5º Mistério: Tríduo Pascal de Jesus Cristo
e Páscoa de Pe. César

ORAÇÃO PEDINDO A INTERCESSÃO DO
BEM-AVENTURADO CÉSAR DE BUS

n

“O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos
anciãos, escribas e sumos sacerdotes, ser morto e no terceiro dia
ressuscitar”. (Lc 9, 22)
Subitamente apareceram sobre o rosto do Pe. César de Bus
algumas gotas de suor, que foram acompanhadas por três leves
suspiros. Depois, sem nenhum movimento expirou.
Palavras de César de Bus: Jesus Cristo ressuscitou para
confirmar nossa fé e nossa esperança. Nós não podemos duvidar da sua
Ressurreição, mas devemos crer firmemente.
Testemunho do Pe. Larme: No dia 15 de abril de 1607, morre
em Avignon. Era Domingo de Páscoa e na Páscoa do Senhor está a
Páscoa de César. Pressentindo a hora da morte, disse que era
necessário vigiar, porque a grande festa estava iminente e confiou ao Pe.
Larme estas palavras: “Amanhã é Páscoa, para mim será duas vezes
Páscoa”. Por fim, pediu ao mesmo padre que repetisse para ele,
impossibilitado de falar, a seguinte invocação à Virgem: “Maria, Mãe da
Divina Graça e Mãe de Misericórdia, protege-me do inimigo e acolhe-me
na hora da morte”.
n

Pai Nosso / 10 Ave-Marias / Glória ao Pai
n

Jaculatória: Senhor, ajudai-nos a ser autênticos acolhedores
da Vossa Palavra, para que, seguindo o testemunho do Bem-aventurado
César de Bus, saibamos viver e levar a um número sempre maior de
fiéis, de modo simples e eficaz, a Vossa proposta de Salvação. Amém.

Oração: Ó amável Salvador que, rompendo as cadeias da
morte, ressuscitastes glorioso; pela vossa Ressurreição fazei-nos
ressurgir de uma vida de pecado para uma vida de graça. Amém.

Conclusão

Quer saber mais sobre nós?
Entre em contato conosco.

Bem-aventurado CÉSAR DE BUS
Fundador da Congregação
dos Padres da Doutrina Cristã

Agradecimento: Concluindo o Santo Rosário, pedimos que a
nossa devoção a Maria imite o exemplo do Bem-aventurado César que
dizia: “Depois do Batismo, a primeira graça que Deus me concedeu foi a
devoção singular à Bem-aventurada Virgem Maria”.
Oração da Salve Rainha: Salve, Rainha, Mãe de
Misericórdia, vida doçura, esperança nossa, Salve! A vós bradamos os
degredados filhos de Eva; a vós suspiramos gemendo e chorando neste
vale de lágrimas! Eia, pois, Advogada nossa, esses olhos
misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus,
bendito fruto do vosso ventre! Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre
Virgem Maria.
Oração Final: Ó Pai, com o Santo Rosário veneramos a
Santa Mãe do Vosso Filho Jesus. Fazei que sintamos sempre a sua
materna proteção, e, a exemplo do Bem-aventurado César, invoquemos
Maria como Mãe de todas as Graças e Mãe do coração cheio de ternura.
Amém.
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CÉSAR DE BUS
-3Apóstolo do Rosário

