
III. TERÇO DA SAGRADA FAMÍLIA 

 

P. Deus vinde em nosso auxílio 

R. Senhor socorrei-nos e salvai-nos. 

 

P. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo 

R. Como era no princípio, agora e sempre . Ámen. 

 

Introdução 

 

Irmãs e irmãos, neste terço, contemplamos a Sagrada Família de Nazaré como exemplo 

de fé, esperança e caridade para as nossas famílias. 

Rezamos por todas as famílias para sejam autênticas comunidades de vida e de amor e 

tenham sabedoria para lidar com as desafios do nosso tempo. 

Contemplemos a Cruz do nosso terço e professemos a nossa fé proclamando o Símbolo 

dos Apóstolos: 

 

Creio em Deus, 

Pai todo-poderoso, Criador do Céu e da Terra; 

e em Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor, 

que foi concebido pelo poder do Espírito Santo; 

nasceu da Virgem Maria; 

padeceu sob Pôncio Pilatos, 

foi crucificado, morto e sepultado; 

desceu à mansão dos mortos; 

ressuscitou ao terceiro dia; 

subiu aos Céus, 

onde está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, 

de onde há-de vir a julgar os vivos e os mortos. 

Creio no Espírito Santo. 

na santa Igreja Católica; 

na comunhão dos Santos; 

na remissão dos pecados; 

na ressurreição da carne; 

na vida eterna. Ámen. 

 

Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, digamos: 

 

Pai-Nosso... 

 

Saudemos a Mãe do nosso Redentor: 

 

Ave-Maria... 

 

T. Sagrada Família de Nazaré, a vós nos confiamos! Guiai, sustentai e protegei as 

nossas famílias no amor. 

 

 

  



Primeiro Mistério: 
 

Contemplamos a Sagrada Família, obra de Deus. 

 

Do Evangelho de S. Lucas (1,26-38) 

 

Naquele tempo,  

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.  

Tendo entrado onde ela estava, disse o Anjo:  

«Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo».  

Ela ficou perturbada com estas palavras  

e pensava que saudação seria aquela.  

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.  

Ele será grande e chamar-Se-á Filho do Altíssimo.  

O Senhor Deus Lhe dará o trono de seu pai David;  

reinará eternamente sobre a casa de Jacob  

e o seu reinado não terá fim».  

Maria disse ao Anjo:  

«Como será isto, se eu não conheço homem?».  

O Anjo respondeu-lhe:  

«O Espírito Santo virá sobre ti  

e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra.  

Por isso o Santo que vai nascer será chamado Filho de Deus.  

E a tua parenta Isabel concebeu também um filho na sua velhice  

e este é o sexto mês daquela a quem chamavam estéril;  

porque a Deus nada é impossível».  

Maria disse então:  

«Eis a escrava do Senhor;  

faça-se em mim segundo a tua palavra».  

 

Palavra da salvação.  

 

T. Glória a Vós Senhor 

 

No final do Pai Nosso: 

Sagrada Família, rogai por nós e dai-nos vosso exemplo! 

 

Depois de cada Ave-Maria: 

Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é… (10 vezes) 

 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo 

Como era no princípio agora e sempre. Ámen. 

 



Segundo Mistério: 
 

Contemplamos a Sagrada Família em Belém. 

 

Do Evangelho de S. Lucas (2,1-12) 
 

Naqueles dias, 

saiu um decreto de César Augusto, 

para ser recenseada toda a terra. 

Este primeiro recenseamento efectuou-se 

quando Quirino era governador da Síria. 

Todos se foram recensear, cada um à sua cidade. 

José subiu também da Galileia, da cidade de Nazaré, 

à Judeia, à cidade de David, chamada Belém, 

por ser da casa e da descendência de David, 

a fim de se recensear com Maria, sua esposa, 

que estava para ser mãe. 

Enquanto ali se encontravam, 

chegou o dia de ela 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. 

Havia naquela região uns pastores que viviam nos campos 

e guardavam de noite os rebanhos. 

O Anjo do Senhor aproximou-se deles 

e a glória do Senhor cercou-os de luz; 

e eles tiveram grande medo. 

Disse-lhes o Anjo: «Não temais, 

porque vos anuncio uma grande alegria para todo o povo: 

nasceu-vos hoje, na cidade de David, um Salvador, 

que é Cristo Senhor. 

Isto vos servirá de sinal: 

encontrareis um Menino recém-nascido, 

envolto em panos e deitado numa manjedoura». 

 

Palavra da salvação.  

T. Glória a Vós Senhor 

 

 

No final do Pai Nosso: 

Sagrada Família, rogai por nós, por todos os casais e convertei-nos! 

 

 

Depois de cada Ave-Maria: 

Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é…(10 vezes ) 

 

 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo 

Como era no princípio agora e sempre. Ámen. 

 



Terceiro Mistério 
Contemplamos a Sagrada Família no Templo 

 

Do Evangelho de S. Lucas (2,22-30;40-50) 

 

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:  

«Todo o filho primogénito varão será consagrado ao Senhor»,  

e para oferecerem em sacrifício  

um par de rolas ou duas pombinhas,  

como se diz 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.  

