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MISTÉRIOS GOZOSOS 

 

 

1º 
Mistério 
Gozoso 

 

No primeiro mistério contemplamos a Anunciação do Anjo e a Encarnação do Verbo                      
Leitura: Lc, 1, 26-33  

Meditação: Ditoso o momento da Encarnação em que Nossa Senhora, cheia de júbilo, concebeu 
do Espírito Santo e passou a gerar em suas imaculadas entranhas o Filho do Altíssimo. 
Determinado a tomar a nossa carne para redimir o homem perdido, e assim manifestar ao 
mundo a sua infinita bondade, Deus escolheu na Terra uma Mãe, dentre todas a mais santa e a 
mais humilde. Pequena aos seus próprios olhos, desejosa porém de se unir mais estreitamente 
ao Criador, Maria abandonou-se por completo à divina vontade: “Eis aqui a escrava do Senhor; 
faça-se em mim segundo a vossa palavra”. E porque muito se humilhou, foi exaltada acima de 
todas as criaturas.  

Por este Mistério, peçamos à Santíssima Virgem uma profunda humildade. 

 

2º 
Mistério 
Gozoso 

No segundo mistério contemplamos a Visitação de Maria Santíssima a Santa Isabel                              
Leitura: Lc 1, 39-56  

Meditação: Eis Maria Santíssima, tesoureira dos dons divinos, em casa de sua prima Isabel. Tão 
logo ali ressoou a voz da Mãe do Verbo Encarnado, toda a família do Baptista viu-se cumulada de 
graças e bênçãos celestiais, numa primeira manifestação da inesgotável riqueza de benefícios e 
misericórdias que Jesus trazia ao mundo.  

Neste Mistério, peçamos a Nossa Senhora uma ardente caridade para com nosso próximo. 

 

 

3º 
Mistério 
Gozoso 

No terceiro mistério contemplamos o Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo em Belém 
Leitura: Lc 2, 1-21  

Meditação: O Céu e a Terra celebram o nascimento do Salvador. E na Gruta de Belém, a 
Santíssima Virgem tomou reverentemente o Menino Jesus e estreitou-o ao peito. Imaginemos os 
sentimentos de devoção, de ternura e de amor que experimentou Maria ao ter em seus braços o 
Senhor do mundo, o Filho do Eterno Pai, que se havia dignado fazer-se também Filho d’Ela, 
elegendo-A por Mãe entre todas as mulheres. 

Neste Mistério, peçamos a Maria Santíssima o desapego dos bens terrenos, o desprezo das 
riquezas e o amor da pobreza. 

 

 

4º 
Mistério 
Gozoso 

No quarto mistério contemplamos a Apresentação do Menino Jesus no templo e a Purificação de 
Maria Leitura: Lc 2, 22-35  

Meditação: Obedecendo à Antiga Lei, Nossa Senhora, acompanhada de São José, dirige-se ao 
Templo de Jerusalém para se purificar e oferecer a Deus a vida do seu Filho Primogénito. 
Consideremos como Ela se aproxima do altar e ali apresenta Jesus ao Altíssimo com singular 
modéstia, humildade e devoção. Em seguida, o Profeta Simeão, iluminado pelo Espírito Santo, 
toma o divino Menino das mãos de sua Mãe, reconhece n’Ele o Messias e louva-O como o 
Salvador do género humano.  

Neste Mistério, peçamos a Nossa Senhora uma grande pureza de corpo e de alma. 
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5º 
Mistério 
Gozoso 

No quinto mistério contemplamos a Perda e o Encontro do Menino Jesus no Templo                            
Leitura: Lc 2, 41-52  

Meditação: Quanta felicidade a de Nossa Senhora e de São José ao encontrarem o Menino Jesus! 
Durante os três angustiosos dias em que Jesus esteve desaparecido, Eles procuraram-nO por 
toda a parte, até O acharem no Templo entre os doutores da Lei, arrebatados de admiração 
pelas respostas que Ele lhes dava.  

Neste Mistério, peçamos à Santíssima Virgem a verdadeira sabedoria. 

 

MISTÉRIOS LUMINOSOS 

 

1º 
Mistério 

Luminoso 

No primeiro mistério contemplamos o Baptismo de Jesus no rio Jordão Leitura: Mt 3, 13-17  

Meditação: Jesus, a Inocência Encarnada, antes de iniciar a sua vida pública, fez-se baptizar, 
assumindo sobre si as nossas fraquezas, maldades e misérias. Assim devem começar todas as 
obras de santidade, por uma purificação.  

