
 
 

 
 
 
 
 
   Oração do Terço 
   5 de maio | terça-feira         Mistérios Dolorosos 
 

Mês de Maio – Mês de Maria 
 
1º Mistério: Oração e sofrimento de Jesus no Jardim das Oliveiras 
 
Do evangelho segundo São Lucas (22, 39-42) 
Jesus saiu então e foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os 
discípulos seguiram também com Ele. Quando chegou ao local, disse-lhes: «Orai, 
para que não entreis em tentação.» Depois afastou-se deles, à distância de um tiro 
de pedra, aproximadamente; e, pondo-se de joelhos, começou a orar, dizendo: 
«Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice; contudo, não se faça a minha 
vontade, mas a tua.» 
 
Ao aproximar-se o momento da sua morte, Jesus vai para o Monte das Oliveiras 
para rezar, e convida os discípulos a rezarem também. Nos momentos difíceis, 
podemos sempre rezar, sabendo que não estamos sozinhos, pois temos um Deus 
que é nosso Pai. Pedimos que nos ajude a fazer a sua vontade. Foi assim que Jesus 
nos ensinou no Pai Nosso: «Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu». 
 
2º Mistério: A flagelação de Jesus 
 
Do evangelho segundo São Mateus (27, 26) 
Quanto a Jesus, depois de o mandar flagelar, Pilatos entregou-o para ser 
crucificado. 
 
A flagelação era uma das penas mais duras: a pessoa, presa a uma coluna, era 
chicoteada nas costas… Jesus sofreu este castigo sem ter feito nada de mal. 
Rezamos por todos os que são vítimas da injustiça. Pedimos que nos ajude a 
procurar o bem uns dos outros, e que não nos deixemos levar pela vingança. 
Rezamos como Ele ensinou: «Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do 
mal». 

3º Mistério: Jesus é corado de espinhos 
 
Do evangelho segundo São Marcos (15, 17-19) 
Os soldados revestiram-no de um manto de púrpura e puseram-lhe uma coroa de 
espinhos, que tinham entretecido. Depois, começaram a saudá-lo: «Salve! Ó rei 
dos judeus!» Batiam-lhe na cabeça com uma cana, cuspiam sobre Ele e, dobrando 
os joelhos, prostravam-se diante dele. 
 
Uma coroa de espinhos, foi o que os soldados puseram na cabeça de Jesus, 
troçando dele… Mas, na verdade, Jesus é Rei. O seu reino é um reino de verdade e 
de vida, reino de santidade e de graça, reino de justiça, de amor e de paz. 
Rezamos pedindo por todos os cristãos, para sejam construtores do Reino de Deus 
neste mundo, como Ele nos ensinou: «Venha a nós o vosso reino». 
 
4º Mistério: Jesus carrega com a Cruz a caminho do Calvário 
 
Do evangelho segundo São Marcos (15, 20) 
Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto de púrpura e revestiram-no 
das suas vestes. Levaram-no, então, para o crucificar. 
 
No caminho para o Calvário, Jesus carregou a sua cruz, e nessa cruz ia todo o peso 
dos nossos pecados. Foi um caminho muito difícil, mas feito com muito amor. 
Perante a dificuldade e o sofrimento, Jesus não desistiu de cumprir a sua missão: 
«por nós homens, e pela nossa salvação, desceu do céu». Como Jesus nos ensinou, 
rezamos: «Perdoai-nos as nossas ofensas». 
 
5º Mistério: Jesus é crucificado e morre na cruz 
 
Do evangelho segundo São Lucas (23, 34.46) 
Jesus dizia: «Perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem.» 
Dando um forte grito, Jesus exclamou: «Pai, nas tuas mãos entrego o meu 
espírito.» Dito isto, expirou. 
 
Ao ser crucificado, Jesus pediu ao Pai para perdoar àqueles que o estavam a pregar 
na cruz. Nesse momento, Jesus continua a querer o perdão e o amor para todos, e 
a ter toda a confiança no Pai a quem entrega o seu espírito no momento da sua 
morte. Com Jesus, rezamos como Ele nos ensinou: «Perdoai-nos as nossas ofensas, 
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido». 
 
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. 


