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PROÊMIO

O Santo Rosário: das origens ao Terço dos Homens

O início
Ao longo dos séculos, homens e mulheres, dos mais diferentes credos, 

utilizaram orações com fórmulas fixas para expressar a sua fé num Ser 
transcendental. Muitas dessas orações eram repetidas seguidamente, sendo 
contadas por meio de pedrinhas, ossinhos, grãos ou, simplesmente, utilizando-
se os dedos das mãos. Os cristãos também compuseram orações que, aos 
poucos, foram sendo acolhidas e repetidas por todas as comunidades.

Para facilitar a recitação e diminuir a preocupação com a contagem das 
orações, os fiéis confeccionaram pequenos cordões, nos quais eram fixados 
grãos, divididos em cinco partes de 10 grãos, cujo último grão de cada 
dezena tinha um tamanho maior, para localizar o término da dezena. Esses 
instrumentos eram chamados de Paternoster (no português: Pai-Nosso), pois 
eram utilizados principalmente para a recitação repetida do Pai-Nosso (cf. Mt 
6,9-13). Com o tempo, os fabricantes de tais peças começaram a ser chamados 
de Paternostries, ou então, de Paternosterer.

Sabemos que por volta do século IV, os monges cristãos do norte do Egito 
amarravam sementes em pequenos cordões, para ir contando o número de 
orações que recitavam durante suas meditações. A maioria desses religiosos 
não sabia ler e os mosteiros possuíam, quase sempre, uma única Bíblia, que 
era utilizada na liturgia. Relatos diversos afirmam que os monges costumavam 
rezar, ao longo do dia, 150 vezes o Pai-Nosso e 1.000 vezes a jaculatória: Jesus 
Cristo, Filho do Deus vivo, tende piedade de mim pecador, conhecida como 
Oração de Jesus. 

Nasce uma nova oração
Em paralelo com a piedade acima descrita, os cristãos foram também 

utilizando os “Paternoster” para recitar a fórmula dita pelo Anjo Gabriel, 
quando anunciou à Virgem Maria que ela ficaria grávida pelo poder do Espírito 
Santo. Essa fórmula encontra-se no Evangelho segundo Lucas: “Ave, cheia de 
graça, o Senhor é convosco” (Lc 1, 28), à qual foi somada a saudação de Isabel 
a Maria: “Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre” 
(Lc 1, 42). A fórmula que se segue à saudação do Anjo (Santa Maria, Mãe de 
Deus...) foi introduzida pela piedade cristã, recitada desde o século V.

Por volta do ano 1000 d.C. fixou-se o número de 150 Ave-Marias, inspirado 
nos 150 Salmos que os monges rezavam diariamente. Como muitos fiéis 

1



5

não conseguiam rezar o Ofício Divino como os monges, decidiram recitar, 
devotamente, 150 Ave-Marias.

O nome “Rosário” e seu desenvolvimento
Quanto ao nome Rosário, só foi fixado a partir do século XIII, quando ficou 

conhecida a história de um monge cisterciense que rezava sempre 150 Ave-
Marias, cujas palavras saíam de seus lábios como se fossem rosas que iam 
sendo colocadas, em forma de coroa, sobre a cabeça da Virgem Santíssima.

Destaca-se, na fixação da forma como recitamos o Terço em nossos dias, o 
monge cartuxo Henrique de Egher (+1408), que escreveu um poema intitulado 
Psalterium Beatae Mariae (Saltério de Santa Maria), sugerindo que antes de 
cada dezena de Ave-Marias fosse recitado um Pai-Nosso. Surge assim uma 
conta separada e maior, para destacar a oração que o Senhor nos ensinou.

No século XV, o monge cartuxo Domingos de Prússia propôs a meditação 
dos Mistérios da vida de Jesus antes de cada dezena, e Alain de la Roche 
compôs 150 temas para meditação, aconselhando-nos a meditar sobre a 
Encarnação nas primeiras 50 Ave-Marias; sobre a Paixão, nas seguintes 50, e 
sobre a Ressurreição, Ascensão e Glorificação nas últimas 50, dando origem 
aos Mistérios Gozosos, Dolorosos e Gloriosos.

A fixação definitiva
Deve-se, finalmente, ao Papa dominicano Pio V (+1572) a forma atual do 

Rosário, determinando o número de Ave-Marias e Pai-Nossos, assim como 
o teor dos Mistérios que o integram. Foi ele quem atribuiu à intercessão de 
Nossa Senhora a vitória das tropas cristãs na Batalha de Lepanto, em 7 de 
outubro de 1571, quando os cristãos venceram os turcos otomanos, salvando 
de grande perigo os cristãos do Ocidente. Surge, assim, a festa de Nossa 
Senhora do Rosário, primeiramente celebrada pelos dominicanos, mas, 
depois, estendida à toda a Igreja, a partir de 1716.

Posteriormente, o Papa Leão XIII (+1903) pede que em todo o mundo 
cristão, durante o mês de outubro, reze-se o Santo Rosário.

A preferência de se rezar “um terço” do Rosário
O costume de se rezar “um terço” do Rosário (50 Ave-Marias) se deve à 

simplificação natural dada pelos cristãos, que, para não recitar o Santo Rosário 
mecanicamente, resolveram dividi-lo em três partes, cada uma com o seu 
Mistério próprio (Gozoso, Doloroso e Glorioso), em dias pré-estabelecidos. 
Posteriormente, em 16 de outubro de 2002, o Papa João Paulo II (+2005) 
introduziu [de forma sugestiva] os Mistérios Luminosos, passando o Rosário 
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a contar, desde então, com 200 Ave-Marias.
Todas essas expressões orantes desejam criar um clima contemplativo, 

permitindo a meditação e o aprofundamento dos Mistérios da nossa fé, cujo 
ápice está na celebração dos Sacramentos, especialmente o da Eucaristia, 
mergulhando-nos na Palavra de Deus e numa fé que se traduz em obras de 
amor ao próximo.

O Terço dos Homens
A origem do Terço dos Homens, no mundo, é desconhecida. Há notícias dos 

primeiros grupos desde 1912. No Brasil, o Terço dos Homens foi fundado pelo 
Frei Peregrino, no dia 8 de setembro de 1936, no povoado Vila da Providência, 
hoje município de Itabi, no estado de Sergipe.

O Terço dos Homens, desde as suas origens, deseja resgatar, para o seio 
da Igreja, homens de todas as idades, classes e culturas. Todavia, o Terço dos 
Homens não se prende apenas à presença masculina. Ele quer atingir toda a 
família dos participantes, apoiando os lares cristãos e incentivando todos a 
uma convivência harmônica. Dessa forma, busca-se no exemplo da Sagrada 
Família o referencial para uma vida feliz e serena, onde todos, pai, mãe e 
filhos, se sintam cumpridores dos seus deveres, da vontade de Deus e da 
busca incessante da face do Altíssimo.

Para todos os que se dispõem a participar dessa vida nova, repleta da graça 
de Deus e sob a proteção materna da Virgem Maria, pedimos as mais copiosas 
bênçãos do Céu.

Dom Gregório Paixão, OSB
Bispo de Petrópolis

1. Trecho gentilmente cedido pela Editora Paulus (Livro do Terço dos Homens, Dom 
Gregório Paixão, OSB, pp. 5-10, 2020, São Paulo - Brasil).
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PREFÁCIO

Terço dos Homens: O Evangelho na Comunidade e nas Famílias
Nos últimos anos tem se desenvolvido de forma encantadora no Brasil a 

recitação do Terço de Nossa Senhora por grupos de homens. Tais grupos vêm 
se multiplicando dia a dia, como caminho de espiritualidade comunitária e 
familiar. Textos bíblicos centrais para a fé cristã são contemplados entre as 
dezenas de Ave-Marias intercaladas pela oração do Pai-Nosso e pela doxologia 
trinitária do Glória ao Pai.

Os grupos variam em sua dimensão, desde pequenos, com cinco a dez 
homens, até comunidades que chegam a ter dois mil orantes. Na maioria, 
constituídos de pais de família, contam também com expressivo número de 
jovens. Muitos desses grupos, reunindo-se semanalmente ou em alguns dias 
do ano, como o Dia das Mães e Dia dos Pais, congregam suas famílias inteiras 
na oração comunitária, participando suas esposas, filhos e filhas.

O Terço dos Homens é rezado de forma participativa, sendo organizados 
agrupamentos de dez, cada um rezando uma das Ave-Marias. Entre os 
mistérios contemplados, cantam-se cânticos apropriados com a passagem 
bíblica específica. Há grupos que, antes de cantar, leem a passagem na Sagrada 
Escritura, o que favorece maior contato com a Palavra de Deus escrita. 
Geralmente, escolhem um título de Maria, seja da Ladainha Lauretana, seja 
de devoções variadas, para padroeira do grupo e providenciam a sagrada 
imagem correspondente.

Um simpático costume há em grande parte do movimento: o de fazer uma 
enorme bandeira que, ao fim da oração, faz passar sobre as pessoas reunidas, 
simbolizando o manto da Mãe do Redentor que afaga e protege seus filhos, 
enquanto cantam com piedade e fervor.

No tempo da pandemia [Covid-19], os grupos de Terço dos Homens (TH) 
ficaram impedidos de se reunir frequentemente, porém não perderam seu 
afã e sua devoção. Muitas experiências de oração individual ou em formato 
virtual se traduziram em oração nas casas, facilitando a participação de toda 
a família. Com o crescimento do número de pessoas vacinadas, pouco a pouco 
os grupos voltam à sua forma presencial e vão crescendo novamente em todo 
o país.

Um dos grupos pioneiros foi o Terço dos Homens da Mãe Rainha (THMR). 
Eles são integrados ao Movimento Mariano de Maria Três Vezes Admirável 
de Shönstatt. Queremos cumprimentá-los e animá-los a prosseguir em sua 
bela missão. Outros grupos paroquiais surgiram no correr do tempo de forma 
espontânea para rezar biblicamente o Terço.  

Pessoalmente, considero o sucesso destes grupos uma especialíssima 
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bênção de Deus para o Brasil, pois representam a aproximação de muitos 
homens que antes estavam afastados da Igreja e hoje são pessoas integradas 
em suas comunidades paroquiais. Entre eles, encontramos Ministros da 
Distribuição da Sagrada Comunhão, membros de conselhos e partícipes de 
ações pastorais. É louvável também a iniciativa de muitos grupos para o 
trabalho sociocaritativo, cuidando dos pobres e vulneráveis.

Estou certo de que quem se aproxima de Maria imediatamente encontra 
ou reencontra seu Filho Jesus e, com Ele, passa a caminhar de forma mais 
intensa. É Maria que, como nas Bodas de Caná, novamente vai dizendo na 
história: “Fazei tudo o que Ele vos disser” (Jo 2, 5).

Incentivamos todos os homens tercistas a prosseguirem firmes nesta 
estrada de Jesus e de Maria para crescerem a cada dia no processo de 
evangelização, meditando a Palavra de Deus através desta histórica forma 
de rezar presente na Igreja. Exerçam sempre sua vocação missionária 
proveniente de seu batismo, convidando mais homens para a oração e a 
escuta das Sagradas Escrituras e na ação pastoral, evangelizadora.

Livro do Terço dos Homens 
Ao se editar o precioso Livro do Terço dos Homens, com abertura do 

meu grande irmão e amigo, Dom Gregório Paixão, OSB, Bispo Diocesano 
de Petrópolis, alegro-me de fazer esta apresentação em forma de prefácio. 
Incentivamos todos os homens tercistas a prosseguirem firmes nesta estrada 
de Jesus e de Maria para crescerem a cada dia no processo de evangelização, 
meditando a Palavra de Deus através desta histórica forma de rezar presente 
na Igreja. Exerçam sempre sua vocação missionária proveniente de seu 
batismo, convidando mais homens para a oração e a escuta das Sagradas 
Escrituras e na ação pastoral evangelizadora.

Tudo por Jesus, nada sem Maria, da forma que o Pai quis nos enviar a 
Salvação.

Juiz de Fora - MG, 12 de junho de 2021, Festa do Imaculado Coração de Maria.
 

Dom Gil Antônio Moreira
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora

Bispo Referencial da CNBB para o Terço dos Homens no Brasil
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NOTA INTRODUTÓRIA
O Movimento Mariano do Terço dos Homens é uma realidade consolidada 

no coração da Igreja do Brasil. Presente em todos os estados do país, nossa 
imensa Confraria Mariana, que já é capaz de levar 100 mil homens ao Santuário 
Nacional de Aparecida (SP), vem obtendo o reconhecimento público das 
autoridades constituídas, com datas comemorativas, instituídas por lei, em 
âmbito municipal, estadual (último sábado de maio no ES) e até nacional (8 
de setembro).  

É com grande alegria que nos dirigimos aos queridos confrades do Terço 
dos Homens do Estado do Espírito Santo (Regional Leste 3 da CNBB), na 
apresentação desse singelo e importante subsídio, para bem rezarmos e 
aprofundarmos na espiritualidade e na devoção do Santo Rosário (Terço).  
Este pequeno livreto, acompanhado de algumas sugestões, acreditamos, irá 
auxiliar a vida dos grupos, de modo geral, e dos próprios tercistas.

O crescimento e a força do Terço dos Homens traz consigo a responsabilidade 
de todos nós: a consciência da missão evangelizadora que cada homem do 
Terço pode e deve desempenhar, através de tão poderosa oração, “o compêndio 
do Evangelho” (cf. Papa Pio XII),  na busca pela conversão, santificação e 
salvação das almas. Para germinar, crescer e dar frutos, a semente que 
plantamos, como a nossa oração, deve ser diariamente irrigada e, antes, o 
solo deve ser preparado. Nos gestos de convidarmos um amigo, um jovem, 
um parente… para que possam conhecer e venham também eles abraçarem o 
Terço dos Homens, são como as raízes profundas da caridade que se espalham 
e a esperança de ramos renovados e, consequentemente, a colheita de bons 
frutos. Que a perseverança na devoção do Santo Terço, inspirados na Sagrada 
Família de Nazaré, seja sinal vivo do Evangelho entre nós, isto é, a tradução 
verdadeira de nossos gestos e palavras em fé e obras.

“Dai-me um exército que reze o Terço e nós venceremos o mundo”, disse o 
Papa São Pio X, de felicíssima memória. Neste espírito, vamos juntos, tercistas 
capixabas! Desde os encontros semanais em nossas Capelas, Comunidades 
e Paróquias, aos eventos a nível de nossas Dioceses, passando pelo nosso 
Encontro Estadual, até a Romaria Nacional de Aparecida (SP). Vamos alistar 
mais soldados no exército da Igreja de Jesus Cristo pelas mãos da Santíssima e 
sempre Virgem Maria. Rezemos também o Terço na nossa igreja doméstica (a 
família). Unidos e guiados pelo Divino Mestre, que Ele faça de cada um de nós 
“pescadores de homens” (Mt 4, 19). Pela intercessão do Imaculado Coração 
de Nossa Senhora da Penha e do Castíssimo Coração do Glorioso São José, que 
este livro seja sinal de bençãos na vida de quem o possuir.

Vitória - ES, 15 de agosto de 2022, Solenidade da Assunção de Maria.

