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MISTÉRIOS GOZOSOS 
  



1.º Mistério:  

A Anunciação do Anjo a Maria 

 

 

Do Evangelho de S. Lucas [1,26-27.30-31.38]  

O Anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma 

cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma 

Virgem desposada com um homem chamado 

José, que era descendente de David. O nome da 

Virgem era Maria. (…) Disse-lhe o Anjo: «Não 

temas, Maria, porque encontraste graça diante 

de Deus. Conceberás e darás à luz um Filho, a 

quem porás o nome de Jesus. Maria disse então: 

«Eis a escrava do Senhor; faça-se em mim 

segundo a tua palavra». 
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Dos Escritos de Santa Isabel da Trindade 

A Santíssima Virgem mantinha-se tão pequena, 

tão recolhida em face de Deus, no segredo do 

templo, que atraía as complacências da 

Santíssima Trindade… O Pai, inclinando-se para 

esta criatura tão bela, tão ignorante da sua 

beleza, quis que fosse a Mãe, no templo, 

d’Aquele de quem Ele é o Pai, na eternidade. 

Então, o Espírito de Amor, que preside a todas 

as operações de Deus, sobreveio-lhe; e a Virgem 

diz o seu fiat: «Eis a serva do Senhor, faça-se em 

mim segundo a vossa palavra», e assim se 

realizou o maior dos mistérios. E, pela descida 

do Verbo nela, Maria ficou para sempre cativa 

de Deus (CF 39). 

 

Oração: Rezamos neste mistério por todos os 

que dizem Sim ao plano de Deus e pelos que 

recusam os seus convites. 

 

 

  



2.º Mistério:  

A Visitação de N. Senhora à sua prima Isabel 

 

Do Evangelho de S. Lucas [1,39-42]  

Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se 

apressadamente para a montanha, em direção 

a uma cidade de Judá. Entrou em casa de 

Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a 

saudação de Maria, o menino exultou-lhe no 

seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e 

exclamou em alta voz: «Bendita és tu entre as 

mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. 

Donde me é dado que venha ter comigo a Mãe 

do meu Senhor? Na verdade, logo que chegou 

aos meus ouvidos a voz da tua saudação, o 

menino exultou de alegria no meu seio. Bem-

aventurada aquela que acreditou no 

cumprimento de tudo quanto lhe foi dito da 

parte do Senhor».  
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Dos Escritos de Santa Isabel da Trindade 

Quando leio no Evangelho «que Maria 
percorreu diligentemente as montanhas da 
Judeia» para ir cumprir o seu ofício de caridade 
junto a sua prima Isabel, vejo-a passar tão bela, 
tão calma, tão majestosa, tão recolhida 
interiormente, com o Verbo de Deus (UR 40). 
Parece-me que a atitude da Virgem, durante os 
meses que decorreram entre a Anunciação e o 
Natal, é o modelo das almas interiores, dos 
seres que Deus escolheu para viverem de 
dentro, no fundo do abismo sem fundo. Com 
que paz, em que recolhimento, Maria se 
entregava e se prestava a todas as coisas! Como 
é que mesmo as mais banais eram por ela 
divinizadas! Porque, em tudo, a Virgem 
permanecia a adoradora do dom de Deus! Isto, 
porém, não a impedia de se entregar ao que era 
exterior, sempre que se tratava de praticar a 
caridade… Nunca a visão inefável, que em si 
contemplava, diminuiu a sua caridade exterior 
(CF 40). 

Oração: Rezamos este mistério por todos 
aqueles que vivem a alegria de levar Jesus aos 
outros.  



3.º Mistério: 

O Nascimento de Jesus em Belém 

 

 

Do Evangelho de S. Lucas [2, 6-7]  

Enquanto ali se encontravam, chegou o dia de 

[Maria] dar à luz, e teve o seu Filho primogénito. 

Envolveu-O em panos e deitou-O numa 

manjedoura, porque não havia lugar para eles 

na hospedaria. 

