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Terço dos Homens
Como rezar o Terço
O Santo Rosário compreende a meditação dos
vinte mistérios da Fé Católica, divididos em quatro
grupos de cinco mistérios denominados Terço - e
nos leva diariamente ao estudo e meditação
profunda da Palavra Sagrada da Bíblia e das
passagens mais importantes do Evangelho.
Aos mistérios originais, recentemente São João
Paulo II instituiu novas meditações, sendo que os
mistérios do Santo Rosário são: Gozosos,
Dolorosos, Gloriosos e os Mistérios Luminosos.
Rezar o Terço diariamente nos fortalece na fé em
Deus, Jesus, Espírito Santo e na Santa Virgem
Maria, sempre tão presente em nossas vidas.
Para se rezar o Santo Rosário, criou-se um
instrumento denominado "Terço" exatamente por
conter as bolinhas (ou contas) necessárias para
contar as orações recitadas, correspondentes à uma
terça parte do Rosário completo original, que
continha 15 mistérios.
O "terço" é composto de uma cruz seguida de
contas (bolinhas), trançadas em um fio ou corrente,
separadas em grupos específicos que representam
no total as orações de um Credo, seis Pai-Nosso e
cinquenta e três Ave-Maria, ou seja, a terça parte
do Rosário original.
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Vide figura abaixo:
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Inicia-se o terço com o Sinal da Cruz, oferecimento
do terço e a oração preparatória (vide item Orações
do Santo Rosário no final desta página).
A cruz no rosário representa nossa Profissão de Fé e
é usada para iniciar o terço: segure a cruz e reze o
Credo (Creio em Deus).
A primeira grande conta e as três pequenas
seguintes são usadas para rezar um Pai-Nosso e
três Ave-Marias na intenção de invocar a Santíssima
Trindade em nossa vida, na sequência reze um
Glória ao Pai (não considerado nas contas).
Inicia-se então a citação dos santos mistérios do
Rosário, conforme os dias da semana:
Segundas e sábados são citados os Mistérios
Gozosos;
Quartas e domingos, os Mistérios Gloriosos;
Terças e sextas-feiras, os Mistérios Dolorosos;
e às quintas, os Mistérios Luminosos.
Faz-se a citação do primeiro mistério, meditando
sobre o fundamento dele e utiliza-se a próxima
grande conta isolada para acompanhar o Pai-Nosso
em saudação a Jesus e as dez contas pequenas
agrupadas em seguida são usadas para auxiliar na
contagem das dez Ave-Marias em saudação a
Virgem Maria.
Após a décima Ave-Maria reza-se o Glória ao Pai e a
Jaculatória que é a oração de Nossa Senhora de
Fátima pedindo a redenção das almas: "Oh meu
Jesus, livrai-nos do fogo do inferno, levai as
almas
todas
para
o
céu
e
socorrei
principalmente as que mais precisarem".
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Repete-se a mesma sequência para cada mistério
contemplado até o final.
Encerra-se o terço com a oração de agradecimento,
a Salve-Rainha, a Ladainha de Nossa Senhora, a
Consagração a Nossa Senhora e o Sinal da Cruz.
O mais importante de tudo é que a oração das dez
Ave-Maria seja feita com muita fé e humildade,
saudando nossa Santa Mãe e mantendo-se em
mente a meditação do que prega o mistério
anunciado.
Cada Ave-Maria rezada é uma rosa que o
cristão deposita aos pés da Virgem Maria!
A meditação faz com que nossa fé e nossa confiança
em Jesus e Maria sejam aumentadas, dando-nos a
certeza da sagrada presença. "Onde uma ou mais
pessoas estiverem reunidas em meu nome aí
estarei EU no meio deles!" esta afirmação é do
próprio Jesus.
Rosário, uma Chuva de Graças!
“Maria é a estrela da nova evangelização”, tem
afirmado com frequência o Santo Padre. Basta
começar a rezar o Terço, que uma chuva de graças
envolve a pessoa, a esperança renasce, os
problemas mais difíceis se resolvem, quase por si, e
a paz volta a reinar nos corações. É assim, com
suavidade maternal, que Maria conduz os seus
devotos para Jesus.
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MEDITAÇÃO DO ROSÁRIO
Aqueles que oram o terço ou
rosário diariamente passeiam na
verdade
bíblica,
o
novo
testamento contido em uma
oração, que nos mostra a nossa
redenção e salvação.
O terço não é uma oração
repetitiva, é mais que uma
devoção: é um caminho que nos
mostra a porta de entrada da
salvação: Jesus.
Não passe um dia sem orar o rosário e essa oração
diária lhe dará uma reflexão sobre os mistérios da
fé.
Partilhem com os irmãos para que a
compreensão atinja vossos corações e aqueles
ainda que não seja devoto do terço possam a partir
dessa leitura juntar-se aos milhões de fieis
devocionários.
Orações do Terço
Sinal da cruz (é uma profissão de
fé no mistério da Santíssima
Trindade):
Em nome do Pai do Filho e do
Espírito Santo. Amém.
Oferecimento do Terço
Divino Jesus, nós Vos oferecemos
este terço que vamos rezar,
meditando nos mistérios da Vossa Redenção.
Concedei-nos, por intercessão da Virgem Maria, Mãe
de Deus e nossa Mãe, as virtudes que nos são
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necessárias para bem rezá-lo e a graça de
ganharmos as indulgências desta santa devoção.
Oração preparatória
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos
vossos fiéis e acendei neles o fogo do 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.
Creio em Deus
Ceio em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu e
da terra; e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso
Senhor; que foi concebido pelo poder do Espírito
Santo; nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio
Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à
mansão dos mortos; ressuscitou ao terceiro dia;
subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai
todo-poderoso, donde 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.
Pai-Nosso
Pai-Nosso que estais nos céus, santificado seja
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
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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, Jesus. Santa Maria, Mãe de
Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da
nossa morte. Amém.
Glória ao Pai
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era
no princípio, agora e sempre. Amém
Jaculatória
Óh! meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do
inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei
principalmente as que mais precisarem.
Agradecimento do Terço
Infinitas graças vos damos, Soberana Rainha, pelos
benefícios que todos os dias recebemos de vossas
mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre
tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo e
para mais vos suplicar 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
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Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.
Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Amém
Rogai por nós Santa Mãe de Deus para que
sejamos dignos das promessas de Cristo!
Amém!
Os Mistérios da Redenção
O Santo
Rosário compreende
a
meditação dos vinte mistérios da Fé
Católica, divididos em quatro grupos
de
cinco
mistérios
denominados Terço e nos leva
diariamente ao estudo e meditação
profunda da Palavra Sagrada da
Bíblia e das passagens mais
importantes do Evangelho. Aos
mistérios originais, recentemente o Papa João Paulo
II instituiu novas meditações, sendo que os
mistérios do Santo Rosário são:
Mistérios Gozosos - Natalidade e crescimento de
Jesus
Mistérios Dolorosos - Agonia, sofrimento e morte:
Amor aos pecadores.
Mistérios Gloriosos - Vitória, Salvação, Proteção.
Mistérios Luminosos - A humildade, os milagres e
o eterno Amor.
Rezar o Terço diariamente nos fortalece na fé em
Deus, Jesus, Espírito Santo e na Santa Virgem
Maria, sempre tão presente em nossas vidas.
Escolha uma opção abaixo conforme o dia da
semana para rezar o terço lendo nesta página:
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Mistérios
Mistérios
Mistérios
Mistérios

