Orando com o Rosário Anglicano

Os anglicanos tem uma vida de oração incrivelmente rica, tanto para o ofício público quanto para o
uso na vida devocional de cada um ou da família, no lar. Nossa reverência pela oração é algo que devemos celebrar
sempre, compartindo os depoimentos de outros irmãos e irmãs.
Todos temos uma missão permanente de enriquecer nossas vidas espirituais. Podemos
eventualmente ler um livro sobre vida devocional, participar de estudos bíblicos e encontros da IEAB, mas é oportuno
buscarmos a nossa própria disciplina espiritual. Queremos aqui ajudar nisso, com uma sugestão para a qual devemos
evitar qualquer preconceito, ainda mais quando se encontra enraizada na cultura religiosa do nosso povo latinoamericano.
Trata-se da tradição do “rosário anglicano”, assunto que para muitos pode parecer estranho. O
rosário anglicano é uma maneira de rezar implementada entre os anglicanos dos Estados Unidos da América do Norte
na década de 80, espalhando-se por toda a América Latina sem muito alarde. Quando nossa reverenda Carmen Etel
desenvolveu seu ministério na Califórnia, como missionária brasileira entre as populações latinas imigrantes, tivemos
oportunidade de receber aqui a reverenda Dianne Jardine Bruce, que em mãos nos ofertou o rosário anglicano. Tratase de uma combinação das práticas católica-romanas e ortodoxas orientais. Entretanto, o rosário anglicano tem apenas
33 contas, incluindo 28 contas semanais, quatro cruciformes e uma invitatória.
Podemos inicialmente ser céticos, mas orar (rezar) o rosário é um hábito fantástico, podendo ser
para cada um de nós uma experiência maravilhosa, que teve seu começo no século VIII da era cristã. Não se trata de
simples comunicação mental com o Senhor, mas também um dar-se fisicamente manuseando e sentindo as contas em
cada linha da oração que pronunciamos. É uma ajuda gestual e tátil para expressar a nossa sintonia com o Deus
Criador, Redentor e Santificador.
Uma das coisas mais importantes é que o rosário anglicano nos anima a compor nossas próprias
orações. Para os que são mais tradicionais, a Oração do Pai Nosso (e mesmo a Ave Maria) pode ser preferencial. Para
os que gostam de improvisar, não há nada especificamente indicado, mas somos encorajados e gerar e fazer
transbordar e jorrar o que vai em nossa mente e em nosso coração (nossas preces).
Nossa diocese há mais de três anos tem distribuído sugestões de orações com o uso do Livro de
Oração Comum (LOC) e nosso Cancioneiro “Vida e Paz”:
(1) Oração Diária
(2) Uma Meditação Batismal
(3) A.C.G.S (Adoração, Confissão, Ação de Graças e Súplica)
Há várias organizações que promovem o uso do rosário anglicano para aprimorar a vida de oração
cristã; Essas organizações podem ser acessadas pela Internet e rapidamente nos fornecerão respostas a perguntas
que possamos ter. Muitas enviarão instruções sobre como fazer o nosso próprio rosário, caso não tenhamos recursos
para adquiri-lo. Basta exercitar a nossa capacidade criativa e artesiana. Nossa irmã Rita Fortes Zanin e a reverenda.
Noilves os têm feito para uso de muitos irmãos e irmãs.
Deus age de maneiras diferentes para trazer-nos mais próximos a Ele. A escolha é nossa para
decidir de que maneira pessoalmente queremos fazer para conectá-Lo. Embora isso pareça uma idéia muito banal, o
rosário anglicano tem ajudado a espiritualidade de muita gente ao redor do mundo, permitindo que ela cresça de
diversas maneiras. Que isso possa acontecer com você. Que Deus o abençoe!

+Jubal Neves
22/07/2004 AD
Santa Maria Madalena

Três maneiras de usar o Rosário Anglicano

1. Oração Diária
Cruz/crucifixo: Pai Nosso. (LOC pág. 78 ou Bíblia Mt. 6.9-13)
Conta invitatória: Uma Coleta. (LOC pág. 111 ou 155)
Contas cruciformes: Uma oração ou Ação de Graças. (LOC pág. 145-156)
Contas semanais: Uma linha de um Salmo. (Exemplo: “Mostra-me os teus caminhos, ó Senhor, ensina-me os teus
caminhos. Salmo 25:3) [LOC pág. 212-406] (por enfermos, use Cancioneiro Vida e Paz n° 97)
[por dedicação, use Cancioneiro Vida e Paz n° 89] (Repita as contas cruciformes e as semanais até completar o círculo,
então saia com...)
Conta invitatória: Confissão (LOC pág. 74)
Cruz/crucifixo: Pai Nosso. (LOC pág. 78) [Termine com um período de silêncio ou utilize o cântico do Cancioneiro
Vida e Paz: n° 131]

2. Uma Meditação Batismal
Cruz/crucifixo: Pai Nosso. (LOC pág. 78)
Conta invitatória: A bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre. Amém. (LOC pág. 69)
Contas cruciformes: (LOC pág. 175)
Conta 1: Livra-me, Senhor, do caminho do pecado e da morte.
Conta 2: Abre meu coração para rua graça e verdade.
Conta 3: Manda-me o teu Santo Espírito.
Conta 4: Guarda-me na fé e na comunhão de tua Santa Igreja.
Conta 5: Ensina-me a amar aos outros no poder do Espírito.
Conta 6: Envia-me para o mundo como testemunha do teu amor.
Conta 7: Dá-me a plenitude de tua paz e glória.
(LOC pág. 179-180) [Complete o círculo... então sai com...]

Conta invitatória:
Todo o louvor e ação de graças a ti, misericordioso Pai, por adotar-nos como teus próprios filhos, por incorporar-nos em
tua Santa Igreja e por fazer-nos compartilhar a herança dos santos, através de Jesus Cristo, teu Filho, Nosso Senhor,
que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. (LOC pág. 170)
Cruz/crucifixo: Pai Nosso. (LOC pág. 78)
[Termine com um período de silêncio ou utilize o cancioneiro Vida e Paz: n°s 126, 127,129, 132]

3. A.C.G.S. (Adoração, Confissão, Ação de Graças, Súplica)
Cruz/crucifixo: Pai Nosso. (LOC pág. 78)
Conta invitatória: Oração para antes da adoração. (LOC pág. 54)
Contas cruciformes: Cante ou recite um verso de um hino favorito ou cântico de louvor. (Cancioneiro Vida e Paz, por
exemplo, n° 106, 107, 114, 121)
Contas semanais: Uma oração para cada conta, como segue...
1° conjunto de sete: ADORAÇÃO. (LOC pág. 30-32, Cancioneiro Vida e Paz n° 68, 69, 71, 112)
2° conjunto de sete: CONFISSÃO. (LOC pág. 28-29, Cancioneiro Vida e Paz n° 38,102, 118, 161)
3° conjunto de sete: AÇÃO DE GRAÇAS. (LOC pág. 40, Cancioneiro Vida e Paz n° 47, 51, 76 )
4° conjunto de sete: SÚPLICA E PETIÇÕES. (LOC pág. 37-39, Cancioneiro Vida e Paz n° 8, 36, 59, 88, 124)

Conta invitatória: Oração após adoração. (LOC pág. 41-42)
Cruz/crucifixo: Pai Nosso. (LOC pág. 78)
(Termine com um período de silêncio ou utilize o cântico do Cancioneiro Vida e Paz: n° 134)

