
 

 

 

 

Sociedade das Ciências Antigas 

 
 

Sobre o Terço 
 

 
 

1.Porque rezar: 

 

Rezar o terço é apenas uma forma de orar a Deus. Sabemos que Maria intercedeu junto a Jesus pelos 

noivos na boda de Caná e apesar de Jesus ter respondido "Mulher, ainda não chegou a minha hora", 

Maria insistiu e obteve de seu filho o primeiro milagre. Podemos "oferecer" as orações como 

agradecimento, louvor a Deus, a Santíssima Trindade, a Maria. Podemos pedir durante as orações 

que Maria interceda junto a Jesus por um doente, amigo, parente, necessitado, preso, ou até por nós 

mesmos. 

 

2.Como rezar: 

 

O terço é a terça parte de um rosário que contém 15 dezenas de Aves Marias, portanto o terço tem 50 

Aves Marias. A cada dezena contemplamos um "Mistério", uma passagem da vida de Cristo ou de 

Maria. O que é "contemplar"? - Significa ver com o coração, imaginar e amar o gesto e seu 

significado. Quando contemplamos o Anjo anunciando a Maria que Ela daria a luz a um Filho ..., 

imaginamos o quanto significou aquele "SIM", o que o povo iria dizer, o que José iria pensar. 

Passamos então a pensar quantas vezes dizemos "Não" a Deus. 

 

Para iniciarmos a oração (1) rezamos o CREDO, significa que acreditamos em Deus, em Cristo, no 

Espirito Santo, na Santa Ecclesia, nos Santos, na vida eterna, etc. Depois oramos (2) um Pai Nosso e 

Três Aves Marias (3) em Louvor a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Oferecemos as 

orações que iremos começar (4) e a partir daí iniciamos um a um os mistérios. Para cada um deles 

rezamos um Pai Nosso (5 e 8), dez Aves Marias (6) e um Glória (7). 

 

Encerramos rezando uma Salve Rainha. 

 

O "Ideal" seria rezar um rosário por dia, contudo devido aos problemas dessa vida agitada podemos 

rezar um terço somente. Ficou-se estipulado que todo o mundo estaria contemplando os mesmos 

mistérios todos os dias, assim nas segundas e quartas contemplamos os mistérios gozosos, terças e 

sextas os mistérios dolorosos e quintas, sábados e domingos os mistérios gloriosos. 

 

Terço, Mistérios Gozosos - Segunda e Quarta Feira 
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Terço, Mistérios Dolorosos - Terça e Sexta Feira 

Terço, Mistérios Gloriosos – Quinta Feira Sab e Dom 

 

 
Orações do Terço 

 

Credo 

 

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,  

está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso,  

donde 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 e na vida eterna.  

Amém. 

 

Pai Nosso 

 

Pai nosso que estais nos céus,  

santificado seja o Vosso nome;  

venha a nós o Vosso reino,  

seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu;  

o pão nosso de cada dia nos dai hoje;  

perdoai-nos as nossas ofensas,  

assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido;  

e não nos deixeis cair em tentação 

mas livrai-nos do mal.  

Amém. 
 

Ave Maria 

 

Ave Maria, cheia de graça,  

o Senhor é convosco;  

bendita sois vós entre as mulheres,  

e bendito é o fruto do Vosso ventre, Jesus.  

Santa Maria, Mãe de Deus,  

rogai por nós, pecadores,  

agora e na hora de nossa morte.  

Amém. 

 

Glória 

 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.  

Como era no princípio, 

agora e sempre.  

Amém. 
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COMO REZAR O TERÇO 

 

1. OFERECIMENTO 

 

Divino JESUS nós vos oferecemos este terço que vamos rezar meditando nos mistérios da nossa 

Redenção. Concedei-nos, por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, as virtudes 

que nos são necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganharmos as indulgências desta santa devoção. 

 

2. CREDO 

 

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 a mansão dos mortos; ressuscitou ao 

terceiro dia; subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo Poderoso donde há de vir 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. Amém! 

 

3. PAI NOSSO 

 

Pai Nosso, que estais no Céu. Santificado seja o Vosso nome, venha à nós o Vosso reino, seja feita a 

Vossa Vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos daí hoje; perdoai-nos as 

nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em 

tentação, mas livrai-nos do mal. Amém!  

 

4. AVE MARIA 

 

Reza-se 3 vezes. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres 

e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus - Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora 

e na hora de nossa morte. Amém! 

 

5. JACULATÓRIAS 

 

GLÓRIA AO PAI, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém! 
   

O! MEU JESUS, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o Céu e socorrei 

principalmente as que mais precisarem. Amém! 

   

MÃE DE DEUS, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da Vossa Chama de amor 

agora e na hora de nossa morte. Amém! 

 

6 - MISTÉRIOS 

 

Em cada Mistério, reza-se 1 Pai Nosso, 10 Ave Marias e Jaculatórias. Se desejar faça a contemplação 

(item 9). 

 

7 - AGRADECIMENTO 

 

Infinitas Graças vos damos, Soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas 

mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo e para 

mais vos agradar vos saudamos com uma Salve Rainha. 

 

8 - SALVE RAINHA 
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Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve! A vós bradamos, os 

degradados filhos de Eva; a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, 

advogada nossa esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro nos mostrai 

a Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó Clemente, ó Piedosa, ó Doce, sempre Virgem Maria. 

 

-  Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. AMÉM. 

 

9 - CONTEMPLAÇÃO DOS MISTÉRIOS 

 

MISTÉRIOS GOSOSOS - (Segundas e Quintas Feiras) 

 

1º - No primeiro mistério contemplamos a ANUNCIAÇÃO do Arcanjo São Gabriel à Nossa Senhora. 