Gozosos - Segunda-feira e Sábado
Dolorosos - Terça e Sexta-feira
Gloriosos - Quarta-feira e Domingo
Luminosos - Quinta-feira

Mistérios Gozosos
MISTÉRIOS GOZOSOS
Natalidade e crescimento de Jesus
1º MISTÉRIO:
Anunciação – O anjo anuncia a Maria que ela será
mãe do filho de Deus – O SIM.
Contemplamos a anunciação do
anjo Gabriel à Nossa Senhora e a
encarnação do verbo de Deus em
seu ventre. "Eis aqui a serva do
Senhor, faça-se em mim segundo a
vossa palavra" - aqui vemos em
Maria
o
despojamento,
a
humildade, o amor a Deus e a
entrega de si mesma.
Meditação: Hoje o Senhor nos chama dar o sim
para Jesus; nascer em nosso coração em nossa
vida, dar sentido à nossa vida terrena e acolher o
plano de Deus para nossa salvação.
Reza-se o Pai Nosso, Dez Ave-Marias, Glória ao Pai
e a Jaculatória.
2º MISTÉRIO:
Maria Visita sua prima Izabel idosa que estava
grávida de João Batista – Anunciando a Boa-Nova...
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Contemplamos a visitação de
Nossa Senhora à Santa Isabel. "E
partindo
às
pressas
foi
às
montanhas ficar com sua prima
que já de idade avançada estava
grávida" Isabel a saúda: Tu és
bendita, como posso merecer que
a MÃE do meu Senhor venha me
visitar, quando adentrastes pela
porta a criança saltou em meu ventre. Maria
responde: "Minha Alma glorifica o Senhor. Meu
espírito exulta em Deus Meu Salvador!”
A humildade e a entrega de si mesma em favor dos
mais necessitados; hoje Deus nos chama a
trabalhar em sua vinha, sair de nosso conforto e
procurar os que estão necessitados; não só de pão,
mas de amor, apoio e do conhecimento da palavra
do Senhor.
Reza-se o Pai Nosso, Dez Ave-Marias, Glória ao Pai
e a Jaculatória.
3º MISTÉRIO:
Jesus nasce em uma gruta, em Belém.
Contemplamos o nascimento de
Nosso Senhor Jesus Cristo em
Belém. Um Deus tão grande e
poderoso vem até nós... o verbo de
Deus se faz carne, sai da sua
divindade e se torna um pobre
mortal semelhante a nós em tudo,
menos no pecado.
Jesus nos mostra que nada que
temos ou possuímos, nesse mundo importa,
comparado àquilo que há de vir... o mais
importante: a vida eterna. O orgulho de um anjo
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que queria ser Deus gerou o pecado. E o salário do
pecado é a morte...
A humildade é a chave de toda a nossa salvação, a
pureza de coração, a entrega sincera a Deus é a
obediência, e o salário da obediência é a vida
eterna. Pois todo aquele que crer em mim mesmo
que morra eu o ressuscitarei.
Reza-se o Pai Nosso, Dez Ave-Marias, Glória ao Pai
e a Jaculatória.
4º MISTÉRIO:
Apresentação de Jesus ao templo
Contemplamos a apresentação do
Menino Jesus no Templo e a
Purificação de Nossa Senhora. Uma
espada de dor transpassará o vosso
Coração.
Apresentando o nosso coração ao
Senhor para que ele faça a
circuncisão e tire aquela pele que
impede a ação do Espírito Santo em nossa vida. E
mesmo que em nossa caminhada junto ao Senhor
uma espada penetre nossa alma, possamos pela
força de seu Espírito Santo ver a salvação que vem
de Jesus.
Reza-se o Pai Nosso, Dez Ave-Marias, Glória ao Pai
e a Jaculatória.
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5º MISTÉRIO:
A perda e o reencontro de Jesus em Jerusalém
Contemplamos a perda e o
reencontro de Jesus no templo de
Jerusalém.
Maria
e
José
perderam Jesus ainda menino aos
12 anos em Jerusalém e após três
dias de dor e sofrimento o
encontram no templo no meio de
doutores da lei ensinando a
doutrina do Pai.
A Escritura Sagrada é o caminho para encontrarmos
Jesus, quando nos perdemos ou desviamos desse
caminho, a consequência é a dor o sofrimento. Na
procura diária pela leitura, estudo e reflexão da
Bíblia, podemos buscar o encontro ou o reencontro
com Nosso Senhor e depois viver essas palavras e
ensinamentos o quanto mais cedo. E, assim como
Jesus, crescer na obediência e cuidar das coisas do
Pai.
Reza-se o Pai Nosso, Dez Ave-Marias, Glória ao Pai
e a Jaculatória.
Mistérios Dolorosos
MISTÉRIOS DOLOROSOS
Agonia, sofrimento e
pecadores.

morte:

Amor

aos
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1º MISTÉRIO:
A agonia de Jesus
intercessão, oração).

