

– Creio – Pai-Nosso – Duas Ave-Marias 

 

• A PRIMEIRA ALEGRIA DE MARIA: A ANUNCIAÇÃO PELO ANJO GABRIEL 

Saudamos-te como o Anjo Gabriel, “Ave Maria, cheia de graça o Senhor está contigo…”. E logo te disse:  

“… Conceberás em teu seio e darás a luz um filho a quem porás o nome Jesus”, seguida da tua aceitação: “Eis 

aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo vossa palavra”.  

A Carta Encíclica Laudato Si’ do Papa Francisco, tal qual feito a Maria, é um anúncio profético, “um convite 

urgente a renovar o diálogo sobre a maneira como estamos a construir o futuro do planeta. [...] um debate que 

nos une a todos, porque o desafio ambiental, que vivemos, e as suas raízes humanas dizem respeito e têm 

impacto sobre todos nós.” (LS 14) 

Para este chamado, assim como Maria, possamos dizer SIM. 

O mundo é algo mais do que um problema a resolver; é um mistério gozoso que contemplamos na 

alegria e no louvor. (LS 12)   

1 Pai-nosso, 10 ave-marias e 1 glória ao pai (sem a jaculatória: “Ó meu Jesus…”) 

 



• A SEGUNDA ALEGRIA DE MARIA: A VISITA A SUA PRIMA ISABEL 

Recordamos contigo Maria quando em Judá, foste à casa de Zacarias e saudaste Isabel. Ela, ao ouvir-te, ficou 

cheia do Espírito Santo, e o menino saltou no seu ventre. Recebemos-te como o fez Santa Isabel: “Bendita 

sois vós, entre todas as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus”.  

“Sempre é possível desenvolver uma nova capacidade de sair de si mesmo rumo ao outro. [...] Quando somos 

capazes de superar o individualismo, pode-se realmente desenvolver um estilo de vida alternativo e torna-se 

possível uma mudança relevante na sociedade. (LS 208)  

“É preciso revigorar a consciência de que somos uma única família humana. Não há fronteiras nem barreiras 

políticas ou sociais que permitam isolar-nos e, por isso mesmo, também não há espaço para a globalização da 

indiferença.” (LS 52) 

Como Maria, que nossos pés se coloquem a caminho, e que nossos ouvidos estejam atentos “para ouvir tanto 

o clamor da terra como o clamor dos pobres.” (LS 49) 

O mundo é algo mais do que um problema a resolver; é um mistério gozoso que contemplamos na 

alegria e no louvor. (LS 12)   

1 Pai-nosso, 10 ave-marias e 1 glória ao pai (sem a jaculatória: “Ó meu Jesus…”) 

 

• A TERCEIRA ALEGRIA DE MARIA: O NASCIMENTO DE JESUS EM BELÉM 

Contigo Maria e com São José, alegramo-nos por este presente que nos destes, nesta noite de paz e amor, em 

que o verbo de Deus se fez carne. Com os anjos e pastores digamos: “glória a Deus nas alturas e na terra paz 

aos homens de boa vontade”. 

Pelo ventre de Maria “Uma pessoa da Santíssima Trindade inseriu-Se no universo criado, partilhando a própria 

sorte com ele até à cruz. Desde o início do mundo, mas de modo peculiar a partir da encarnação, o mistério 

de Cristo opera veladamente no conjunto da realidade natural, sem com isso afetar sua autonomia.” (LS 99) 

Por Maria a salvação entra no mundo, por nós comece o exercício de “tomar dolorosa consciência, ousar 

transformar em sofrimento pessoal aquilo que acontece ao mundo e, assim, reconhecer a contribuição que 

cada um lhe pode dar.” (LS 19) 

O mundo é algo mais do que um problema a resolver; é um mistério gozoso que contemplamos na 

alegria e no louvor. (LS 12)   

1 Pai-nosso, 10 ave-marias e 1 glória ao pai (sem a jaculatória: “Ó meu Jesus…”) 

• A QUARTA ALEGRIA DE MARIA: A ADORAÇÃO DOS REIS MAGOS 

Vemos com alegria que três sábios acreditam, e com humildade adoram ao Menino Deus, oferecendo-lhe 

ouro, incenso e mirra, como homenagem e reconhecimento ao Rei, ao Deus e ao homem.  