 

Dos Escritos de Santa Isabel da Trindade 

Fiquei no coro com a Santíssima Virgem 

esperando o Divino Menino que esta vez vai 

nascer não mais num presépio, mas na minha 

alma, nas nossas almas, porque é o Emmanuel, 

o «Deus connosco» … Parece-me ouvir os anjos 

cantar o seu doce cântico: «Alegremo-nos, um 

Salvador nos foi dado» (Ct 187). 
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Ó mistério incompreensível: 

Jesus, o Forte, o Todo-Poderoso, 

O Deus escondido, o Inacessível 

Para nós se faz pequenino. (P 96) 

 

 

Oração: Rezamos este mistério por todas as 

crianças esperadas e amadas e por aquelas que 

não são desejadas nem amadas. 

 

 

 

  



4.º Mistério: 

A Apresentação de Jesus no Templo 

 

 

Do Evangelho de S. Lucas [2, 22-23.25] 

Ao chegarem os dias da purificação, segundo a 

Lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a 

Jerusalém, para O apresentarem ao Senhor, 

como está escrito na Lei do Senhor. (…) Vivia em 

Jerusalém um homem chamado Simeão, 

homem justo e piedoso, que esperava a 

consolação de Israel; e o Espírito Santo estava 

nele. 
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Dos Escritos de Santa Isabel da Trindade 

«Ser esposa», é ter os olhos nos seus olhos, o 

pensamento dominado por Ele, o coração todo 

tomado, todo invadido como fora de si e 

passado para Ele, a alma cheia de sua alma, 

cheia da sua oração, todo o ser cativado e 

dado… É fixar sempre o seu olhar, surpreender 

o menor sinal e o menor desejo; é entrar em 

todas as suas alegrias, partilhar todas as suas 

tristezas… Finalmente é ter encantado o seu 

Coração a ponto que esquecendo toda a 

distância, o Verbo se expanda na alma como no 

seio do Pai com o mesmo êxtase de amor 

infinito!… (NI 13). 

Oração: Rezamos este mistério por todos os 

idosos para que deem testemunho de fé e de 

esperança. 

 

 

  



5.º Mistério:  

Jesus no Templo, entre os doutores 

 

 

Do Evangelho de S. Lucas [2,43.48-49] 

Quando eles regressavam, passados os dias 

festivos, o Menino Jesus ficou em Jerusalém, 

sem que seus pais o soubessem. Quando viram 

Jesus, seus pais ficaram admirados; e sua Mãe 

disse-Lhe: «Filho, porque procedeste assim 

connosco? Teu pai e eu andávamos aflitos à tua 

procura». Jesus respondeu-lhes: «Porque Me 

procuráveis? Não sabíeis que Eu devia estar na 

casa de meu Pai?» 
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Dos Escritos de Santa Isabel da Trindade 

O lugar onde o Filho de Deus está escondido é o 

seio do Pai… o que fazia dizer a Isaías: «Vós sois 

verdadeiramente um Deus escondido». E, 

contundo, a sua vontade é que estejamos fixos 

n’Ele, que moremos onde Ele mora, na unidade 

do amor… (CF 1). 

 

É aí, bem no fundo, no Céu da minha alma que 

gosto de encontrá-l’O, pois Ele nunca me 

abandona. «Deus em mim, eu n’Ele». Oh! é a 

minha vida!... (Ct 62). 

 

Oração: Rezamos este mistério por todos os 

pais que recebem alegria dos seus filhos e por 

todos os que vivem em sofrimento por causa 

deles. 
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MISTÉRIOS LUMINOSOS 
 

  



1.º Mistério: 

O Batismo de Jesus no rio Jordão 

 

 

Do Evangelho de S. Mateus [3, 13-14.16-17]  

 

Jesus chegou da Galileia e veio ter com João 

Baptista ao Jordão, para ser batizado por ele. 

Mas João opunha-se, dizendo: «Eu é que preciso 

de ser batizado por Ti, e Tu vens ter comigo?». 

(…) Logo que Jesus foi batizado, saiu da água. 

Então, abriram-se os céus e Jesus viu o Espírito 

de Deus descer como uma pomba e pousar 

sobre Ele. E uma voz vinda do Céu dizia: «Este é 

o meu Filho muito amado, no qual pus toda a 

minha complacência».   
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Dos Escritos de Santa Teresa do Menino Jesus 

 

“O santo batismo deve depositar nas almas um 

germe bem profundo das virtudes teologais” 

(Ms A 52v). “Bem o sabeis, ó meu Deus, nunca 

desejei senão amar-Vos; não ambiciono outra 

glória. O vosso amor precedeu-me desde a 

minha infância, cresceu comigo, e agora é um 

abismo, cuja profundidade não consigo sondar” 

(Ms B 34v-35r). “Concedei-me a graça de nunca 

manchar a veste de inocência [do meu 

batismo]” (Or 5). 