Glayson Lozer
Secretário-geral do Terço dos Homens do Brasil
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SUGESTÕES PARA AUXILIAR OS GRUPOS DE TERÇO DOS HOMENS
1. Padroeira: O Grupo é livre para adotar sua Padroeira escolhendo entre 

os diversos títulos de Nossa Senhora. O mesmo vale para a escolha do Patrono: 
São José, São Miguel Arcanjo, São Gabriel Arcanjo, São Rafael Arcanjo, São 
Bernardo de Claraval, São Domingos de Gusmão, São Pio V, São Luís Maria 
Grignion de Montfort… ou o Co-Padroeiro (que pode acompanhar o título de 
consagração/dedicação da Paróquia, Comunidade, ou Capela à qual o grupo 
pertence).

2. Camisa do Terço dos Homens: Para a cor da camisa prefira o azul (cor 
que aparece na maioria das imagens e ícones do manto de Nossa Senhora), ou 
que o azul seja predominante com detalhes em branco (cor do véu de Nossa 
Senhora) ou vice-versa, ou ainda a tonalidade de marrom (que nos remete 
ao hábito de Nossa Senhora do Carmo), ou o azul-esverdeado do manto de 
Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora das Dores (da Piedade), etc. 
Enfim, a intenção é sempre  estarmos revestidos pela proteção das vestes 
maternas da Virgem Maria dentre seus diversos títulos. Propõe-se também 
que a camisa (nas costas) contenha informações como “Terço dos Homens 
Comunidade tal...” ou “Terço dos Homens Paróquia tal...”, pode constar 
o nome do município, a sigla do Estado e o nome da Diocese, bem como o 
dia e o horário estabelecido que o grupo se reúne para rezar. Na frente da 
camisa pode-se criar um brasão próprio; e nas mangas, o brasão da Diocese 
ou bandeirinhas do Estado e do Brasil. É recomendável que as camisas do 
grupo não tenham nome ou logomarca de patrocinador. Não jogue a camisa 
no lixo (a dispensação adequada pode ser a indicação da Igreja para os 
sacramentais danificados “escapulários e terços quebrados, por exemplo”), 
não doe a camisa para campanhas do agasalho e não presenteie ninguém que 
não tenha ligação com o Movimento, para que assim não tenhamos o risco de 
que a mesma seja exposta em situações não condizentes com a Família Terço 
dos Homens. Lembre-se: a sua camisa é um pedacinho do manto de Nossa 
Senhora que carregamos junto ao nosso corpo, portanto, ela é intransferível 
e de responsabilidade individual para o seu correto e bom uso. Não utilize a 
camisa do Terço dos Homens em locais não condizentes com a nossa fé (bares, 
por exemplo). Nos momentos em que for se reunir para rezar com o grupo em 
um espaço sagrado, evite vestir bermuda (priorize sempre por trajar calça 
“longa”).

3. Os Mistérios do Rosário, dia, horário, tempo previsto para rezar o 
Terço, etc: A maioria dos grupos opta por se reunir para rezar o santo Terço, 
na igreja, uma vez por semana. Após a escolha do dia e horário é conveniente 
que se reze um Mistério diferente do Rosário a cada semana, assim todos 
aprendem a rezar com uma compreensão que fará aumentar a devoção pelo 
Santo Rosário (Terço). Suponhamos que o grupo reza na terça-feira: assim, 
inicia-se a primeira terça do mês com os Mistérios Gozosos, na semana 
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seguinte passa-se aos Mistérios Dolorosos e, por fim, os Gloriosos. Exceções 
podem ser feitas se observarmos o Tempo Litúrgico, por exemplo, durante 
a Quaresma é conveniente rezarmos os Mistérios Dolorosos, no Tempo do 
Advento os Mistérios Gozosos... Outro exemplo é quando no determinado dia 
da reunião do grupo coincidir com alguma Solenidade ou data festiva que nos 
remete a um Mistério do Rosário, neste caso pode-se rezar os Mistérios que 
condizem com tal celebração litúrgica. Há ainda um conjunto de 5 Mistérios 
chamados “Luminosos”, porém estes são opcionais (sugeridos/propostos), 
conforme Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae, do Papa João Paulo II, 
de 16/10/2002.

4. Presença da Família: Outro detalhe importante é o envolvimento da 
família e dos amigos. Convém sempre convidar os amigos para conhecer 
o Terço dos Homens e levá-los para rezar junto com o nosso grupo. Que 
possamos ser “pescadores de homens”, saibamos acolher bem, “acolher 
bem também é evangelizar”, assim, vamos ajudar a levar mais almas para o 
céu. Convide também e incentive os meninos e os adolescentes, lembre-se: 
eles são “a semente” que plantamos hoje, irrigamos para germinar essa tão 
bela devoção, e colheremos os frutos da renovação evangelizadora, amanhã. 
Propõe-se ao grupo que defina um dia, ou o primeiro ou o último do referido 
mês, e assim convide e deixe previamente estabelecido que exclusivamente 
aquele é o dia do “Terço dos Homens com as famílias”. Atenção aos demais dias 
e horário determinados, onde, para preservarmos a essência e mantermos 
a identidade do Movimento, tenhamos apenas a participação dos homens, 
porém, caso alguém “desavisado” (uma mulher ou grupo de mulheres) entre 
na igreja para rezar, mantenha-se o acolhimento afetuoso à essa(s) pessoa(s), 
sem pedir a ninguém que se retire. Sempre que possível, convide o Pároco ou 
o Vigário Paroquial e os Diáconos para rezar junto com o grupo. A presença 
dos clérigos é de grande incentivo e muito importante para o Movimento.

5. Outras dicas e observações importantes: Segundo São Luís Maria 
Grignion de Montfort (Tratado da Verdadeira Devoção À Santíssima Virgem 
e O Segredo Admirável do Rosário) é um erro grave rezar o Rosário (Terço) 
com pressa. Por isso, é muito importante a simplicidade, a profundidade, 
a concentração, a contemplação e a meditação dos Mistérios. Nas reuniões 
para a reza em grupo, propõe-se o tempo de até 50 minutos, ou, pode-se 
estender até 60 minutos de duração para bem rezar o Santo Terço, onde, 
no final, podemos emitir recados importantes relacionados ao grupo ou à 
Paróquia, acolher os visitantes afetuosamente, saudar um tercista pelo seu 
aniversário, passagem da Imagem peregrina, etc... Neste tempo é possível 
realizar todo o trabalho do grupo. O tempo deve ser previsto e jamais ser 
alongado. A boa administração do tempo é o segredo para a perseverança 
dos homens na oração do santo Terço. Não esqueça do compromisso (dia e 
horário estabelecido para rezar em grupo), isso é muito importante e, caso 
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haja algum imprevisto ou mudança repentina, que seja feita uma comunicação 
rápida com o grupo e/ou que alguém permaneça na igreja para informar aos 
que não receberam tal informação.

6. Amizade e união: Não há e jamais pode haver competição ou rivalidade 
entre os grupos. Convém também que os mesmos se comuniquem entre si e, 
principalmente, busquem orientação junto ao Pároco ou ao Padre designado 
pelo Bispo da Diocese como Referencial, ou Assessor Eclesiástico ou Diretor 
Espiritual do Terço dos Homens. Outra dica importante é buscar bons 
exemplos junto aos grupos mais antigos e até mesmo consultar e pedir apoio 
da Coordenação Diocesana e/ou da Coordenação Estadual.

O grupo pode, caso julgue necessário, formar uma equipe de canto para 
acompanhar na reza semanal do santo Terço. Convém também que o grupo se 
coloque à serviço da Comunidade ou da Paróquia, por exemplo, se oferecendo 
para participar da Sagrada Liturgia da Missa num Domingo do mês, apoiando 
as missões, as vocações e as obras de caridade da Igreja. É importante também 
estar atento ao calendário com os eventos do Terço dos Homens, bem como 
participar e apoiar. O mesmo vale para a interação e visita, por ocasião especial 
(aniversário de um grupo co-irmão, convites para rezar juntos, incentivo e 
ajuda na fundação de outro grupo, formar uma comitiva para visitar e rezar 
na casa de um irmão enfermo, buscar os irmãos que se afastaram, etc).

7. Comunhão: O grupo do Terço dos Homens deve caminhar integrado na 
comunidade eclesial. Por isso, é importante que tenha o apoio do Pároco ou 
do responsável pela Comunidade. A reza do Terço é uma porta aberta para 
a evangelização. Os tercistas devem participar ativamente da Comunidade, 
buscando o Sacramento da Reconciliação (ou outro Sacramento que ainda 
não possuem) e, principalmente, o ponto máximo da nossa fé: a frequência no 
Santo Sacrifício da Missa, a Eucaristia dominical.

8. Organização: Organize o grupo e distribua as funções, fazendo com 
que todos participem com o mesmo objetivo. É preciso que todos saibam com 
antecedência o dia, a hora e o local da reunião para rezar o Terço.

9. Coordenação: Propõe-se que o grupo tenha seu coordenador, vice, 
secretário, relações-públicas e, se houver necessidade, um tesoureiro. A 
coordenação deve favorecer a participação de todos e garantir a fraternidade 
e harmonia do grupo. É muito importante que o coordenador, ao encerrar o 
seu período, informe o nome e o contato do novo coordenador (ou do interino) 
à secretaria paroquial e à Coordenação Diocesana.

10. Distribuição das responsabilidades: É importante distribuir as 
funções para uma maior e melhor participação dos presentes. Deve haver os 
encarregados para: “animar” os cânticos, contemplar os Mistérios, rezar as 
Ave-Marias… Que os bons leitores possam ocupar essas funções. No início, 
antes de rezar o Terço, o grupo pode ler o Evangelho do dia e fazer uma 
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breve reflexão do texto bíblico. No momento da leitura do Evangelho do dia 
(após a invocação do Espírito Santo), caso o grupo opte por fazer essa breve 
reflexão do mesmo, observe-se se há entre os membros do grupo um homem 
que seja Ministro da Palavra e o convide previamente para tal momento, ou 
outro homem capacitado para tal. Mas atenção, convém que, caso seja feita a 
reflexão do Evangelho, que seja uma breve meditação entre 3 e 5 minutos. Em 
último caso, pode-se até mesmo ler a reflexão que vem nos subsídios litúrgicos 
mensais da Igreja (Liturgia Diária Paulus, Deus Conosco, Igreja em Oração da 
CNBB, etc...). Procure não fazer a leitura com a utilização de equipamentos 
eletrônicos (smartphone, tablet, notebook...).

Nos casos especiais em que o grupo tem a graça de participar da Santa 
Missa, ou antes ou depois de rezar o Terço, omite-se esse momento da leitura 
e reflexão do Evangelho. 

11. Ambiente: Crie um ambiente propício para o momento de oração, 
como, por exemplo, um pequeno altar com uma imagem de Nossa Senhora, 
velas, flores, Bíblia, Terço gigante, ilustrações dos Mistérios contemplados, 
etc.

12. Piedade: Piedade e confiança em Deus são elementos essenciais para 
o crescimento na fé, no amor, na prática das virtudes, na busca pela santidade 
e pela nossa salvação. Esse momento de encontro para a oração do Terço é 
bonito e muito importante. Quem reza tem intimidade com o Senhor, com a 
família e com toda a Igreja.
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COMO REZAR O ROSÁRIO (TERÇO)
Rosário (Terço) Meditado. Atribuído a São Luís Maria Grignion de 
Montfort.

O Santo Rosário (Terço), rezado tanto pública quanto individualmente, 
consiste na recitação seriada de orações com o auxílio de uma corrente com 
contas ou nós, que recebe o mesmo nome. O Rosário (Terço) compreende a 
contemplação de determinadas passagens da vida de Jesus Cristo e de Sua 
Mãe, a Virgem Maria, que, para a doutrina da Igreja Católica, são de especial 
relevância para a história da salvação e que recebem o nome de Mistérios.

O Rosário possui, tradicionalmente, 150 Ave-Marias, daí o nome “Saltério 
de Maria” que, distribuído em três partes iguais, com cinquenta Ave-Marias 
cada, correspondem à terça parte, e por isso são chamados Terço. Cada Terço 
compreende um conjunto especial de três Mistérios: 

● Mistérios da Alegria (ou Gozosos): da Anunciação do Anjo até o Encontro 
do Menino Jesus no Templo;  

● Mistérios da Dor (ou Dolorosos): da Agonia de Jesus no Horto das 
Oliveiras até a Sua Crucificação;

● Mistérios da Glória (ou Gloriosos): da Ressurreição de Jesus até a 
Coroação de Nossa Senhora no Céu.

Os Mistérios Luminosos foram propostos (inseridos como opcionais/
facultativos), pelo Papa João Paulo II, na Carta Apostólica Rosarium 
Virginis Mariae, de 16/10/2002. Esses Mistérios compreendem fatos da 
vida pública de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quem os adere, rezam-no às 
quintas-feiras.

A reza do Rosário (Terço) inicia-se na Cruz, que está na extremidade da 
corrente/cordão; proclamamos, então, a nossa fé, recitando o Credo. Na 
primeira conta (bolinha geralmente maior), reza-se o Pai-Nosso. Nas três 
contas seguintes (geralmente bolinhas menores), rezam-se três Ave-Marias. 
Em seguida, no espaçamento entre as bolinhas, reza-se o Glória ao Pai.

Anuncia-se a cada dezena o Mistério a ser contemplado e meditado. Depois 
de uma breve pausa reflexiva, recita-se: um Pai Nosso, dez Ave Marias, e no 
fim de cada dezena da Coroa reza-se o Glória ao Pai, a oração ensinada por 
Nossa Senhora e o anjo aos pastorinhos de Fátima, a jaculatória inscrita na 
Medalha Milagrosa, e pode-se acrescentar uma invocação a Nossa Senhora, 
São José, os três Arcanjos e outros Santos.

No final do Rosário são recitadas a Ladainha Lauretana e outras orações 
marianas (Oração Final do Rosário; À vossa proteção; Santo Anjo; Oração a 
São José; Oração a São Miguel Arcanjo; …).
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INÍCIO
Se possível, começa-se com uma simples e organizada procissão de 

entrada com alguns membros do Terço dos Homens. Pode-se entrar com a 
Bíblia, a imagem de Nossa Senhora, o Terço de tamanho maior… que devem 
ser colocados em lugar adequado (por exemplo, uma mesa ornamentada 
próxima ao altar). Durante a procissão, entoa-se um cântico mariano 
previamente preparado.

Sinal da Cruz
Coordenador: Iniciemos nossa recitação, pedindo a proteção da Santíssima 

Trindade: Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos 
inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Ó Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.

Ato Penitencial
Coordenador: Reconheçamo-nos pecadores e peçamos o perdão de Deus, 

para obtermos todas as graças que desejamos por meio da recitação desse 
Santo Rosário (Terço). [pequena pausa] Confessemos os nossos pecados:

Todos: Confesso a Deus, Todo-Poderoso, e a vós, irmãos e irmãs, que pequei 
muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, 
minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, 
irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, Nosso Senhor.

Oração inicial
Coordenador: Invoquemos o Espírito Santo para que sejamos iluminados 

em nossos bons propósitos: Todos: Vinde Espírito Santo, enchei os corações 
de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor, enviai o vosso Espírito, e 
tudo será criado, e renovareis a face da terra.

Oremos: Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz 
do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo 
o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor 
Nosso. Amém. (Após esse momento, enquanto entoa-se o refrão de um 
cântico adequado, acende-se ao menos uma vela).  

