
 
 

 
 
 
 
 
   Oração do Terço 
   4 de maio | segunda-feira             Mistérios Gozosos 
 

Mês de Maio – Mês de Maria 
 
1º Mistério: O Anjo anuncia a Nossa Senhora que ela vai ser a mãe de Jesus 
 
Do evangelho segundo São Lucas (1, 28-31) 
Ao entrar em casa de Maria, o anjo disse-lhe: «Salve, ó cheia de graça, o Senhor 
está contigo.» Ao ouvir estas palavras, ela perturbou-se e inquiria de si própria o 
que significava tal saudação. 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 foi chamada para uma grande missão: ser a Mãe de Jesus, o Filho de Deus. O 
Anjo diz-lhe para não temer, pois foi o próprio Deus que a escolheu: pode confiar! 
Também nós, perante as perturbações que a vida nos traz, podemos sempre 
confiar. Rezamos por todos os que vivem estes dias com mais medo: que possam 
encontrar em Deus, por Maria, a confiança e a esperança de que precisam. 
 
2º Mistério: Nossa Senhora vai visitar a sua prima Isabel 
 
Do evangelho segundo São Lucas (1, 46-47.49) 
Maria disse, então: «A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em 
Deus, meu Salvador. O Todo-poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu 
nome.» 
 
No encontro com Isabel, Maria expressa o seu louvor pelas maravilhas que Deus 
realiza nela a favor de todos nós. Deus quer o nosso bem porque nos ama muito: 
podemos sempre confiar nele, e confiar-lhe as nossas vidas. 
Rezamos por todos os que vivem mais tristes, para que possam encontrar em Deus 
a fonte da esperança e da alegria.  
 

3º Mistério: Jesus nasce em Belém 
 
Do evangelho segundo São Lucas (2, 10-12) 
O anjo disse aos pastores: «Não temais, pois anuncio-vos uma grande alegria, que 
o será para todo o povo: Hoje, na cidade de David, nasceu-vos um Salvador, que é 
o Messias Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um menino envolto em 
panos e deitado numa manjedoura.» 
 
«Não temais», disse o anjo ao anunciar, aos pastores, o nascimento de Jesus. Deus 
envia-nos sempre uma palavra de esperança. O nascimento de Jesus é a certeza de 
que não estamos sós: Deus vem habitar connosco. 
Rezamos por todos os que, pela sua ação, os seus trabalhos e compromissos, a sua 
oração e proximidade, continuam a trazer a esperança ao nosso mundo, continuam 
a fazer presente Jesus no meio de nós. 
 
4º Mistério: Jesus é apresentado no Templo 
 
Do evangelho segundo São Lucas (2, 36.38) 
Havia também uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, a qual era de 
idade muito avançada. Aparecendo nessa mesma ocasião, pôs-se a louvar a Deus 
e a falar do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. 
 
Ao ser apresentado no Templo, Simeão e Ana reconheceram em Jesus a Luz do 
mundo. Aquele menino era o grande sinal do amor de Deus. Como Ana, também 
nós somos chamados a falar de Jesus e do seu amor por nós. 
Rezamos por todos os cristãos, para que sejam sempre anunciadores da Boa Nova 
da salvação que Jesus nos dá. 
 
5º Mistério: Aos doze anos, Jesus fica entre os doutores, no Templo de Jerusalém 
 
Do evangelho segundo São Lucas (2, 51-52) 
Depois, Jesus desceu com os pais, voltou para Nazaré e era-lhes submisso. Sua 
mãe guardava todas estas coisas no seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em 
estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. 
 
Depois de ter ficado três dias em Jerusalém, os pais encontram Jesus entre os 
doutores do Templo. Ao regressar a Nazaré, Ele vai continuar a viver em família, 
onde cresce em sabedoria, estatura e graça. 
Rezamos por todas as famílias, e pela nossa família em particular: pedimos a Jesus, 
Maria e José que a nossa família viva cheia de amor e de paz. 