 

Oração: Rezamos este mistério por todos os 

batizados que deixaram adormecer a sua fé e 

pelos que a vivem com entusiasmo. 

 

 

  



2.º Mistério:  

As Bodas de Caná 

 

 

Do Evangelho de S. João [2,3-5]  

 

A Mãe de Jesus disse-Lhe: «Não têm vinho». 

Jesus respondeu-Lhe: «Mulher, que temos nós 

com isso? Ainda não chegou a minha hora». Sua 

Mãe disse aos serventes: «Fazei tudo o que Ele 

vos disser». 

 

 

  



 

17 

Da Poesia «Porque te amo, ó Maria» de Santa 
Teresa do Menino Jesus (P 54, 19)  
 
Ao veres [Maria] a aflição dos esposos de Caná  
Que não podem esconder, pois falta-lhes o 
vinho  
Ao Salvador o dizes com solicitude  
Esperando o auxílio do seu poder divino.  
Jesus parece a princípio rejeitar o pedido  
«Mulher, que nos importa», responde Ele, «a 
vós e a Mim?»  
Mas no fundo do coração, chama-te sua Mãe  
E o seu primeiro milagre, realiza-o por ti. 
 

Oração: Rezamos este mistério por todos os 

casais para que nunca lhes falte a alegria do 

amor. 

 
 

 
  



3.º Mistério: 

O Anúncio do Reino e o convite à conversão 

 

 

Do Evangelho de S. Marcos [1, 14-15]  

 

Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para 

a Galileia e começou a pregar o Evangelho de 

Deus, dizendo: «Cumpriu-se o tempo e está 

próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e 

acreditai no Evangelho». 

 

 

 

Dos Escritos de Santa Teresa do Menino Jesus 

 

Considerando o corpo místico da Igreja, não me 

tinha reconhecido em nenhum dos membros 

mas quereria reconhecer-me em todos... A 

caridade deu-me a chave da minha vocação. 

Compreendi que se a Igreja tinha um corpo 

composto de diversos membros, o mais 
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necessário, o mais nobre de todos não lhe 

faltava: compreendi que a Igreja tinha um 

coração, e que esse coração estava ardendo de 

amor. Compreendi que só o Amor fazia agir os 

membros da Igreja: que se Amor se apagasse, os 

apóstolos já não anunciariam o Evangelho, os 

mártires recusar-se-iam a derramar o seu 

sangue... Compreendi que o Amor encerra 

todas as Vocações, que o Amor é tudo, que 

abarca todos os tempos e todos os lugares... 

numa palavra, que é Eterno!... (Ms B 3) 

 

Oração: Rezamos este mistério por todos os 

missionários que testemunham a alegria do 

Evangelho e por ele dão a sua vida. 

 

 

 

  



4.º Mistério:  

A Transfiguração de Jesus 

 

 

Do Evangelho de S. Lucas [9, 28-29; 33-35] 

 

Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu 

ao monte, para orar. Enquanto orava, alterou-

se o aspeto do seu rosto, e as suas vestes 

ficaram de uma brancura refulgente. (…) Pedro 

disse a Jesus: «Mestre, como é bom estarmos 

aqui! Façamos três tendas: uma para Ti, outra 

para Moisés e outra para Elias». Não sabia o que 

estava a dizer. Enquanto assim falava, veio uma 

nuvem que os cobriu com a sua sombra; e eles 

ficaram cheios de medo, ao entrarem na 

nuvem. Da nuvem saiu uma voz, que dizia: «Este 

é o meu Filho, o meu Eleito: escutai-O». 
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Da Poesia «O meu céu na terra» de Santa 
Teresa do Menino Jesus (P 20, 1.5) 
 
Jesus, a tua inefável imagem  
É o astro que conduz os meus 
passos  
Ah! Tu bem sabes, o teu doce Rosto  
É para mim o Céu cá na terra. 
 
