
MISTÉRIOS GLORIOSOS

1º Mistério - A Ressurreição de Jesus
2º Mistério - A Ascensão de Jesus ao Céu
3º Mistério -  A descida do Espírito Santo sobre 

os apóstolos
4º Mistério - A assunção de Maria ao Céu
5º Mistério -  A coroação de Maria como 

Rainha do Céu

 

ORAÇÃO SALVE-RAINHA

Salve-Rainha, Mãe de Misericórdia, 
vida e doçura esperança nossa salve! 
A vós bradamos 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.
Rogai por nós Santa mãe de Deus, para 
que sejamos dignos da promessa de Cristo. 
Amém.

TERÇO DA MISERICÓRDIA 
PAI-NOSSO
Pai Nosso, que estais no Céu, santificado seja o Vosso Nome; 
venha a nós o Vosso Reino; seja feita a Vossa Vontade, assim 
na terra como no Céu; o pão nosso de cada dia nos dai hoje; 
perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a 
quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas 
livrai-nos do mal. Amém.

AVE-MARIA
Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco; bendita sois 
vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Je-
sus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, 
agora e na hora de nossa morte. Amém.

CREIO
Creio em Deus-Pai Todo Poderoso,  criador do céu e da ter-
ra; e em Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor, que foi 
concebido pelo poder do Espírito Santo;  nasceu da Virgem 
Maria;  Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e 
sepultado; desceu à mansão dos mortos, 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.

NAS CONTAS GRANDES 
Eterno Pai, eu Vos ofereço o Corpo e o Sangue, a Alma e a 
Divindade  do Vosso diletíssimo  Filho, Nosso Senhor Jesus 
Cristo, em  expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. 
NAS CONTAS PEQUENAS 
Pela Sua dolorosa Paixão, tende misericórdia de nós e do 
mundo inteiro. 

NO FIM DO TERÇO DIZ-SE TRÊS VEZES 
Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e 
do mundo inteiro. 

“Mãe da Igreja”
MARIA



PAI-NOSSO

Pai nosso que estás nos céus, 
santificado seja o Vosso nome.
Venha a nós o Vosso Reino.
Seja feita a Vossa vontade, 
assim na Terra como no Céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas ofensas assim 
como nós perdoamos 
a quem nos tem ofendido.
E não nos deixeis cair em tentação, 
mas livrai-nos do mal.

AVE-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. Santa Maria, 
Mãe de Deus, rogai por nós  
pecadores, agora e na hora  
da nossa morte. Amém

ORAÇÃO DO CREIO

        Creio em Deus Pai, todo poderoso, 
criador do céu e da terra e em 
Jesus Cristo seu único filho 
Nosso Senhor, que foi concebido
pelo poder do Espírito Santo.
Nasceu da Virgem Maria, 
Padeceu sob Pôncio Pilatos, 
Foi crucificado, morto e sepultado, 
desceu a mansão 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, 
e na vida eterna,
AMÉM.

                 MISTÉRIOS GOZOSOS

1º Mistério - A anunciação do Anjo a Maria
2º Mistério - A visita de Maria a sua prima Isabel
3º Mistério - O Nascimento de Jesus
4º Mistério - A apresentação de Jesus no Templo
5º Mistério -  A perda e o reencontro do menino 

Jesus em Jerusalém

MISTÉRIOS LUMINOSOS

1º Mistério - O Batismo no rio Jordão
2º Mistério - A auto-revelação nas Bodas de Caná
3º Mistério -  O anúncio do Reino com o convite à 

conversão
4º Mistério - A transfiguração no Monte Tabor
5º Mistério - A instituição da Eucaristia

MISTÉRIOS DOLOROSOS

1º Mistério -  A agonia de Jesus no Horto das 
Oliveiras

2º Mistério - A flagelação de Jesus atado à coluna
3º Mistério - A coroação de espinhos
4º Mistério - Jesus carrega a Cruz para o Calvário
5º Mistério -  Crucificação, sofrimento e morte de 

Jesus
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MISTÉRIOS


