TERÇO DOS INTERCESSORES- MISTERIOS
GLORIOSOS

1º MISTÉRIO GLORIOSO- A RESSURREIÇÃO DE JESUS
O anjo disse as mulheres: Não tenham medo!Sei que buscais a Jesus que foi
crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Venham ver o lugar onde
Ele jazia. (Mt 28, 5-6)
É preciso ultrapassar a cruz, a noite escura da dor, para com Cristo vivermos a glória
da ressurreição. Quanta dor se infunde em nossa alma, quando estamos a rezar por
alguém, de todo o coração, com toda a nossa fé e ainda assim vimos partir... Jesus
ilumina nossa dor com sua luz e nos diz: Não temas, Eu venci a morte. A fé na
ressurreição traz alegria e paz a nossa vida. Hoje vimos de forma imperfeita, como se
houvesse uma névoa diante de nossos olhos, mas um dia veremos a vida como ela é
de verdade e então exclamaremos: “ “Era isto Senhor que nos aguardava!”. Levanta
teus olhos, acalma tua alma, alegra-te e prossegue tua oração confiante...
Pai Nosso, 10 Ave Maria, Glória....
2º MISTÉRIO GLORIOSO- A ASCENÇÃO DE JESUS AO CÉU
Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se a
direita de Deus (Mc 16,19)
Jesus disse aos discípulos que deveriam ir para a Galiléia, lá esperaria por eles.
E eles viram o Senhor ser elevado ao céu. Queridos irmãos(as) Onde é a

Galiléia de hoje, quem espera por ti? A tantos irmãos aflitos perdidos no
caminho, estão sem forças porque perderam o emprego, muitos perderam
casa...outros tantos perderam a Pátria...Jesus conta contigo para ajudar-lhes a
encontrar o caminho, tua oração tem poder, de reconstruir o mundo, de
reconstruir corações, de iluminar o caminho, porque a direita do Pai, está Jesus
e Ele reza em teu coração. Creia, caminhe e reze...
Pai Nosso, 10 Ave Maria, Glória....
3º MISTÉRIO GLORIOSO – A VINDA DO ESPÍRITO SANTO SOBRE NOSSA
SENHORA E OS APÓSTOLOS
E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre
cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo... (Atos 2,3-4)
Neste mistério meditamos o rosto da Igreja, casa de irmãos. Assim como em
nossas famílias temos uma mãe, a família Igreja tem uma mãe que é Maria.
Aquela que nos precede na ordem da graça, porque sempre soube ser dócil a
ação do Espírito Santo. Peçamos a Virgem Maria, mãe da igreja e nossa mãe,
por todos os lares, que pais, mães e filhos saibam ser dóceis à ação do Espírito
Santo, vivendo em harmonia sua missão de cada dia. Que o amor colocado em
cada prece, em cada atitude, em cada sorriso, transforme nossos lares em um
novo pentecostes, repleto de graças e de bênçãos. Um lugar onde é bom estar.
Pai Nosso, 10 Ave Maria, Glória....
4º MISTÉRIO GLORIOSO- A ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA AO CÉU
Porque olhou para a humildade de sua serva. De agora em diante, todas as
gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em
meu favor, santo é o seu nome. (Lc 1, 48-49)
Querido irmão(ã), intercessor(a), que seja a Virgem Maria o nosso modelo, se
olharmos para ela, não erraremos o caminho e que alegria será se
conseguirmos ajudar tantos outros a caminhar para Jesus. Como dizem os
santos, desde que o mundo é mundo, nunca se ouviu dizer que alguém que
tenha recorrido à Santíssima Virgem, com confiança e perseverança, tenha sido
por Ela desamparado. Todos lhe procuram santos e pecadores. Então mãezinha
muito amada, lembra-te de todos aqueles que se confiam as nossas orações,
apresenta a Deus a nossa humilde oferenda ornada com tua graça e a
profundidade da tua fé, oh doce intercessora...
Pai Nosso, 10 Ave Maria, Glória....

5º MISTÉRIO GLORIOSO – A COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA, COMO
RAINHA DO CÉU E DA TERRA
Apareceu no céu um grande sinal: uma mulher vestida de sol, com a lua
debaixo dos seus pés e uma coroa de doze estrelas sobre a cabeça. (AP 12.1)
Desde o momento em que foi escolhida e aceitou ser a mãe de Jesus, Deus a
elevou Rainha do céu, senhora do mundo. O sol, a lua, as estrelas, toda a
criação glorifica sua rainha. Na ladainha rezamos: Rainha dos anjos, rainha dos
apóstolos, rainha dos mártires, rainha da paz. Nós te rogamos rainha dos
mártires, por todos os mártires deste tempo, cujas vidas são ceifadas, por
serem cristãos, por amor a Jesus. Defendei-nos e amparai-nos. Mostra ao
mundo o caminho da paz. Valei-nos Santa Virgem Maria, , mãe da divina graça,
mãe do salvador, virgem poderosa, sede da sabedoria, fonte da nossa alegria,
auxilio dos cristãos, rainha de todos os santos, rainha da paz.
Pai Nosso, 10 Ave Maria, Glória....
Reza-se o Agradecimento; Salve Rainha. Sinal da Cruz.