(Gêtsemani:

vigilância,

Contemplamos a agonia Mortal de
Nosso
Senhor,
quando
suou
sangue
no
Horto
das
Oliveiras. "Minha alma está triste
a ponto de morrer, ficai aqui e
vigiai. "Vigiai e orai para não
cairdes em tentação, o espírito
está pronto, mas a carne é fraca."
A oração e vigilância nos livram de
cairmos nas armadilhas do demônio. Ele está
sempre esperando uma oportunidade para nos fazer
cair no pecado. Só com a força da oração constante
podemos vencê-lo. Jesus mesmo sabendo tudo o
que iria lhe acontecer, suportou toda tristeza e foi
obediente ao Pai. Seguir o seu exemplo e em todas
as coisas que nos acontecer, seja boa ou má,
sempre seja feito a vontade de Deus e não a nossa,
pois Ele sabe o que é melhor para cada um de nós.
Reza-se o Pai Nosso, Dez Ave-Marias, Glória ao Pai
e a Jaculatória.
2º MISTÉRIO:
A flagelação de Jesus atado a uma coluna.
Contemplamos a flagelação de Nosso
Senhor.
O
sofrimento
–
a
humilhação o escárnio- a violência de
um inocente.
Toda essa humilhação e dor por cada
um de nós, pecadores. O amor que
sente por cada ser humano é
impossível de se imaginar. E todas
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as vezes que pecamos e ofendemos um irmão
estamos sendo os carrascos que torturaram Jesus.
Reza-se o Pai Nosso, Dez Ave-Marias, Glória ao Pai
e a Jaculatória.
3º MISTÉRIO:
A coroação de espinhos.
Contemplamos a coroação de
espinhos de Nosso Senhor Jesus
Cristo.
Cada ponta de espinho
um pecado em cada gota de
sangue derramado o perdão.
Sua sagrada face coberta de
sangue o sangue que nos lavou e
limpou de nossos pecados; na dor
provocada
pelos
espinhos
resgatou-nos da morte. O mesmo sangue que hoje
derrama em cada Santa Missa Celebrada; poderoso
sangue redentor, que nos cura e liberta de toda
escravidão do pecado.
Reza-se o Pai Nosso, Dez Ave-Marias, Glória ao Pai
e a Jaculatória.
4º MISTÉRIO:
Jesus carrega a cruz até o calvário.
Contemplamos a subida dolorosa
de Jesus carregando a Cruz para o
Calvário.
O peso dos pecados do
mundo nos ombros abriram chagas
que chegavam até os ossos.
Todo aquele que quiser vir após
mim, renegue a si mesmo toma
sua cruz e siga-me. As cruzes
diárias é caminho de redenção e
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salvação. Aceitar as cruzes é amar a Jesus e imitálo. O servo fiel que segue seu mestre e também dá
a vida por outro irmão.
Reza-se o Pai Nosso, Dez Ave-Marias, Glória ao Pai
e a Jaculatória.
5º MISTÉRIO:
Jesus morre na cruz.
Contemplamos a crucificação e
morte de Nosso Senhor Jesus
Cristo.
Cruz, escândalo para os
judeus, loucura para os gentios,
consolo e sinal de fé para os
cristãos.
A cruz Sagrada seja a nossa luz.
Todo sofrimento na terra não tem
comparação ao da cruz do Senhor.
Por amor ao ser humano e ao pecador suportou
dores incalculáveis, humilhou-se, foi insultado e
desprezado, tratado como o pior dos criminosos. O
maior dos tesouros de um cristão. Honrar a Santa
Cruz!
Reza-se o Pai Nosso, Dez Ave-Marias, Glória ao Pai
e a Jaculatória.
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Mistérios Gloriosos
MISTÉRIOS GLORIOSOS
- Vitória, Salvação, Proteção.
1º MISTÉRIO:
A ressurreição de Jesus
Contemplamos a ressurreição de
Jesus. A morte não é o fim para
aqueles que creem em Jesus.
A
vitória sobre a morte, a esperança
na vida eterna, o envio a anunciar
a boa-nova, a remissão dos
pecados. A paz de Jesus àqueles
que O seguem.
Reza-se o Pai Nosso, Dez AveMarias, Glória ao Pai e a Jaculatória.
2º MISTÉRIO:
A Ascensão do Senhor.
Contemplamos a ascensão de
Nosso Senhor Jesus Cristo ao
Céu.
A volta ao Pai para
preparar–nos um lugar e para
cuidar de cada um de nós
intercedendo junto a Deus pelo
perdão de nossos pecados.
Reza-se o Pai Nosso, Dez AveMarias,
Glória
ao
Pai e a
Jaculatória.
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3º MISTÉRIO:
A descida do Espírito Santo sobre os Apóstolos
Contemplamos a vinda do Espírito
Santo sobre os apóstolos reunidos
com
a
Virgem
Maria
em
Jerusalém. A vinda do Prometido,
o Espírito Santo Paráclito: o
advogado-defensor.
O Paráclito,
o Espírito Santo que o Pai enviará
em meu nome, vos ensinará todas
as coisas e vos fará recordar tudo
os que vos disse.
O Espírito Santo que recebemos no Batismo é nosso
condutor, defende-nos diante do Pai, pois temos um
acusador dia e noite que nos acusa diante de Deus.
satanás; mas o Espírito Santo que habita em nós,
ora em nós com gemidos inefáveis, pois não
sabemos o que pedir a Deus.
Reza-se o Pai Nosso, Dez Ave-Marias, Glória ao Pai
e a Jaculatória.
4º MISTÉRIO:
A Assunção de Maria ao céu
Contemplamos a assunção de
Nossa Senhora ao Céu: o encontro
da Mãe com o Filho no céu.
Concebida sem pecado Virgem
Santa merecedora de todas as
graças.
A filha predileta do Pai sempre fiel
a Deus, guardou tudo sempre em
seu coração, virgem do silêncio,
seu corpo templo do Espírito Santo, Sacrário Vivo,
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não poderia ser corrompido pela terra como simples
pecadora.
Reza-se o Pai Nosso, Dez Ave-Marias, Glória ao Pai
e a Jaculatória.
5º MISTÉRIO:
