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ORAÇÃO SALESIANA EM TEMPO DE PANDEMIA 

 “o terço: começar o mês de maio saudando maria  

 

1. Ambiente  
Preparar uma vela e uma imagem de Nossa Senhora 
 

2. PREPARANDO O CORAÇÃO 
Neste primeiro dia do mês de maio, abertura do 
mês mariano, o nosso coração salesiano se enche 
de renovada esperança. Em tempos difíceis como 

estes, nos aproximamos amis de Deus e nos comprometemos de vivenciar sua 
Palavra também quando tudo isso passar. Hoje também celebramos São José 
operário, trazemos no coração tantos trabalhadores (as), mas, também os muitos 
desempregados de hoje, desta pandemia. Também é a I sexta do Mês, 
tradicionalmente recordamos o coração amoroso de jesus por nós. São muitos os 
motivos que não nos deixam desanimar.  
No último dia 25, o Santo Padre, o Papa Francisco, em comunhão com todos nós, 
ofereceu duas propostas de oração a Nossa Senhora a serem rezadas ao final do 
terço. E nós, atendendo docilmente ao seu solícito coração de pastor, rezaremos 
juntos. 
 

3. abertura do terço bíblico 
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
Creio em Deu Pai... 
Pai Nosso e três Ave-Marias 
 

4. contemplando os mistérios gloriosos  
Rezar cada citação bíblica antes do Pai Nosso e das Ave Marias 
Rezaremos os mistérios gloriosos, por conta do Tempo Pascal 

 
PRIMEIRO MISTÉRIO: RESSURREIÇÃO DE JESUS 

Eis que se fez um grande tremor de terra; um anjo do Senhor desceu do Céu, 
revolveu a pedra e se assentou sobre ela. (Mt 28,2) - Pai-Nosso...  
1. Não está aqui, ressuscitou como havia predito! (Mt 28,6) - Ave-Maria...  
2. Saíram correndo, com medo e com grande alegria, e foram anunciar aos 
discípulos (Mt 28,8) - Ave-Maria...  



3. Os discípulos ficaram cheios de alegria, ao verem o Senhor (Jo 20.20) - Ave-
Maria...  
4. “De que estais falando enquanto caminhais?” (Lc 24,17) - Ave-Maria...  
5. “Ficai conosco, porque cai a tarde e a noite se aproxima” (Lc 24,29) - Ave-
Maria...  
6. Pôs-se à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu-o, e lhes deu. (Lc 24,30) - Ave-
Maria...  
7. “A paz esteja com vocês!” (Jo 20,19) - Ave-Maria...  
8. Olhem para minhas mãos e meus pés: sou eu mesmo!” (Lc 24,39) - Ave-Maria...  
9. Onde esta, ó morte, a tua vitória? (1 Cor 15,55) - Ave-Maria...  
10. “Eis que estarei com vocês todos os dias, até o fim do mundo”. (Mt 28,20) - 
Ave-Maria... 
 

SEGUNDO MISTÉRIO: ASCENSÃO DE JESUS 

“Eu enviarei aquele que meu Pai prometeu” (Lc 24,49) - Pai-Nosso...  
1. “Permanecei na cidade até que sejais revestidos do vigor do Alto” (Lc 24,49) - 
Ave-Maria...  
2. Levou-os em seguida para Betânia (Lc 24,50) - Ave-Maria...  
3. Erguendo as mãos, abençoou-os (Lc 24,50) - Ave-Maria...  
4. E enquanto os abençoava, afastou-se deles (Lc 24,51 ) - Ave-Maria...  
5. E foi-se elevando para o Céu (Lc 24,51) - Ave-Maria...  
6. Elevou-se e uma nuvem o ocultou (At 1,9) - Ave-Maria...  
7. Cristo está sentado à direita de Deus (Col 3,1) - Ave-Maria...  
8. Os discípulos foram pregar por toda a parte (Mc 16,20) - Ave-Maria...  
9. Cooperando o Senhor com eles (Mc 16,20) - Ave-Maria...  
10. E provava que seu ensinamento era verdadeiro por meio dos sinais (milagres) 
que lhes dava. (Mc 16,20) - Ave-Maria... 
 