Neste mistério, peçamos a intercessão da Santíssima Virgem para que, pelo Baptismo de Seu 
Divino Filho, nos obtenha a graça de um coração limpo e um espírito novo para realizarmos com 
perfeição o nosso apostolado junto ao próximo. 

 

2º 

Mistério 
Luminoso 

No segundo mistério contemplamos a realização do primeiro milagre de Jesus, transformando a 
água em vinho, nas Bodas de Caná Leitura: Jo 2, 1-11  

Meditação: Na realidade, ainda não chegara a hora. Entretanto, uma simples observação da Mãe 
leva Jesus a antecipar os seus portentosos milagres. Permitiu a Providência que assim sucedesse 
para nos ensinar o maravilhoso poder de intercessão que Maria Santíssima tem junto do Seu 
Divino Filho.  

Por este mistério, peçamos à Santíssima Virgem a graça de termos uma confiança inabalável, 
pura e crescente na sua omnipotência suplicante. 

 

3º 
Mistério 

Luminoso 

No terceiro mistério contemplamos a pregação de Jesus anunciando o Reino de Deus e o convite 
à conversão Leitura: Mc 1, 14-15 e Mc 2, 3-5  

Meditação: Dinheiro e dons humanos de nada valem sem a virtude da fé. E de que vale a fé sem 
o amor? Nesta passagem do Evangelho, Jesus ensina-nos divinamente o quanto é necessário 
n’Ele crer e amá-Lo para fazer parte do Seu Reino, já nesta Terra.  

Por este mistério, peçamos a intercessão da Santíssima Virgem para que nos obtenha de Jesus – 
guardadas as devidas proporções – a graça da mesma fé e amor que tanto marcaram o 
relacionamento entre Mãe e Filho. 

 

4º 
Mistério 

Luminoso 

No quarto mistério contemplamos a Transfiguração de Jesus no Monte Tabor Leitura: Mt. 17, 1-8 

 Meditação: Ao transfigurar-se diante dos três Apóstolos, Jesus fortaleceu a nossa esperança na 
vida eterna, animando-nos a suportar bem os sofrimentos e provações nesta Terra. Sabendo nós 
a glória que nos aguarda, temos mais paciência no meio das tribulações. Será com esse fulgor a 
nossa ressurreição no dia do Juízo.  
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Por este mistério, peçamos, por intercessão da Santíssima Virgem a graça de nunca perdermos a 
convicção da glória que está reservada para os que perseverarem, a fim de jamais desanimarmos 
ao longo da nossa existência. 

 

 

5º 
Mistério 

Luminoso 

No quinto mistério contemplamos a Instituição da Eucaristia na Última Ceia                                             
Leitura: Mt. 26, 26-29  

Meditação: Que mais poderia ter-nos dado Jesus? Fez-se comida e bebida para podermos 
participar eternamente na sua própria vida. Desceu do mais alto dos Céus assumindo a 
substância do pão e do vinho para elevar-nos ao convívio de Deus. Ao comungarmos, 
assemelhamo-nos a Maria, por alguns momentos, possuindo o Corpo, Sangue, Alma e Divindade 
de Jesus nas nossas entranhas.  

Por este mistério, peçamos a Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento a graça de crescer 
ardorosamente na devoção eucarística, e de jamais perdermos a oportunidade de comungar 
sempre com grande fé, esperança e amor. 

 

MISTÉRIOS DOLOROSOS  

 

 

1º 
Mistério 
Doloroso 

No primeiro mistério contemplamos a oração e Agonia de Nosso Senhor Jesus Cristo no Horto 
Leitura: Lc 22, 39-46  

Meditação: Cheio de caridade, Nosso Senhor ofereceu-se aos desígnios do Pai Eterno, que 
aceitou de bom grado a oferta do sacrifício do seu Divino Filho pela Redenção dos homens. O 
Divino Cordeiro anteviu as acerbas dores que Lhe estavam reservadas para padecer no corpo e 
na alma, por causa dos nossos pecados, das nossas misérias, sacrilégios, maldades e ingratidões. 
Tão acabrunhadora foi esta visão que dos Seus poros brotou sangue e abismou o seu espírito 
numa tristeza mortal. Contudo, Ele estava decidido a entregar a vida na Cruz, para cumprir a 
vontade do Pai e alcançar a nossa salvação, pela qual ardentemente suspirava.  