O SALMO DOS POBRES
O Rosário, salmo dos pobres, é uma oração que se adapta a todas
as circunstâncias de nossa vida e a todas as classes sociais. Uma oração
amada e vivida pelo Bem-aventurado César de Bus. Ele sustentava a sua
espiritualidade e a do povo com a prática da devoção simples, mas fecunda,
do Rosário. Era parte integrante da sua Espiritualidade Mariana, sempre
enriquecida pela meditação da Palavra de Deus, pois seguia o testemunho
de Maria que a guardava cuidadosamente em seu coração.
Mesmo durante a sua doença, Pe. César de Bus fabricava Rosários
com madeiras, distribuía-os e ensinava as pessoas a rezar, numa prática
verdadeiramente vivenciada e não apenas mecanicamente repetida.
Tornou-se, assim, um verdadeiro apóstolo do Rosário entre as pessoas que
tinham sede de Deus e da sua Palavra.
Nos últimos dias de sua vida, impedido de falar por causa da doença,
pediu ao Pe. Larme, que o assistia em sua dor, que rezasse jaculatórias
marianas em voz alta, a fim de que ele o acompanhasse. À luz desse
exemplo, o Doutrinário, e cada um de nós, hoje, deve redescobrir o valor
dessa oração e ensiná-la aos outros: nos momentos de dor (morte de
amigos e parentes) e nos momentos de alegria (aniversários e
confraternizações).
A presente proposta quer nos ajudar a rezar o Santo Rosário tendo
em mente a vida e obra do Bem-aventurado César de Bus. Mais do que
simplesmente repetir orações, é uma oportunidade para refletir sobre o que
Deus quer de nós e sobre como este santo homem a viveu e transmitiu. É
uma proposta de oração e meditação em vista da conversão ao Projeto de
Deus.
Todos os textos contendo as Palavras de César de Bus e os da
Oração são tirados das suas “Homilias” ou outros seus escritos, e têm o
propósito de nos ajudar a enriquecer nossa reflexão.

ORAÇÃO DO SANTO ROSÁRIO
Abertura
Oferecimento: Divino Jesus, nós vos oferecemos esta oração,
contemplando os Mistérios da vida de Jesus, de Maria e também da vida,
vocação e missão do Bem-aventurado César. Concedei-nos, por
intercessão da Virgem Maria, Vossa e nossa Mãe, e do Bem-aventurado
César as virtudes que nos são necessárias para bem rezar e a graça de
ganhar as indulgências anexas a esta santa devoção. Concedei-nos,
Senhor, a perseverança para amá-la e vivenciá-la, a exemplo do Bemaventurado César que, “durante toda a sua vida”, enquanto desfiava as
contas do Rosário, meditava sobre estes mistérios.
Oração do Creio: Creio em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu
e da terra; e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor; que foi
concebido pelo poder do Espírito Santo; nasceu da Virgem Maria, padeceu
sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; desceu à mansão dos
mortos; ressuscitou ao terceiro dia; subiu aos céus, está sentado à direita de
Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio
no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica; na comunhão dos santos; na
remissão dos pecados; na ressurreição da carne; na vida eterna. Amém.

3º Mistério: O Anúncio do Reino

1º Mistério: Anunciação a Maria
“O anjo anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo”. (cf.Lc1,26-38)
Ao fundar a Congregação dos Padres da Doutrina Cristã –
Doutrinários, Pe. César de Bus a confiou à proteção de Maria sob o título de
Nossa Senhora da Anunciação.
Palavras de César de Bus: Maria foi saudada pelo anjo “Cheia de
graça”, isto é, enriquecida da plenitude da graça; amada e aceita por Deus,
nela Ele habitava como em seu templo santo e eleito. Maria disse: “Eis aqui
a serva do Senhor” (Lc 1, 37). Pronunciando estas palavras o Verbo nela se
fez carne, e Deus se fez homem para que o homem se fizesse Deus. Este
mistério nós recordamos todas as vezes que tocam os sinos anunciando a
Ave-Maria de manhã, ao meio-dia e ao pôr-do-sol.
Pai Nosso / 10 Ave-Marias / Glória ao Pai
Jaculatória: Senhor, ajudai-nos a ser autênticos acolhedores da
Vossa Palavra, para que, seguindo o testemunho do Bem-aventurado
César de Bus, saibamos viver e levar a um número sempre maior de fiéis, de
modo simples e eficaz, a Vossa proposta de Salvação. Amém.
Oração: Ó Virgem Gloriosa, que pela vossa profunda humildade
fizestes abaixar-se o céu e trouxestes o Altíssimo Deus do céu para a terra,
vos pedimos, com todo o afeto de nosso coração, que vos agrade alcançarnos a graça de vosso e nosso Deus vir e permanecer continuamente em
nós. Ó Estrela do Mar, não permitais que nunca nos desviemos da estrada
da virtude. Ó Mãe de Misericórdia, tende piedade de nós. Amém.