Evangelho: Em um local de destaque, sempre que possível, um homem 
previamente preparado faz a leitura do Evangelho do dia e em seguida 
pode ser feita uma breve reflexão/meditação (de 3 a 5 minutos, ou pode-se 
ler o comentário de algum subsídio da Igreja). Não utilize equipamentos 
eletrônicos para as leituras e nem instrumentos musicais no ambão. Se 
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for entoado o canto de aclamação do Aleluia, o mesmo é suprimido na 
Quaresma (No tempo quaresmal observe, nos subsídios da Igreja, o canto 
adequado para esse momento). Caso o grupo seja precedido ou sucedido 
pela graça do Santo Sacrifício da Missa suprime-se esse momento (da 
leitura e reflexão do Evangelho do dia).

Oferecimento (forma tradicional, de São Luís Maria Grignion de 
Montfort)

Coordenador: Uno-me a todos os Santos que estão no Céu, a todos os justos 
que estão sobre a Terra, a todas as almas fiéis que estão neste lugar. Uno-me a 
Vós, meu Jesus, para louvar dignamente Vossa Santa Mãe, e louvar-Vos a Vós, 
nEla e por Ela. Renuncio a todas as distrações que me vierem durante este 
Rosário (Terço), que quero recitar com modéstia, atenção e devoção, como se 
fosse o último da minha vida.

Todos: Nós Vos oferecemos, Trindade Santíssima, este Credo, para honrar 
os Mistérios todos de nossa Fé; este Pater (Pai Nosso) e estas três Ave-Marias, 
para honrar a Unidade de Vossa Essência e a Trindade de Vossas Pessoas. 
Pedimo-Vos uma Fé viva, uma Esperança firme e uma Caridade ardente. 
Assim seja.

Ou Oferecimento do Terço (forma usual atual)
Todos: Divino Jesus, nós Vos oferecemos este Rosário (Terço) que 

vamos rezar, meditando os mistérios da nossa redenção. Concedei-nos, por 
intercessão da Virgem Maria, Vossa Mãe Santíssima, as virtudes que nos são 
necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganharmos as indulgências desta 
santa devoção.

Intenções: Oferecemos, particularmente em desagravo dos pecados 
cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus e o Imaculado Coração de 
Maria, pela paz no mundo, pela conversão dos pecadores, pelas almas do 
Purgatório, pelas intenções do Santo Padre, o Papa, pelo aumento e santificação 
do Clero, pelo nosso Bispo Diocesano, pelo nosso Pároco, 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.
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Credo (Símbolo dos Apóstolos) 
Rezar o Credo, segurando a Cruz do Terço.

Ao iniciar a reza do Rosário (Terço), pode-se seguir as contas tanto 
no sentido horário (da esquerda para a direita) quanto no sentido anti-
horário (da direita para a esquerda).

Coordenador: 
1. Fé na presença de Deus;
2. Fé no Evangelho;
3. Fé e obediência ao Papa como Vigário de Jesus Cristo.
Todos: Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra; e em 

Jesus Cristo, Seu único Filho, Nosso Senhor; o qual foi concebido pelo poder 
do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi 
crucificado morto e sepultado; desceu aos infernos (desceu à mansão dos 
mortos); ao terceiro dia ressurgiu dos mortos (ressuscitou ao terceiro dia); 
subiu aos Céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há 
de vir a julgar os vivos e os mortos; creio no Espírito Santo, na Santa Igreja 
Católica, na comunhão dos Santos, na remissão dos pecados, na ressurreição 
da carne, na vida eterna. Amém.

Padre Nosso (Pai Nosso)
Diga a meditação do Pai Nosso (nas contas maiores).

Coordenador: Meditamos a unidade de um só Deus, Vivo e Verdadeiro: Pai 
Nosso que estais nos Céus, santificado seja o vosso Nome, venha a nós o vosso 
Reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no Céu. Todos: O pão 
nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas (ofensas) assim 
como nós perdoamos os nossos devedores (a quem nos tem ofendido), e não 
nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do Mal. Amém.
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Ave-Maria
Diga a meditação de cada Ave-Maria e em seguida faça a oração (nas 
contas menores).

1ª Ave-Maria: Coordenador: Em honra do Pai Eterno, que gera seu Filho 
contemplando-Se: Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco; bendita 
sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Todos: 
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa 
morte. Amém.

2ª Ave-Maria: Coordenador: Em honra do Verbo Eterno, igual ao Pai, que 
com Ele produz o Espírito Santo: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…

3ª Ave-Maria: Coordenador: Em honra do Espírito Santo, que procede do 
Pai e do Filho por via de amor: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…

Glória
℣. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
℟. assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos 

séculos. Amém.
Observação: Durante o Tempo da Paixão, tradicionalmente, substitui-

se no Santo Rosário (Terço) a Doxologia menor “Glória ao Pai...” por:
℣. Cristo se fez obediente por nós até a morte.
℟. Até a morte na Cruz.

ENTRADA
Sugerimos uma pequena procissão que comece na porta da igreja, com 

cinco homens: o primeiro, à frente, carrega um crucifixo (com base); o 
segundo leva uma Bíblia, ao lado do terceiro, que leva uma imagem de 
Nossa Senhora; o quarto leva uma imagem de São José, ao lado do quinto, 
que leva o Terço. Tudo será colocado, de forma organizada, sobre uma 
pequena mesa, que ficará diante de todos. São esses cinco homens que 
vão rezar a primeira parte do Pai Nosso e das Ave Marias, nos Mistérios 
do Terço, como está indicado logo abaixo.

Durante a procissão pode-se cantar, se assim for programado, um dos 
cânticos que se encontram a partir da página 60.
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Hino (Refrão e primeira estrofe)
Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o 

mundo sem fé na dor se consome, ajuda  esse  mundo  com  o  Terço dos 
Homens.  

No Teu Santuário, que é fonte e berço, da bela missão dos homens do Terço, 
Santuário da nova evangelização, escola de nossa santificação.

Coordenador: No primeiro Mistério Gozoso contemplamos a 
Anunciação do Anjo à Nossa Senhora e a Encarnação de Nosso Senhor. 
Fruto: Humildade.
Coordenador: Meditamos sobre a imensa caridade de Deus: Pai Nosso que 
estais nos Céus, santificado seja o vosso Nome, venha a nós o vosso Reino, 
seja feita a vossa vontade assim na terra como no Céu. Todos: O pão nosso 
de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas (ofensas) assim 
como nós perdoamos os nossos devedores (a quem nos tem ofendido), e 
não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do Mal. Amém.

1ª Ave-Maria: Primeiro homem: Para lamentar o desgraçado (privado da 
graça) estado de Adão, desobediente, sua justa condenação e a de todos os seus 
filhos: Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco; bendita sois vós entre 
as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Todos: Santa Maria, Mãe 
de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
2ª Ave-Maria: Primeiro homem: Para honrar os desejos dos Patriarcas e dos 
Profetas que pediam o Messias: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
3ª Ave-Maria: Primeiro homem: Para honrar os desejos e as preces da 
Santíssima Virgem, que apressaram a vinda do Messias: Ave, Maria… Todos: 
Santa Maria…
4ª Ave-Maria: Primeiro homem: Para honrar a caridade do Padre (Pai) 

MISTÉRIOS GOZOSOS
(Início pp. 16-19)

Primeira semana do mês para os grupos do Terço dos Homens
(Segunda-feira e Quinta-Feira para os que rezam o Terço diariamente) 
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Eterno, que nos deu seu Divino Filho: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
5ª Ave-Maria: Primeiro homem: Para honrar o amor do Filho, que se entregou 
por nós: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
6ª Ave-Maria: Primeiro homem: Para honrar a Anunciação e a saudação do 
Arcanjo São Gabriel: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
7ª Ave-Maria: Primeiro homem: Para honrar o temor virginal de Maria: Ave, 
Maria… Todos: Santa Maria…
8ª Ave-Maria: Primeiro homem: Para honrar a fé e o consentimento da 
Santíssima Virgem: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
9ª Ave-Maria: Primeiro homem: Para honrar a criação da Alma e a formação 
do Corpo de Jesus Cristo no seio de Maria, pelo Espírito Santo: Ave, Maria… 
Todos: Santa Maria…
10ª Ave-Maria: Primeiro homem: Para honrar a adoração do Verbo 
Encarnado, pelos Anjos, no seio de Maria: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…

Coordenador: ℣. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Todos: ℟. assim 
como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. 
Amém.
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.
℣. Ó Maria concebida sem pecado, ℟. rogai por nós que recorremos a vós.

Hino (Refrão e segunda estrofe)
Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o 

mundo sem fé na dor se consome, ajuda  esse  mundo  com  o  Terço dos 
Homens.  

O Terço é presente de Tua ternura, as mãos que o levam são nossas são 
duras, o homem rezando se torna menino, que pode mudar do mundo o 
destino.

Coordenador: No segundo Mistério Gozoso contemplamos a Visitação 
de Nossa Senhora a sua prima Santa Isabel. Fruto: Caridade Fraterna.
Coordenador: Meditamos sobre a adorável majestade de Deus: Pai Nosso que 
estais nos Céus, santificado seja o vosso Nome, venha a nós o vosso Reino, 
seja feita a vossa vontade assim na terra como no Céu. Todos: O pão nosso 
de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas (ofensas) assim 
como nós perdoamos os nossos devedores (a quem nos tem ofendido), e 
não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do Mal. Amém.

11ª Ave-Maria: Segundo homem: Para honrar a alegria do Imaculado 
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Coração de Maria e a morada, durante nove meses, do Verbo em seu seio: Ave, 
Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco; bendita sois vós entre as mulheres 
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Todos: Santa Maria, Mãe de Deus, 
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
12ª Ave-Maria: Segundo homem: Para honrar o sacrifício que Jesus Cristo fez 
de Si mesmo ao Pai, ao entrar neste mundo: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
13ª Ave-Maria: Segundo homem: Para honrar as complacências de Jesus no 
seio humilde e virginal de Maria, e dela, na alegria de Deus: Ave, Maria… Todos: 
Santa Maria…
14ª Ave-Maria: Segundo homem: Para honrar a dúvida de São José acerca da 
maternidade de Maria: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
15ª Ave-Maria: Segundo homem: Para honrar a eleição dos escolhidos 
combinada entre Jesus e Maria, em seu seio: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
16ª Ave-Maria: Segundo homem: Para honrar o fervor de Maria na visita a 
Santa Isabel: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
17ª Ave-Maria: Segundo homem: Para honrar a saudação de Maria e a 
santificação de São João Batista e de sua mãe, Santa Isabel: Ave, Maria… Todos: 
Santa Maria…
18ª Ave-Maria: Segundo homem: Para honrar a gratidão da Santíssima 
Virgem para com Deus, no Magnificat: Ave, Maria…Todos: Santa Maria…
19ª Ave-Maria: Segundo homem: Para honrar a sua caridade e humildade 
em servir sua prima: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
20ª Ave-Maria: Segundo homem: Para honrar a mútua dependência de Jesus 
e de Maria, e a que devemos ter para com Ele e com Ela: Ave, Maria… Todos: 
Santa Maria…

Coordenador: ℣. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Todos: ℟. assim 
como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. 
Amém.
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.
℣. Ó Maria concebida sem pecado, ℟. rogai por nós que recorremos a vós.

Hino (Refrão e terceira estrofe)
Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o 

mundo sem fé na dor se consome, ajuda  esse  mundo  com  o  Terço dos 
Homens.  

O Terço tem contas e é meditado, mas Tu, Mãe, não contas o nosso pecado, 
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convidas a todos, o Terço é do povo, só queres que o homem seja homem novo.
Coordenador: No terceiro Mistério Gozoso contemplamos o 
Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus feito Homem. Fruto: 
Espírito de pobreza.
Coordenador: Meditamos sobre a infinita riqueza de Deus: Pai Nosso que 
estais nos Céus, santificado seja o vosso Nome, venha a nós o vosso Reino, 
seja feita a vossa vontade assim na terra como no Céu. Todos: O pão nosso 
de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas (ofensas) assim 
como nós perdoamos os nossos devedores (a quem nos tem ofendido), e 
não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do Mal. Amém.

21ª Ave-Maria: Terceiro homem: Para honrar os desprezos e as injúrias feitas 
a Maria e a São José, em Belém: Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco; 
bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. 
Todos: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora 
de nossa morte. Amém.
22ª Ave-Maria: Terceiro homem: Para honrar a pobreza do estábulo onde 
Deus veio ao mundo: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
23ª Ave-Maria: Terceiro homem: Para honrar a alta contemplação e o 
excessivo amor de Maria no momento de dar à luz: Ave, Maria… Todos: Santa 
Maria…
24ª Ave-Maria: Terceiro homem: Para honrar a saída do Verbo Eterno do 
seio de Maria sem romper o selo de sua virgindade: Ave, Maria…Todos: Santa 
Maria…
25ª Ave-Maria: Terceiro homem: Para honrar as adorações e cânticos dos 
anjos no Nascimento de Jesus: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
26ª Ave-Maria: Terceiro homem: Para honrar a formosura arrebatadora de 
sua divina infância: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
27ª Ave-Maria: Terceiro homem: Para honrar a vinda dos pastores, ao 
estábulo, com seus presentes: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
28ª Ave-Maria: Terceiro homem: Para honrar a circuncisão de Jesus Cristo e 
suas dores amorosas: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
29ª Ave-Maria: Terceiro homem: Para honrar a imposição do Nome de Jesus 
e suas grandezas: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
30ª Ave-Maria: Terceiro homem: Para honrar a adoração dos reis magos e 
seus presentes: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…

Coordenador: ℣. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Todos: ℟. assim 
como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. 
Amém.
Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas 
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todas para o Céu, e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem.
℣. Ó Maria concebida sem pecado, ℟. rogai por nós que recorremos a vós.

Hino (Refrão e quarta estrofe)
Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o 

mundo sem fé na dor se consome, ajuda  esse  mundo  com  o  Terço dos 
Homens.  

É Tua escola o Terço, ele é luz, ninguém como Tu sabe mais de Jesus, o 
Santo Evangelho ensina de novo, Teu Terço é a Bíblia que Deus deu ao povo.

Coordenador: No quarto Mistério Gozoso contemplamos a 
Apresentação do Menino Jesus no Templo e a Purificação da Virgem 
Maria. Fruto: Castidade e Obediência.
Coordenador: Meditamos sobre a sabedoria eterna de Deus: Pai Nosso que 
estais nos Céus, santificado seja o vosso Nome, venha a nós o vosso Reino, 
seja feita a vossa vontade assim na terra como no Céu. Todos: O pão nosso 
de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas (ofensas) assim 
como nós perdoamos os nossos devedores (a quem nos tem ofendido), e 
não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do Mal. Amém.