Lucas 1, 26-38 

 

2º - No segundo mistério contemplamos a VISITAÇÃO de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. 

Lucas 1, 39-56 

 

3º - No terceiro mistério contemplamos o NASCIMENTO do Menino Jesus em Belém. Lucas 2, 1-

21 

 

4º - No quarto mistério contemplamos a APRESENTAÇÃO do Menino Jesus no templo e a 

Purificação de Nossa Senhora. Lucas 2, 22-40 

 

5º - No quinto mistério contemplamos a PERDA e o ENCONTRO do Menino Jesus no templo. Lucas 

2, 41-52 

 

Mistérios Dolorosos - (Terças e Sextas Feiras) 

 

1º - No primeiro mistério contemplamos a AGONIA de Cristo Nosso Senhor quando suou sangue no 

horto. Lucas 22, 39-46 

 

2º - No segundo mistério contemplamos a FLAGELAÇÃO de Jesus Cristo atado à coluna. João 18, 

19-23; 19, 1-3 

 
3º - No terceiro mistério contemplamos a COROAÇÃO de espinhos de Nosso Senhor JESUS 

CRISTO. João 19, 2-5 

 

4º - No quarto mistério contemplamos Jesus Cristo CARREGANDO A CRUZ para o Calvário. João 

19.17 

 

5º - No quinto mistério contemplamos a CRUCIFIXÃO e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas 

23, 33-46 

 

MISTÉRIOS GLORIOSOS (Quartas, Sábados e Domingos) 

 

1º - No primeiro mistério contemplamos a RESSURREIÇÃO de Cristo Nosso Senhor. Mateus 28, 

1-10 

 

2º - No segundo mistério contemplamos a ASCENÇÃO de Nosso Senhor ao Céu. Lucas 24, 50-53 

 

3º - No terceiro mistério contemplamos a VINDA do Espírito Santo sobre os Apóstolos reunidos com 

Maria Santíssima no Cenáculo em Jerusalém. Atos 2, 1-13 

 

4º - No quarto mistério contemplamos a ASSUNÇÃO de Nossa Senhora ao Céu. Dogma de Fé 
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5º - No quinto mistério contemplamos a COROAÇÃO de Nossa Senhora no Céu como Rainha de 

todos os anjos e santos. AMÉM. Dogma de Fé 

 

ORAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 

 

Vinde Espírito Santo, 

enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do Vosso amor. 

Enviai Senhor, o Vosso Espírito e tudo será criado e renovais a face da terra. 

Oremos: Oh! Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis 

com as luzes do Espírito Santo, 

fazei que apreciamos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, 

e gozemos sempre de Sua consolação. 

Por Cristo Senhor Nosso. 

Amém. 

 

UM TESTEMUNHO VERÍDICO SOBRE O TERÇO 

          

Havia uma senhora muito simples que vendia verduras nas vizinhanças. Certo dia, Tecoã, como era 

conhecida, foi vender verduras na casa de um incrédulo e perdeu seu terço no jardim. Passados alguns 

dias, Tecoã voltou à esta casa e o incrédulo zombando dela diz: 

 

- Você perdeu seu Deus? 

 

Ela humildemente respondeu: 

- Eu, perder meu Deus? Nunca. 

 

Então ele pegou o terço e lhe disse: 

- Não é este o seu Deus? 

 

Ela lhe respondeu: 

Graças a Deus o senhor encontrou o meu terço, muito obrigada. 

 

Ele retrucou: 
- Por que você não troca este cordão com estas sementinhas pela Bíblia? 

 

Ela tentou argumentar: 

-Porque a Bíblia eu não sei ler, e com o terço eu medito toda a palavra de Deus e a guardo no meu 

coração. 

 

Ele perguntou: 

- Medita a palavra de Deus? Como assim? Poderia me dizer? 

 

Posso sim, respondeu Tecoã e pegando no terço disse: 

 

- Quando eu pego na cruz, lembro-me que o Filho de Deus derramou todo o seu sangue pregado numa 

cruz para salvar a humanidade. Esta primeira conta grossa me lembra que há um só Deus Onipotente. 

Estas três contas pequenas me lembram as três pessoas da Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito 

Santo. Esta conta grossa me faz lembrar a oração que o Senhor mesmo nos ensinou, que é o Pai 

Nosso. O terço tem cinco mistérios que fazem as cinco chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo cravado 

na cruz, e cada mistério tem dez Ave Maria, que me fazem lembrar os dez mandamentos que o Senhor 

Jesus Cristo mesmo escreveu nas tábuas de Moisés .O Rosário de Nossa Senhora tem quinze 

mistérios, que são: os 5 gozosos, 5 dolorosos e 5 gloriosos. De manhã quando levanto para iniciar 

minha luta do dia eu rezo os gozosos, lembrando-me do humilde lar de Maria de Nazaré. No meio do 



Artigo – Sobre o Terço                                           Sociedade das Ciências Antigas                                             6 

 

dia, no meu cansaço e na fadiga do trabalho eu rezo os mistérios dolorosos, que me fazem lembrar a 

dura caminhada de Jesus Cristo para o Calvário. Quando chega o fim do dia com as lutas todas 

vencidas eu rezo os mistérios gloriosos, que me fazem lembrar que Jesus venceu a morte para dar a 

salvação a toda a humanidade. E agora me diga onde está a idolatria?  

 

O incrédulo, depois de ouvir tudo isto disse: 

 

- Eu não sabia disso, ensina-me Tecoã, a rezar o terço. 

 

 
 

FIM 


