
 
 

A vós, 
São José, 

recorremos em nossa tribulação  
e, depois de ter implorado o auxílio  

de Vossa Santíssima Esposa,  
cheios de confiança solicitamos o vosso patrocínio.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



INTRODUÇÃO À ORAÇÃO 
 
Em nome do Pai  
e do Filho  
e do Espírito Santo.  
Amen. 
 
Deus, vinde em nosso auxílio. 
Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. 
 
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 
Como era no início, agora e sempre. 
Amen. 
 
  
Neste momento de emergência sanitária, a Igreja italiana reza e convida a rezar por 
todo o país. Fazemo-lo neste dia dedicado à festa de São José, esposo da Santíssima 
Virgem Maria, padroeiro da Igreja universal, convidando cada família, cada fiel, cada 
comunidade religiosa a rezar o terço em casa.  
 
Contemplamos os Mistérios da Luz para viver esta oração como "uma verdadeira 
introdução às profundezas do Coração de Cristo, um abismo de alegria e luz, de dor 
e glória" (São João Paulo II).  
 
Na realidade, é todo o mistério de Cristo que é luz. Ele é "a luz do mundo" (Jo 8,12) 
e nós queremos segui-lo, como discípulos, sabendo que aqueles que o seguem "não 
caminharão nas trevas, mas terão a luz da vida".  
 
Neste tempo de tristeza, sofrimento e incerteza, queremos contemplar o Rosto 
luminoso e transfigurado de Cristo, para que ele disperse, juntamente com o pecado, 
as trevas do contágio e da morte.  
 
Ao seu Rosto e ao seu Coração leva-nos Maria, Mãe de Deus, saúde dos enfermos, aos 
quais nos dirigimos com a oração do Rosário, sob o olhar amoroso de São José, 
Guardião da Sagrada Família e das nossas famílias.  
 
Deixamo-nos acompanhar também pelo primeiro testemunho de São Francisco de 
Assis e pelas orações de Santa Catarina de Sena, padroeira da Itália, exemplos de 
vida luminosa e dos nossos intercessores.  
 
Um simples sinal manifesta a nossa comunhão neste tempo de oração: nas janelas 
das nossas casas, esta noite, exibimos um pequeno pano branco ou uma vela acesa, 
sinais de esperança e a luz da fé. Das nossas habitações a súplica dos seus filhos sobe 
ao Pai, para que o Senhor, bom e misericordioso, dê a força do seu Espírito aos 
médicos e aos trabalhadores da saúde, ilumine os buscadores, guie os governantes, 
infunda os corpos dos idosos e das crianças, dissipe o medo e dê a todos o consolo 
do seu Filho Jesus. 
 
 



INVOCAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO 
 

Vinde, ó santo Espírito, 
vinde, Amor ardente, 
acendei na terra 
vossa luz fulgente. 
 
Vinde, Pai dos pobres: 
na dor e aflições, 
vinde encher de gozo 
nossos corações. 
 

Benfeitor supremo 
em todo o momento, 
habitando em nós 
sois o nosso alento. 
 

Descanso na luta 
e na paz encanto, 
no calor sois brisa, 
conforto no pranto. 
 
Luz de santidade, 
que no Céu ardeis, 
abrasai as almas 
dos vossos fiéis. 
 

Sem a vossa força 
e favor clemente, 
nada há no homem 
que seja inocente. 
 

Lavai nossas manchas, 
a aridez regai, 
sarai os enfermos 
e a todos salvai. 
 

Abrandai durezas 
para os caminhantes, 
animai os tristes, 
guiai os errantes. 
 

Vossos sete dons 
concedei à alma 
do que em Vós confia: 
 

Virtude na vida, 
amparo na morte, 
no Céu alegria. Amen. 
 
(Texto da Sequência do Pentecostes) 



PRIMEIRO MISTÉRIO DE LUZ 

O Batismo de Jesus no Jordão 
 
 
Do Evangelho segundo Mateus  
Logo que Jesus foi batizado, saiu da água. Então, abriram-se os céus e Jesus viu o 
Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre Ele. E uma voz vinda do 
céu dizia: «Este é o meu Filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência».  
(Mt 3,16-17)  

