
 
 

 
 
 
 
 
   Oração do Terço 
   2 de maio | sábado              Mistérios Gozosos 
 

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

 
 
1º Mistério: O Anjo anuncia a Nossa Senhora que ela vai ser a mãe de Jesus 
 
Do evangelho segundo São Lucas (1, 30-31.38) 
Disse-lhe o anjo: «Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Hás de 
conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Maria 
disse, então: «Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra.» 
 
Ó Jesus, também nós queremos escutar a tua palavra e dizer “sim” ao que nos 
pedes, como o fez Maria. Quando estamos atentos à tua voz, descobrimos de 
verdade o que somos chamados a ser e fazer, a vocação a que nos chamas, e 
podemos seguir o caminho da verdadeira felicidade! 
 
2º Mistério: Nossa Senhora vai visitar a sua prima Isabel 
 
Do evangelho segundo São Lucas (1, 41-42) 
Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio 
e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, erguendo a voz, exclamou: «Bendita 
és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Feliz de ti que 
acreditaste, porque se vai cumprir tudo o que te foi dito da parte do Senhor.» 
 
Ó Jesus, mesmo antes de nasceres, onde chegava a tua presença todos se 
alegravam: Maria, Isabel e João Batista (que estava para nascer de Isabel), todos 
estavam felizes! Porque Maria acreditou e se dispôs a fazer a tua vontade, espalhou 
alegria à sua volta. Ajuda-nos a ser felizes, acreditando e confiando em ti! 
 
 

3º Mistério: Jesus nasce em Belém 
 
Do evangelho segundo São Lucas (2, 6-7) 
Quando José e Maria se encontravam em Belém, completaram-se os dias de ela 
dar à luz e teve o seu filho primogénito, que envolveu em panos e recostou numa 
manjedoura, por não haver lugar para eles na hospedaria. 
 
Ó Jesus, tu quiseste nascer no meio da simplicidade, envolvido apenas nuns 
paninhos e no amor da tua família. Obrigado pela nossa família. Ajuda todas as 
famílias a acolher, celebrar, rezar e viver no teu amor, para que cada um possa 
descobrir e seguir a sua vocação. 
 
4º Mistério: Jesus é apresentado no Templo 
 
Do evangelho segundo São Lucas (2, 28-32) 
Simeão tomou Jesus nos braços e bendisse a Deus, dizendo: «Agora, Senhor, 
segundo a tua palavra, deixarás ir em paz o teu servo, porque meus olhos viram a 
Salvação que ofereceste a todos os povos, Luz para se revelar às nações e glória de 
Israel, teu povo.» 
 
Ó Jesus, quando Simeão te recebeu nas suas mãos, percebeu que Tu eras a Luz de 
todos os povos. Faz com que também nós te acolhamos como nossa Luz, deixando-
nos iluminar por ti. Seguindo a tua luz, ajudemos também aqueles que, neste tempo 
de pandemia, vivem momentos de maior escuridão, para que encontrem em ti luz 
e esperança. 
 
5º Mistério: Aos doze anos, Jesus fica entre os doutores, no Templo de Jerusalém 
 
Do evangelho segundo São Lucas (2, 46.48-49) 
Três dias depois, Maria e José encontraram Jesus no templo, sentado entre os 
doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Ao vê-lo, ficaram assombrados e sua 
mãe disse-lhe: «Filho, porque nos fizeste isto? Olha que teu pai e eu andávamos 
aflitos à tua procura!» Ele respondeu-lhes: «Porque me procuráveis? Não sabíeis 
que devia estar em casa de meu Pai?» 
 
Ó Jesus, desde muito novo Tu quiseste estar na casa de Deus, na casa do teu e nosso 
Pai. É tão importante sabermos que temos um Deus que é nosso Pai e quer estar 
no meio de nós. Nestes dias em que não podemos juntar-nos na nossa igreja, faz-
nos crescer no desejo de estar contigo em família e, depois, quando passar este 
impedimento, nos encontrarmos todos na comunidade, sobretudo no grande dia 
festivo dos cristãos que é o domingo, quando celebramos a Eucaristia. 