TERCEIRO MISTÉRIO: VINDA DO ESPÍRITO SANTO 

Convém a vós que eu vá (Jo 16,7) - Pai-Nosso...  
1. “Se eu não for. não vira a vós o Consolador” (Jo 16,7) - Ave-Maria...  
2. “Mas se eu for, eu vô-lo enviarei” (Jo 16,7) - Ave-Maria...  
3. “Muitas coisas tenho ainda a dizer-vos, que não sois capazes de compreender 
agora” (Jo 16,12) - Ave-Maria...  
4. “Quando ele vier, o Espírito da verdade, conduzir-vos-á à verdade completa” (Jo 
16,13) - Ave-Maria...  
5. “Hei de enviar-vos aquele que meu Pai prometeu” (Lc 24,49) – Ave Maria... 6. 
“Permanecei na cidade até que sejais revestidos do vigor do Alto” (Lc 24,49) - Ave-
Maria...  
7. Todos eles perseveraram unanimemente na oração (At 1.14) - AveMaria...  
8. Juntamente com Maria, Mãe de Jesus (At 1,14) - Ave-Maria...  



9. E ficaram todos cheios do Espírito Santo (At 2,4) - Ave-Maria...  
10. O Espírito nos ajuda se reconhecemos que somos fracos. (Rm 8.26) - Ave-
Maria... 

 
QUARTO MISTÉRIO: ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA 

Filhas de reis saem ao teu encontro (Sl 44,10) - Pai-Nosso...  
1. Teu favor imploram os grandes do povo (Sl 44,13) - Ave-Maria...  
2. Recordarão o teu nome por todas as gerações (Sl 44,18) - Ave-Maria...  
3. Os povos te louvarão pelos séculos dos séculos (Sl 44,18) - Ave-Maria...  
4. Ele por ti aniquilou os nossos inimigos (Jdt 13,17) - Ave-Maria...  
5. Nunca o teu louvor cessará de ser celebrado pelos homens (Jdt 13,19) - Ave-
Maria...  
6. Salvaste-nos da ruína em presença de nosso Deus (Jdt 13,20) - Ave Maria... 7. 
Quem subiração monte do Senhor? (Sl 23,3) - Ave-Maria...  
8. Quem permanecerá em seu santuário? (Sl 23,3) - Ave-Maria...  
9. Aquele que tiver as mãos inocentes e o coração puro (Sl 23,4) – Ave Maria... 10. 
Fez em mim grandes coisas o Todo-Poderoso. (Lc 1,49) - Ave-Maria... 
 

QUINTO MISTÉRIO: COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA 

Bendita sois entre as mulheres (Lc 1,42) - Pai-Nosso...  
1. Apareceu no Céu um grande sinal (Apoc 12,1) - Ave-Maria...  
2. Uma mulher revestida do sol (Apoc 12,1) - Ave-Maria...  
3. A lua debaixo dos seus pés (Apoc 12,1) - Ave-Maria...  
4. E na cabeça uma coroa de doze estrelas (Apoc 12,1) - Ave-Maria...  
5. Deus vos abençoou para sempre (Sl 44,3) - Ave-Maria...  
6. O povo vem com seus presentes (Sl 44,13) - Ave-Maria...  
7. Os grandes do povo imploram vosso favor (Sl 44,13) - Ave-Maria...  
8. Os que se guiam por mim não pecarão (Ecl 24,30) - Ave-Maria...  
9. Aqueles que me tornam conhecida terão a vida eterna (Ecl 24,31) - Ave-Maria...  
10. “Chamar-me-ão bem-aventurada todas as gerações.” (Lc 1,48) - Ave-Maria... 
 

5. mistérios 
O Papa Francisco, no dia 25 de abril convidou a todos os fieis a rezarem estas duas 
orações ao final do santo terço. 
 