A tua Face é a minha única riqueza  
Eu não peço nada mais  
Escondendo-me nela sem cessar 
Parecer-me-ei contigo, Jesus….  
Deixa em mim a Divina marca  
Dos teus traços cheios de doçura  
E em breve, tornar-me-ei santa  
E atrairei para Ti os corações.  

 

Oração: Rezamos este mistério por todos os que 

descobriram a beleza do encontro com Cristo na 

oração e a comunicam aos outros. 

 

 

 



5.º Mistério: 

A Instituição da Eucaristia 

 

 

Da Primeira Carta de S. Paulo aos Coríntios 

[11,23-26]  

 

Porque eu recebi do Senhor o que também vos 
transmiti: o Senhor Jesus, na noite em que ia ser 
entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu-
o e disse: «Isto é o meu Corpo, entregue por vós. 
Fazei isto em memória de Mim». Do mesmo 
modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse: 
«Este cálice é a nova aliança no meu Sangue. 
Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em 
memória de Mim». Na verdade, todas as vezes 
que comerdes deste pão e beberdes deste 
cálice, anunciareis a morte do Senhor, até que 
Ele venha. 
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Dos escritos de Santa Teresa do Menino Jesus 
 
Não é para ficar no cibório de ouro que Jesus 

desce todos os dias do Céu, mas para encontrar 

outro Céu que Lhe é infinitamente mais caro 

que o primeiro: o Céu da nossa alma, feita à sua 

imagem, o templo vivo da adorável Trindade!... 

(Ms A 48v). Pensa que Jesus está no tabernáculo 

expressamente para ti, para ti só, arde com o 

desejo de entrar no teu coração...  vai sem 

receio receber o Jesus da paz e do amor!... (CT 

92) 

 

Oração: Rezamos este mistério por todos os 

sacerdotes para que encontrem na eucaristia o 

centro e a alegria do seu ministério. 
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MISTÉRIOS DOLOROSOS 
 

  



1.º Mistério: 

A Agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras 

 

 

Do Evangelho de S. Marcos [14,33-36] 

Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e 

começou a sentir pavor e angústia. Disse-lhes 

então: «A minha alma está numa tristeza de 

morte. Ficai aqui e vigiai». Adiantando-Se um 

pouco, caiu por terra e orou para que, se fosse 

possível, se afastasse d’Ele aquela hora. Jesus 

dizia: «Abbá, Pai, tudo Te é possível: afasta de 

Mim este cálice. Contudo, não se faça o que Eu 

quero, mas o que Tu queres». 

 

 

  



 

27 

Dos Escritos de S. João da Cruz  

O que [Cristo] recomendou, com grande 

empenho, foi que perseverássemos na oração, 

isto é, na do Pai Nosso. Foi o que disse noutro 

lugar: Convém orar sempre, sem desfalecer (Lc 

18, 1). E não aconselhou muitas petições, mas 

que estas se repetissem muitas vezes com 

fervor e atenção, porque, como digo, nelas se 

encerra toda a vontade de Deus e tudo o que 

nos convém. Foi por isso que Sua Majestade, 

nas três vezes que se dirigiu ao Pai Eterno, 

repetiu em todas elas a mesma palavra do Pai 

Nosso, como dizem os Evangelistas: Meu Pai, se 

é possível, afaste-se de mim este cálice. No 

entanto, não seja como Eu quero, mas como Tu 

queres (Mt 26, 39). 

 

Oração: Rezamos este mistério por todos os que 

se encontram em sofrimento e pelos que vão 

em sua ajuda. 



2.º Mistério: 

A Flagelação de Jesus 

 

 

Do Evangelho segundo S. Mateus [27, 22-26]  

Disse-lhes Pilatos: «E que hei-de fazer de Jesus, 

chamado Cristo?». Responderam todos: «Seja 

crucificado». Pilatos insistiu: «Que mal fez 

Ele?». Mas eles gritavam cada vez mais: «Seja 

crucificado». Pilatos, vendo que não conseguia 

nada e aumentava o tumulto, mandou vir água 

e lavou as mãos na presença da multidão, 

dizendo: «Estou inocente do sangue deste 

homem. Isso é lá convosco». E todo o povo 

respondeu: «O seu sangue caia sobre nós e 

sobre os nossos filhos». Soltou-lhes então 

Barrabás. E, depois de ter mandado açoitar 

Jesus, entregou-lh’O para ser crucificado. 
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Dos Escritos de S. João da Cruz 

