
 
 

  
 

   ORAÇÃO DO TERÇO 
   MÊS DE MAIO, MÊS DE MARIA 

 

Oração do Terço em Família com Crianças e Adolescentes, maio de 2020 
 
O mês de maio é um mês que a Igreja dedica de uma forma particular a Maria, Mãe 
de Jesus e nossa Mãe. O primeiro domingo de maio é o Dia da Mãe, e a 13 de maio 
celebramos o aniversário da primeira aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos 
de Fátima. O mês começa com a celebração da memória de São José, que nos 
remete para o ambiente familiar e de trabalho da Família de Nazaré, e termina com 
a celebração da Visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel. Este ano de 2020, 
vivemos este mês com a particularidade de sermos acompanhados, até ao último 
dia, com o Tempo Pascal: 31 de maio, domingo, é precisamente a celebração da 
solenidade de Pentecostes. 
 

Estarmos também marcados pelo confinamento e isolamento social do tempo de 
pandemia. Não podendo estar fisicamente juntos para celebrar e rezar nas 
paróquias, acolhemos o desafio do Papa Francisco que, numa carta dirigida a todos 
os fiéis para este mês de maio de 2020, convida a valorizar o papel da família 
também do ponto de vista espiritual, e a “descobrir a beleza de rezar o Terço em 
casa no mês de maio. Podeis fazê-lo juntos ou individualmente: decidi vós de acordo 
com as situações, valorizando ambas as possibilidades. Seja como for, há um 
segredo para bem o fazer: a simplicidade.” 
 

O Papa diz depois que é fácil encontrar bons esquemas para a recitação desta 
oração. E é nesse sentido que os Secretariados da Catequese da Zona Centro (Leiria-
Fátima, Lisboa, Portalegre-Castelo Branco, Santarém e Setúbal) fazem esta 
proposta: para cada dia deste mês de maio, um esquema simples para a oração do 
Terço em casa. 
 

O Papa termina a sua Carta com a proposta de duas orações que ele próprio vai 
rezar, e dizendo-nos que “a contemplação do rosto de Cristo, juntamente com o 
coração de Maria, nossa Mãe, tornar-nos-á ainda mais unidos como família 
espiritual e ajudar-nos-á a superar esta prova. Eu rezarei por vós, especialmente 
pelos que mais sofrem, e vós, por favor, rezai por mim. Agradeço-vos e de coração 
vos abençoo.” 



Como se reza o terço? 
 
A oração do Terço, é um “compêndio do Evangelho”. Rezá-lo “nada mais é senão 
contemplar com Maria o rosto de Cristo” (S. João Paulo II), através da meditação 
dos mistérios, ou seja, recordando os momentos mais importantes da vida de Jesus 
e de Maria.  
 
Reza-se deste modo: 
 

1. Sinal da Cruz; 
2. Enunciação de cada um dos 5 mistério, 

Seguindo-se 1 Pai Nosso, 10 Ave-Marias, o Glória e as Jaculatórias; 
3. No final dos 5 mistérios: 3 Ave-Marias e a Salve Rainha; 
4. Oração final e Sinal da Cruz. 

 
 

As orações que se rezam no Terço 
 
Sinal da Cruz: 
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ámen. 
 
Pai Nosso: 
Pai Nosso que estais nos Céus, santificado seja o vosso Nome, 
venha a nós o vosso Reino,  
seja feita a vossa vontade assim na terra como no Céu. 
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas  
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido,  
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do Mal. 
 
Ave Maria: 
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco,  
bendita sois vós entre as mulheres  
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. 
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores,  
agora e na hora da nossa morte. Ámen 
 
Glória ao Pai: 
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
Como era, no princípio, agora e sempre. Ámen. 
 
 



Jaculatórias: 
- Ó Maria, concebida sem pecado. 
- Rogai por nós que recorremos a vós. 
- Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do Inferno. 
- Levai as almas todas para o Céu, principalmente as que mais precisarem 
 
Salvé Rainha: 
Salvé, 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 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. 
 
Oração no fim do Santo Rosário 
- Rogai por nós, santa Mãe de Deus. 
- Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 
- Oremos: 
Ó Deus, que, pela vida, morte e ressurreição do Vosso Filho Unigénito, nos 
adquiristes o prémio da salvação eterna: concedei-nos, Vos pedimos, que 
venerando os mistérios do santíssimo Rosário da Virgem Maria, imitemos o que eles 
contêm e alcancemos o que eles prometem. Por Cristo, Nosso Senhor. Ámen. 
 
 

Os mistérios do Terço 
 
Mistérios Gozosos (Segundas e Sábados) 
1. A anunciação do Anjo à Virgem Maria. 
2. A visita de Maria a Santa Isabel. 
3. O nascimento de Jesus em Belém. 
4. A apresentação de Jesus no Templo. 
5. A perda e encontro de Jesus no Templo. 
 
Mistérios da Luz (Quintas Feiras) 
1. O batismo de Jesus no Jordão. 
2. A autorrevelação de Jesus nas bodas de Caná. 
3. O anúncio do Reino e o convite à conversão. 
4. A transfiguração de Jesus no Tabor. 
5. A instituição da Eucaristia. 



Mistérios Dolorosos (Terças e Sextas) 
1. Agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. 
2. Flagelação de Jesus, preso à coluna. 
3. Coroação de espinhos de Jesus. 
4. Jesus carrega a cruz a caminho do Calvário. 
5. Jesus é crucificado e morre na cruz. 
 
Mistérios Gloriosos (Quartas e Domingos) 
1. A ressurreição de Jesus. 
2. A ascensão de Jesus ao céu. 
3. A descida do Espírito Santo. 
4. A assunção da Santíssima Virgem ao céu. 
5. A coroação de Nossa Senhora, como Rainha do céu e da terra. 
 
 

Oração a Maria proposta pelo Papa Francisco 
 
Ó Maria, 
Vós sempre resplandeceis sobre o nosso caminho 
como um sinal de salvação e de esperança. 
Confiamo-nos a Vós, Saúde dos Enfermos, 
que permanecestes, junto da cruz, associada ao sofrimento de Jesus, 
mantendo firme a vossa fé. 
Vós, Salvação do Povo Romano, 
sabeis do que precisamos 
e temos a certeza de que no-lo providenciareis 
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. Amen. 
 
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. 
 