ORAÇÃO A MARIA I 

Ó Maria, 
Vós sempre resplandeceis sobre o nosso caminho 
como um sinal de salvação e de esperança. 
Confiamo-nos a Vós, Saúde dos Enfermos, 



que permanecestes, junto da cruz, associada ao sofrimento de Jesus, 
mantendo firme a vossa fé. 
Vós, Salvação do Povo Romano, 
sabeis do que precisamos 
e temos a certeza de que no-lo providenciareis 
para que, como em Caná da Galileia, 
possa voltar a alegria e a festa 
depois desta provação. 
Ajudai-nos, Mãe do Divino Amor, 
a conformar-nos com a vontade do Pai 
e a fazer aquilo que nos disser Jesus, 
que assumiu sobre Si as nossas enfermidades 
e carregou as nossas dores 
para nos levar, através da cruz, 
à alegria da ressurreição. Amém. 
À vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus; 
não desprezeis as nossas súplicas na hora da prova 
mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. 
(Carta do Papa Francisco para o mês de maio de 2020) 
 

ORAÇÃO A MARIA II 

«À vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus». 
Na dramática situação atual, carregada de sofrimentos e angústias que oprimem o 
mundo inteiro, recorremos a Vós, Mãe de Deus e nossa Mãe, refugiando-nos sob a 
vossa proteção. 
Ó Virgem Maria, volvei para nós os vossos olhos misericordiosos nesta pandemia 
do coronavírus e confortai a quantos se sentem perdidos e choram pelos seus 
familiares mortos e, por vezes, sepultados duma maneira que fere a alma. 
Sustentai aqueles que estão angustiados por pessoas enfermas de quem não se 
podem aproximar, para impedir o contágio. Infundi confiança em quem vive 
ansioso com o futuro incerto e as consequências sobre a economia e o trabalho. 
Mãe de Deus e nossa Mãe, alcançai-nos de Deus, Pai de misericórdia, que esta dura 
prova termine e volte um horizonte de esperança e paz. Como em Caná, intervinde 
junto do vosso Divino Filho, pedindo-Lhe que conforte as famílias dos doentes e 
das vítimas e abra o seu coração à confiança. 
Protegei os médicos, os enfermeiros, os agentes de saúde, os voluntários que, 
neste período de emergência, estão na vanguarda arriscando a própria vida para 
salvar outras vidas. Acompanhai a sua fadiga heroica e dai-lhes força, bondade e 
saúde. 



Permanecei junto daqueles que assistem noite e dia os doentes, e dos sacerdotes 
que procuram ajudar e apoiar a todos, com solicitude pastoral e dedicação 
evangélica. 
Virgem Santa, iluminai as mentes dos homens e mulheres de ciência, a fim de 
encontrarem as soluções justas para vencer este vírus. 
Assisti os Responsáveis das nações, para que atuem com sabedoria, solicitude e 
generosidade, socorrendo aqueles que não têm o necessário para viver, 
programando soluções sociais e económicas com clarividência e espírito de 
solidariedade. 
Maria Santíssima tocai as consciências para que as somas enormes usadas para 
aumentar e aperfeiçoar os armamentos sejam, antes, destinadas a promover 
estudos adequados para prevenir catástrofes do género no futuro. 
Mãe amadíssima, fazei crescer no mundo o sentido de pertença a uma única 
grande família, na certeza do vínculo que une a todos, para acudirmos, com 
espírito fraterno e solidário, a tanta pobreza e inúmeras situações de miséria. 
Encorajai a firmeza na fé, a perseverança no serviço, a constância na oração. 
Ó Maria, Consoladora dos aflitos, abraçai todos os vossos filhos atribulados e 
alcançai-nos a graça que Deus intervenha com a sua mão omnipotente para nos 
libertar desta terrível epidemia, de modo que a vida possa retomar com 
serenidade o seu curso normal. 
Confiamo-nos a Vós, que resplandeceis sobre o nosso caminho como sinal de 
salvação e de esperança, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Amém. 
(Carta do Papa Francisco para o mês de maio de 2020) 
  

6. Boa Noite 
Irmã Claudiane, FMA 
Peça a bênção a seus pais, ou avós ou pessoas mais velhas que você. Deseje Boa noite.  
Respeite um silêncio orante em família. 
 
 

 

LIVE, sexta-feira, 01/05 às 21h 

salesianosne 
 

 