Neste Mistério, peçamos a Nossa Senhora uma perfeita contrição dos nossos pecados. 

 

2º 
Mistério 
Doloroso 

No segundo mistério contemplamos a Flagelação de Nosso Senhor Jesus Cristo                                      
Leitura: Jo 18, 33-40; 19, 1  

Meditação: Tornando-se voluntariamente devedor das nossas culpas, Jesus sujeitou-se ao 
humilhante e vergonhoso castigo da flagelação, reservado aos escravos. Despojado das suas 
vestes, o Divino Redentor abraçou-se à coluna na qual O ataram, e foi então açoitado de maneira 
tão cruel, que o seu corpo santíssimo ficou completamente dilacerado.  

Neste Mistério, peçamos a Maria Santíssima a mortificação de nossos sentidos. 

 

 

3º 
Mistério 
Doloroso 

No terceiro mistério contemplamos a Coroação de Espinhos de Nosso Senhor Jesus Cristo 
Leitura: Mc 15, 16-20  

Meditação: Rei e Deus verdadeiro, Jesus, depois de ter o seu sacratíssimo corpo destroçado 
pelos açoites dos algozes, sofreu na sua fronte adorável o tormento dos espinhos. Esse suplício, 
por si só tão doloroso, foi acompanhado de outros, como bofetadas, escarros, sarcasmos e 
blasfémias dos soldados, segundo atestam os evangelistas: “E despindo-O, vestiram-Lhe um 
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manto de púrpura. E tecendo uma coroa de espinhos puseram-Lha sobre a cabeça, e uma cana 
na mão direita. E dobrando o joelho diante dEle escarneciam-No, dizendo: Salve, rei dos judeus! 
E cuspindo n’Ele, tomavam a cana e davam-Lhe golpes na cabeça” (Mt. 27, 28-30).  

Neste Mistério, peçamos a Nossa Senhora o desprezo das glórias mundanas. 

 

 

4º 
Mistério 
Doloroso 

No quarto mistério contemplamos Jesus Cristo com a Cruz às costas, a caminho do Calvário 
Leitura: Lc 23, 26-32  

Meditação: Nosso Senhor Jesus Cristo, logo depois de ter sido condenado por Pilatos, tomou a 
cruz sobre os ombros para levá-la ao Calvário e nela morrer crucificado. Ele carregou-a sem 
manifestar qualquer repugnância. Antes, abraçou-a com amor indizível, porque desejava arvorar 
bem alto o estandarte sob o qual haveriam de se alistar os seus seguidores nesta Terra; porque, 
sob o peso dela, alcançava a nossa salvação; porque, com o seu exemplo, dava-nos forças para 
abraçarmos a nossa própria cruz, para vencermos os sacrifícios desta vida, a fim de com Ele 
partilharmos depois o Reino dos Céus.  

Por este Mistério, peçamos a Nossa Senhora a paciência, a coragem e a fortaleza necessárias 
para carregarmos todas as nossas cruzes. 

 

 

5º 
Mistério 
Doloroso 

No quinto mistério contemplamos a Crucifixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo                      
Leitura: Jo 19, 25-30  

Meditação: Chegado ao alto do Calvário, Nosso Senhor Jesus Cristo foi despojado da sua túnica e 
pregado no madeiro, no qual padeceria o suplício de uma morte lenta e atroz. O Redentor 
cravado na cruz foi um espectáculo que comoveu o Céu e a Terra. Um Deus omnipotente, Senhor 
de tudo, expirando num patíbulo infame, condenado qual malfeitor entre dois ladrões! 
Surpreendente espectáculo de amor e misericórdia de um Deus que oferece e dá a vida para 
redimir as suas criaturas. Estava junto à cruz de Jesus sua Mãe, que, longe de abandoná-Lo no 
cimo do Gólgota, acercou-se ainda mais do Filho moribundo, para assisti-Lo, confortá-Lo e unir-se 
a Ele na consumação do seu holocausto.  

Neste Mistério, peçamos à Virgem Santíssima a conversão dos pecadores, a perseverança dos 
justos e o alívio das almas do Purgatório. 