A coroação de Maria por Jesus e os anjos (A serva
fiel de Deus tornou-se Rainha)
Contemplamos a coroação de
Nossa Senhora como Rainha de
todos os anjos e santos.
Rainha
dos Anjos: Uma mulher vestida de
Sol, sobre a cabeça uma coroa de
estrelas e sobre o os pés a
lua. Rainha da Terra, Rainha da
Igreja intercessora poderosa junto
a Jesus, tem poder de esmagar a
cabeça do dragão infernal, na hora de nossa morte
nos defenderá junto a Jesus, e a todos aqueles que
por amor a ela e a seu filho forem fiéis na oração do
Santo Rosário. ...a cada Ave-Maria depositamos
uma rosa a seus pés.
Reza-se o Pai Nosso, Dez Ave-Marias, Glória ao Pai
e a Jaculatória.
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Mistérios Luminosos
MISTÉRIOS DA LUZ
A humildade, os milagres e o eterno Amor.
1º MISTÉRIO:
O Batismo de Jesus
Contemplamos o Batismo de Jesus
Cristo no rio Jordão. Com atitude
humilde ele nos mostra o caminho
inicial da Salvação: a aceitação de
Deus como nosso único Senhor.
Cristo é a luz do mundo, Luz é o
atributo da divindade. "Esta era a
luz verdadeira, que vindo ao mundo
a todos ilumina"(Jo 1,9). "Quem me
segue”. "- disse Jesus - terá a luz da vida" (Jo
8,12). Nós, cristãos, somos "filhos da luz" (cf. Ef
5,8). A luz de Cristo é levada a todo o mundo pelos
seus discípulos.
Batismo de Jesus - Enquanto Cristo desce à água do
rio Jordão, como inocente que se faz pecado por
nós (cf 2Cor 5,21), o céu se abre e a voz do Pai
proclama-o Filho amado (cf Mt 3,17), ao mesmo
tempo em que o Espírito o investe na missão que o
esperava.
Reza-se o Pai Nosso, Dez Ave-Marias, Glória ao Pai
e a Jaculatória.
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2º MISTÉRIO:
A auto revelação de Jesus nas bodas de caná.
Contemplamos sua auto revelação
nas bodas de Caná, quando
transformou
água
em
vinho.
Atendendo ao pedido de
Maria, Jesus inicia seu caminho em
direção à Salvação dos Homens
fazendo seu primeiro milagre.
Auto revelação de Jesus nas bodas
de Caná - Mistério de luz é o inicio
dos sinais em Caná (cf Jo 2, 1-12), quando Cristo,
transformando a água em vinho, abre a fé o
coração dos discípulos graças à intervenção de
Maria, a primeira entre os que creem.
Reza-se o Pai Nosso, Dez Ave-Marias, Glória ao Pai
e a Jaculatória.
3º MISTÉRIO:
O anúncio do reino de Deus.
Contemplamos o anúncio do Reino
de Deus com
o
convite à
conversão. Jesus nos convida a
nos convertermos plenamente às
leis de Deus em busca da felicidade
eterna. O anúncio da Boa-Nova
traz a esperança de um mundo
melhor para todos os homens.
Jesus anuncia o Reino de Deus com
o convite à conversão - Mistério de luz é a pregação
com a qual Jesus anuncia o advento do Reino de
Deus e convida à conversão (cf Mc 1,15),
perdoando os pecados de quem a ele se dirige com
humilde confiança (cf Mc 2,3-1; Lc 7,47s), início do
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mistério de misericórdia que ele prosseguirá
exercendo até o fim do mundo, especialmente da
reconciliação confiado à sua Igreja (cf Jo 20,22s)
Reza-se o Pai Nosso, Dez Ave-Marias, Glória ao Pai
e a Jaculatória.
4º MISTÉRIO:
A transfiguração
Contemplamos a transfiguração de
Nosso Senhor Jesus Cristo. Assim
Ele mostra aos Apóstolos e a todos
os seres humanos a Sua verdadeira
essência divina.
Sua Luz nos orienta a seguir os
caminhos do bem.
Transfiguração de Jesus - Mistério
da
luz
por
excelência
é
a
transfiguração que, segundo a tradição, se deu no
monte Tabor. A glória da divindade reluz no rosto
de Cristo, enquanto o Pai o apresenta aos apóstolos
extasiados para que o "escutem" (cf Lc 9,35) e se
disponham a viver com ele o momento doloroso da
paixão, a fim de chegarem com ele à glória da
ressurreição e a uma vida transfigurada pelo
Espírito Santo.
Reza-se o Pai Nosso, Dez Ave-Marias, Glória ao Pai
e a Jaculatória.
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5º MISTÉRIO:
A instituição da Eucaristia
Contemplamos a instituição da
Eucaristia.
Jesus nos dá seu
próprio corpo e sangue como
alimento espiritual para nossas
almas. É a entrega total e a maior
prova de Seu Amor por toda a
humanidade. Mesmo sabendo que
ia ser traído e entregue ao sacrifício
Ele nos deu uma mostra suprema
de Sua divindade.
Instituição da Eucaristia - Mistério da luz é, enfim, a
instituição da Eucaristia, na qual Cristo se faz
alimento com o seu corpo e o seu sangue sob os
sinais do pão e do vinho, testemunhando "até o
extremo" o seu amor pela humanidade (Jo 13,1),
por cuja salvação se oferecerá em sacrifício.
Reza-se o Pai Nosso, Dez Ave-Marias, Glória ao Pai
e a Jaculatória.
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Orações preparatórias para o Terço
Inicia-se o Terço com a procissão de entrada com
cântico conduzindo a imagem do(a) padroeiro(a) do
Terço até a frente onde será recitado o reza do
santo Terço.
Fazer uma saudação de acolhimento aos presentes
e dar boas vindas aos que estão vindos pela
primeira vez.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém!
Saudação de abertura
Invocação do Espírito Santo que poderá ser com a
oração ou canto.
O Ato Penitencial poderá ser meditado ou cantado.


Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida
eterna.

Ou


Irmãos e irmãos, reconheçamos as nossas
culpas para celebrarmos dignamente os santos
mistérios.

Ato Penitencial
Confesso a Deus todo poderoso,
E a vós irmãos e irmãs,
Que pequei muitas vezes por pensamentos,
Palavras, atos e omissões,
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Por minha culpa, minha culpa,
Minha tão grande culpa,
E peço à Virgem Maria,
Aos anjos e todos os santos,
E a vós, irmãos e irmãs,
Que rogueis por mim, a Deus,
Nosso Senhor. Amém
Senhor, piedade! Senhor piedade!
Senhor, piedade, piedade de nós!
Cristo, piedade! Cristo piedade!
Cristo, piedade, piedade de nós!
Senhor, piedade! Senhor piedade!
Senhor, piedade, piedade de nós!
Oração Penitencial
 Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida
eterna. Amém.
Aclamação do Evangelho.
Leitura do Evangelho do dia.
 Breve Reflexão sobre o Evangelho
Oferecimento do Terço
 Lembrar-se
dos
membros
aniversariantes da semana.

do

terço

Divino Jesus, nós Vos oferecemos este terço que
vamos rezar, meditando nos mistérios da Vossa
Redenção.

Paróquia São Pedro e São Paulo 24

Terço dos Homens
Concedei-nos, por intercessão da Virgem Maria, Mãe
de Deus e nossa Mãe, as virtudes que nos são
necessárias para bem rezá-lo e a graça de
ganharmos as indulgências desta santa devoção.
Oferecemos, particularmente, em desagravo dos
pecados cometidos contra o Santíssimo Coração de
Jesus e o Imaculado Coração de Maria, pela paz do
mundo, pela conversão dos pecadores e pelas almas
do purgatório.
Pelas intenções do Santo Padre o Papa, pelo
aumento e Santificação do clero, pelo nosso Vigário,
pela santificação das famílias, pelas missões, pelos
doentes e por todos aqueles que pedirem nossas
orações. Amém.
MISTÉRIOS DO TERÇO.
PRIMEIRA SEMANA DO MÊS.
Contemplação dos mistérios gozosos
infância de Jesus
(segunda e sábado).

sobre

a

SEGUNDA SEMANA DO MÊS.
Contemplação dos mistérios luminosos da luz e dos
ensinamentos de Jesus (quinta-feira).
TERCEIRA SEMANA DO MÊS.
Contemplação dos mistérios dolorosos da paixão e
morte de Jesus
(terça e sexta-feira).
QUARTA SEMANA DO MÊS.
Contemplação dos mistérios gloriosos sobre a
Ressurreição de Jesus e Assunção de sua Mãe Maria
(quarta-feira, e domingo).
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Observação: Quando o mês tiver a quinta semana,
recita os mistérios do dia.
Agradecimento do Terço
 Infinitas graças Vos damos, Soberana Rainha,
pelos benefícios que todos os dias recebemos de
Vossas mãos liberais. Dignai-Vos agora e para
sempre tomar-nos debaixo de Vosso poderoso
amparo e para mais vos 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.
Rogai por nós Santa Mãe de Deus, para que
sejamos dignos das promessas de Cristo.
Amém.
Consagração a Nossa Senhora
 Ó 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, defendei-me,
Como filho(a) e propriedade vossa. Amém (bis)
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Avisos
Benção Final
Vamos pedir a benção a Nossa Senhora, cantando:
Daí-nos a benção ó Virgem Mãe, penhor seguro de
um sumo bem...
Benção final que poderá ser dada pelo padre ou o
condutor do Terço.
Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe
Estimular os presentes a uma Saudação de Paz.
Oração pelo Terço (Rosário) dos Homens
Deus Pai todo poderoso, cheio de amor e
misericórdia.
Nós vos entregamos, por intermédio da Santíssima
Virgem,
o Terço (Rosário) dos Homens em vossas Mãos.
Temos muitas dificuldades e necessitamos no dia a
dia de uma contínua e total proteção Vossa.
Olhando o caminho percorrido, verificamos que ela
tem sido constante.
Queremos agradecer-Vos por tantas bênçãos
recebidas.
Estamos conscientes da nossa grande missão, mas
também, da nossa fragilidade.
Somos poucos operários e a messe é muito grande.
E são muitos os irmãos a conquistar!
Ajuda-nos, Pai de Bondade nesta nossa grande luta.
Em sinal de gratidão, nós Vos oferecemos as lutas
do dia a dia pelo bem de todos.
Desta maneira queremos colaborar para que um
mundo melhor possa surgir.
Pelos que rezam diariamente com todo o amor e
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fidelidade para que continuem, para o louvor e a
glória da Santíssima Trindade.
Amém.
Reza-se 3 Glória ao Pai...
Terço dos Homens como um serviço paroquial
O Terço dos Homens é um movimento leigo, ligado
a servir a paróquia ou área paroquial, tendo como
dirigente espiritual o pároco, a ele devendo
obediência, e procurando se harmonizar com os
demais serviços da paróquia e da comunidade.
Estruturação da Equipe Coordenadora
A Equipe Coordenadora deverá ser formada por
uma equipe de coordenação geral e uma equipe de
apoio.
Equipe de coordenação Geral
 Com a orientação do Pároco, no qual será
designado como Diretor Espiritual do Grupo do
Terço dos Homens deverá indicar 03 membros
participantes do Terço dos Homens para compor
e mesa eleitoral e dirigir os trabalhos da eleição
da Coordenação Geral do Grupo do Terço dos
Homes, para um mandato de dois anos podendo
ser reconduzido por mais dois anos.
Obs.: Os membros indicados para compor a mesa
eleitoral não podem concorrer a Coordenação Geral
do Grupo do Terço dos Homens neste pleito.