31ª Ave-Maria: Quarto homem: Para honrar obediência de Jesus e de Maria à 
Lei: Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco; bendita sois vós entre as 
mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Todos: Santa Maria, Mãe 
de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
32ª Ave-Maria: Quarto homem: Para honrar o sacrifício que ali fez Jesus de 
Sua Humanidade: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
33ª Ave-Maria: Quarto homem: Para honrar o sacrifício que ali fez Maria de 
sua honra: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
34ª Ave-Maria: Quarto homem: Para honrar a alegria e os cânticos de Simeão 
e de Ana, a profetisa: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
35ª Ave-Maria: Quarto homem: Para honrar o resgate de Jesus pela oferenda 
de duas pombinhas: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
36ª Ave-Maria: Quarto homem: Para honrar a matança dos Santos Inocentes, 
pela crueldade de Herodes: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
37ª Ave-Maria: Quarto homem: Para honrar a fuga de Jesus para o Egito, pela 
obediência de São José à voz do Anjo: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
38ª Ave-Maria: Quarto homem: Para honrar a estadia misteriosa no Egito: 
Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
39ª Ave-Maria: Quarto homem: Para honrar sua volta para Nazaré: Ave, 
Maria… Todos: Santa Maria…
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40ª Ave-Maria: Quarto homem: Para honrar seu crescimento em idade e 
sabedoria: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…

Coordenador: ℣. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Todos: ℟. assim 
como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. 
Amém.
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.
℣. Ó Maria concebida sem pecado, ℟. rogai por nós que recorremos a vós.

Hino (Refrão e quinta estrofe)
Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o 

mundo sem fé na dor se consome, ajuda  esse  mundo  com  o  Terço dos 
Homens.  

Nas Ave-Marias que aqui repetimos, falamos do amor que por Ti sentimos, 
com o Terço na mão em santas vigílias, rezamos unidos às nossas famílias.

Coordenador: No quinto Mistério Gozoso contemplamos a Perda e o 
Encontro de Jesus no Templo de Jerusalém. Fruto: Busca de Deus em 
todas as coisas.
Coordenador: Meditamos sobre a incompreensível santidade de Deus: Pai 
Nosso que estais nos Céus, santificado seja o vosso Nome, venha a nós 
o vosso Reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no Céu. 
Todos: O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas 
(ofensas) assim como nós perdoamos os nossos devedores (a quem nos 
tem ofendido), e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do Mal. 
Amém.

41ª Ave-Maria: Quinto homem: Para honrar sua vida oculta, laboriosa e 
obediente na casa de Nazaré: Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco; 
bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. 
Todos: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora 
de nossa morte. Amém.
42ª Ave-Maria: Quinto homem: Para honrar sua pregação e encontro no 
Templo entre os doutores: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
43ª Ave-Maria: Quinto homem: Para honrar seu jejum e tentações no deserto: 
Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
44ª Ave-Maria: Quinto homem: Para honrar seu batismo por São João Batista: 
Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
45ª Ave-Maria: Quinto homem: Para honrar sua pregação admirável: Ave, 
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Maria… Todos: Santa Maria…
46ª Ave-Maria: Quinto homem: Para honrar seus milagres portentosos: Ave, 
Maria… Todos: Santa Maria…
47ª Ave-Maria: Quinto homem: Para honrar a eleição de seus doze Apóstolos 
e os poderes que lhes deu: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
48ª Ave-Maria: Quinto homem: Para honrar a sua transfiguração maravilhosa: 
Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
49ª Ave-Maria: Quinto homem: Para honrar o lava-pés dos Apóstolos: Ave, 
Maria… Todos: Santa Maria…
50ª Ave-Maria: Quinto homem: Para honrar a instituição da Sagrada 
Eucaristia: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…

Coordenador: ℣. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Todos: ℟. assim 
como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. 
Amém.
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.
℣. Ó Maria concebida sem pecado, ℟. rogai por nós que recorremos a vós. 
(Encerramento pp. 39-41)

MISTÉRIOS DOLOROSOS 
(Início pp. 16-19)

Segunda semana do mês para os grupos do Terço dos Homens 
(Terça-feira e Sexta-Feira para os que rezam o Terço diariamente) 

Hino (Refrão e primeira estrofe)
Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o 

mundo sem fé na dor se consome, ajuda  esse  mundo  com  o  Terço dos 
Homens.

No Teu Santuário, que é fonte e berço, da bela missão dos homens do Terço, 
Santuário da nova evangelização, escola de nossa santificação.
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Coordenador: No primeiro Mistério Doloroso contemplamos a Agonia 
de Jesus no Horto das Oliveiras. Fruto: A detestação dos pecados.
Coordenador: Meditamos sobre a essencial felicidade de Deus: Pai Nosso que 
estais nos Céus, santificado seja o vosso Nome, venha a nós o vosso Reino, 
seja feita a vossa vontade assim na terra como no Céu. Todos: O pão nosso 
de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas (ofensas) assim 
como nós perdoamos os nossos devedores (a quem nos tem ofendido), e 
não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do Mal. Amém.

1ª Ave-Maria: Primeiro homem: Para honrar os divinos retiros que fez Jesus 
em sua vida, principalmente no Horto: Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor 
é convosco; bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso 
ventre, Jesus. Todos: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, 
agora e na hora de nossa morte. Amém.
2ª Ave-Maria: Primeiro homem: Para honrar suas orações humildes e 
fervorosas durante sua vida e na véspera da Paixão: Ave, Maria… Todos: Santa 
Maria…
3ª Ave-Maria: Primeiro homem: Para honrar a paciência e doçura com que 
suportou seus Apóstolos, particularmente no Horto: Ave, Maria… Todos: Santa 
Maria…
4ª Ave-Maria: Primeiro homem: Para honrar o tédio de sua alma, durante 
toda sua vida, principalmente no Horto: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
5ª Ave-Maria: Primeiro homem: Para honrar os rios de sangue que a dor fez 
brotar de seu Ser adorável: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
6ª Ave-Maria: Primeiro homem: Para honrar o consolo que houve por bem 
aceitar, de um anjo, na Agonia: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
7ª Ave-Maria: Primeiro homem: Para honrar sua conformidade com a 
vontade do Pai, apesar das repugnâncias da natureza: Ave, Maria… Todos: 
Santa Maria…
8ª Ave-Maria: Primeiro homem: Para honrar sua traição por Judas e sua 
prisão pelos judeus: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
9ª Ave-Maria: Primeiro homem: Para honrar o valor com que saiu ao encontro 
dos algozes, e a força da palavra com que os lançou por terra e os levantou: Ave, 
Maria… Todos: Santa Maria…
10ª Ave-Maria: Primeiro homem: Para honrar o abandono que sofreu de seus 
Apóstolos: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…

Coordenador: ℣. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Todos: ℟. assim 
como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. 
Amém.
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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.
℣. Ó Maria concebida sem pecado, ℟. rogai por nós que recorremos a vós.

Hino (Refrão e segunda estrofe)
Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o 

mundo sem fé na dor se consome, ajuda  esse  mundo  com  o  Terço dos 
Homens.  

O Terço é presente de Tua ternura, as mãos que o levam são nossas são 
duras, o homem rezando se torna menino, que pode mudar do mundo o 
destino.

Coordenador: No segundo Mistério Doloroso contemplamos a 
Flagelação de Nosso Senhor. Fruto: A mortificação da carne.
Coordenador: Meditamos sobre a admirável paciência de Deus: Pai Nosso 
que estais nos Céus, santificado seja o vosso Nome, venha a nós o vosso 
Reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no Céu. Todos: 
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas 
(ofensas) assim como nós perdoamos os nossos devedores (a quem nos 
tem ofendido), e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do Mal. 
Amém.

11ª Ave-Maria: Segundo homem: Para honrar as cordas com que Jesus foi 
atado: Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco; bendita sois vós entre 
as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Todos: Santa Maria, Mãe 
de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
12ª Ave-Maria: Segundo homem: Para honrar a bofetada que recebeu em 
casa de Caifás: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
13ª Ave-Maria: Segundo homem: Para honrar as negações de São Pedro: Ave, 
Maria… Todos: Santa Maria…
14ª Ave-Maria: Segundo homem: Para honrar as ignomínias que sofreu em 
casa de Herodes quando lhe puseram a veste branca: Ave, Maria… Todos: Santa 
Maria…
15ª Ave-Maria: Segundo homem: Para honrar o despojamento de suas vestes: 
Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
16ª Ave-Maria: Segundo homem: Para honrar os desprezos e insultos que 
sofreu, de seus carrascos, pela sua nudez: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
17ª Ave-Maria: Segundo homem: Para honrar as varas espinhosas e os açoites 
cruéis com que foi golpeado: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
18ª Ave-Maria: Segundo homem: Para honrar a coluna a que foi atado: Ave, 
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Maria… Todos: Santa Maria…
19ª Ave-Maria: Segundo homem: Para honrar o sangue que derramou e as 
chagas que recebeu: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
20ª Ave-Maria: Segundo homem: Para honrar sua queda pela fraqueza, pelo 
sangue que derramou: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…

Coordenador: ℣. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Todos: ℟. assim 
como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. 
Amém.
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.
℣. Ó Maria concebida sem pecado, ℟. rogai por nós que recorremos a vós.

Hino (Refrão e terceira estrofe)
Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o 

mundo sem fé na dor se consome, ajuda  esse  mundo  com  o  Terço dos 
Homens.  

O Terço tem contas e é meditado, mas Tu, Mãe, não contas o nosso pecado, 
convidas a todos, o Terço é do povo, só queres que o homem seja homem novo.

Coordenador: No terceiro Mistério Doloroso contemplamos a Coroação 
de espinhos de Nosso Senhor. Fruto: A mortificação do orgulho.
Coordenador: Meditamos a respeito da inefável formosura de Deus: Pai 
Nosso que estais nos Céus, santificado seja o vosso Nome, venha a nós 
o vosso Reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no Céu. 
Todos: O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas 
(ofensas) assim como nós perdoamos os nossos devedores (a quem nos 
tem ofendido), e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do Mal. 
Amém.

21ª Ave-Maria: Terceiro homem: Para honrar o despojamento de suas vestes 
pela terceira vez: Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco; bendita sois 
vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Todos: Santa 
Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. 
Amém.
22ª Ave-Maria: Terceiro homem: Para honrar sua coroa de espinhos: Ave, 
Maria… Todos: Santa Maria…
23ª Ave-Maria: Terceiro homem: Para honrar o véu com que lhe vendaram os 
olhos: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
24ª Ave-Maria: Terceiro homem: Para honrar as bofetadas e escarros com 
que lhe cobriram o rosto: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
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25ª Ave-Maria: Terceiro homem: Para honrar o farrapo que lhe puseram 
sobre os ombros: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
26ª Ave-Maria: Terceiro homem: Para honrar a cana que lhe puseram nas 
mãos: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
27ª Ave-Maria: Terceiro homem: Para honrar a pedra pontiaguda sobre a 
qual o sentaram: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
28ª Ave-Maria: Terceiro homem: Para honrar os ultrajes e insultos que lhe 
fizeram: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
29ª Ave-Maria: Terceiro homem: Para honrar o sangue e os suores que saíam 
de sua cabeça adorável: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
30ª Ave-Maria: Terceiro homem: Para honrar os cabelos e a barba que lhe 
arrancaram: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…

Coordenador: ℣. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Todos: ℟. assim 
como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. 
Amém.
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.
℣. Ó Maria concebida sem pecado, ℟. rogai por nós que recorremos a vós.

Hino (Refrão e quarta estrofe)
Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o 

mundo sem fé na dor se consome, ajuda  esse  mundo  com  o  Terço dos 
Homens.  

É Tua escola o Terço, ele é luz, ninguém como Tu sabe mais de Jesus, o 
Santo Evangelho ensina de novo, Teu Terço é a Bíblia que Deus deu ao povo.

Coordenador: No quarto Mistério Doloroso contemplamos Jesus 
carregando a Cruz até o Calvário. Fruto: Paciência nas tribulações.
Coordenador: Meditamos sobre a onipotência de Deus: Pai Nosso que estais 
nos Céus, santificado seja o vosso Nome, venha a nós o vosso Reino, seja 
feita a vossa vontade assim na terra como no Céu. Todos: O pão nosso de 
cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas (ofensas) assim como 
nós perdoamos os nossos devedores (a quem nos tem ofendido), e não nos 
deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do Mal. Amém.

31ª Ave-Maria: Quarto homem: Para honrar a apresentação de Nosso Senhor 
diante do povo com o “Ecce Homo” (eis o Homem): Ave, Maria, cheia de graça, 
o Senhor é convosco; bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto 
do vosso ventre, Jesus. Todos: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, 
pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
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32ª Ave-Maria: Quarto homem: Para honrar o haver sido Barrabás preferido 
a Ele: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
33ª Ave-Maria: Quarto homem: Para honrar os falsos testemunhos que contra 
Ele deram: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
34ª Ave-Maria: Quarto homem: Para honrar sua condenação à morte: Ave, 
Maria… Todos: Santa Maria…
35ª Ave-Maria: Quarto homem: Para honrar o amor com que abraçou e 
beijou a Cruz: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
36ª Ave-Maria: Quarto homem: Para honrar o trabalho espantoso que teve 
em carregá-la: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
37ª Ave-Maria: Quarto homem: Para honrar as quedas de pura debilidade 
sob seu peso: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
38ª Ave-Maria: Quarto homem: Para honrar o encontro doloroso com sua 
Santa Mãe: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
39ª Ave-Maria: Quarto homem: Para honrar o véu da Verônica, no qual seu 
rosto se estampou: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
40ª Ave-Maria: Quarto homem: Para honrar suas lágrimas, as de sua Santa 
Mãe e das piedosas mulheres que o seguiam até o Calvário: Ave, Maria… Todos: 
Santa Maria…

Coordenador: ℣. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Todos: ℟. assim 
como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. 
Amém.
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.
℣. Ó Maria concebida sem pecado, ℟. rogai por nós que recorremos a vós.

Hino (Refrão e quinta estrofe)
Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o 

mundo sem fé na dor se consome, ajuda  esse  mundo  com  o  Terço dos 
Homens.  

Nas Ave-Marias que aqui repetimos, falamos do amor que por Ti sentimos, 
com o Terço na mão em santas vigílias, rezamos unidos às nossas famílias.

Coordenador: No quinto Mistério Doloroso contemplamos a 
Crucificação e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Fruto: A 
mortificação do Espírito.
Coordenador: Meditamos na espantosa justiça de Deus: Pai Nosso que 
estais nos Céus, santificado seja o vosso Nome, venha a nós o vosso Reino, 
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seja feita a vossa vontade assim na terra como no Céu. Todos: O pão nosso 
de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas (ofensas) assim 
como nós perdoamos os nossos devedores (a quem nos tem ofendido), e 
não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do Mal. Amém.
41ª Ave-Maria: Quinto homem: Para honrar as cinco chagas de Jesus e o 

sangue que derramou na Cruz: Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco; 
bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. 
Todos: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora 
de nossa morte. Amém.
42ª Ave-Maria: Quinto homem: Para honrar seu Coração transpassado e a 
Cruz em que foi crucificado: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
43ª Ave-Maria: Quinto homem: Para honrar os cravos e a lança que o 
atravessaram, a esponja, o fel e o vinagre que lhe deram para beber: Ave, 
Maria… Todos: Santa Maria…
44ª Ave-Maria: Quinto homem: Para honrar a vergonha e a infâmia que 
sofreu, sendo crucificado nu entre dois ladrões: Ave, Maria… Todos: Santa 
Maria…
45ª Ave-Maria: Quinto homem: Para honrar a compaixão de sua Mãe 
Santíssima: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
46ª Ave-Maria: Quinto homem: Para honrar suas sete últimas palavras: Ave, 
Maria… Todos: Santa Maria…
47ª Ave-Maria: Quinto homem: Para honrar seu desamparo e seu silêncio: 
Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
48ª Ave-Maria: Quinto homem: Para honrar a aflição de todo o universo: Ave, 
Maria… Todos: Santa Maria…
49ª Ave-Maria: Quinto homem: Para honrar sua morte cruel e ignominiosa: 
Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
50ª Ave-Maria: Quinto homem: Para honrar a descida da Cruz e sepultamento: 
Ave, Maria… Todos: Santa Maria…

Coordenador: ℣. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Todos: ℟. assim 
como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. 
Amém.
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.
℣. Ó Maria concebida sem pecado, ℟. rogai por nós que recorremos a vós.
(Encerramento pp. 39-41)
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MISTÉRIOS GLORIOSOS  
(Início pp. 16-19)

Terceira semana do mês para os grupos do Terço dos Homens 
(Quarta-feira, Sábado e Domingo para os que rezam o Terço diariamente) 

Hino (Refrão e primeira estrofe)
Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o 

mundo sem fé na dor se consome, ajuda  esse  mundo  com  o  Terço dos 
Homens.  