Se quiseres que Eu te diga uma palavra de 

consolação, contempla o Meu Filho, obediente 

e preso por Meu amor, em agonia, e verás 

quantas te dirá. Se quiseres que Eu te revele 

mistérios ou acontecimentos, põe os olhos só 

n’Ele e encontrarás mistérios bem escondidos, a 

sabedoria, e as maravilhas de Deus que n’Ele se 

encerram, conforme diz o Meu Apóstolo: No 

qual, no Filho de Deus, estão escondidos todos 

os tesouros da sabedoria e do conhecimento (Cl 

2, 3). Esses tesouros da sabedoria serão para ti 

muito mais elevados, saborosos e proveitosos 

do que as coisas que querias saber. Por isso, o 

mesmo Apóstolo gloriava-se dizendo: Julguei 

não dever saber dizer outra coisa entre vós a 

não ser Jesus Cristo, e este, crucificado (1 Cor 2, 

2). 

Oração: Rezamos este mistério pelos que são 

vítimas de todas as formas de injustiça humana 

para que encontrem quem os defenda e 

conforte. 



3.º Mistério: 

A Coroação de espinhos 

 

 

Do Evangelho de S. Mateus [27,29]  

Os soldados teceram uma coroa de espinhos e 

puseram-Lha na cabeça e colocaram uma cana 

na sua mão direita. Ajoelhando diante d’Ele, 

escarneciam-n’O, dizendo: «Salve, rei dos 

judeus!». 
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Dos Escritos de S. João da Cruz  

“Entremos mais dentro na espessura”, quer 

dizer, na espessura e multidão dos trabalhos e 

tribulações em que deseja entrar a alma, 

porque lhe é saborosíssimo e proveitosíssimo o 

padecer; porque o padecer é-lhe meio para 

entrar mais dentro da espessura da sabedoria 

de Deus (…) A alma que deveras deseja 

sabedoria divina, deseja primeiro o padecer, 

para entrar na espessura da Cruz. Para entrar 

nestas riquezas de sua sabedoria, a porta é a 

cruz, que é estreita. E desejar entrar por ela é de 

poucos; mas desejar os deleites a que se vem 

por ela, é de muitos (CB 37, 12 – 13). 

 

Oração: Rezamos este mistério por todos os que 

são despojados da sua dignidade humana, por 

todos os presos e pelos perseguidos por causa 

da sua fé. 

 

 

  



4.º Mistério: 

Jesus com a Cruz a caminho do Calvário 

 

 

Do Evangelho de S. João [19,17] 

Levando a cruz, Jesus saiu para o chamado Lugar 

do Calvário, que em hebraico se diz Gólgota. 

 

 

Dos Escritos de S. João da Cruz  

Quem não procura a cruz de Cristo não procura 

a glória de Cristo (D 106). Quando lhe surgir 

algum dissabor ou desgosto, lembre-se de 

Cristo crucificado, e não diga nada. Viva com fé 

e esperança, embora às escuras, pois Deus 

ampara a alma nessas trevas. Atire com as suas 

preocupações para Deus. Ele cuidará de si e não 

a esquecerá. (Ct 19). Não busque a Cristo sem 

cruz (Ct 24). 
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Oração: Rezamos este mistério pelos que não 

encontram sentido na sua cruz e pelos que a 

levam com amor e paciência. 

  



5.º Mistério: 

A Crucifixão e Morte de Jesus na Cruz 

 

 

Do Evangelho de S. João [19, 30.33-34]  

Jesus exclamou: «Tudo está consumado». E, 

inclinando a cabeça, expirou. (…) Ao chegarem 

a Jesus, vendo-O já morto, (…) um dos soldados 

trespassou-Lhe o lado com uma lança, e logo 

saiu sangue e água. 
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Dos Escritos de S. João da Cruz  

Já não é preciso fazer perguntas a Deus como 

antes, nem é necessário que Ele responda. 