Qualquer membro do Terço dos Homens poderá
se inscrever individualmente ou com a chapa
completa, ficando a cargo do diretor espiritual.
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Casos não se inscrevam chapas completas com
as funções abaixo citada a Coordenação Geral do
Terço dos Homens serão eleitas por votos
individuais e a contagem será do maior votado
para o menor votado preenchendo os cargos na
sequencia abaixo:



A equipe da Coordenação Geral do Terço dos
Homens será formada pelos membros inscritos
ao pleito eleitoral que tiver maior quantidade de
votos dentre os inscritos, sendo eleito nas
funções abaixo citada da maior quantidade de
votos para a menor quantidade de votos.
1º
1º
1º
1º
1º



Coordenador e 2º Coordenador
Secretário e 2º Secretário
Tesoureiro e 2º Tesoureiro
Ministro de Musica e 2º Ministro de Musica
Relações Públicas e 2º Relações Públicas

A equipe de coordenação terá as seguintes
funções a ser desempenha para um bom
andamento do grupo do Terço dos Homens.

Programar as reuniões de orações;
Cuidar da formação religiosa e espiritualidade do
grupo;
Programar as atividades religiosas;
Orientar a implantação do Terço dos Homens em
outras comunidades; Zelar pelo crescimento e
unidade do grupo, com atitudes e serviços
pastorais;
Ministério de Musica para animar o Grupo do Terço
Tomar decisões sobre qualquer medida ligada sobre
o Terço dos Homens, e Fazer encontros periódicas
para programar as reuniões de orações (Terço) e
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outras atividades relacionadas a evangelização e
serviços do grupo.
Montar um calendário de atuação para cada dia do
Terço, indicando quem coordenará na semana,
quem rezará o Terço e quem ficará no apoio.
A coordenação do Terço deverá ser feita a cada
semana por um membro da equipe, a fim de não se
tornar repetitivo.


Equipe de apoio deverá ser formada por
pessoas integrantes do Terço dos Homens,
indicado pela a equipe de Coordenação Geral
para apoia-los nas seguintes funções:

Auxiliar a equipe de coordenação nas reuniões de
orações;
Auxiliar a equipe de coordenação nas implantações
do Terço dos Homens em outras comunidades;
Auxiliar a equipe de coordenação nos serviços e
evangelizações acordados nas reuniões;
Zelar pelo crescimento e unidade do grupo, com
atitudes e serviços, e Contribuir com ideais para a
melhoria do Terço e dos outros assuntos.
Reunião da Equipe de Coordenação e Apoio







Oração inicial;
Leitura do texto bíblico;
Reflexão do texto bíblico;
Palavra do padre e ou coordenador sobre a
reunião passada;
Pauta da reunião de oração (terço);
Assuntos gerais
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Os membros da Coordenação Geral Grupo do
Terço deverão reversar entre si para ministrar o
terço semanal indicando um membro pela
seguinte ordem:

Para a abertura, intenções, ato penitencial,
oferecimento;
Para leitura e a reflexão do Evangelho;
Para a comtemplar os Mistérios da reza do terço;
Para Ministrar os Hinos (Ministério de musica)
Para os avisos e mensagens finais e finalizar o terço
com agradecimento, convocando todos para a
consagração cantada a Nossa Senhora e benção
final;
O sacerdote poderá fazer o possível para estar
presente a fim incentivar e orientar a equipe no que
for possível (não é obrigatória a presença do Diretor
Espiritual).
Sugestões de assuntos gerais


Debater todos os problemas que estejam
acontecendo no Terço, tais como melhoria no
Ato Penitencial, reflexões do Evangelho e
comunicações gerais;



Analisar
o
comportamento
das
pessoas
participantes apresentando suas sugestões e
criticas;



Programar as reuniões de evangelização para a
equipe dirigente e de apoio e ouvir as
necessidades de evangelização do grupo em
geral;
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Orientar a assembleia como rezar o terço, pois
muitos dos presentes, apesar da boa vontade,
não o rezam corretamente.

Outros assuntos:


Periodicamente, se comunicar com a Equipe da
Coordenação Paroquial, que é a responsável pelo
bom andamento do Grupo do Terço dos Homens,
onde o mesmo estiver implantado, informando
alguma dificuldade se houver, dando alguma
sugestão. Se inteirar de alguma atividade ou
evento a nível paroquial para se fazer presente
juntamente com o Grupo em união com os
outros grupos.



Orientar ao Ministério de musica sempre contar
com a presença de uma pessoa que possa
conduzir a parte musical, e informar aos
presentes qual a página e a música que será
cantada no momento.



É também, de suma importância que o condutor
do Terço faça uso do microfone, somente na
introdução das orações como, por exemplo, no
Oferecimento do Terço. O mesmo da o início e
deixa que a assembleia dê continuidade para
servir de incentivo a participação de todos.
Assim deverá ser em todas as outras orações,
como também, deverá haver incentivo a que
todos participem dos cantos.



