
 
 

 
 
 
 
 
   Oração do Terço 
   6 de maio | quarta-feira             Mistérios Gloriosos 
 

Mês de Maio – Mês de Maria 
 
1º Mistério: A ressurreição de Jesus 
 
Do evangelho segundo São Mateus (28, 5-7) 
O anjo tomou a palavra e disse às mulheres: «Não tenhais medo. Sei que buscais 
Jesus, o crucificado; não está aqui, pois ressuscitou, como tinha dito. Vinde, vede o 
lugar onde jazia e ide depressa dizer aos seus discípulos: ‘Ele ressuscitou dos 
mortos e vai à vossa frente para a Galileia. Lá o vereis.’» 
 
A grande novidade que nós, cristãos, acolhemos, vivemos e transmitimos é esta: 
Jesus está vivo, ressuscitou. A morte e o pecado foram vencidos pelo amor de Jesus. 
A nossa vida, com Jesus, caminha também para a ressurreição e a vida! 
Agradecemos a vida que Jesus nos dá, e pedimos que todos, na nossa família e 
paróquia, cresçam na fé e na esperança. 
 
2º Mistério: Na ascensão, Jesus vai para o Pai 
 
Do evangelho segundo São Marcos (16, 19-20) 
Então, o Senhor Jesus, depois de ter falado aos Apóstolos, foi arrebatado ao Céu e 
sentou-se à direita de Deus. Eles, partindo, foram pregar por toda a parte; o 
Senhor cooperava com eles, confirmando a Palavra com os sinais que a 
acompanhavam. 
 
Na ascensão, Jesus foi para junto de Deus Pai. Já não está fisicamente com os 
discípulos. No céu, está de uma forma nova, diferente, com todos os seus discípulos 
de todos os tempos e lugares. Está também connosco hoje! 
Pedimos a Jesus que, como os primeiros discípulos, também na nossa família não 
falte a alegria e a esperança da fé em Jesus ressuscitado. 
 

3º Mistério: O Espírito Santo desce sobre os Apóstolos 
 
Do livro dos Atos dos Apóstolos (2, 1-3) 
Quando chegou o dia do Pentecostes, encontravam-se todos reunidos no mesmo 
lugar. De repente, ressoou, vindo do céu, um som comparável ao de forte rajada 
de vento, que encheu toda a casa onde eles se encontravam. Viram então 
aparecer umas línguas, à maneira de fogo, que se iam dividindo, e poisou uma 
sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. 
 
O Espírito Santo é como este vento forte que nos fortalece, como o fogo que nos 
ilumina e aquece. É como um fogo que queima o nosso pecado para vivermos cada 
vez mais como Jesus viveu. Pedimos por todos nós, que recebemos o Espírito Santo 
no Batismo, para que sejamos sempre bons cristãos. 
 
4º Mistério: Nossa Senhora é elevada para Deus 
 
Do evangelho segundo São Lucas (1, 46-49) 
Maria disse, então: «A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em 
Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em 
diante, me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-poderoso fez em 
mim maravilhas. Santo é o seu nome». 
 
Nossa Senhora já vive totalmente em Deus. Lá, como nossa Mãe, continua a cuidar 
de nós, a procurar o nosso bem. Porque está no Céu, pode vir também até nós e, 
como aconteceu em Fátima, oferecer-nos o seu coração como refúgio e caminho 
que conduz para Deus. Agradecemos a Jesus por nos ter dado Nossa Senhora como 
nossa Mãe, e pedimos a sua ajuda e proteção. 
 
5º Mistério: Nossa Senhora é coroada no Céu como Rainha 
 
Do livro do Apocalipse (12, 1) 
Depois, apareceu no céu um grande sinal: uma Mulher vestida de Sol, com a Lua 
debaixo dos pés e com uma coroa de doze estrelas na cabeça. 
 
Ao rezarmos este mistério, pedirmos a Nossa Senhora que o mundo nunca deixe de 
a acolher como Rainha. Pedimos que proteja o nosso mundo, onde, por vezes, é tão 
difícil viver de acordo com o Evangelho de Jesus. Rezamos por todos os que, de 
alguma forma, estão a sofrer com esta pandemia, pedindo que proteja os avós, os 
pais que estão a trabalhar ou em casa e aqueles que ficaram desempregados, os 
jovens, os adolescentes e as crianças que estão em casa a estudar… Pedimos 
também por toda a Igreja, mas de um modo particular pelas famílias da nossa 
paróquia, para que sejam lugares de acolhimento, vivência e transmissão da fé. 