2º Mistério: Nascimento de Jesus
“Maria deu à luz o seu Filho Primogênito”. (Lc 2, 7)
Pe. César nasceu no domingo, 3 de fevereiro de 1544, às nove
horas e foi batizado nesse mesmo dia.
Palavras de César de Bus: Enquanto se encontravam em Belém
os esposos afortunados, chegou para Maria o tempo de dar à luz; chegou a
hora feliz por séculos esperada, a hora em que o Novo Adão devia fazer o
seu ingresso no mundo, neste vale de lágrimas e de misérias; a hora da
salvação, a hora pela qual suspiravam todos os justos; e então, aconteceu
que, enquanto tudo estava imerso no silêncio e a noite completava a
metade de seu curso, a Virgem Santa deu à luz o seu Filho Primogênito.

“Convertei-vos e crede no Evangelho”. (Mc 1,14-15)
A conversão de César de Bus teve início no carnaval do Ano
Santo de 1575.
Palavras de César de Bus: Muitos pecadores, ouvindo a
Palavra de Jesus Cristo, se convertiam. Ele os acolhia com amor e os
curava de suas enfermidades físicas e morais. E eles, em seguida,
atraídos por sua imensa bondade e doçura, O seguiam com alegria. E
como não se converter e não segui-Lo, sendo Ele tão convincente e
tendo palavras que eram Palavras de Vida Eterna?
Pai Nosso / 10 Ave-Marias / Glória ao Pai
Jaculatória: Senhor, ajudai-nos a ser autênticos acolhedores da
Vossa Palavra, para que, seguindo o testemunho do Bem-aventurado
César de Bus, saibamos viver e levar a um número sempre maior de
fiéis, de modo simples e eficaz, a Vossa proposta de Salvação. Amém.
Oração: Pai Misericordioso, tende piedade de nós. Pela nossa
cegueira, não conseguimos ver o mal e afastamos a mão do Divino
Médico. Vinde a nós e fazei-nos gostar do Pão da Vossa Palavra, para
que resistamos ao mal e não corramos mais a mendigar entre as
criaturas, mas confiando em Vós, nos mantenhamos firmes na
observância da Vossa lei, até o fim da nossa vida. Amém.

4º Mistério: Transfiguração de Jesus
n

“Jesus subiu a montanha e transfigurou-se diante deles”.(Mc 9,2)
No silêncio do eremitério de São Tiago, situado sobre o monte
que domina Cavaillon, sua cidade natal, Pe. César mergulhou numa
prolongada oração e meditação da Palavra de Deus e do Catecismo.
Palavras de César de Bus: A voz do Pai se fez ouvir: “Este é
meu Filho Amado, escutai-O”. Essa voz de Deus Pai quis dizer a Pedro:
se você deseja a eterna felicidade que provou aqui, não deve fazer outra
coisa senão ouvir a voz do Filho, porque Ele é quem abriu a estrada e a
porta dos céus e, com a escada da cruz, preparou os degraus para a
subida; escute-O, porque Ele é o Caminho, a Verdade e a Vida.
Pai Nosso / 10 Ave-Marias / Glória ao Pai

Pai Nosso / 10 Ave-Marias / Glória ao Pai
Jaculatória: Senhor, ajudai-nos a ser autênticos acolhedores da
Vossa Palavra, para que, seguindo o testemunho do Bem-aventurado
César de Bus, saibamos viver e levar a um número sempre maior de fiéis, de
modo simples e eficaz, a Vossa proposta de Salvação. Amém.
Oração: Senhor, fazei que tenhamos sempre diante de nossos olhos o
mistério do nascimento de Vosso Filho e imprimi-o em nossa mente para que
nós, contemplando-o, aprendamos a ter paciência em nossas provações; nós
vos agradecemos dia e noite por este grande Dom, que desceu do céu para o
estábulo a fim de nos elevar do estábulo ao céu. Amém.

Jaculatória: Senhor, ajudai-nos a ser autênticos acolhedores da
Vossa Palavra, para que, seguindo o testemunho do Bem-aventurado
César de Bus, saibamos viver e levar a um número sempre maior de
fiéis, de modo simples e eficaz, a Vossa proposta de Salvação. Amém.
Oração: Ó Pai, nós vos pedimos que nos transformeis,
renovando o nosso espírito, despojando-nos do Velho Homem e
revestindo-nos do Homem Novo. Dai-nos a força de sermos
transfigurados nesta vida e na outra. Fazei que a nossa vida presente
seja conforme a vida de Jesus Cristo, Vosso Filho. Amém.