Poderá também ser concedido no final do Terço
um espaço de tempo para alguém que tenha um
testemunho a dar, desde que este testemunho
seja relacionado ao Terço e que não seja muito
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longo para não passar do tempo de duração que
deverá ser de uma hora, como já foi dito.


Procurar sempre que possível cumprir com o
tempo estipulado.



Importante: sempre no final, pedir às pessoas
que se encontram pela primeira vez que
levantem o braço e fazer uma saudação com
palmas
e
cantar
parabéns
pelos
os
aniversariantes da semana. É importante como
incentivo, e pedir que sempre tragam mais um.
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15 Promessas de Nossa Senhora para quem
rezar o Santo Terço.
1. Quem fielmente Me servir pela recitação do
Terço receberá graças assinaláveis.
2. Prometo a Minha especial proteção e as maiores
graças a todos os que rezarem o Terço do
Rosário.
3. O Terço será uma poderosa arma contra o
inferno, destruirá o vício, diminuirá o pecado e
derrotará as heresias.
4. Será causa de florirem as boas obras e a
virtude; obterá para as almas a abundante
misericórdia de Deus; ele erguerá os corações
dos homens do amor do mundo e suas vaidades,
e elevá-los-á até ao desejo das coisas eternas. Oh, como as almas se haveriam de santificar por
este meio!
5. A alma que se Me encomendar pela recitação do
Terço não perecerá.
6. Quem rezar o Terço com devoção, aplicando-se
na meditação dos seus santos mistérios nunca
será derrotado pelo infortúnio. Deus não o
castigará na Sua Justiça e não há-de morrer de
uma morte para a qual não está preparado; e,
se for um justo, permanecerá na graça de Deus
e será merecedor da vida eterna.
7. Quem tiver uma verdadeira devoção ao Rosário
não há-de morrer sem os Sacramentos da Santa
Madre Igreja.
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8. Todos aqueles que são fiéis à reza do Terço
terão, tanto na vida como na morte, a luz de
Deus e a plenitude das Suas Graças; à hora da
morte participarão nos méritos dos Santosdo
Paraíso.
9. Eu livrarei do Purgatório todos aqueles que
tiverem sido devotos do Rosário.
10.Os fiéis filhos do Rosário serão merecedores de
um alto grau de glória no Céu.
11.Vós obtereis de Mim tudo o que Me pedirdes pela
reza do Terço do Rosário.
12.Todos aqueles que propagarem o Santíssimo
Rosário serão ajudados por Mim nas suas
necessidades.
13.Eu obtive do Meu Divino Filho que todos os
defensores do Rosário tenham a intercessão de
toda a corte celeste durante a vida e à hora da
morte.
14.Todos os que rezarem o Terço são Meus filhos, e
irmãos do
Meu único Filho Jesus Cristo.
15.A devoção ao Meu Rosário é um grande sinal de
predestinação
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10 boas razões para se rezar o Terço:
1. É uma Oração Bíblica:
O Pai-Nosso é a oração que Jesus nos ensinou. A
Ave-Maria, na primeira parte, é a saudação que
lemos no Evangelho àquela que seria escolhida para
ser a Mãe de Deus (Lc 1,28. 42).
O Terço (Rosário) repete as palavras do Evangelho.
Quando o rezamos, realizamos a profecia de Maria
no Magnificat: "Todas as gerações me chamarão de
bendita" (Lc 1,48). Bendita sois vós entre as
mulheres.
2. Cristo está no Centro do Terço (Rosário):
O mais importante não é prestar atenção nas
palavras. Elas apenas ajudam a mente a
concentrar-se nos momentos da vida de Cristo.
Nasce. Cresce. Anuncia o Reino. Realiza a vontade
do Pai. Sofre a Paixão. Vence a morte. Vive. São os
mistérios da vida de Jesus. São os mistérios do
Rosário (Terço).
3. Rezar com a Igreja:
Rezar o Terço (Rosário) é estar sintonizado com a
oração de toda a Igreja. Não é oração individualista.
Não é alienante. O Terço (Rosário) faz a gente
sentir Igreja.
4. Maravilhosa terapia:
Se você vive cansado, se você está com insônia, se
procura auxílio de calmantes, tente rezar o Terço
(Rosário). Ele não é tóxico e produz um efeito
maravilhoso. O Terço (Rosário) é fonte de bênçãos
e de graças. Tente e você mesmo descobrirá.
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5. Simples e Profundo:
Até as crianças podem rezar o Terço (Rosário) e
colher seus frutos. É uma oração simples. Parece
que surgiu no meio do povo mais humilde. O Terço
(Rosário) é uma oração profunda.
6. Escola de Oração:
Precisamos aprender a rezar. Conheço muitas
pessoas que não sabiam como se chegar a Deus. O
Terço (Rosário) foi uma verdadeira escola.
7. Atual:
Cada dia se fala de meditação. Nosso mundo
agitado está começando a dar sinais de cansaço.
Cresce o interesse pelos métodos orientais de
oração. O Terço (Rosário) é de inspiração oriental...
E é cristão. Por que não ensiná-lo às novas
gerações?!
8. Oração Libertadora:
O Terço (Rosário) liberta porque nos põe em íntimo
diálogo com o Libertador. Maria canta: "Derruba os
poderosos de seus tronos e eleva os humildes" (Lc
1,52. 53). Entre um mistério e outros repetimos:
"Jesus, socorrei principalmente os que mais
precisarem". É a opção preferencial pelos pobres
presente no terço.
9. Popular:
Na cidade, ou no campo - religiosos, leigos, bispos,
padres, até o Papa -, todos têm uma simpatia
especial pelo Terço (Rosário). Não é a oração oficial
da Igreja. Mas sempre foi rezado por toda a Igreja,
principalmente pelo povo simples que encontra nele
uma maneira prática de estar com Deus.
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10. Oração cinematográfica:
Enquanto repetimos as palavras, a imaginação
vai criando em nossa mente o filme da vida de
Cristo. Este modo de rezar é conhecido por
"contemplação".
Ladainha de Nossa Senhora
Senhor, tende piedade de nós!
Senhor tende piedade de nós
Jesus Cristo, tende piedade de nós!
Jesus Cristo tende piedade de nós
Senhor, tende piedade de nós!
Senhor, tende piedade de nós
Jesus Cristo, ouvi-nos! Jesus Cristo, ouvi-nos.
Jesus Cristo, atendei-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, rogai por nós.
Santa Virgem das Virgens, rogai por nós.
Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós.
Mãe da divina graça, rogai por nós.
Mãe puríssima, rogai por nós.

