
 
 

 
 
 
 
 
   Oração do Terço 
   1 de maio | sexta-feira         Mistérios Dolorosos 
 

Início do Mês de Maio – Mês de Maria 
Semana de Oração pelas Vocações 

Celebração da memória de São José operário 
 
1º Mistério: Oração e sofrimento de Jesus no Jardim das Oliveiras 
 
Do evangelho segundo São Mateus (26, 39) 
Jesus, adiantando-se um pouco mais, caiu com a face por terra, orando e dizendo: 
«Meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. No entanto, não seja como 
Eu quero, mas como Tu queres.» 
 
Ó Jesus, num momento de oração, confias-te nas mãos do Pai, e encontras força 
para vencer um momento tão difícil da tua vida. Ao começar este Mês de Maio, 
neste tempo de pandemia, também queremos confiar-nos nas mãos de Deus pela 
oração do Terço. Confiamo-nos também ao coração de Maria, Mãe de Jesus e nossa 
Mãe. Recordamos ainda São José, que escutou e seguiu sempre a voz de Deus, e 
rezamos por todos os pais e mães, para que vivam a sua vocação com a confiança. 
 
2º Mistério: A flagelação de Jesus 
 
Do evangelho segundo São João (19, 1) 
Então, Pilatos mandou levar Jesus e flagelá-lo. 
 
Ó Jesus, depois de te prenderem e condenarem, Pilatos mandou que te dessem 
açoites. Não tinhas feito nenhum mal, mas és condenado a essa tão grande dor… 
Ao recordarmos esta injustiça, e tudo o que Tu sofreste, rezamos por todas as 
pessoas que sofrem, especialmente as vítimas desta pandemia. Neste dia de São 
José operário, rezamos também por todos os que ficaram desempregados. 
Pedimos-te que todos encontrem na Igreja uma Mãe que os acolhe, e apoia aqueles 
que precisam de ajuda e esperança. 

3º Mistério: Jesus é corado de espinhos 
 
Do evangelho segundo São João (19, 2-3) 
Depois, os soldados entrelaçaram uma coroa de espinhos, cravaram-lha na cabeça 
e cobriram-no com um manto de púrpura; e, aproximando-se dele, diziam-lhe: 
«Salve! Ó Rei dos judeus!» E davam-lhe bofetadas. 
 
Ó Jesus, Tu és Rei. Um Rei que faz da sua vida uma entrega de amor e por amor, e 
aceitas uma coroa de espinhos mesmo sabendo que estão a querer fazer troça de 
ti… Ao rezar este mistério, pedimos-te que, mesmo nas situações mais difíceis, 
tenhamos sempre fé e esperança, e que nunca deixemos de procurar viver o 
mandamento do amor que Tu nos deixaste. Pedimos também por todos os 
governantes, para que, nesta situação de pandemia, procurem o bem de todos. 
 
4º Mistério: Jesus carrega com a Cruz a caminho do Calvário 
 
Do evangelho segundo São Mateus (27, 31-32) 
Depois de terem escarnecido Jesus, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe as suas 
roupas e levaram-no para ser crucificado. À saída, encontraram um homem de 
Cirene, chamado Simão, e obrigaram-no a levar a cruz de Jesus. 
 
Ó Jesus, já estavas muito fraco quando te puseram a cruz às costas. Por isso, 
encontraram Simão de Cirene para te ajudar. Para conseguirmos ultrapassar os 
momentos mais difíceis, precisamos de ajuda e de orientação… E há tanta gente 
que nos ajuda! Agradecemos por todos eles. Nesta Semana de Oração pelas 
Vocações, agradecemos pelas irmãs e irmãos religiosos, pelos diáconos, padres e 
bispos, e por todos os que se consagraram de modo particular a Deus, e pedimos 
que estejam sempre próximos daqueles que mais precisam de ajuda. 
 
5º Mistério: Jesus é crucificado e morre na cruz 
 
Do evangelho segundo São João (19, 25-26.30) 
Junto à cruz de Jesus estavam, de pé, sua mãe… Então, Jesus, ao ver ali ao pé a sua 
mãe e o discípulo que Ele amava, disse à mãe: «Mulher, eis o teu filho!» Depois, 
disse ao discípulo: «Eis a tua mãe!». Depois Jesus disse: «Tudo está consumado.» 
E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. 
 
Ó Jesus, antes de morreres por nós, para nos dares a vida eterna, Tu fazes-nos uma 
última oferta: a tua Mãe será a nossa Mãe. Agradecemos-te por nos dares Nossa 
Senhora como nossa Mãe, e confiamos ao seu coração materno a nossa família, a 
nossa paróquia e diocese. Que ela nos ajude a ser fiéis à oração do Terço ao longo 
deste mês, e que nos conforte com a sua presença neste tempo de pandemia. 


