
Mistérios gloriosos 

(Quarta-Feira e Domingo)
1.º A ressurreição de Jesus
2.º A ascensão de Jesus ao Céu
3.º A descida do Espírito Santo
4.º A assunção de Nossa Senhora
5.º A coroação de Nossa Senhora 

como Rainha

Ao terminar a coroa
Tres Ave Marias:
Avé Maria, Filha de Deus Pai, 

cheia de graça, ...
Avé Maria, Mãe de Deus Filho, 

cheia de graça, ...
Avé Maria, Esposa de Deus 

Espírito Santo, cheia de graça, ...

Salvé Rainha
Salvé Rainha, Mãe de 
misericórdia, vida, doçura e 
esperança nossa, salvé. A Vós 
bradamos os degredados fi lhos de 
Eva; a Vós suspiramos gemendo e 
chorando neste vale de lágrimas. 
Eia, pois, Advogada nossa, esses 
Vossos olhos misericordiosos a 
nós volvei. E depois deste desterro 
nos mostrai Jesus, bendito fruto 
do Vosso ventre. Ó clemente, ó 
piedosa, ó doce Virgem Maria. 
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, 
para que sejamos dignos das 
promessas de Cristo.

Vaso espiritual,
Vaso honorífi co
Vaso insigne de devoção,
Rosa mística,
Torre de David,
Torre de marfi m,
Casa de ouro,
Arca da aliança,
Porta do céu,
Estrela da manhã,
Saúde dos enfermos,
Refúgio dos pecadores,
Consoladora dos afl itos,
Auxílio dos cristãos,
Rainha dos Anjos,
Rainha dos Patriarcas,
Rainha dos Profetas,
Rainha dos Apóstolos,
Rainha dos Mártires,
Rainha dos confessores,
Rainha das Virgens,
Rainha de todos os Santos,
Rainha concebida sem 
pecado original,
Rainha assunta ao céu,
Rainha do santo Rosário,
Rainha da paz.

Cordeiro de Deus, que 
tirais o pecado do mundo, 
perdoai-nos, Senhor.

Cordeiro de Deus, que 
tirais o pecado do mundo, 
ouvi-nos, Senhor.

Cordeiro de Deus, que 
tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós.

No início da oração
Em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. 
Deus vinde em nosso auxílio.

Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.
Glória ao Pai e ao Filho e ao 
Espírito Santo.

Como era no princípio, agora e 
sempre. Ámen.

Em cada dezena
Enunciação e meditação do 
mistério: o Terço é composto por 
vinte “mistérios” da vida de Jesus 
e de Maria, divididos em quatro 
coroas. Depois de uma breve 
pausa de refl exão, recitam-se:

Pai Nosso
+ Dez Ave Marias
+ Glória ao Pai
+ Jaculatória: Ó meu Jesus, 
perdoai-nos e livrai-nos do fogo 
do inferno; levai as almas todas 
para o Céu, principalmente as que 
mais precisarem.

Mistérios gozosos
(Segunda-feira e Sábado)
1.º A anunciação do Anjo a Nossa 

Senhora
2.º A visitação de Nossa Senhora a 

Santa Isabel
3.º O nascimento de Jesus em 

Belém
4.º A apresentação do Menino 

Jesus no Templo
5.º O encontro do Menino Jesus no 

Templo entre os Doutores

Mistérios luminosos
(Quinta-Feira)
1.º O batismo de Jesus no Jordão
2.º A revelação de Jesus nas Bodas 

de Caná
3.º O anúncio do Reino de Deus 

com o convite à conversão
4.º A transfi guração do Senhor
5.º A instituição da Eucaristia

Mistérios dolorosos
(Terça-Feira e Sexta-Feira)
1.º A agonia de Jesus no Jardim 

das Oliveiras
2.º A fl agelação de Jesus
3.º A coroação de espinhos
4.º Jesus a caminho do Calvário
5.º A crucifi cação e morte de Jesus

Ladainha de Nossa Senhora
Senhor, tende piedade de nós
Cristo, tende piedade de nós
Senhor, tende piedade de nós
Cristo, ouvi-nos
Cristo, atendei-nos
Deus Pai do céu, tende piedade 
de nós
Deus Filho Redentor do mundo, 
tende piedade de nós
Deus Espírito Santo, tende 
piedade de nós
Santíssima Trindade, que sois um 
só Deus, tende piedade de nós
Santa Maria, rogai por nós.
Santa Mãe de Deus,
Santa Virgem das virgens,
Mãe de Cristo,
Mãe da Igreja
Mãe da divina graça,
Mãe puríssima,
Mãe castíssima,
Mãe sempre virgem,
Mãe imaculada,
Mãe digna de amor,
Mãe admirável,
Mãe do bom conselho,
Mãe do Criador,
Mãe do Salvador,
Virgem prudentíssima,
Virgem venerável,
Virgem louvável,
Virgem poderosa,
Virgem clemente,
Virgem fi el,
Espelho de perfeição,
Sede da Sabedoria,
Causa da nossa alegria,

Oração a Maria
Ó Maria, Vós sempre resplandeceis 

sobre o nosso caminho como um 
sinal de salvação e de esperança. 
Confi amo-nos a Vós, Saúde dos 
Enfermos, que permanecestes, 
junto da cruz, associada ao 
sofrimento de Jesus, mantendo 
fi rme a vossa fé.

