
REZANDO O TERÇO EM FAMÍLIA. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo, amém. 

Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso 
Amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da Terra. 
Oremos: Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, 
fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre 
de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém.

Divino Jesus, nós Vos oferecemos este terço que vamos rezar, meditando nos mistérios da 
nossa redenção. Concedei-nos, por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, 

as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganharmos as indulgências desta santa devoção.
Oferecemos, particularmente, em desagravo dos pecados cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus e Imaculado 
Coração de Maria, pela paz do mundo, pela conversão dos pecadores, pelas almas do Purgatório, pelas intenções do Santo 
Padre, pelo aumento e santificação do Clero, pelo nosso Vigário, pela santificação das famílias, pelas Missões, pelos doentes, 
pelos agonizantes, por aqueles que pediram nossas orações, por todas as nossas intenções particulares e pelo Brasil 

Creio em Deus Pai todo-poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi 
concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e 
sepultado; desceu à mansão dos mortos; ressucitou ao terceiro dia; subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai todo 
poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos 
santos, na remissão dos pecados, na ressureição da carne, na vida eterna. Amém.

Em louvor à Santíssima Trindade, para que nos aumentem a fé, a esperança e a caridade. 
PAI NOSSO, que estais no céu ...
• Esta primeira Ave Maria é rezada em honra a Deus Pai que nos criou. Ave- Maria...
• Esta Segunda Ave Maria é rezada em honra a Deus Filho que nos remiu. Ave- Maria...
• Esta Terceira Ave Maria é rezada em honra ao Espírito Santo que nos guia e santifica Ave- Maria..

† GLÓRIA ao Pai, ao Filho e o Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.

Ó Meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as 
que mais precisarem.

Abençoai o santo Padre o Papa, os nosso bispo diocesano e todo o clero, abençoai as nossas famílias e dai-nos a paz

* Jesus  manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. 
* Ó Maria concebida sem pecado: Rogai por nós que recorremos a vós, e por aqueles que ainda não recorrem a vós.
* São José, protetor das famílias: Rogai por nós
* Doce coração de Maria, seja nossa salvação  

♥(contempla o mistério)
Pai Nosso que estais no Céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a vossa vontade, 
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje; perdoai-nos as nossa ofensas, assim como nós 
perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.

(10 Aves- Marias), 
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. 
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. (volta no Glória)

(Após o último mistério- finalização) 
Infinitas graças vos damos, Soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-
vos agora e para sempre tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo e para mais vos AGRADECER  vos saudamos com 
uma Salve Rainha....
Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve! A vós bradamos, os degredados filhos de 
Eva; a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa esses vossos olhos 
misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó Clemente, ó 



Piedosa, ó Doce, sempre virgem Maria. V: Rogai por nós,Santa Mãe de Deus, R: Para que sejamos dignos das 
promessas de Cristo. Amém. 

(ORAÇÃO PELA FAMÍLIA)
... Deus, nosso Pai, Tu quiseste que o teu Filho nascesse e crescesse no seio de uma família como as outras. Assim, ao longo 
de uma vida simples, Ele aprendeu pouco a pouco, de José e de Maria, a tornar-se adulto e a descobrir a sua missão no 
mundo.
Nós vos louvamos pela nossa família e agradecemos a Vossa presença em nosso lar. 
Iluminai-nos para que sejamos capazes de assumir nosso compromisso de fé na Igreja e de participar da vida de nossa 
comunidade. 
Ensinai-nos a viver Vossa Palavra e o novo mandamento do amor. 
Concedei-nos a capacidade de reconhecer nossas diferenças  para nos ajudarmos mutuamente, para nos perdoarmos as 
fraquezas, compreendermos nossos erros e vivermos em harmonia. 
Dai-nos, SENHOR, boa saúde, trabalho com salário justo e um lar onde possamos viver felizes.  
Ensinai-nos a tratar bem os mais necessitados e pobres, e dai-nos graças de aceitar com fé , a doença e a morte quando se 
aproximarem de nossa família. 
Ajudai-nos a respeitar e incentivar a vocação de cada um e também daqueles que DEUS chamar a seu serviço. 
Que em nossa família reine a confiança, a fidelidade, o respeito mútuo e que o amor nos una cada vez mais. 
Permanecei em nossa família, SENHOR, e abençoai o nosso lar hoje e sempre.

Estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do filho e do Espírito Santo, amém.
________________________________________________________________________________________________

♥MISTÉRIOS GOZOSOS (SEGUNDAS E SÁBADOS) 

1. No primeiro mistério contemplamos a Anunciação do Arcanjo São Gabriel a Nossa Senhora. 
2. No segundo mistério contemplamos a Visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. 
3. No terceiro mistério contemplamos o Nascimento do Menino Jesus em Belém. 
4. No quarto mistério contemplamos a Apresentação do Menino Jesus no templo e a Purificação de Nossa Senhora. 
5. No quinto mistério contemplamos a Perda e o Encontro do Menino Jesus no templo. 

 ♥MISTÉRIOS LUMINOSOS (QUINTAS-FEIRAS) 

1. No primeiro mistério contemplamos o Batismo de Jesus, feito por João Batista, no Rio Jordão 
2. No segundo mistério contemplamos Jesus, nas bodas de Cana, transformando a água em vinho a pedido de Maria. 
3. No terceiro mistério contemplamos Jesus anunciando o Advento do Reino e convite à conversão. 
4. No quarto mistério contemplamos a Transfiguração de Jesus no Monte Tabor. 
5. No quinto mistério contemplamos a Instituição da Eucaristia, onde Jesus faz alimento com o seu corpo e o seu sangue. 

♥MISTÉRIOS DOLOROSOS (TERÇAS E SEXTAS-FEIRAS) 

1. No primeiro mistério contemplamos a Agonia de Cristo Nosso Senhor, quando
 suou sangue no Horto. 

2. No segundo mistério contemplamos a Flagelação de Jesus Cristo atado à coluna. 
3. No terceiro mistério contemplamos a Coroação de espinho de Nosso Senhor. 
4. No quarto mistério contemplamos Jesus Cristo carregando a Cruz para o Calvário. 
5. No quinto mistério contemplamos a Crucificação e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

 ♥MISTÉRIOS GLORIOSOS (QUARTAS-FEIRAS E DOMINGOS) 

1. No primeiro mistério contemplamos a Ressurreição de Cristo Nosso Senhor. 
2. No segundo mistério contemplamos a Ascensão de Nosso Senhor ao Céu. 
3. No terceiro mistério contemplamos a Vinda do Espírito Santo sobre os Apóstolos 
reunidos com Maria Santíssima no Cenáculo em Jerusalém. 
4. No quarto mistério contemplamos a Assunção de Nossa Senhora ao Céu. 
5. No quinto mistério contemplamos a Coroação de Nossa Senhora no Céu como Rainha 
de todos os anjos e santos.

Consagração à nossa Senhora
Ó minha Senhora e 
também minha mãe, eu 
me ofereço, inteiramente, 
todo a vós.
E em prova de minha 
devoção, eu hoje vos dou 
meu coração.
Consagro a vós meus 
olhos, meus ouvidos, 
minha boca.
Tudo o que sou, desejo 
que a vós pertença.
Incomparável mãe, 
guardai-me, defendei-me,
Como filho  e propriedade 
vossa. Amém
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