
1

Os Mistérios do Terço: 
  -Mistérios Gozosos - Segunda-feira e Sábado. 

  -Mistérios Dolorosos - Terça e Sexta-feira. 
  -Mistérios Gloriosos - Quarta-feira e Domingo. 

  -Mistérios Luminosos - Quinta-Feira.

MISTÉRIOS G0Z0S0S: Nascimento e crescimento de 
Jesus.

1º MISTÉRIO:

Contemplamos a anunciação do anjo 
Gabriel a Maria e a encarnação do ver-
bo de Deus em seu ventre.     “Eis aqui 
a serva do Senhor, faça-se em mim se-
gundo a vossa palavra”.

Meditação: Rezemos por todos os Confrades e Consocias 
que disseram o Sim ao Chamado de Deus para a Socieda-
de de São Vicente de Paulo.

2º MISTÉRIO: 

Contemplamos a visitação de Maria a 
Santa Isabel.  “E partindo às pressas foi 
às montanhas ficar com sua prima que 
já de idade avançada estava grávida”.

Meditação: Rezemos pelas Visitas aos 
assistidos que acontecem diariamente em todo Brasil.

3º MISTÉRIO: 

Contemplamos o nascimento do Meni-
no Jesus na gruta de Belém. 

Meditação: Rezemos por tantas crian-
ças que nascem em situação de aban-
dono e pobreza.

4º MISTÉRIO: 

Contemplamos a apresentação do Me-
nino Jesus no Templo.

Meditação: Rezemos por todos os Vi-
centinos que foram e ainda serão Pro-
clamados neste ano nas Conferências.

5º MISTÉRIO: 

Contemplamos a perda e o reencontro 
do Menino Jesus no templo de Jerusa-
lém. 

Meditação: Rezemos por todas as pes-
soas que são acolhidas nas Obras Unidas 
da Sociedade de São Vicente de Paulo.

MISTÉRIOS DOLOROSOS: Sofrimento e morte de Jesus.

1º MISTÉRIO: 

Contemplamos a agonia de Jesus no Horto das 
Oliveiras. 

Meditação: Rezemos por todas as pessoas que 
estão em situação de sofrimento, sobretudo 
pela discriminação e exclusão social. 

2º MISTÉRIO: 

Contemplamos a flagelação de Jesus.

Meditação: Rezemos por todos aqueles que 
são flagelados pela fome e violência.

 3º MISTÉRIO:

Contemplamos a coroação de espinhos de 
Jesus Cristo. 

Meditação: Rezemos por tantos pobres que 
ainda continuam sendo vítimas da injustiça 
social e do descaso dos governantes.

 4º MISTÉRIO: 

Contemplamos a subida dolorosa de Jesus 
carregando a Cruz para o Calvário. 

Meditação: Rezemos pelas cruzes diárias que 
os pobres carregam e também por muitos Vi-
centinos que aliviam o peso da cruz dos po-
bres.

5º MISTÉRIO: 

Contemplamos a crucificação e a morte de Je-
sus.

Meditação: Rezemos por todos os Confrades 
e Consocias falecidos da Sociedade de São Vi-
cente de Paulo. e pelos pobres que continuam 
sendo crucificados hoje e morrem vítimas da 

injustiça social.

MISTÉRIOS GLORIOSOS: Vitória e Salvação.

1º MISTÉRIO: 

Contemplamos a Ressurreição de Jesus.

Meditação: Rezemos por todo trabalho da Ca-
ridade na Sociedade de São Vicente de Paulo, 
capaz de reerguer muitos que estão caídos, 
mostrando que a Vida supera a Morte!
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2º MISTÉRIO: 

Contemplamos a ascensão Jesus Cristo ao 
Céu. 

Meditação: Rezemos para que a Sociedade 
de São Vicente de Paulo possa sempre res-
gatar, através da Mudança de Estruturas, 
todas as pessoas que estão em condição de 

risco social.

3º MISTÉRIO: 

Contemplamos a vinda do Espírito Santo 
sobre os apóstolos reunidos Maria em Je-
rusalém. 

Meditação: Rezemos para que a Sociedade 
de São Vicente de Paulo seja sempre fiel ao 
seu espírito primitivo, suscitado no coração 

do Bem-Aventurado Antônio Frederico e seus companheiros 
no século XIX.

4º MISTÉRIO: 

Contemplamos a assunção de Maria ao 
Céu.

Meditação: Rezemos pelo testemunho de 
luta e resistência de tantas Mães assistidas 
pelas Conferências Vicentinas.

   5º MISTÉRIO: 

Contemplamos a coroação de Maria como 
Rainha de todos os anjos e santos. 

Meditação: Rezemos pelas 7 regiões  da 
Sociedade de São Vicente de Paulo no 
Brasil, pedindo a intercessão de suas res-
pectivas padroeiras: 

Região I – Nossa Senhora de Fátima, Região II – Nossa Senhora 
da Rosa Mística, Região III – Nossa Senhora das Graças, Região 
IV – Nossa Senhora Aparecida, Região V – Nossa Senhora do 
Carmo, Região VI – Nossa Senhora da Conceição e Região VII – 
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

 MISTÉRIOS DA LUZ (Luminosos): A humildade, os mila-
gres e o eterno Amor de Jesus.

1º MISTÉRIO: 

Contemplamos o Batismo de Jesus no rio 
Jordão. 

Meditação: O Batismo de Jesus ajuda-nos 
a rezar a prática das 5 Virtudes Vicentinas 
em nossa Vida. Peçamos neste mistério que 
sejamos iluminados pela Simplicidade, Hu-
mildade, Mansidão, Zelo e Mortificação.

2º MISTÉRIO: 

Contemplamos a auto-revelação de Jesus 
nas Bodas de Caná, quando transformou 
a água em vinho novo.    Atendendo ao 
pedido de Maria, Jesus inicia sua missão 
com o seu primeiro milagre.

Meditação: Rezemos para que as Unida-
des Vicentinas e todos os Departamentos 

da Sociedade de São Vicente de Paulo: Comissões de Jovens, 
Conferências de Crianças e Adolescentes, Escola de Capa-
citação Antônio Frederico Ozanam, Departamento de Co-
municação, Departamento Missionário e Departamento de 
Normatização e Orientação, tornem-se o Vinho Novo para os 
pobres.   

                  

3º MISTÉRIO: 

Contemplamos o anúncio do Reino de 
Deus que traz a esperança de um mundo 
melhor para todas as pessoas.

Meditação: Rezemos para que os Confra-
des e Consocias nunca percam a espe-
rança na construção do Reino de Deus e 

enfrentem os desafios da missão vicentina com sabedoria, 
coragem e fé.

 4º MISTÉRIO: 

Contemplamos a transfiguração de Nos-
so Senhor Jesus Cristo. 

Meditação: Rezemos para que saibamos 
encontrar o rosto transfigurado de Jesus 
Cristo no rosto dos pobres.

                           

5º MISTÉRIO: 

Contemplamos a instituição da Eucaristia. 

Meditação: Rezemos para que sejamos 
hóstias vivas para os pobres, cujo culto 
espiritual é minha própria existência na 
forma de ser plasmada pelo próprio Jesus 
Cristo!       