Vós, Salvação do Povo Romano, 
sabeis do que precisamos e temos 
a certeza de que no-lo providen-
ciareis para que, como em Caná da 
Galileia, possa voltar a alegria e a 
festa depois desta provação.

Ajudai-nos, Mãe do Divino Amor, a 
conformar-nos com a vontade do 
Pai e a fazer aquilo que nos disser 
Jesus, que assumiu sobre Si as 
nossas enfermidades e carregou as 
nossas dores para nos levar, através 
da cruz, à alegria da ressurreição. 
Ámen.

À vossa proteção, recorremos, Santa 
Mãe de Deus; não desprezeis as nossas 
súplicas na hora da prova mas livrai-
nos de todos os perigos, ó Virgem 
gloriosa e bendita.

Oração a Maria
«À vossa proteção, recorremos, Santa 

Mãe de Deus».
Na dramática situação atual, 

carregada de sofrimentos e 
angústias que oprimem o mundo 
inteiro, recorremos a Vós, Mãe de 
Deus e nossa Mãe, refugiando-nos 
sob a vossa proteção.

Ó Virgem Maria, volvei para nós os 
vossos olhos misericordiosos nesta 
pandemia do coronavírus e confor-
tai a quantos se sentem perdidos e 
choram pelos seus familiares mor-
tos e, por vezes, sepultados duma 
maneira que fere a alma. Sustentai 
aqueles que estão angustiados por 
pessoas enfermas de quem não se 
podem aproximar, para impedir 
o contágio. Infundi confi ança em 
quem vive ansioso com o futuro 
incerto e as consequências sobre a 
economia e o trabalho.

Mãe de Deus e nossa Mãe, alcançai-
nos de Deus, Pai de misericórdia, 
que esta dura prova termine e volte 
um horizonte de esperança e paz. 

O Papa Francisco sugere-nos que o acompanhemos com duas orações para rezar 
no fi m do Terço, seguros de que Nossa Senhora nos ajudará na prova do Covid-19.

Como em Caná, intervinde junto 
do vosso Divino Filho, pedindo-
Lhe que conforte as famílias dos 
doentes e das vítimas e abra o seu 
coração à confi ança.

Protegei os médicos, os enfermeiros, 
os agentes de saúde, os voluntários 
que, neste período de emergência, 
estão na vanguarda arriscando a 
própria vida para salvar outras 
vidas. Acompanhai a sua fadiga 
heroica e dai-lhes força, bondade 
e saúde.

Permanecei junto daqueles que 
assistem noite e dia os doentes, e 
dos sacerdotes que procuram ajudar 
e apoiar a todos, com solicitude 
pastoral e dedicação evangélica.

Virgem Santa, iluminai as mentes 
dos homens e mulheres de ciência, 
a fi m de encontrarem as soluções 
justas para vencer este vírus.

Assisti os Responsáveis das nações, 
para que atuem com sabedoria, so-
licitude e generosidade, socorrendo 
aqueles que não têm o necessário 
para viver, programando soluções 
sociais e económicas com clarivi-
dência e espírito de solidariedade.

Maria Santíssima tocai as 
consciências para que as somas 
enormes usadas para aumentar e 
aperfeiçoar os armamentos sejam, 
antes, destinadas a promover 
estudos adequados para prevenir 
catástrofes do género no futuro.

Mãe amadíssima, fazei crescer no 
mundo o sentido de pertença a 
uma única grande família, na 
certeza do vínculo que une a todos, 
para acudirmos, com espírito 
fraterno e solidário, a tanta 
pobreza e inúmeras situações de 
miséria. Encorajai a fi rmeza na 
fé, a perseverança no serviço, a 
constância na oração.

Ó Maria, Consoladora dos afl itos, 
abraçai todos os vossos fi lhos 
atribulados e alcançai-nos a graça 
que Deus intervenha com a sua mão 
omnipotente para nos libertar desta 
terrível epidemia, de modo que a 
vida possa retomar com serenidade 
o seu curso normal.

Confi amo-nos a Vós, que 
resplandeceis sobre o nosso 
caminho como sinal de salvação e 
de esperança, ó clemente, ó piedosa, 
ó doce Virgem Maria. Ámen.

Como
se reza o
Terço?

O Papa recorda-nos 
a beleza de rezar o Terço 

em casa em família
no mês de maio
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