O papa Francisco, “à vista da deterioração global do ambiente,” quis dirigir-se “a cada pessoa que habita neste 

planeta.” (LS 3) Ele assim como seus predecessores, recolheram “a reflexão de inúmeros cientistas, filósofos, 

teólogos e organizações sociais que enriqueceram o pensamento da Igreja sobre estas questões.” (LS 7) 

Trouxe- nos ainda a reflexão desafiadora do Patriarca Ecumênico Bartolomeu que “Propôs-nos passar do 

consumo ao sacrifício, da avidez à generosidade, do desperdício à capacidade de partilha numa ascese que 

‘significa aprender a dar, e não simplesmente renunciar. É um modo de amar, de passar pouco a pouco do que 

eu quero àquilo de que o mundo de Deus precisa.’” (LS 9) 

Como Maria, saibamos reconhecer com carinho e admiração o valor de cada pessoa (LS 42) e “contemplar 

o Criador, que vive entre nós e naquilo que nos rodeia e cuja presença ‘não precisa de ser criada, mas 

descoberta, desvendada.’” (LS 225) 



O mundo é algo mais do que um problema a resolver; é um mistério gozoso que contemplamos na 

alegria e no louvor. (LS 12)   

1 Pai-nosso, 10 ave-marias e 1 glória ao pai (sem a jaculatória: “Ó meu Jesus…”) 

 

• A QUINTA ALEGRIA DE MARIA: MARIA E JOSÉ ENCONTRAM JESUS NO TEMPLO 

Que alegria sentimos contigo ao encontrar a Jesus e poder abraça-lo, quando vós o encontraste no Templo, 

discutindo entre os doutores da lei sobre as coisas de seu Pai!  

O papa Francisco nos faz um alerta: “Temos de reconhecer também que alguns cristãos, até comprometidos e 

piedosos, [...] se burlam das preocupações pelo meio ambiente. Outros são passivos, não se decidem a mudar 

os seus hábitos e tornam-se incoerentes. Falta-lhes, pois, uma conversão ecológica [...] Viver a vocação de 

guardiões da obra de Deus não é algo opcional, nem um aspecto secundário da experiência cristã, mas parte 

essencial duma existência virtuosa. (LS 217) 

Que Maria nos encontre não só no templo ocupados com as coisas do Pai, mas também comprometidos com 

toda a Criação. 

O mundo é algo mais do que um problema a resolver; é um mistério gozoso que contemplamos na 

alegria e no louvor. (LS 12)   

1 Pai-nosso, 10 ave-marias e 1 glória ao pai (sem a jaculatória: “Ó meu Jesus…”) 

 

• A SEXTA ALEGRIA DE MARIA: MARIA VÊ A JESUS RESSUSCITADO 

Contigo Maria, nos alegramos pelo Cristo ressuscitado, luz “que ilumina a todo homem que vem a este 

mundo”. Ele é o caminho, a verdade e a vida. 

“O fim último das restantes criaturas não somos nós. Mas todas avançam, juntamente conosco e através de 

nós, para a meta comum, que é Deus, numa plenitude transcendente onde Cristo ressuscitado tudo abraça e 

ilumina.” (LS 83) 

“Assim, as criaturas deste mundo, já não nos aparecem como uma realidade meramente natural, porque o 

Ressuscitado as envolve misteriosamente, e guia para um destino de plenitude.” (LS 100) 

Com Maria olhemos para Jesus, e reconheçamos que “As próprias flores do campo e as aves que Ele, 

admirado, contemplou com seus olhos humanos, agora estão cheias da sua presença luminosa.” (LS 100) 

O mundo é algo mais do que um problema a resolver; é um mistério gozoso que contemplamos na 

alegria e no louvor. (LS 12)   

1 Pai-nosso, 10 ave-marias e 1 glória ao pai (sem a jaculatória: “Ó meu Jesus…”) 

 

• A SÉTIMA ALEGRIA DE MARIA: A ASSUNÇÃO DE MARIA E SUA COROAÇÃO 

Que alegria sentimos contigo Maria, porque elevada ao céu estás junto a vosso filho amado, sois Co-redentora, 

intercessora e auxiliadora nossa. Tu, humilde mortal, agora Rainha de céus e terra. 