Depois que revelou toda a fé em Cristo, não há, 

nem jamais haverá, mais fé para revelar. (…) Na 

hora em que Cristo disse na cruz, quando 

expirou: Tudo está consumado, todos esses 

modos, cerimónias e ritos da Lei Antiga 

acabaram. Devemo-nos guiar em tudo, humana 

e visivelmente, pela lei de Cristo-Homem, pela 

sua Igreja e seus ministros, remediando por 

esse meio a nossa ignorância e fraqueza 

espirituais. Por essa via encontraremos 

abundante medicina para tudo. (2S 22) 

 

Oração: Rezamos este mistério por todos os que 

morrem sozinhos e abandonados para que 

experimentem o amor de Deus Pai. 
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MISTÉRIOS GLORIOSOS 
 

  



1.º Mistério: 

A Ressurreição do Senhor 

 

Do Evangelho de S. Mateus [28, 1-7]  

Depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da 

semana, Maria Madalena e a outra Maria foram 

visitar o sepulcro. De repente, houve um grande 

terramoto; o Anjo do Senhor desceu do Céu e, 

aproximando-se, removeu a pedra do sepulcro 

e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como 

um relâmpago e a sua túnica branca como a 

neve. Os guardas começaram a tremer de medo 

e ficaram como mortos. O Anjo tomou a palavra 

e disse às mulheres: «Não tenhais medo; sei que 

procurais Jesus, o Crucificado. Não está aqui: 

ressuscitou como tinha dito. Vinde ver o lugar 

onde jazia. E agora ide depressa dizer aos seus 

discípulos: ‘Ele ressuscitou dos mortos e vai 

adiante de vós para a Galileia. Lá O vereis’. 
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Dos Escritos de Santa Teresa de Jesus 

«Quem nos impede de estar com Ele depois de 

ressuscitado, pois O temos no S. Sacramento, 

onde já está glorificado (…) É ajuda e dá força; 

nunca faltará; é Amigo verdadeiro» (V 22, 6). 

«Se estais alegres, olhai-o ressuscitado; só o 

imaginar como saiu do sepulcro vos alegrará. 

Com quanta claridade! com que formosura! que 

majestade! quão vitorioso, que alegre! Como 

quem se saiu tão bem da batalha onde ganhou 

um tão grande reino, o qual quer todo para vós, 

e a Si mesmo com ele. Será, pois, muito que, a 

quem tanto vos dá, volvais uma vez os olhos a 

fitá-Lo?» (CV 26, 4). 

Oração: Rezamos este mistério por todos os 

consagrados e contemplativos para que sejam 

sinal do Reino de Deus no meio do mundo.  

 

 

 

  



2.º Mistério: 

A Ascensão de Jesus ao Céu 

 

 

Do Evangelho de S. Marcos [16, 19-20]  

E assim o Senhor Jesus, depois de ter falado 

[com os discípulos], foi elevado ao Céu e sentou-

Se à direita de Deus. Eles partiram a pregar por 

toda a parte e o Senhor cooperava com eles, 

confirmando a sua palavra com os milagres que 

a acompanhavam. 

 

 

Dos Escritos de Santa Teresa de Jesus 

«Agora vede o que diz o vosso Mestre: “Que 

estais nos Céus”. Pensais que importa pouco 

saberdes que coisa é o Céu e onde se deve 

procurar vosso Sacratíssimo Pai? (…) Já sabeis 

que Deus está em toda a parte (…)  Onde está 

Deus, é o Céu. Sim; sem dúvida o podeis crer: 

onde está Sua divina Majestade, está toda a 
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glória. Vede que Santo Agostinho diz que O 

buscava em muitas partes e O veio a encontrar 

dentro de si mesmo.  Pensais que importa 

pouco a uma alma distraída entender esta 

verdade e ver que para falar a seu Eterno Pai 

não precisa de ir ao Céu, nem para se consolar 

com Ele é mister falar em voz alta? Por muito 

baixo que fale, está tão perto que nos ouvirá; 

nem é preciso asas para ir em busca d’Ele; basta 

pôr-se em solidão e olhá-Lo dentro de si mesma, 

e não se estranhar de tão bom Hóspede; mas 

falar-Lhe com grande humildade, como a um 

pai; pedir-Lhe como a um pai; contar-Lhe os 

seus trabalhos, pedir-Lhe remédio para eles (CV 

28, 1-2). 

 

Oração: Rezamos este mistério por todos os 

jovens e por todos os leigos para que sejam sal, 

fermento e luz nos diferentes contextos de vida 

da nossa sociedade.  