No Teu Santuário, que é fonte e berço, da bela missão dos homens do Terço, 
Santuário da nova evangelização, escola de nossa santificação.

Coordenador: No primeiro Mistério Glorioso contemplamos a 
Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Fruto: Aumento da fé.
Coordenador: Meditamos quanto à Eternidade de Deus sem princípio: Pai 
Nosso que estais nos Céus, santificado seja o vosso Nome, venha a nós 
o vosso Reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no Céu. 
Todos: O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas 
(ofensas) assim como nós perdoamos os nossos devedores (a quem nos 
tem ofendido), e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do Mal. 
Amém.

1ª Ave-Maria: Primeiro homem: Para honrar a descida da Alma de Nosso 
Senhor aos Infernos: Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco; bendita 
sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Todos: 
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa 
morte. Amém.
2ª Ave-Maria: Primeiro homem: Para honrar a alegria e a saída das almas 
dos Santos Padres que estavam no Limbo (mansão dos mortos): Ave, Maria… 
Todos: Santa Maria…
3ª Ave-Maria: Primeiro homem: Para honrar a reunião de sua Alma e de seu 
Corpo no sepulcro: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
4ª Ave-Maria: Primeiro homem: Para honrar sua milagrosa saída do sepulcro: 
Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
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5ª Ave-Maria: Primeiro homem: Para honrar suas vitórias sobre a morte, o 
pecado, o mundo e o demônio: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
6ª Ave-Maria: Primeiro homem: Para honrar os quatro dons gloriosos de seu 
Corpo: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
7ª Ave-Maria: Primeiro homem: Para honrar o poder que lhe deu seu Pai no 
Céu e na Terra: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
8ª Ave-Maria: Primeiro homem: Para honrar as aparições com que honrou 
sua Santa Mãe, seus Apóstolos e seus Discípulos: Ave, Maria… Todos: Santa 
Maria…
9ª Ave-Maria: Primeiro homem: Para honrar as conversações sobre o Céu e a 
Ceia que fez com os Apóstolos: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
10ª Ave-Maria: Primeiro homem: Para honrar a autoridade e missão que 
lhes deu, para que fossem pregar por toda a Terra: Ave, Maria… Todos: Santa 
Maria…

Coordenador: ℣. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Todos: ℟. assim 
como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. 
Amém.
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.
℣. Ó Maria concebida sem pecado, ℟. rogai por nós que recorremos a vós.

Hino (Refrão e segunda estrofe)
Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o 

mundo sem fé na dor se consome, ajuda  esse  mundo  com  o  Terço dos 
Homens.  

O Terço é presente de Tua ternura, as mãos que o levam são nossas são 
duras, o homem rezando se torna menino, que pode mudar do mundo o 
destino.

Coordenador: No segundo Mistério Glorioso contemplamos a Ascensão 
de Jesus Cristo aos Céus. Fruto: A Esperança e o desejo do Céu.
Coordenador: Meditamos sobre a imensidão de Deus sem limites: Pai Nosso 
que estais nos Céus, santificado seja o vosso Nome, venha a nós o vosso 
Reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no Céu. Todos: 
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas 
(ofensas) assim como nós perdoamos os nossos devedores (a quem nos 
tem ofendido), e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do Mal. 
Amém.

11ª Ave-Maria: Segundo homem: Para honrar a promessa que Jesus fez 
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aos Apóstolos de lhes enviar o Espírito Santo, e a ordem que lhes deu de se 
prepararem para O receber: Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco; 
bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.  
Todos: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora 
de nossa morte. Amém.
12ª Ave-Maria: Segundo homem: Para honrar a reunião no Monte das 
Oliveiras: Ave, Maria…  Todos: Santa Maria…
13ª Ave-Maria: Segundo homem: Para honrar a bênção que lhes deu ao se 
elevar da Terra aos Céus: Ave, Maria…  Todos: Santa Maria…
14ª Ave-Maria: Segundo homem: Para honrar sua gloriosa e admirável 
Ascensão por sua própria Virtude até o Céu Empíreo: Ave, Maria…  Todos: 
Santa Maria…
15ª Ave-Maria: Segundo homem: Para honrar o recebimento e o triunfo que 
lhe fez Deus, seu Pai, e toda a corte celestial: Ave, Maria…  Todos: Santa Maria…
16ª Ave-Maria: Segundo homem: Para honrar o poder triunfante com que 
abriu as portas do Céu, onde nenhum mortal havia entrado: Ave, Maria…  
Todos: Santa Maria…
17ª Ave-Maria: Segundo homem: Para honrar seu assento à direita do Pai, 
como seu Filho querido, igual a Ele mesmo: Ave, Maria…  Todos: Santa Maria…
18ª Ave-Maria: Segundo homem: Para honrar o poder que se lhe deu de julgar 
os vivos e os mortos: Ave, Maria…  Todos: Santa Maria…
19ª Ave-Maria: Segundo homem: Para honrar sua última vinda sobre a 
Terra, na qual seu poder e majestade aparecerão em todo o seu esplendor: Ave, 
Maria…  Todos: Santa Maria…
20ª Ave-Maria: Segundo homem: Para honrar a justiça que fará no último 
juízo, recompensando os bons e castigando os maus por toda a eternidade: Ave, 
Maria…  Todos: Santa Maria…

Coordenador: ℣. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,  Todos: ℟. assim 
como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. 
Amém.
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.
℣. Ó Maria concebida sem pecado, ℟. rogai por nós que recorremos a vós.

Hino (Refrão e terceira estrofe)
Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o 

mundo sem fé na dor se consome, ajuda  esse  mundo  com  o  Terço dos 
Homens.  
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O Terço tem contas e é meditado, mas Tu, Mãe, não contas o nosso pecado, 
convidas a todos, o Terço é do povo, só queres que o homem seja homem novo.

Coordenador: No terceiro Mistério Glorioso contemplamos a vinda do 
Espírito Santo sobre os Apóstolos. Fruto: Os Dons do Espírito Santo.
Coordenador: Meditamos a respeito da providência universal de Deus: 
Pai Nosso que estais nos Céus, santificado seja o vosso Nome, venha a 
nós o vosso Reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no Céu. 
Todos: O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas 
(ofensas) assim como nós perdoamos os nossos devedores (a quem nos 
tem ofendido), e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do Mal. 
Amém.

21ª Ave-Maria: Terceiro homem: Para honrar a verdade do Espírito Santo, 
Deus que procede do Pai e do Filho, e que é o Coração da Divindade: Ave, Maria, 
cheia de graça, o Senhor é convosco; bendita sois vós entre as mulheres e 
bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Todos:  Santa Maria, Mãe de Deus, 
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
22ª Ave-Maria: Terceiro homem: Para honrar o dom do Espírito Santo pelo 
Pai e pelo Filho sobre os Apóstolos: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
23ª Ave-Maria: Terceiro homem: Para honrar o  grande estrondo com que 
desceu, sinal de sua força e de seu poder: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
24ª Ave-Maria: Terceiro homem: Para honrar as línguas de fogo que enviou 
sobre os Apóstolos, para dar-lhes a inteligência das Escrituras, o amor de Deus 
e do próximo: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
25ª Ave-Maria: Terceiro homem: Para honrar a plenitude de graças com que 
distinguiu a Maria, sua fiel esposa: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
26ª Ave-Maria: Terceiro homem: Para honrar sua conduta maravilhosa, com 
os Santos e com o próprio Jesus Cristo, a quem guiou durante toda a vida: Ave, 
Maria… Todos: Santa Maria…
27ª Ave-Maria: Terceiro homem: Para honrar os doze frutos do Espírito 
Santo: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
28ª Ave-Maria: Terceiro homem: Para honrar os  sete dons do Espírito Santo: 
Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
29ª Ave-Maria: Terceiro homem: Para pedir em particular o dom da sabedoria 
e a vinda de seu reino aos corações: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
30ª Ave-Maria: Terceiro homem: Para obter a vitória sobre os três espíritos 
malignos que lhe são opostos, a saber: o espírito da carne, do mundo e do 
demônio: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…

Coordenador: ℣. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Todos: ℟. assim 
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como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. 
Amém.
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.
℣. Ó Maria concebida sem pecado, ℟. rogai por nós que recorremos a vós.

Hino (Refrão e quarta estrofe)
Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o 

mundo sem fé na dor se consome, ajuda  esse  mundo  com  o  Terço dos 
Homens.  

É Tua escola o Terço, ele é luz, ninguém como Tu sabe mais de Jesus, o 
Santo Evangelho ensina de novo, Teu Terço é a Bíblia que Deus deu ao povo.

Coordenador: No quarto Mistério Glorioso contemplamos a Assunção 
de Nossa Senhora ao Céu. Fruto: A Graça de uma boa morte.
Coordenador: Meditamos sobre a inenarrável liberalidade de Deus: Pai 
Nosso que estais nos Céus, santificado seja o vosso Nome, venha a nós 
o vosso Reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no Céu. 
Todos: O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas 
(ofensas) assim como nós perdoamos os nossos devedores (a quem nos 
tem ofendido), e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do Mal. 
Amém.

31ª Ave-Maria: Quarto homem: Para honrar a predestinação eterna de Maria, 
como obra-prima das mãos de Deus: Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é 
convosco; bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso 
ventre, Jesus. Todos: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, 
agora e na hora de nossa morte. Amém.
32ª Ave-Maria: Quarto homem: Para honrar sua Conceição Imaculada, 
a plenitude das graças e o uso da razão no seio de sua mãe, Santa Ana: Ave, 
Maria… Todos: Santa Maria…
33ª Ave-Maria: Quarto homem: Para honrar sua natividade, que regozijou 
todo o Universo: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
34ª Ave-Maria: Quarto homem: Para honrar sua apresentação e sua vida no 
Templo: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
35ª Ave-Maria: Quarto homem: Para honrar sua vida admirável e isenta de 
todo o pecado: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
36ª Ave-Maria: Quarto homem: Para honrar a plenitude de suas virtudes 
singulares: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
37ª Ave-Maria: Quarto homem: Para honrar sua virgindade fecunda e seu 
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parto sem dor: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
38ª Ave-Maria: Quarto homem: Para honrar sua maternidade divina e sua 
aliança com a Santíssima Trindade: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
39ª Ave-Maria: Para honrar sua dormição (morte) preciosa e cheia de amor: 
Ave, Maria… Todos:  Santa Maria…
40ª Ave-Maria: Quarto homem: Para honrar sua ressurreição e sua assunção 
triunfante: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…

Coordenador: ℣. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Todos: ℟. assim 
como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. 
Amém.
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.
℣. Ó Maria concebida sem pecado, ℟. rogai por nós que recorremos a vós.

Hino (Refrão e quinta estrofe)
Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o 

mundo sem fé na dor se consome, ajuda  esse  mundo  com  o  Terço dos 
Homens.  

Nas Ave-Marias que aqui repetimos, falamos do amor que por Ti sentimos, 
com o Terço na mão em santas vigílias, rezamos unidos às nossas famílias.

Coordenador: No quinto Mistério Glorioso contemplamos a Coroação 
de Nossa Senhora no Céu. Fruto: Devoção filial à Maria.
Coordenador: Meditamos sobre a inacessível Glória de Deus: Pai Nosso que 
estais nos Céus, santificado seja o vosso Nome, venha a nós o vosso Reino, 
seja feita a vossa vontade assim na terra como no Céu. Todos: O pão nosso 
de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas dívidas (ofensas) assim 
como nós perdoamos os nossos devedores (a quem nos tem ofendido), e 
não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do Mal. Amém.

41ª Ave-Maria: Quinto homem: Para honrar a tríplice coroa com que a 
Santíssima Trindade coroou Maria: Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é 
convosco; bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso 
ventre, Jesus. Todos: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, 
agora e na hora de nossa morte. Amém.
42ª Ave-Maria: Quinto homem: Para honrar a alegria e glória nova que 
recebeu o Céu por seu triunfo: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
43ª Ave-Maria: Quinto homem: Para honrar o reconhecimento de Maria 
como Rainha do Céu e da Terra, dos Anjos e dos homens: Ave, Maria… Todos: 
Santa Maria…
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44ª Ave-Maria: Quinto homem: Para honrar a tesoureira e dispensadora das 
graças de Deus, dos méritos de Jesus Cristo e dos dons do Espírito Santo: Ave, 
Maria… Todos: Santa Maria…
45ª Ave-Maria: Quinto homem: Para honrar a Medianeira e Advogada dos 
homens: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
46ª Ave-Maria: Quinto homem: Para honrar a destruidora e a ruína do 
demônio e das heresias: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
47ª Ave-Maria: Quinto homem: Para honrar o refúgio seguro dos pecadores: 
Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
48ª Ave-Maria: Quinto homem: Para honrar a mãe e nutriz dos cristãos: Ave, 
Maria… Todos: Santa Maria…
49ª Ave-Maria: Quinto homem: Para honrar a que é a alegria e doçura dos 
justos: Ave, Maria… Todos: Santa Maria…
50ª Ave-Maria: Quinto homem: Para honrar a que é o asilo universal dos vivos, 
consolo todo-poderoso dos aflitos, dos moribundos e das almas do Purgatório: 
Ave, Maria… Todos: Santa Maria…

Coordenador: ℣. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Todos: ℟. assim 
como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. 
Amém.
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.
℣. Ó Maria concebida sem pecado, ℟. rogai por nós que recorremos a vós.

FINAL
Agradecimento

Todos: Infinitas graças vos damos, ó Soberana Rainha, pelos benefícios 
que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos, agora e 
para sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo e para mais vos 
obrigar, vos saudamos com uma Salve Rainha:
Salve Rainha

Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e 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 e sempre 
Virgem Maria.

Coordenador: ℣. Rogai por nós Santa Mãe de Deus,
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Todos: ℟. para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.
Coordenador: Oremos: Ó Deus, cujo Filho Unigênito nos mereceu, por 
sua Vida, Morte e Ressurreição, as recompensas da salvação eterna, 
concedei-nos, nós vos pedimos, que recordando, pelo Santíssimo Rosário 
(Terço), estes Mistérios da Bem-Aventurada Virgem Maria, imitemos o 
que encerram e obtenhamos o que prometem. Pelo mesmo Cristo Nosso 
Senhor. Amém.

