
 
 

 
 
 
 
 
   Oração do Terço 
   3 de maio | domingo             Mistérios Gloriosos 
 

Mês de Maio – Mês de Maria 
4º Domingo da Páscoa (Bom Pastor): Dia Mundial de Oração pelas Vocações 

Dia da Mãe 
 
 
1º Mistério: A ressurreição de Jesus 
 
Do evangelho segundo São João (10, 2-3) 
Disse Jesus: «Em verdade, em verdade vos digo: Aquele que entra pela porta é o 
pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas conhecem a sua voz. 
Ele chama cada uma delas pelo seu nome e leva-as para fora».  
 
Ó Jesus, Tu, que ressuscitaste da morte, continuas bem perto de nós. Conheces-nos 
bem, e amas cada um de nós de uma forma única. Nós queremos conhecer a tua 
voz, porque só Tu tens palavras de vida eterna. Ajuda-nos a reconhecer cada vez 
melhor o chamamento que nos fazes para te seguirmos com confiança e segurança. 
 
2º Mistério: Na ascensão, Jesus vai para o Pai 
 
Do evangelho segundo São João (10, 4) 
Disse Jesus: «Depois de ter feito sair todas as ovelhas que lhe pertencem, o pastor 
caminha à sua frente e as ovelhas seguem-no, porque conhecem a sua voz». 
 
Ó Jesus, na tua ascensão, foste à nossa frente para a casa do Pai para nos preparar 
um lugar para que, onde Tu estás, nós estejamos também. Seguir-te é viver na 
esperança de podermos estar sempre contigo, partilhar da tua vida plena e 
verdadeira. Seguir-te é contruir desde já o teu Reino neste mundo. Esta é a primeira 
vocação, o chamamento que fazes a todos e a cada um de nós: sermos teus 
discípulos, irmos atrás de ti, seguir-te porque conhecemos a tua voz. 
 

3º Mistério: O Espírito Santo desce sobre os Apóstolos 
 
Do evangelho segundo São João (10, 5) 
Disse Jesus: «Se for um estranho, as ovelhas não o seguem, mas fogem dele, porque 
não conhecem a voz dos estranhos».  
 
Ó Jesus, Tu nos dás o Espírito Santo, Espírito de sabedoria e entendimento para te 
reconhecermos, Espírito de conselho e fortaleza para te seguirmos, Espírito de 
ciência e piedade para te amarmos e fugirmos dos falsos pastores, Espírito de Amor 
e de Paz para termos sempre confiança em ti. Nós te pedimos, Jesus: envia o teu 
Espírito sobre todos os que se consagram a ti; envia o teu Espírito sobre todos os 
casais e famílias; envia o teu Espírito sobre todas as crianças, adolescentes e jovens 
que percorrem o caminho da descoberta da sua vocação. 
 
4º Mistério: Nossa Senhora é elevada para Deus 
 
Do evangelho segundo São João (10, 7.9) 
Jesus continuou: «Em verdade, em verdade vos digo: Eu sou a porta das ovelhas. Eu 
sou a porta. Quem entrar por Mim será salvo».  
 
Ó Jesus, Nossa Senhora subiu para o céu porque encontrou em ti a porta que a 
levou para a vida plena e verdadeira, o caminho da sua salvação. Nós te 
agradecemos por nos dares Maria como nossa Mãe. A ela confiamos hoje, de modo 
muito, muito especial, as nossas mães, neste dia que a elas é dedicado. 
 
5º Mistério: Nossa Senhora é coroada no Céu como Rainha 
 
Do evangelho segundo São João (10, 10) 
Disse Jesus: «Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em 
abundância». 
 
Ó Jesus, Maria, tua e nossa Mãe, partilha, no Céu, desta vida em abundância que 
Tu vieste dar-nos. A sua vida, nesta terra, foi uma vida boa, bela e feliz, uma vida 
abundante: que ela nos ajude e acompanhe para que, respondendo à tua voz que 
nos chama, possamos encher as nossas vidas da mesma beleza, bondade e 
felicidade. E nos momentos mais difíceis, possamos ter sempre a certeza da sua 
presença de ternura e misericórdia, de conforto e segurança, para continuarmos a 
seguir a tua voz que chama porque nos amas. 


