
 

TERÇO DOS INTERCESSORES 

MISTÉRIOS LUMINOSOS 

 
1º MISTÉRIO LUMINOSO- O Batismo de Jesus no Rio Jordão. 

 Enquanto meditamos este mistério de luz que é o batismo de Jesus, 

agradecemos a Deus também o batismo de cada um de nós. E com o coração 

cheio de gratidão começamos assim nossa oração... Peçamos a Deus, por todos 

os casais que aguardam e imploram a graça da maternidade e da paternidade, 

pois em seu coração já existe o Dom do Amor. Peçamos também pelas crianças 

que não conhecem o carinho e a segurança de um lar e vivem e crescem no 

abandono, sem o Amor e a presença dos pais.    

Pai Nosso, 10 Ave Maria, Glória.... 

2º MISTÉRIO LUMINOSO - Auto-Revelação de Jesus nas Bodas de Caná 

 Mistério de luz é a auto revelação de Jesus, nas bodas de Caná, onde Jesus a 

pedido de sua mãe realizou o seu primeiro milagre. A intercessão da Virgem 

Maria em Caná é prelúdio, de sua intercessão também no céu. Peçamos a 

Nossa Senhora que interceda por nossos lares, por nossas famílias, pedindo a 

Deus que nos conceda as graças que precisamos para bem viver. Que não nos 

falte o pão de cada dia. Não pedimos nem riqueza, nem pobreza, só viver com 

dignidade. Mas acima de tudo, que não nos falte o vinho do Amor, o vinho do 

perdão, da alegria e da paz. Nós te consagramos o Mãe de Deus e nossa, as 

nossas famílias felizes e também as que vivem em conflitos, ajuda nos a 

caminhar para a santidade.  

Pai nosso, 10 Ave Maria, Glória... 



3º MISTÉRIO LUMINOSO- Jesus anuncia o Reino de Deus e o convite à 
conversão 

Mistério de luz é para nós a misericórdia de Jesus, perdoando os pecadores e 

anunciando o Reino de Deus. Neste mistério, lembramos de todos os nossos 

irmãos e irmãs, que vivem longe da luz do Senhor, que sucumbiram nos 

caminhos escuros dos vícios, das drogas, que se deixaram dominar pelo mal da 

raiva, do ódio, causando dor e sofrimento. Se o coração esta nas trevas, 

quantas trevas haverá ao seu redor, mas se o coração tiver luz, quanta luz 

irradiará ao seu redor. Peçamos a Deus perdão pelos nossos pecados, e 

oferecemos nossas vidas pelo resgate de nossos irmãos e irmãs. 

Pai nosso, 10 Ave Maria, Glória... 

4º MISTÉRIO LUMINOSO- Contemplamos a Transfiguração de Jesus.  

    Mistério de luz por excelência é a Transfiguração de Jesus. A glória da 

Divindade reluz no rosto de Cristo diante dos 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. Rezemos trazendo presente todos os nossos 

irmãos e irmãs que vivem a sua via dolorosa, que atravessam a sua paixão, os 

que atravessam as enfermidades suas ou de seus familiares, pelos que 

enfrentam a via dolorosa do abandono, da falta de emprego, dos que estão a 

margem da vida, roubados no seu direito de ter um lar, obrigados a se 

refugiarem em países estrangeiros, vítimas da violência e da maldade humana.    

Pai nosso, 10 ave Maria, Glória.... 

5º MISTÉRIO LUMINOSO- A Instituição da Eucaristia 

   Mistério de 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 ao extremo” o seu amor pela humanidade (Jo 13, 1), por 

cuja salvação Se oferecerá em sacrifício. Neste mistério rezemos agradecendo a 

Deus pelas vocações. Que possam brotar no mundo mais santas vocações. Que 

os nossos lares sejam berço de vocações. E que pelas nossas atitudes, pelo 

nosso Amor, o mundo possa perceber que nós participamos da Eucaristia.   

Lá onde os nossos braços não podem chegar, por pura Graça e Dom de Deus, 

pode chegar à força da nossa oração. 

Pai nosso, 10 Ave Maria, Glória..... 

Reza-se o Agradecimento; Salve Rainha; Sinal da Cruz. 


