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MISTÉRIOS DA ALEGRIA 

1.º Mistério A Anunciação do Anjo a Nossa Senhora. (Lc 1, 26-38) 

O anjo Gabriel saudou Maria dizendo: Alegra-te cheia de graça, o 
Senhor está contigo, queremos saudar também a todos os 
intercessores, todos que livremente e por amor, oferecem neste 
momento sua oração, anunciando-lhes: Alegra-te o Senhor está 
contigo, Ele ouve a tua prece, sinta o seu abraço, o seu imenso amor 
e começa assim tua oração....  

Pai Nosso, 10 Ave Maria, Glória.... 

2º Mistério- A Visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel. (Lc 1,39-56) 

Meditemos a humildade de Maria e sua alegria em servir. A bíblia nos 
diz que: Maria partiu depressa para ajudar sua prima Isabel. Quem é 
hoje Isabel para ti? Em que direção segue teus passos? Quem precisa 
de teu carinho, de teu amparo, de tua oração? ...lembremo-nos de 
tantos e tantos irmãos que sofrem, que estão doentes, tristes, vítimas 
da violência, do poder que tiraniza, vítimas da falta de misericórdia... 
apressa teus passos, fortalece tua oração e reza confiante ... 

Pai Nosso, 10 Ave Maria, Glória.... 

3º Mistério- O Nascimento de Jesus no presépio de Belém. (Lc2,1-
20) 



O mundo acha que toda a riqueza está nos bens, no poder, no ouro, 
na prata... Não se deixe enganar a maior riqueza está em Jesus: O 
Príncipe da Paz. É a paz que traz ao coração do homem a serenidade. 
É a paz que traz o sorriso ao rosto das crianças. É a paz que traz 
brilho para o olhar da humanidade, é a paz que produz o pão para 
todos. Todos, precisamos do pão da paz. Que Deus tenha 
misericórdia da nossa humanidade e nos ajude a buscarmos junto o 
caminho da paz.   

Pai Nosso, 10 Ave Maria, Glória.... 

4º Mistério-A Apresentação do Menino Jesus no Templo. (Lc 2, 22-
38) 

Enquanto meditamos sobre a apresentação do menino Jesus no 
templo, lembremos-nos da figura de Simeão, homem cheio do 
Espírito Santo. Deus quis que ele presenciasse este momento. 
Quando livre e conscientemente abraçamos os planos de Deus, o 
nosso olhar começa a ver de forma diferente, e o nosso coração 
também. Se você esta neste momento rezando este terço, é porque 
abriu seu coração, ofereceu seu tempo, aceitou o convite do Senhor. 
Verás maravilhas, e presenciaras também muita dor. Mas o Senhor, 
conta com tua fidelidade, com tua fé, com teus braços para mostrar 
ao mundo a sua graça. O Senhor conta contigo.  

Pai Nosso, 10 Ave Maria, Glória.... 

5º Mistério- O Encontro do Menino Jesus no Templo, entre os 
Doutores. (Lc 2, 41-50) 

Maria e José conhecem profundamente, a dor de perder um filho, 
conhecem a alegria do reencontro, do abraço que não quer mais se 
desfazer. Quantos pais e quantas mães aguardam ansiosos o 
reencontro de seus filhos... só por um...por um apenas que 
seja...vale toda nossa oração...continuemos a caminhada, José e 
Maria estão conosco, rezemos....  

Pai Nosso, 10 Ave Maria, Glória.... 

 

Reza-se o Agradecimento; Salve Rainha. 

Sinal da Cruz. 