“Elevada ao céu, é mãe e rainha de toda criação. No seu corpo glorificado, juntamente com Cristo ressuscitado, 

parte da criação alcançou toda a plenitude da sua beleza. Maria não só conservava no seu coração toda a vida 

de Jesus, que ‘guardava’ cuidadosamente (cf. Lc 2,51), mas agora compreende também o sentido de todas as 

coisas.” (LS 241) 

Que Maria “nos ajude a contemplar este mundo com um olhar mais sapiente.” (LS 241) 



O mundo é algo mais do que um problema a resolver; é um mistério gozoso que contemplamos na 

alegria e no louvor. (LS 12)   

1 Pai-nosso, 10 ave-marias e 1 glória ao pai (sem a jaculatória: “Ó meu Jesus…”) 

ORAÇÃO FINAL 

Lembrai-vos, ó puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido 

à Vossa proteção, implorado a Vossa assistência e reclamado o Vosso socorro, fosse por Vós desamparado. 

Animado eu, pois, de igual confiança, a Vós, Virgem entre todas singular, como a Mãe recorro, de Vós me 

valho, e, gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos Vossos pés. Não desprezeis as minhas 

súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai- Vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que 

Vos rogo. Amém. 

ORAÇÃO COMUM PARA O QUINTO ANIVERSÁRIO DA LAUDATO SI’ 

Deus de amor, Criador do céu e da terra e de tudo que neles contém. 

Nos criastes à vossa imagem e nos tornastes administradores da vossa criação, da nossa casa comum. 

Nos abençoastes com o sol, a água e a terra fértil para nutrir a todos. 

Abri as nossas mentes e tocai os nossos corações, para que possamos atender ao vosso dom da criação. 

Ajudai-nos a ser conscientes de que a nossa casa comum pertence não apenas a nós, mas a todas as gerações 

futuras e que é nossa responsabilidade preservá-la. 

Que possamos ajudar a cada pessoa garantir o alimento e os recursos que necessitam. 

Fazei-vos presente para os necessitados nestes tempos difíceis, e especialmente os mais pobres e que correm 

o risco de serem esquecidos. 

Transformai os nossos medos, ansiedades e sentimentos de isolação em esperança para que possamos 

experimentar uma verdadeira conversão do coração. 

Ajudai-nos a demonstrar solidariedade criativa para abordar as consequências desta pandemia global. 

Tornai-nos corajosos para abraçar as mudanças que são necessárias na busca pelo bem comum. 

Agora mais do que nunca fazei-nos sentir interligados, em nossos esforços de fazer com que o grito da terra 

e o grito dos pobres sejam ouvidos. 

Pedimos isto através de Cristo, nosso Senhor. Amém. 

 

APÊNDICES: 

MÚSICA: SALVE, Ó SENHORA SANTA 

Zioldé Caldas 

 

Salve, ó Senhora Santa, Mãe de Deus, eleita do Senhor, que vos consagrou, que vos exaltou como a 

humilde serva onde Deus morou. 

1. São Francisco ouviu de Deus a voz, descobriu que por Maria Cristo cresce em nós. 

2. É Maria que vem ensinar, a ser pobre, obediente, o mundo transformar. 

3. Mãe, fazei-nos todos mais irmãos, instrumentos de justiça, onde falta o pão. 

4. O Evangelho a nós desafia: sermos paz e esperança como foi Maria. 
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