 

MISTÉRIOS GLORIOSOS  

 

 

1º 
Mistério 
Glorioso 

No primeiro mistério contemplamos a gloriosa Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo 
Leitura: Jo 20, 11-18  

Meditação: Nosso Senhor triunfou sobre a morte e o pecado. Redimido o género humano, 
franqueadas novamente para nós as portas do Céu, a alma sacratíssima de Jesus reúne-se ao seu 
adorável corpo no sepulcro, de onde sai para aparecer à sua Santa Mãe, às santas mulheres, aos 
Apóstolos e discípulos.  

Neste Mistério, peçamos a Maria Santíssima o amor a Deus e o fervor no seu serviço. 
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2º 
Mistério 
Glorioso 

No segundo mistério contemplamos a Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo Leitura: At 1, 6-11  

Meditação: Depois de prometer a Nossa Senhora e aos Apóstolos a vinda do Espírito Santo, 
Nosso Senhor elevou-se por seu próprio poder até ao Céu empíreo, onde foi recebido com 
pompas divinas pelo Pai Eterno e toda a corte celestial. A Ele foi dado assento à direita do 
Altíssimo, de onde voltará em toda a sua glória e majestade, para julgar os vivos e os mortos. 

 Neste Mistério, peçamos à Santíssima Virgem um ardente desejo do Céu, nossa verdadeira 
pátria. 

 

 

3º 
Mistério 
Glorioso  

No terceiro mistério contemplamos a descida do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os 
Apóstolos Leitura: At 2, 1-8  

Meditação: Nossa Senhora e os Apóstolos reuniram-se no Cenáculo por ocasião da festa de 
Pentecostes. De súbito, enquanto dirigiam ao Céu fervorosas orações, ouviu-se um ruído como 
de um vento impetuoso, que encheu toda a casa. Em seguida, apareceram uma espécie de 
línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. No mesmo instante ficaram cheios do 
Espírito Santo, que assim os visitava com a sua força e poder. Mais do que todos, foi Nossa 
Senhora honrada com uma plenitude de graças, elevando a um grau inimaginável a perfeição e a 
formosura da sua alma imaculada. Abrasados no amor a Deus e ao próximo, confirmados na Fé, 
esclarecidos pelos dons da Sabedoria e Ciência, os Apóstolos dão início à pregação do Evangelho 
e à difusão da Igreja pelo mundo.  

Neste Mistério, peçamos a Nossa Senhora a abundância do Espírito Santo em nossas almas. 

 

 

4º 
Mistério 
Glorioso  

No quarto mistério contemplamos a Assunção de Nossa Senhora aos Céus em corpo e alma 
Leitura: Ap 12, 1-10  

Meditação: Maria Santíssima, cumprida a sua missão nesta Terra, e toda ardente do desejo de se 
unir ao seu adorável Filho na eternidade, adormeceu suavemente no Senhor. Não foi a morte 
vestida de luto e tristeza, mas antes o amor divino, que adornado de luz e alegria veio romper o 
fio de tão nobre vida. E sem que o seu corpo virginal sofresse as injúrias da corrupção, também 
Ela ressuscitou e foi levada gloriosamente aos Céus, de onde saiu a recebê-La Jesus, com a bem-
aventurada companhia dos Anjos e dos Santos. Maria entra na morada celeste. Toda formosa e 
resplandecente, como a bendita entre todas as mulheres, a cheia de graça, a predilecta de Deus, 
a imaculada, a mais bela de todas as criaturas. Neste Mistério, peçamos à Santíssima Virgem uma 
ardorosa e terna devoção a tão boa Mãe. 

 

5º 
Mistério 
Glorioso  

No quinto mistério contemplamos a coroação de Nossa Senhora como Rainha dos Céus e da 
Terra Litura: Ap. 11, 19; 12, 1  

Meditação: Nossa Senhora é exaltada pela Santíssima Trindade. As três divinas Pessoas, 
oferecendo-Lhe o trono colocado à destra de Jesus, declararam-Na Rainha universal dos Céus e 
da Terra. Em meio ao júbilo de toda a corte celeste o Pai Eterno coroou-A, comunicando-Lhe a 
sua omnipotência; o Filho, a sua sabedoria; e o Espírito Santo, o seu amor. Galardoada com esse 
tríplice diadema, Nossa Senhora, Soberana e Mãe compassiva, começa a estender sobre nós, 
filhos e vassalos dEla, a inesgotável abundância das suas misericórdias. Neste Mistério, peçamos 
a Maria Santíssima a perseverança na graça e a coroa da glória. 

 