Paróquia São Pedro e São Paulo 38

Terço dos Homens
Mãe
Mãe
Mãe
Mãe
Mãe
Mãe
Mãe
Mãe
Mãe

castíssima, rogai por nós.
imaculada, rogai por nós.
intacta, rogai por nós.
amável, rogai por nós.
admirável, rogai por nós.
do bom conselho, rogai por nós.
do Criador, rogai por nós.
do Salvador, rogai por nós.
da Igreja, rogai por nós.

Virgem
Virgem
Virgem
Virgem
Virgem
Virgem

prudentíssima, rogai por nós.
venerável, rogai por nós.
louvável, rogai por nós.
poderosa, rogai por nós.
clemente, rogai por nós.
fiel, rogai por nós.

Espelho de justiça, rogai por nós.
Sede de sabedoria, rogai por nós.
Causa da nossa alegria, rogai por nós.
Vaso espiritual, rogai por nós.
Vaso honorífico, rogai por nós.
Vaso insigne de devoção, rogai por nós.
Rosa mística, rogai por nós.
Torre de David, rogai por nós.
Torre de marfim, rogai por nós.
Casa de ouro, rogai por nós.
Arca da aliança, rogai por nós.
Porta do céu, rogai por nós.
Estrela da manhã, rogai por nós.
Saúde dos enfermos, rogai por nós.
Refúgio dos pecadores, rogai por nós.
Consoladora dos aflitos, rogai por nós.
Auxílio dos cristãos, rogai por nós.
Rainha dos anjos, rogai por nós.
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Rainha
Rainha
Rainha
Rainha
Rainha
Rainha
Rainha
Rainha
nós.
Rainha
nós.
Rainha
Rainha

dos patriarcas, rogai por nós.
dos profetas, rogai por nós.
dos apóstolos, rogai por nós.
dos mártires, rogai por nós.
dos confessores, rogai por nós.
das virgens, rogai por nós.
de todos os santos, rogai por nós.
concebida sem pecado original, rogai por
elevada ao céu em corpo e alma, rogai por
do sacratíssimo Rosário, rogai por nós.
da paz, rogai por nós.

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
perdoai-nos Senhor.
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.
V. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
R. 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.
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Oração da confiança
Pe. José Kentenich

Confio em teu poder e em tua bondade.
Em ti confio, com filialidade,
Confio cegamente em toda situação,
Mãe, no teu Filho e na tua proteção.
Oração a Mãe Rainha
Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes
Admirável de Schoenstatt! Com ilimitada confiança,
me aproximo de ti, para receber o teu auxílio em
minha grande aflição, pois teu Divino Filho, na cruz,
me deu a ti como minha Mãe, dirigindo também a
mim as palavras: “Eis aí tua Mãe!” E a ti disse Ele:
“Eis aí teu filho!”
Que consolo para mim, receber-te por Mãe! Por isso
dirijo-me a ti em meu grande sofrimento. Bem
conheces minha pesada cruz.
Peço-te, confiante, que me ajudes, ó grande Mãe,
Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de
Schoenstatt, pois nunca se ouviu dizer que tenhas
abandonado algum filho teu que buscou refúgio em
ti. Tu mesma sentiste o peso e a aflição da vida!
Estiveste ao pé da cruz, como a Mãe das Dores.
E será que agora não vais atender o meu pedido,
quando te confio, suplicante, o meu sofrimento?
Não, jamais! Tu és a Saúde dos Enfermos, a
Consoladora dos Aflitos, o Auxílio dos Cristãos.
Inspira-me, porém, a confiança especial o fato de
seres chamada “Mãe, Rainha e Vencedora Três
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Vezes Admirável”. Este honroso título expressa que
sempre e em toda a parte és admirável.
Intercede, pois, junto ao teu querido Filho, para que
me atenda. E, eternamente, quero cantar o teu
Magnificat, bendizendo as misericórdias do Senhor.
Amém.
Hino da Mãe Peregrina (Mãe Rainha)
Pe.Antônio Maria

Mãe admirável, ó mãe peregrina
A tua visita aquece e ilumina
Pois trazes contigo teu filho Jesus
Que é vida, caminho, verdade e luz
Por nossa judeia, ó mãe, com carinho
Tu vens apressada, estás a caminho
E onde tu chegas a paz faz morada
As portas te abrimos em cada chegada
De teu santuário tu vens, peregrina
A graça trazendo que lá se origina
Ao dar-nos abrigo transformas pro bem
Nosso apostolado abençoas também
Unida a teu filho és co-redentora
Milagres alcanças, doce intercessora
A água é mudada em vinho de amor
Também de esperança e de fé no senhor
Rezando e vivendo o santo rosário
Será nossa casa, também, santuário
Oh, fica conosco haja o que houver!
Faremos contigo o que cristo disser
E assim, mãe querida, doce peregrina,
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Rumamos ao tempo que se descortina.
Vivendo a aliança, teu santo convênio,
Será para cristo o novo milênio
HINO DO TERÇO DOS HOMENS
Pe. 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,
Nasceu a missão dos Homens do Terço.
O primeiro homem, um santo varão,
Como o bem amado, se chama João.
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 Aves Marias que aqui repetimos,
Falamos do amor que por Ti sentimos.
Com o Terço na mão em santas vigílias
Rezamos unidos às nossas famílias.
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