Terço
01.

MISTÉRIOS DO ROSÁRIO

- Oração para oferecimento do terço:
Divino Coração de Jesus, nós vos oferecemos
este terço que vamos rezar, contemplando os
mistérios de nossa Redenção. Concedei-nos, pela
intercessão de Maria, vossa Mãe Santíssima, a quem
nos dirigimos, as virtudes necessárias para bem rezálo e a graça de ganhar as indulgências anexas a esta
santa devoção.
- Jaculatória:
Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do
inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei
principalmente aquelas que mais precisarem.
- Ao concluir a contemplação dos mistérios
do dia, reza-se o agradecimento:
Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos
os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos, agora e sempre,
tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo, e para mais vos obrigar, vos
saudamos com uma Salva Rainha (Reza-se a Salve Rainha)
MISTÉRIOS DA ALEGRIA (segundas e sábados)
1. Anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria.
“Alegra-te, cheia de graça, O Senhor está contigo...” (Lc
1, 28-38).
2. Visita de Maria a sua prima Santa Isabel.
“Como mereço que a mãe do meu Senhor venha me
visitar?” (Lc 1,43).
3. Nascimento de Jesus na gruta de Belém.
“E a Palavra se fez carne e veio morar entre nós” (Jo 1,
14).
4. Apresentação do Menino Jesus no templo.
“Este menino será causa de queda e de reerguimento para muitos em Israel.
Ele será um sinal de contradição” (Lc 2, 34).
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5. Encontro do Menino Jesus no templo.
“Por que me procuráveis?
Não sabíeis que devo estar naquilo que é de meu Pai?” (Lc 2, 49).

MISTÉRIOS DA LUZ (quintas-feiras)
1. Batismo de Jesus no Jordão
“Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água, e o céu se
abriu. E ele viu o Espírito de Deus descer, como uma pomba,
e vir sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: ‘Este é o
meu Filho amado; nele está o meu agrado.” (Mt 3, 16s).
2. Bodas de Caná
“No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galiléia, e
a mãe de Jesus estava lá. Também Jesus e seus discípulos
foram convidados para o casamento.” (Jo 2, 1-12)
3. Anúncio do Reino e apelo à conversão
“Completou-se o tempo, e o Reino de Deus está próximo. Convertei-vos e
crede na Boa-Nova” (Mc 1, 15).
4. Transfiguração de Jesus
“E da nuvem saiu uma voz que dizia: “Este é o meu Filho, o Eleito. Escutai-o,”
(Lc 9, 35).
5. Instituição da Eucaristia.
“Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora, hora
de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no
mundo, amou-os até o fim” (Jo 13, 1).
MISTÉRIOS DA DOR (terças e sextas-feiras)
1. Agonia de Jesus no Horto das Oliveiras.
“Vigiai e orai, para não cairdes em tentação, O espírito está pronto, mas a
carne é fraca” (Mc 14, 38).
2. Flagelação de Jesus
“Pilatos, então, mandou açoitar Jesus” (Jo 19, 1).
3. Jesus é coroado de espinhos
“Vestiram Jesus com um manto de púrpura e puseram
nele uma coroa trançada de espinhos. E começaram a
saudá-lo: ‘Salve, rei dos judeus” (Mc 15, 17-18).
4. Jesus carrega a cruz para o Monte Calvário
“Então Jesus disse aos discípulos: ‘Se alguém quer vir
após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e sigame” (Mt 16, 24).
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5. Crucificação, sofrimento e morte de Jesus.
“Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito” (Lc 23, 46).
MISTÉRIOS DA GLÓRIA (quartas-feiras e domingos)
1. Ressurreição de Jesus.
“Vós não precisais ter medo, Sei que procurais Jesus, que foi
crucificado. Ele não está aqui, Ressuscitou, como havia dito”
(Mt 28, 5-6).
2. Ascensão de Jesus aos céus.
“E enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu” (Lc 24, 51).
3. Descida do Espírito Santo
“Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras
línguas.” (At 2, 4)
4. Assunção de Maria Santíssima.
“Porque o Poderoso fez para mim coisas grandiosas” (Lc 1, 49).
5. Coroação de Nossa Senhora como Rainha do céu e da terra.
“Então apareceu no céu um grande sinal: uma mulher vestida com o sol, tendo
a lua debaixo dos pés e, sobre cabeça, uma coroa de doze estrelas” (Ap 12,
1).
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