Oração de Consagração à Nossa Senhora
(Pe. Niccolò Zucchi, SJ. Séc. XVII) Pode ser cantada

Oh, minha Senhora e também minha Mãe
Eu me ofereço inteiramente todo a vós
E em prova da 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 e defendei-me
Como coisa e propriedade vossa. Amém.

Momento (que deve ser muito bem administrado) para os recados e 
avisos pontuais, acolher bem os visitantes, aniversariantes, passagem da 
imagem peregrina, etc.

Orações e bênção final (Aos que optarem: A Ladainha está no final do 
livreto, pp. 44)

Anjo da Guarda (Santo Anjo)
Todos: Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a 

piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém.
À Vossa Proteção

Todos: À Vossa Proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis 
as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os 
perigos, ó Virgem gloriosa e bendita.
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Coordenador: ℣. A nossa proteção está no Nome do Senhor,
Todos: ℟. que fez o céu e a terra.
Coordenador: ℣. E assim, pela intercessão do Imaculado Coração da 
Santíssima e sempre Virgem Maria Mãe de Deus e do Castíssimo Coração 
do Glorioso São José, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso: Pai, Filho e 
Espírito Santo. 
Todos: ℟. Amém.
Coordenador: ℣. A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos em paz e que 
o Senhor nos acompanhe.
Todos: ℟. Graças a Deus.

MISTÉRIOS LUMINOSOS 
(Início pp. 16-19)

Os Mistérios Luminosos  foram propostos/sugeridos (inseridos como 
opcionais/facultativos), pelo Papa João Paulo II, na Carta Apostólica 
Rosarium Virginis Mariae, de 16/10/2002. Esses Mistérios compreendem 
fatos da vida pública de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quem os adere, rezam-
nos às quintas-feiras. 

As citações bíblicas e do Catecismo (CIC), que estão entre parênteses, 
não devem ser lidas.

Primeiro Mistério Luminoso: O Batismo no Rio Jordão.
A vida pública de Jesus tem início com seu batismo por João no rio Jordão. 

João Batista proclamava «um batismo de arrependimento para a remissão 
dos pecados» (CIC, 535). “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 meu filho amado; nele está 
o meu agrado.” (Mt 3, 16-17). Senhor, honramos o vosso batismo por João. 
Vos pedimos e à Mãe Santíssima, a fidelidade às promessas do nosso batismo.

Pai Nosso. 10 Ave-Marias.
Coordenador: ℣. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Todos: ℟. assim 
como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. 
Amém.
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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. 
℣. Ó Maria concebida sem pecado, ℟. rogai por nós que recorremos a vós. 

Segundo Mistério Luminoso: A Auto-revelação nas Bodas de Caná.
No limiar de sua vida pública, Jesus opera seu primeiro sinal – a pedido 

da sua Mãe – por ocasião de uma festa de casamento. A Igreja atribui grande 
importância à presença de Jesus nas núpcias de Caná. Vê nela a confirmação 
de que o casamento é uma realidade boa e o anúncio de que, daí em diante, 
será ele um sinal eficaz da presença de Cristo. (CIC, 1613). “No terceiro dia, 
houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Também 
Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. Faltando o vinho, 
a mãe de Jesus lhe disse: “Eles não têm vinho!” Jesus lhe respondeu: “Mulher, 
para que me dizes isso? A minha hora ainda não chegou”. Sua mãe disse aos 
que estavam servindo: “Fazei tudo o que ele vos disser!” (Jo 2, 1-5). Senhor, 
honramos o vosso milagre nas bodas de Caná, a pedido da Mãe Santíssima. 
Vos pedimos a confiança na oração de Maria e fé em Vosso poder Divino.

Pai Nosso. 10 Ave-Marias.
Coordenador: ℣. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Todos: ℟. assim 
como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. 
Amém.
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. 
℣. Ó Maria concebida sem pecado, ℟. rogai por nós que recorremos a vós. 

Terceiro Mistério Luminoso:  O anúncio do Reino e convite à conversão.
“Todos os homens são chamados a entrar no Reino. Anunciado primeiro 

aos filhos de Israel, este Reino messiânico está destinado a acolher os homens 
de todas as nações” (CIC, 543). “Completou-se o tempo e o reino de Deus está 
próximo. Convertei-vos e crede na Boa Nova.” (Mc 1, 15). Senhor, honramos o 
Vosso anúncio do Reino de Deus. Vos pedimos e à Mãe Santíssima, que todos 
se convertam e formem o povo de Deus, de que Vós sois o Bom Pastor.

Pai Nosso. 10 Ave-Marias.
Coordenador: ℣. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Todos: ℟. assim 
como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. 
Amém.
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. 



43

℣. Ó Maria concebida sem pecado, ℟. rogai por nós que recorremos a vós. 

Quarto Mistério Luminoso: A Transfiguração.
Por um instante, Jesus mostra a sua glória divina, confirmando assim 

a confissão de Pedro. Mostra também que, para «entrar em sua glória» (Lc 
24, 26), tem de passar pela Cruz em Jerusalém. (CIC, 555). “Seis dias depois, 
Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os fez subir a um lugar 
retirado, numa alta montanha. E foi transfigurado diante deles: seu rosto 
brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz.” (Mt 17, 1-2). 
Senhor, honramos a Vossa transfiguração no Monte Tabor. Vos pedimos e à 
Mãe Santíssima, que aceitemos como Vós os sofrimentos e as cruzes, para 
glorificarmos convosco.

Pai Nosso. 10 Ave-Marias.
Coordenador: ℣. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Todos: ℟. assim 
como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. 
Amém.
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. 
℣. Ó Maria concebida sem pecado, ℟. rogai por nós que recorremos a vós. 

Quinto Mistério Luminoso: A instituição da Eucaristia.
Ao celebrar a última ceia com os seus Apóstolos, durante a refeição pascal, 

Jesus deu seu sentido definitivo à Páscoa judaica. Com efeito, a passagem de 
Jesus a seu Pai, por sua morte e sua ressurreição, a Páscoa nova, é antecipada 
na ceia e celebrada na Eucaristia, que realiza a Páscoa judaica e antecipa a 
Páscoa final da Igreja na glória do Reino. (CIC, 1.340). “Enquanto estavam 
comendo, Jesus tomou o pão e pronunciou a bênção, partiu-o, deu-o aos 
discípulos e disse: “Tomai, comei, isto é o meu corpo.” (Mt 26, 26). Senhor, Vos 
honramos pela Eucaristia. Vos pedimos e à Mãe Santíssima, um imenso amor 
à Missa e a Vossa presença no Sacrário.

Pai Nosso. 10 Ave-Marias.
Coordenador: ℣. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Todos: ℟. assim 
como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. 
Amém.
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. 
℣. Ó Maria concebida sem pecado, ℟. rogai por nós que recorremos a vós. 
(Encerramento pp. 39-41)
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ORAÇÕES 
Ladainha Lauretana 
Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, ouvi-nos.
Jesus Cristo, atendei-nos.
Pai celeste que sois Deus,
tende piedade de nós.
Filho, Redentor do mundo, que sois Deus,
tende piedade de nós.
Espírito Santo, que sois Deus,
tende piedade de nós.
Santíssima Trindade, que sois um só Deus,
tende piedade de nós.
Santa Maria, rogai por nós.
Santa Mãe de Deus,
Santa Virgem das Virgens,
Mãe de Jesus Cristo,
Mãe da divina graça,
Mãe puríssima,
Mãe castíssima,
Mãe imaculada,
Mãe intacta,
Mãe amável,
Mãe admirável,
Mãe do bom conselho,
Mãe do Criador,
Mãe do Salvador,
Virgem prudentíssima,
Virgem venerável,
Virgem louvável,
Virgem poderosa,
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Virgem clemente,
Virgem fiel,
Espelho de justiça,
Sede de sabedoria,
Causa da nossa alegria,
Vaso espiritual,
Vaso honorífico,
Vaso insígne de devoção,
Rosa mística,
Torre de David,
Torre de marfim,
Casa de ouro,
Arca da aliança,
Porta do céu,
Estrela da manhã,
Saúde dos enfermos,
Refúgio dos pecadores,
Consoladora dos aflitos,
Auxílio dos cristãos,
Rainha dos anjos,
Rainha dos patriarcas,
Rainha dos profetas,
Rainha dos apóstolos,
Rainha dos mártires,
Rainha dos confessores,
Rainha das virgens,
Rainha de todos os santos,
Rainha concebida sem pecado original,
Rainha elevada ao céu,
Rainha do sacratíssimo Rosário,
Rainha da paz,
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
perdoai-nos, Senhor.
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Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
ouvi-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
tende piedade de nós.
℣. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
℟.  para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Oremos: Senhor Deus, nós Vos suplicamos que concedais aos vossos servos 
perpétua saúde de alma e de corpo; e que, pela gloriosa intercessão da bem-
aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e 
gozemos da eterna alegria.
Por Cristo Nosso Senhor. Amém.

Veni Creator Spiritus (Vinde Espírito Criador)
Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai
e enchei os corações com vossos dons celestiais.
Vós sois chamado o Intercessor de Deus excelso dom sem par,
a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar.

Sois o doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai,
por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai.
A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor,
nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor.

Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz,
se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás.
Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer
que procedeis do Seu amor, fazei-nos sempre firmes crer.
Amém.

Alma de Cristo
Alma de Cristo, santificai-me.
Corpo de Cristo, salvai-me.
Sangue de Cristo, inebriai-me.
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Água do lado de Cristo, lavai-me.
Paixão de Cristo, confortai-me.
Ó bom Jesus, ouvi-me.
Dentro de vossas chagas, escondei-me.
Não permitais que me separe de vós.
Do espírito maligno defendei-me.
Na hora da morte chamai-me e
mandai-me ir para vós,
para que com vossos Santos vos louve
por todos os séculos dos séculos.
Amém.

Levanta-se Deus
Levanta-se Deus, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São 
Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes; sejam dispersos todos os Seus 
inimigos e fujam de Sua face todos os que o odeiam. Em nome do Pai, e do 
Filho e do Espírito Santo. Amém.

À Vossa Proteção (Séc. II)
À Vossa Proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas 
súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, 
ó Virgem gloriosa e bendita.

Lembrai-vos (São Bernardo de Claraval)
Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum 
daqueles que têm recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência, 
e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparados. Animado, eu, pois, 
com igual confiança, recorro e venho a vós, gemendo sob o peso dos meus 
pecados, me prostro a vossos pés, ó Virgem das virgens. Não desprezeis as 
minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas ouvi-as favoravelmente e 
dignai-vos atender-me. Amém.

Ave Maris Stella (Ave, Estrela do Mar)
Ave, do mar Estrela,
Bendita Mãe de Deus,
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Fecunda e sempre Virgem,
Portal Feliz do céu.

Ouvindo aquele ave
Do Anjo Gabriel.
Mudando de Eva o nome,
Trazei-nos paz do céu.

Ao cego iluminai
E ao réu livrai também
De todo mal guardai-nos
E dai-nos todo o bem

Mostrai ser nossa Mãe
Levando a nossa voz,
A quem por nós nascido,
Dignou-se vir de vós

Suave mais que todas
Ó Virgem sem igual,
Fazei nos mansos puros,
Guardai-nos contra o mal

Ó dai-nos vida pura
Guiai-nos para a Luz,
E um dia ao vosso lado
Possamos ver Jesus

Louvor a Deus o Pai
E ao Filho o sumo bem,
Com seu Divino Espírito,
Agora e sempre. Amém.
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Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos (Oração revelada ao Bem-
aventurado Padre Louis-Edouard Cestac, em 13 de janeiro de 1864)

Augusta Rainha dos céus e Senhora dos anjos, 
Vós que recebestes de Deus o poder 
e a missão de esmagar a cabeça de satanás,
nós vos suplicamos humildemente: 
Enviai as Vossas legiões celestes, para que, 
sob o Vosso poder e as Vossas ordens, 
persigam os infernais espíritos, 
combatendo-os por toda a parte, 
os confundam em sua audácia 
e os precipitem no abismo.

Quem como Deus?

Ó boa e terna Mãe, 
enviai os Vossos Santos Anjos 
para nos defender 
e repelir para longe de nós o cruel inimigo!

Santos anjos e arcanjos, 
protegei-nos, defendei-nos!
Amém.

Oração a São José (Papa Leão XIII)
A vós, São José, recorremos em nossa tribulação e, depois de ter implorado 
o auxílio de Vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos o 
vosso patrocínio. Por esse laço sagrado de caridade que vos uniu à Virgem 
Imaculada, Mãe de Deus, e pelo amor paternal que tivestes ao Menino Jesus, 
ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar benigno para a herança 
que Jesus Cristo conquistou com seu sangue e nos socorrais em nossas 
necessidades com o vosso auxílio e poder. 
Protegei, ó Guarda providente da Sagrada Família, o povo eleito de Jesus Cristo. 
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Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste dos erros e dos vícios que 
aflige o mundo. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo sustentáculo, 
na luta contra o poder das trevas; e, como outrora salvastes da morte a vida 
ameaçada do Menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de 
Deus contra as ciladas dos seus inimigos e contra toda adversidade. Amparai 
a cada um de nós com o vosso constante  patrocínio, a fim de que, a vosso 
exemplo e sustentados com vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, 
piedosamente morrer e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém.

Oração a São José (São Francisco de Sales)
Glorioso São José, esposo de Maria concede-nos a tua proteção paternal, nós 
te suplicamos pelo Sagrado Coração de Jesus e pelo Coração Imaculado de 
Maria. Tu cujo poder se estende a todas as nossas necessidades e sabes tornar 
possíveis as coisas impossíveis, abre os teus olhos de pai pelos interesses dos 
teus filhos. Nas dificuldades e sofrimentos que nos esmagam, recorremos a 
ti com confiança. Digna-te a tomar sob a tua conduta caridosa este assunto 
importante e difícil, causa da nossa inquietação...(mencionar a necessidade). 
Faz com que a feliz resolução seja para a melhor glória de Deus e para o bem 
dos seus fiéis servidores. Ó tu amável São José, que nunca em vão invocamos, 
tu cujo crédito é tão poderoso junto de Deus que até se pode dizer: “No Céu, São 
José manda mais do que suplica”, terno pai, reza por nós a Jesus, reza por nós a 
Maria. Sê nosso advogado junto deste Divino Filho do qual tu foste aqui em baixo 
o pai adotivo tão atento, tão amável e protetor fiel. Sê nosso advogado junto de 
Maria, da qual foste esposo amantíssimo e tão ternamente amado. Acrescenta 
a todas as tuas glórias a de ganhar a causa difícil que nós te confiamos. Nós 
cremos, sim, nós cremos que podes satisfazer os nossos desejos livrando-
nos das tristezas que nos abatem e das amarguras que assolam a nossa alma. 
Além disso temos a confiança firme que nada negligenciarás em favor dos 
aflitos que te imploram. Humildemente prostrados a teus pés, bom São José, 
nós te suplicamos, tem piedade dos nossos gemidos e das nossas lágrimas. 
Cobre-nos com o manto das tuas misericórdias e abençoa-nos. Amém. 
 