O Espírito Santo revelara-lhe que não morreria  

antes de ver o Messias do Senhor;  

e veio ao templo, movido pelo Espírito.  

Quando os pais de Jesus trouxeram o Menino  

para cumprirem as prescrições da Lei no que lhes dizia respeito,  

Simeão recebeu-O em seus braços  

e bendisse a Deus, exclamando:  

«Agora, Senhor, segundo a vossa palavra,  

deixareis ir em paz o vosso servo,  

porque os meus olhos viram a vossa salvação... » 

Entretanto, o Menino crescia  

e tornava-Se robusto, enchendo-Se de sabedoria.  

E a graça de Deus estava com Ele. 

Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém, pela festa da Páscoa.  

Quando Ele chegou aos doze anos,  

subiram até lá, segundo o costume da festa.  

Terminados esses dias,  

regressaram a casa e o menino ficou em Jerusalém,  

sem que os pais o soubessem.  

Pensando que Ele se encontrava na caravana,  

fizeram um dia de viagem  

e começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos.  

Não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém, à sua procura.  

Três dias depois, encontraram-no no templo,  

sentado entre os doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas.  

Todos quantos o ouviam,  

estavam estupefactos com a sua inteligência e as suas respostas.  

Ao vê-lo, ficaram assombrados e sua mãe disse-lhe:  

«Filho, porque nos fizeste isto?  

Olha que teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura!»  

Ele respondeu-lhes:  

«Porque me procuráveis? Não sabíeis que devia estar em casa de meu Pai?»  

Mas eles não compreenderam as palavras que lhes disse. 



Palavra da salvação.  

T. Glória a Vós Senhor 

 

No final do Pai Nosso: 

Sagrada Família, rogai por nós e pelos nossos filhos! 

 

Depois de cada Ave-Maria: 

Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é…(10 vezes ) 

 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo 

Como era no princípio agora e sempre . Ámen. 

 

 

 

Quarto Mistério 
Contemplamos a Sagrada Família que foge e regressa do Egipto 

 

Do Evangelho de S. Mateus (2, 13-15;19-23) 

 

Depois de os Magos partirem,  

o Anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse-lhe:  

«Levanta-te, toma o Menino e sua Mãe e foge para o Egipto  

e fica lá até que eu te diga,  

pois Herodes vai procurar o Menino para O matar».  

José levantou-se de noite,  

tomou o Menino e sua Mãe e partiu para o Egipto  

e ficou lá até à morte de Herodes.  

Assim se cumpriu o que o Senhor anunciara pelo Profeta:  

«Do Egipto chamei o meu filho».  

Quando Herodes morreu,  

o Anjo apareceu em sonhos a José, no Egipto, e disse-lhe:  

«Levanta-te, toma o Menino e sua Mãe  

e vai para a terra de Israel,  

pois aqueles que atentavam contra a vida do Menino já morreram».  

José levantou-se, tomou o Menino e sua Mãe  

e voltou para a terra de Israel.  

Mas, quando ouviu dizer que Arquelau reinava na Judeia,  

em lugar de seu pai, Herodes, teve receio de ir para lá.  

E, avisado em sonhos, retirou-se para a região da Galileia  

e foi morar numa cidade chamada Nazaré.  

Assim se cumpriu o que fora anunciado pelos Profetas:  

«Há-de chamar-Se Nazareno». 

 

Palavra da salvação.  

T. Glória a Vós Senhor 

 

No final do Pai Nosso: 

Sagrada Família, rogai por nós e ajudai-nos a ser santos! 

 

 



Depois de cada Ave-Maria: 

Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é…(10 vezes ) 

 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo 

Como era no princípio agora e sempre. Ámen. 

 

 

 

Quinto Mistério 
Contemplamos a Sagrada Família em Nazaré 

 

Do Evangelho de S. Lucas(2, 51-52) 

 

Jesus desceu então com eles para Nazaré e era-lhes submisso.  

Sua Mãe guardava todos estes acontecimentos em seu coração.  

E Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e em graça,  

diante de Deus e dos homens.  

 

Palavra da salvação.  

T. Glória a Vós Senhor 

 

No final do Pai Nosso: 

Sagrada Família, rogai por nós e ensinai-nos a amar a Deus e o próximo! 

 

Depois de cada Ave-Maria: 

Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é…(10 vezes ) 

 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo 

Como era no princípio agora e sempre . Ámen. 

 

P. Amado Jesus, José e Maria  

T. Meu coração vos dou e a alma minha.  

P. Amado Jesus, José e Maria  

T. Assisti-me na última agonia.  

P. Amado Jesus, José e Maria  

T. Expire em paz, entre vós, a alma minha. 

 

 

Oração Final: 

Sagrada Família, Jesus, Maria e José exemplo de amor e santidade, acolhei as nossas 

súplicas, para que imitando-vos o mundo seja uma grande família na qual só reine o amor. 

Por Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém! 

 

Bênção. 

 