 

 



3.º Mistério:  

A Descida do Espírito Santo sobre Maria  

e os Apóstolos reunidos no cenáculo 

 

 

Do Evangelho de S. João [14, 25-26] 

Jesus disse aos Seus discípulos: “Fui revelando-

vos estas coisas enquanto permaneci convosco; 

mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai 

enviará em meu nome, esse é que vos ensinará 

tudo, e há de recordar-vos tudo o que Eu vos 

disse”.  
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Dos Escritos de Santa Teresa de Jesus 

«Entre tal Pai e tal Filho forçosamente há-de 

estar o Espírito Santo; que Ele enamore A vossa 

vontade, e a prenda com tão grandíssimo 

amor» (CV 27, 7). 

 

«(…) Parecia-me que a Pessoa do Pai me 

chegava a Si e me dizia palavras muito ternas. 

Entre elas disse-me, mostrando-me quanto me 

queria: «Eu dei-te o Meu Filho e o Espírito Santo 

e esta Virgem. Que me podes dar tu a Mim?» 

(CC 22, 3).  

 

Oração: Rezamos este mistério pelos 

governantes do mundo inteiro e para que todas 

as comunidades eclesiais se abram ao Espírito 

Santo e se renovem ao serviço de Deus e dos 

homens. 

 

 

 

  



4.º Mistério: 

A Assunção de Nossa Senhora ao Céu 

 

 

Do Evangelho de S. Lucas [11,27-28] 

 Naquele tempo, enquanto Jesus falava à 

multidão, uma mulher levantou a voz no meio 

da multidão e disse: “Feliz Aquela que Te trouxe 

no seu ventre e Te amamentou ao seu peito! 

Mas Jesus respondeu: “Mais felizes são os que 

ouvem a palavra de Deus e a põem em prática”. 
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Dos Escritos de Santa Teresa de Jesus 

«Estando eu por estes mesmos dias, o de Nossa 

Senhora da Assunção (…), a princípio não via 

quem me vestia, depois vi a Nossa Senhora a 

meu lado direito e a meu Pai S. José à esquerda, 

que me vestiam aquela roupa (…) Era 

grandíssima a formosura que vi em Nossa 

Senhora, ainda que não pude divisar nenhuma 

feição particular, mas vi em conjunto a feitura 

do rosto. Vestia de branco, num grandíssimo 

resplendor, não que deslumbra, mas suave (…) 

Parecia-me Nossa Senhora muito jovem. 

Estando assim um pouco comigo e eu com tão 

grandíssima glória e gozo, que segundo me 

parece, maior jamais havia tido e nunca quisera 

apartar-me dele (V 33, 14). «(…) Representou-

se-me a Sua subida ao Céu e a alegria e 

solenidade com que foi recebida e o lugar onde 

está. (V 39, 26). 

Oração: Rezamos este mistério para que a Igreja 

acolha a Virgem Maria como caminho que 

conduz ao encontro com Cristo, seu Filho.  



5.º Mistério:  

A Coroação da Virgem Maria  

como Rainha do Céu e da terra 

 

Do Evangelho de S. Lucas [46.48b-49]  

Maria exclamou: “De hoje em diante me 

chamarão bem-aventurada todas as gerações, 

porque o Todo-Poderoso fez em mim 

maravilhas! Santo é o Seu nome!”. 
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Dos Escritos de Santa Teresa de Jesus 

«Não sei como se pode pensar na Rainha dos 

Anjos – no tempo em que tanto passou com o 

Menino Jesus – sem que se dê graças a S. José 

pelo muito que então Os ajudou» (V 6, 8). 

«Estando eu, antes de entrar no Mosteiro, a 

fazer oração na Igreja (…), vi Cristo. Pareceu-me 

que me recebia com grande amor e me punha 

uma coroa, agradecendo-me o que fizera por 

sua Mãe. Outra vez estando todas no coro em 

oração depois de Completas, vi Nossa Senhora, 

com grandíssima glória, revestida dum manto 

branco e, debaixo dele, parecia amparar-nos a 

todas. Entendi quão alto grau de glória daria o 

Senhor às desta casa» (V 36, 24). 

 

Oração: Rezamos este mistério para que, por 

intercessão da Virgem Maria, a Igreja construa 

no tempo os novos céus e a nova terra 

prometidos por Jesus.  
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