 
Ave, José (São Francisco de Sales)
Ave, José, cheio de graça divina. O Salvador repousou em vossos 
braços e cresceu sob os vossos olhos. Bendito sois entre todos os 
homens e bendito seja Jesus, o Filho divino da vossa Virgem Esposa. 
São José, dado por pai ao Filho de Deus, rogai por nós em nossos pensamentos 
de família, de saúde e de trabalho, até os nossos últimos dias, e dignai-vos 
socorrer-nos na hora de nossa morte. Amém.
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Oração pelas almas do Purgatório (Jesus Cristo disse à Santa Gertrudes que 
mil almas do Purgatório serão libertadas todas as vezes que alguém recitar 
essa oração)
Eterno Pai, Ofereço-Vos o Preciosíssimo Sangue de Vosso Divino Filho Jesus, 
em união com todas as Missas que hoje são celebradas em todo o mundo; 
por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, 
pelos pecadores de toda a Igreja, pelos de minha casa e de meus vizinhos. 
Amém.

Oração a São Miguel Arcanjo
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra 
a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o 
suplicamos. E vós, Príncipe da Milícia Celeste, pela virtude divina, precipitai 
no inferno a Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo 
para perder as almas. Amém.

Anjo da Guarda (Santo Anjo)
Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade 
divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém.

Oração da Medalha de São Bento
A Cruz Sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, 
nunca me aconselhes coisas vãs. É mau o que me ofereces. Bebe tu mesmo do 
teu veneno.

Oração de São Francisco de Assis
Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz.
Onde houver ódio, que eu leve o amor.
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão.
Onde houver discórdia, que eu leve a união.
Onde houver dúvida, que eu leve a fé.
Onde houver erro, que eu leve a verdade.
Onde houver desespero, que eu leve a esperança.
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria.
Onde houver trevas, que eu leve a luz.
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Ó Mestre, fazei que eu procure mais:
consolar, que ser consolado;
compreender, que ser compreendido;
amar, que ser amado.
Pois é dando, que se recebe, 
perdoando, que se é perdoado e
é morrendo, que se vive para a vida eterna.
Amém.

Oração a São Jorge
Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus 
inimigos, tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo 
olhos não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. 
Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o 
meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. 
Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça, 
Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-
me em todas as minhas dores e aflições, e Deus, com sua divina misericórdia e 
grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meu 
inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as 
suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, 
e que debaixo das patas de seu fiel ginete meus inimigos fiquem humildes e 
submissos a vós. Assim seja, com o poder de Deus Pai, de Jesus Cristo e da 
falange do Divino Espírito Santo. São Jorge, rogai por nós. Amém.

Oração ao Anjo da Guarda do Brasil
Com aprovação eclesiástica. Aparecida - SP, 28 de maio de 2012. Cardeal 
Arcebispo Dom Raymundo Damasceno de Assis.
Santo Anjo do Brasil, vós fostes encarregado pelo Pai Eterno de guardar esta 
Terra de Santa Cruz e ajudá-la a crescer e desenvolver-se conforme Seus 
desígnios benevolentes.
Nós cremos no vosso poder junto de DEUS e confiamos na vossa prontidão em 
socorrer-nos. Sede, pois, nosso guia para que cumpramos convosco a nossa 
missão no mundo.
Ajudai a Igreja no Brasil a anunciar Cristo com franqueza e alegria e penetrar 
toda a sociedade com o fermento do Evangelho.
Afastai, com a força da Santa Cruz, todos os poderes inimigos que ameaçam o 
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povo brasileiro.
Unimos as nossas preces às vossas. Apresentai-as diante do Trono de Deus, 
para que, unidas ao sacrifício de Jesus, oferecido diariamente em nossos 
altares, alcancem aquelas graças que mais precisamos nesta hora de combate 
espiritual.
E guardai-nos, sempre debaixo do manto protetor de Nossa Senhora Aparecida, 
Nossa Mãe e Rainha, para que permaneçamos fiéis no caminho de Jesus, o 
único que nos conduz da terra ao Céu. Lá na assembleia de todos os povos, 
unidos como uma só família de Deus, louvaremos e agradeceremos convosco 
ao Pai Eterno, com seu Filho e Espírito de amor, por toda a eternidade. Amém.
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FÓRMULAS DE DOUTRINA CATÓLICA
Os dois Mandamentos de Caridade:
1. Amarás o Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e 
com toda a tua mente.
2. Amarás ao próximo como a ti mesmo.
A regra de ouro (Mt 7, 12):
Tudo aquilo que quereis que os homens façam a vós, fazei-o vós mesmos a 
eles.
Os Mistérios Principais da Fé:
1. Unidade e Trindade de Deus;
2. Encarnação, Paixão, Morte e Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo.
As três virtudes teologais: Fé, Esperança e Caridade.
As quatro virtudes cardeais: Prudência, Justiça, Fortaleza e Temperança.
Os sete dons do Espírito Santo: Sabedoria, Entendimento, Conselho, 
Fortaleza, Ciência, Piedade e Temor de Deus.
Os doze frutos do Espírito Santo: Amor, Alegria, Paz, Paciência, 
Longanimidade, Benignidade, Bondade, Mansidão, Fé, Modéstia, Continência 
e Castidade.
Decálogo (Os dez Mandamentos da Lei de Deus):
1. Amar a Deus sobre todas as coisas.
2. Não tomar o Seu Santo Nome em vão.
3. Guardar os Domingos e Dias Santos
4. Honrar pai e mãe.
5. Não matar.
6. Não pecar contra a castidade.
7. Não furtar.
8. Não levantar falso testemunho.
9. Não desejar a mulher do próximo.
10. Não cobiçar as coisas alheias.
Os cinco Preceitos da Igreja:
1. Participar da Missa aos domingos e festas de guarda e abster-se de trabalhos 
e atividades que impeçam a santificação desses dias.
2. Confessar os próprios pecados ao menos uma vez ao ano.
3. Receber o Sacramento da Eucaristia ao menos pela Páscoa.
4. Abster-se de comer carne e observar o jejum nos dias determinados pela 
Igreja.
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5. Contribuir para as necessidades materiais da Igreja, segundo as próprias 
possibilidades.
As sete obras de misericórdia corporais:
Dar de comer a quem tem fome, Dar de beber a quem tem sede, Vestir os nus, 
Dar pousada aos peregrinos, Visitar os enfermos, Visitar os presos e Enterrar 
os mortos.
As sete obras de misericórdia espirituais:
Dar bons conselhos, Ensinar os ignorantes, Corrigir os que erram, Consolar 
os tristes, Perdoar as injúrias, Suportar com paciência as fraquezas do nosso 
próximo e Rezar a Deus por vivos e defuntos.
Os sete pecados capitais: Soberba, Avareza, Luxúria, Ira, Gula, Inveja e 
Preguiça
Os quatro Novíssimos: Morte,  Juízo, Inferno e Paraíso.
Os 4 Dogmas Marianos:
Maternidade Divina (Mater Dei, Theotokos): Concílio de Éfeso, em 431.
Virgindade Perpétua de Maria: II Concílio de Constantinopla, em 553.
Imaculada Conceição de Maria: Papa Pio IX, em 1854.
Assunção de Maria: Papa Pio XII, em 1950.
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INDULGÊNCIAS DO SANTO ROSÁRIO
Indulgência é a remissão, diante de Deus, da pena temporal – devida pelos 
pecados já perdoados quanto à culpa no sacramento da Confissão – que 
devidamente dispostos e em certas e determinadas condições, alcançamos 
por meio da Santa Igreja Católica. Enquanto dispensadora da redenção, a 
Igreja distribui e aplica, com sua autoridade, o tesouro das satisfações e dos 
méritos de Jesus Cristo e dos Santos.
A indulgência concedida em uma oração pode ser parcial ou plenária, conforme 
nos livra, parcial ou plenamente, da pena devida pelos nossos pecados. Além 
disso, nas indulgências, parciais ou plenárias, podemos sempre aplicar aos 
defuntos, por modo de sufrágio, especialmente às almas do purgatório. Dessa 
forma, compreendemos que as indulgências são de suma importância para 
a remissão das penas devidas pelos pecados cometidos. Podemos aplicá-
las a nós mesmos e também àquelas pessoas que partiram desta vida, pelas 
quais podemos e devemos rezar e aplicar as indulgências. Pois, as almas do 
purgatório não podem mais alcançar a remissão das penas devidas pelos seus 
pecados por si mesmas.

Resumo das indulgências concedidas aos fiéis pela devoção/oração do 
Santo Rosário
Sagrada Congregação das Indulgências e das Santas Relíquias:
 66. Aos que recitarem pelo menos um Rosário por dia, indulgência plenária 
uma vez por ano, no dia por eles escolhido em que receberem os Sacramentos, 
desde que usem um Rosário abençoado por um religioso da Ordem do Irmãos 
Pregadores (Dominicanos) ou por outro padre delegado.
67. Indulgência de cem dias para cada Pater (Pai-Nosso) e cada Ave (Ave-
Maria) a todos aqueles que rezam o Rosário ou pelo menos um Rosário, 
desde que o seu Rosário seja bento por um religioso da Ordem dos Frades 
Pregadores (Dominicanos) ou por um padre delegado.
68. Indulgência de cinco anos e cinco quarentenas cada vez que um Rosário 
é recitado.
69. Indulgência de dez anos e dez quarentenas, uma vez ao dia, para aqueles 
que recitarem pelo menos um Rosário com outras pessoas, seja em casa, ou 
em uma igreja, ou em um oratório público ou privado.
70. Indulgência plenária, no último domingo de cada mês, a quem recitar com 
outrem pelo menos um Rosário três vezes por semana, seja em casa, na igreja 
ou no oratório, e com a condição de que, neste último domingo, recebam os 
Sacramentos, visitem uma igreja ou um oratório público e rezem ali pelas 
intenções do Soberano Pontífice.
71. Indulgência plenária, um dos quinze sábados consecutivos, escolhidos a 
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critério de cada um, se todos os sábados recebemos os Sacramentos, recitamos 
o Rosário ou meditamos devotamente os Mistérios do Rosário.
Obs.: Sempre que os fiéis são legitimamente impedidos de realizar 
este exercício no sábado, podem compensar no domingo sem perder as 
indulgências.
72. Indulgência de sete anos e sete quarentenas todos os sábados não incluída 
no parágrafo anterior.
73. Indulgência plenária para quem, em qualquer época do ano, praticar 
atos piedosos durante nove dias em honra da Rainha do Rosário, mediante 
a recitação de orações aprovadas por autoridade legal; esta indulgência é 
concedida no dia escolhido a critério de cada um, quer durante a novena, 
quer durante os oito dias imediatamente seguintes, quando, verdadeiramente 
arrependidos, confessados   e comunicados, rezem pelas intenções do Soberano 
Pontífice.
74. Indulgência de trezentos dias para todos os outros dias da novena durante 
os quais essas orações são recitadas.

Indulgências no mês do Rosário
Aos que rezam o Rosário durante o mês de outubro:
Sua Santidade Leão XIII (1 de setembro de 1883, 20 de agosto de 1883, 23 de 
julho de 1898) concedeu indulgências em perpetuidade:
Indulgência plenária para aqueles que, na festa do Rosário, ou em um dia 
de oitava, recebem os sacramentos, visitam uma Igreja e rezam ali pelas 
intenções do Soberano Pontífice, com a condição de que ali rezem um Rosário, 
seja publicamente em uma igreja, ou de forma privada, no dia da festa e em 
cada dia da oitava.
Indulgência plenária para quem, após a oitava da festa do Rosário, recitar o 
Rosário pelo menos dez vezes durante o mesmo mês de outubro, quer em 
público na igreja ou em privado, no dia por eles escolhido, em que recebem 
os Sacramentos, visitam uma igreja e rezam ali pelas intenções do Sumo 
Pontífice.
Uma indulgência de sete anos e sete quarentenas para cada dia do mês de 
outubro, quando os fiéis recitarem o Rosário, seja em público na igreja ou em 
particular.
Cada uma das indulgências contidas neste resumo são aplicáveis   às almas que 
sofrem nas chamas do Purgatório.
A Sagrada Congregação das Indulgências e das Santas Relíquias  reconheceu 
como autêntico este resumo de indulgências concedido a todos os fiéis pela 
devoção do Rosário, e autorizou a sua impressão e publicação.
Dado em Roma, no secretariado da mesma Congregação, aos 29 de agosto de 
1899.
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Indulgências (Pio IX, Leão XIII e Pio XII)
Os fiéis que a qualquer tempo do ano devotamente oferecerem suas orações 
em honra a Nossa Senhora do Rosário, com a intenção de continuar as mesmas 
por nove dias consecutivos, podem lucrar:  
Uma indulgência de 5 anos uma vez a qualquer dia da novena;  
Uma indulgência plenária sob as condições usuais no encerramento da novena.  
(Pio IX, Audiência de  3 de Janeiro de 1849; S. C. dos Bispos e religiosos, 28 de 
Janeiro de 1850; S. C. Ind., 26 de novembro de 1876; S. P. Ap., 29 de junho de 
1932). Raccolta 396.
Os fiéis que resolverem realizar um exercício de devoção em honra a Nossa 
Senhora do Rosário por quinze ininterruptos Sábados (ou sendo impedidos, 
por quantos respectivos Domingos imediatamente seguintes), se devotamente 
recitarem no mínimo a terça parte do Rosário ou meditarem seus mistérios 
em alguma outra maneira, podem lucrar:  
Uma indulgência plenária sob as condições usuais, em qualquer destes quinze 
Sábados ou Domingos correspondentes (S. C. Ind., 21 de setembro de 1889 e 
17 de setembro de 1892; S. P. Ap., 3 de agosto de 1936). Raccolta 397.
Os fiéis que durante o mês de Outubro recitarem no mínimo a terça parte do 
Rosário, pública ou privadamente, podem lucrar:  
Uma indulgência de 7 anos por dia;
Uma indulgência plenária, se realizarem este devoto exercício na Festa do 
Rosário e em sua Oitava, e além disso, forem à confissão, receberem a Santa 
Comunhão e visitarem uma igreja ou oratório público;  
Uma indulgência plenária, juntamente com confissão, Santa Comunhão e 
visita a uma igreja ou oratório público, se realizarem a mesma recitação do 
Santo Rosário por no mínimo dez dias depois da Oitava da supracitada Festa 
(S. C. Ind.,  23 de Julho de 1898 e 29 de Agosto de 1899; S. P. Ap., 18 de Março 
de 1932). Raccolta 398.
Uma indulgência de 500 dias pode ser lucrada uma vez ao dia pelos fiéis que, 
beijando o Santo Rosário que carregam consigo, ao mesmo tempo recitarem 
a primeira parte da Ave Maria até “Jesus”, inclusive. (Sagrada Congregação da 
Penitenciária Apostólica, 30 de março de 1953).

Tempos recentes
A concessão n. 17, da Enchiridion Indulgentiarum (Manual de Indulgências) da 
Penitenciária Apostólica do Vaticano, indica que “confere-se uma indulgência 
plenária se o Terço for rezado em uma igreja ou em um oratório público ou 
em família, em uma comunidade religiosa ou em piedosa associação”. 
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Do mesmo modo, a indulgência é concedida ao fiel que “se une devotamente 
à recitação dessa mesma devoção quando é feita pelo Supremo Pontífice e é 
transmitida através da televisão ou do rádio’’. Em outras circunstâncias ganha 
a indulgência parcial”.
Em seguida, explica que, “se a obra, enriquecida com a indulgência plenária, 
se pode dividir ajustadamente em partes (como o Rosário de Nossa Senhora 
em dezenas), quem por motivo razoável não terminou a obra por inteiro, pode 
ganhar a indulgência parcial pela parte que fez”.
Nesse sentido, destaca que no caso da oração vocal “deve acrescentar a devota 
meditação dos mistérios” e que na oração pública, “os Mistérios devem ser 
meditados conforme o costume aprovado no local; mas na recitação privada, 
basta que o fiel acrescente à oração vocal a meditação dos Mistérios”.
É possível ganhar somente uma indulgência plenária por dia (exceto em 
perigo de morte). É possível obtê-la se cumprir as devidas disposições que 
a Igreja pede, ou seja, a Confissão Sacramental, a Comunhão Eucarística e as 
orações pelas intenções do Papa. Se desejar, pode-se ganhar a indulgência 
para um falecido.
Na Constituição Apostólica Indulgentiarum Doctrina (Doutrina das 
indulgências, norma 17), Paulo VI estabeleceu que “aos fiéis que utilizam 
religiosamente um objeto de piedade (Crucifixo, Cruz, Terço, Escapulário, 
Medalha), validamente abençoado por um padre, concede-se indulgência 
parcial”.
“Além disso, se o objeto de piedade foi bento pelo Soberano Pontífice ou 
por um Bispo, os fiéis que religiosamente o usam podem também obter 
a indulgência plenária no dia da festa dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo, 
ajuntando, porém, a profissão de fé sob uma forma legítima”.

Palavras de São Luís Maria Grignion de Montfort sobre o Santo Rosário:
“Não é possível expressar quanto a Santíssima Virgem estima o Rosário 
sobre todas as demais devoções, e quão magnânimo é ao recompensar os que 
trabalham para pregá-lo, estabelecê-lo e cultivá-lo. Recitado enquanto são 
meditados os mistérios sagrados, o Rosário é manancial de maravilhosos frutos 
e depósito de toda espécie de bens. Através dele, os pecadores obtêm o perdão; as 
almas sedentas se saciam; os que choram acham alegria; os que são tentados, a 
tranqüilidade; os pobres são socorridos; os religiosos, reformados; os ignorantes, 
instruídos; os vivos triunfam da vaidade, e as almas do purgatório (por meio de 
sufrágios) encontram alívio. Perseverai, portanto, nessa santa devoção, e tereis 
a coroa admirável preparada no Céu para a vossa fidelidade”. MONTFORT, São 
Luís Maria Grignion de, Tratado Da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. 
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CÂNTICOS

HINO DO TERÇO DOS HOMENS 
(Padre Antônio Maria)  

Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário
Mãe Admirável, Mãe do Santuário
O mundo sem fé na dor se consome
Ajuda esse mundo com o Terço dos 
Homens

No Teu Santuário, que é fonte e berço
Da bela missão dos Homens do Terço
Santuário da Nova Evangelização
Escola de nossa santificação

O Terço é presente de Tua ternura
As mãos que o levam são nossas são 
duras
O homem rezando se torna menino
Que pode mudar do mundo o destino

O Terço tem contas e é meditado
Mas Tu, Mãe, não contas o nosso 
pecado
Convidas a todos, o Terço é do povo
Só queres que o homem seja homem 
novo

É Tua escola o Terço, ele é luz
Ninguém como Tu sabe mais de Jesus
O Santo Evangelho ensina de novo
Teu Terço é a Bíblia que Deus deu ao 
povo

Nas Ave Marias que aqui repetimos
Falamos do amor que por Ti sentimos
Com o Terço na mão em santas 
vigílias
Rezamos unidos às nossas famílias.

1. MARIA DE NAZARÉ
Maria de Nazaré, Maria me cativou
Fez mais forte a minha fé 
E por filho me adotou
As vezes eu paro e fico a pensar
E sem perceber, me vejo a rezar
E meu coração se põe a cantar
Pra Vigem de Nazaré
Menina que Deus amou e escolheu
Pra mãe de Jesus, o Filho de Deus
Maria que o povo inteiro elegeu
Senhora e Mãe do Céu

Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, 
Mãe de Jesus

Maria que eu quero bem, Maria do 
puro amor
Igual a você, ninguém, Mãe pura do 
meu Senhor
Em cada mulher que a terra criou
Um traço de Deus Maria deixou
Um sonho de Mãe Maria plantou
Pro mundo encontrar a paz
Maria que fez o Cristo falar
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Maria que fez Jesus caminhar
Maria que só viveu pra seu Deus
Maria do povo meu. (Refrão)

2. QUEM É ESSA QUE AVANÇA 
COMO AURORA
Quem é esta que avança como aurora
Temível como exército em ordem de 
batalha
Brilhante como o Sol e como a Lua
Mostrando o caminho aos filhos seus

Ah, ah, ah, minha alma glorifica ao 
Senhor
Ah, ah, ah, Meu espírito exulta em 
Deus, meu Salvador

3. PELAS ESTRADAS DA VIDA
Pelas estradas da vida, nunca sozinho 
estás
Contigo pelo caminho, Santa Maria 
vai

Ó, vem conosco, vem caminhar, 
Santa Maria vem (bis)

Se pelo mundo os homens, sem 
conhecer-se, vão
Não negues nunca a tua mão, a quem 
te encontrar (Refrão)
Mesmo que digam os homens: “tu 
nada podes mudar”
Luta por um mundo novo, de unidade 
e paz (Refrão)

Se parecer tua vida inútil caminhar
Lembra que abres caminho, outros te 
seguirão (Refrão)

4. IMACULADA, MARIA DE DEUS
Imaculada, Maria de Deus
Coração pobre acolhendo Jesus
Imaculada, Maria do povo
Mãe dos aflitos que estão junto à 
cruz

Um coração que era sim para a vida
Um coração que era sim para o irmão
Um coração que era sim para Deus
Reino de Deus renovando este chão 
(Refrão)

Olhos abertos pra sede do povo
Passo bem firme que o medo desterra
Mãos estendidas que os tronos 
renegam
Reino de Deus que renova esta terra 
(Refrão)

Faça-se, ó Pai, Vossa plena vontade
Que os nossos passos se tornem 
memória
Do amor fiel que Maria gerou
Reino de Deus atuando na história 
(Refrão)

5. UMA ENTRE TODAS
Uma entre todas foi a escolhida
Foste tu Maria serva preferida
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Mãe do meu Senhor, Mãe do meu 
Salvador

Maria, cheia de graça e consolo
Venha caminhar com teu povo
Nossa Mãe sempre serás

Roga pelos pecadores desta terra
Roga pelo povo que em seu Deus 
espera
Mãe do meu Senhor, Mãe do meu 
Salvador (Refrão)

6. SANTA MÃE MARIA
Santa Mãe Maria, nessa travessia
Cubra-nos Teu manto cor de anil
Guarda nossa vida, Mãe Aparecida
Santa padroeira do Brasil

Ave, Maria! Ave, Maria! (bis)

Mulher peregrina, força feminina
A mais importante que existiu
Com justiça queres que nossas 
mulheres
Sejam construtoras do Brasil (Refrão)

Com amor divino guarda os 
peregrinos
Nesta caminhada para o além
Dá-lhes companhia, pois também um 
dia
Foste peregrina em Belém (Refrão)

Com Seus passos lentos enfrentando 
os ventos
Quando sopram noutra direção
Toda a mãe Igreja pede que Tu sejas
Companheira de libertação (Refrão)

7. HINO A SÃO JOSÉ
Vinde, alegres cantemos, a Deus 
demos louvor
A um pai exaltemos, sempre com 
mais fervor

São José, a vós nosso amor
Sede o nosso bom protetor
Aumentai o nosso fervor

São José triunfante, vai a Glória gozar
E para sempre reinante, no Senhor 
repousar (Refrão)

Vós, esposo preclaro, amantíssimo 
pai
Dos cristãos, firme amparo, este 
canto aceitai (Refrão)

José, por um decreto, de Deus, o 
Criador
Desposastes, discreto, a Mãe do 
Salvador (Refrão)

São José, livrai-nos do mal 
O nosso mundo da peste salvai
Rogai por nós junto ao Pai.
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8. ORAÇÃO PELA FAMÍLIA
Que nenhuma família comece em 
qualquer de repente
Que nenhuma família termine por 
falta de amor
Que o casal seja um para o outro de 
corpo e de mente
E que nada no mundo separe um 
casal sonhador
Que nenhuma família se abrigue 
debaixo da ponte
Que ninguém interfira no lar e na 
vida dos dois
Que ninguém os obrigue a viver sem 
nenhum horizonte
Que eles vivam do ontem, do hoje em 
função de um depois
Que a família comece e termine 
sabendo onde vai
E que o homem carregue nos ombros 
a graça de um pai
Que a mulher seja um céu de ternura, 
aconchego e calor
E que os filhos conheçam a força que 
brota do amor

Abençoa, Senhor, as famílias. 
Amém
Abençoa, Senhor, a minha também
Abençoa, Senhor, as famílias. 
Amém
Abençoa, Senhor, a minha também

Que marido e mulher tenham força 
de amar sem medida
Que ninguém vá dormir sem pedir ou 

sem dar seu perdão
Que as crianças aprendam no colo, o 
sentido da vida
Que a família celebre a partilha do 
abraço e do pão
Que marido e mulher não se traiam, 
nem traiam seus filhos
Que o ciúme não mate a certeza do 
amor entre os dois
Que no seu firmamento a estrela que 
tem maior brilho
Seja a firme esperança de um céu 
aqui mesmo e depois
Que a família comece e termine 
sabendo onde vai
E que o homem carregue nos ombros 
a graça de um pai
Que a mulher seja um céu de ternura, 
aconchego e calor
E que os filhos conheçam a força que 
brota do amor (Refrão)

9. NOSSA SENHORA DA PENHA
1. Virgem da Penha, minha alegria, 
Senhora nossa, Ave Maria!
Refrão: Ave, Ave, Ave Maria! (bis)
2. Deste teu trono tu irradias, paz e 
esperança, Ave Maria!
3. És meu refúgio, seguro guia, nas 
tentações, Ave Maria!
4. A dor que oprime tu alivias; dá-me 
saúde, Ave Maria!
5. Amar-te quero todos os dias, 
minha doçura, Ave Maria!
6. Mais sacerdotes. Oh! Mãe envia! 
Sábios e santos, Ave Maria!
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7. Nossas famílias protege e guia; és 
meu amparo, Ave Maria!
8. Virgem da Penha, tão doce e pia, és 
padroeira, Ave Maria!
9. Contigo espero estar um dia, na 
eternidade, Ave Maria!

10. NOSSA SENHORA DA SAÚDE
Nossa  Senhora  da  Saúde,  rogue  
por  nós  ao bondoso Senhor. 
Nossa Senhora da Saúde, seja na 
dor, esperança e amor.

1. Vem trazer-nos, oh Mãe, paz no 
coração. 
Um sorriso àqueles que sofrem, 
segure em tuas mãos. 
Que o teu manto, Senhora, se estenda 
em nós.  
Dai-nos  saúde  no  corpo  e  na  alma,  
rogai por nós. 

2. Em tuas mãos eu entrego nosso 
sofrimento.
Te peço, Senhora, força e alento.
Seja no céu nossa advogada junto ao 
Senhor.
E, agradecidos, te oferecemos carinho 
e amor.

11. NOSSA SENHORA
Cubra-me com seu manto de amor, 
guarda-me na paz desse olhar
Cura-me as feridas e a dor me faz 
suportar
Que as pedras do meu caminho, meus 

pés suportem pisar
Mesmo ferido de espinhos me ajude 
a passar
Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira 
do meu coração
E aqueles que eu fiz sofrer, peço 
perdão
Se eu curvar meu corpo na dor, me 
alivia o peso da cruz
Interceda por mim, minha Mãe, junto 
a Jesus
 
Nossa Senhora, me dê a mão
Cuida do meu coração, da minha 
vida, do meu destino
Nossa Senhora, me dê a mão
Cuida do meu coração, da minha 
vida, do meu destino
Do meu caminho, cuida de mim

Sempre que o meu pranto rolar, 
ponha sobre mim suas mãos
Aumenta minha fé e acalma o meu 
coração
Grande é a procissão a pedir a 
misericórdia e o perdão
A cura do corpo e da alma, a salvação
Pobres pecadores, oh Mãe, tão 
necessitados de vós
Santa Mãe de Deus, tem piedade de 
nós
De joelhos aos vossos pés, estendei a 
nós vossas mãos
Rogai por todos nós, vossos filhos, 
meus irmãos (Refrão)
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12. DAI-NOS A BÊNÇÃO 
Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, 
Nossa Senhora Aparecida (bis)
1. Sob esse manto do azul do céu, 
guardai-nos sempre no amor de Deus
2. Eu me consagro ao vosso amor, ó 
Mãe querida do Salvador
3. Sois nossa vida, sois nossa luz, ó 
Mãe querida do meu Jesus
4. Vós sois a rosa do puro amor, suave 
exalando celeste odor

13. SE UM DIA UM ANJO DECLAROU
Se um dia um anjo declarou, que tu és 
cheia de Deus
Agora penso: Quem sou eu para não 
te dizer também
Cheia de graça, ó Mãe, Cheia de graça, 
ó Mãe Agraciada

Se a palavra ensinou e todos hão de 
concordar
E as gerações te proclamar, agora eu 
também direi
Tu és bendita, ó Mãe, Tu és bendita, 
ó Mãe
Bem-aventurada

Surgiu um grande sinal no céu, uma 
Mulher revestida de sol
A lua debaixo de seus pés e na cabeça 
uma coroa
Não há com que se comparar
Perfeito é quem te criou, se o Criador 
te coroou

Te coroamos, ó Mãe, Te coroamos, ó 
Mãe
Te coroamos, ó Mãe, Nossa Rainha

A critério do grupo organizador, muitos outros 
cânticos podem ser acrescentados.
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Dia da semana:                             Dedicado:

Domingo.........................................Ressurreição de Cristo / Santíssima Trindade
Segunda-feira...............................Espírito Santo / Almas do Purgatório
Terça-feira.....................................Santos / Anjos
Quarta-feira..................................São José 
Quinta-feira..................................Santíssimo Sacramento do Altar 
Sexta-feira.....................................Sagrado Coração de Jesus
Sábado.............................................Imaculado Coração de Maria

 
Mês do ano:                                    Dedicado:
     
Janeiro.............................................Santo Nome e Infância de Jesus
Fevereiro........................................Sagrada Família
Março..............................................São José
Abril.................................................Santíssimo Sacramento do Altar
Maio.................................................Santíssima Virgem Maria
Junho...............................................Sagrado Coração de Jesus
Julho.................................................Preciosíssimo Sangue de Jesus 
Agosto.............................................Imaculado Coração de Maria/Família/ Vocações
Setembro.......................................Sete Dores de Maria / Bíblia
Outubro..........................................Santo Rosário / Missões
Novembro......................................Almas do Purgatório
Dezembro......................................Imaculada Conceição / Natal

Prae oculis habita salute animarum, quae in Ecclesia suprema semper lex esse debet. —
Tendo diante dos olhos a salvação das almas que, na Igreja, deve ser sempre a lei suprema

(Código de Direito Canônico, Cânone n. 1752).

São Pedro de Alcântara, Nossa Senhora Aparecida e Anjo Custódio do Brasil, rogai por nós.