 
Um dia, depois de ter implorado de todo o coração a misericórdia divina, [a 
Francisco] o Senhor revelou como ele deveria comportar-se... O grande amor que 
invadiu sua alma não permitiu que ele ficasse em silêncio; ... "Levarei a noiva mais 
nobre e bela que já viste, superior a todas as outras em beleza e sabedoria". E a 
verdadeira noiva é a verdadeira religião que ele abraçou (Tg 1,27); e o Reino dos 
Céus é o tesouro escondido (Mt 13,44) que ele procurou tão ardentemente. 
(Da Vida diante do Irmão Thomas de Celano, 7, FF 331) 
 
Ó Deus, eu vejo em ti, o amor que te impeliu.  
para abrir o olhar da tua misericórdia sobre nós, 
por quem enviaste o Verbo,  
o teu Filho unigénito, Palavra encarnado,  
oculto na nossa carne miserável  
e revestido com a nossa mortalidade. 
E tu, Jesus Cristo, nosso redentor, Palavra amor,  
... da grande guerra que o homem teve com Deus.  
fizeste uma grande paz,  
obedecendo até à morte na cruz.  
Senhor, tem piedade de mim. 
(Santa Catarina de Sena) 
 
Rezemos por todas as famílias do nosso país  
e por toda a humanidade. 
Rezemos pelos avós e por todos os idosos,  
pelos pais, pelos jovens e por todas as crianças. 
 
Pai nosso... 
Ave Maria... 
Glória ao Pai... 
 
 

  



SEGUNDO MISTÉRIO DE LUZ 

As bodas de Caná 
 
 
Do Evangelho segundo João  
No terceiro dia realizou-se um casamento em Caná da Galileia e estava lá a Mãe de 
Jesus. Jesus e os seus discípulos foram também convidados para o casamento. A 
certa altura faltou o vinho. Então a Mãe de Jesus disse-Lhe: «Não têm vinho». Jesus 
respondeu-Lhe: «Mulher, que temos nós com isso? Ainda não chegou a minha hora». 
Sua Mãe disse aos serventes: «Fazei tudo o que Ele vos disser». 
(Jo 2,1-5)  

 
Francisco, querendo um dia ir a um eremitério para dedicar-se à contemplação, 
obteve de um camponês pobre a licença para usar seu burro. ... O camponês que 
seguia o santo... antes de chegar à ermida, sentia menos sede... Francisco, sempre 
compassivo para com os aflitos... ajoelhado no chão, levantava as mãos para o céu e 
não parava de rezar até se sentir realizado. "Vinde depressa", gritou ele ao 
camponês, "ali encontrareis água viva, que o Cristo misericordioso agora brotou da 
rocha para saciar a vossa sede". Maravilhosa vontade de Deus! ... Nunca tinha 
existido um riacho naquele lugar, nem estava lá depois. 
(Da Segunda Vida do Irmão Thomas de Celano, 46, FF 632) 

 
Não ligues, Eterna Bondade, às nossas misérias;  
...mas peço-te pela tua infinita misericórdia:  
Abre o olhar da tua clemência e piedade.  
e olha para a tua única esposa... 
E dá-lhe um coração novo.  
que cresça sempre na graça. 
(Santa Catarina de Sena) 

 
Rezemos por aqueles que são chamados a cuidar de outros,  
pelos médicos e profissionais de saúde,  
por aqueles que estão sobrecarregados de cansaço  
e por aqueles que enfrentam com coragem estas horas cansativas. 
 
Pai nosso... 
Ave Maria... 
Glória ao Pai... 
  
 

  



TERCEIRO MISTÉRIO DE LUZ 

O Anúncio do Reino de Deus 
 
 
Do Evangelho segundo São Marcos  
Jesus partiu para a Galileia e começou a proclamar o Evangelho de Deus, dizendo: 
«Cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no 
Evangelho».  
(Mc 1,14-15)  

 
[Francisco] começou a pregar a penitência... A sua palavra era como fogo ardente, 
penetrava no fundo dos corações, enchendo a todos de admiração. [...] Antes de 
comunicar a Palavra de Deus ao povo, desejava-lhes a paz, dizendo: "Que o Senhor 
vos dê a paz!" (2 Ts 3,16). Esta paz sempre a anunciou sinceramente a homens e 
mulheres, a todos os que conheceu ou vinham ter com ele. Desta forma, obteve 
muitas vezes, com a graça do Senhor, para induzir os inimigos da paz e da sua 
própria salvação a tornarem-se eles próprios filhos da paz e desejosos da salvação 
eterna.  
(Da Vida Diante do Irmão Thomas de Celano, 23, FF 358-359)  

 
Ó doce amor! Ó Trindade eterna! 
Vira o olhar da tua misericórdia  
sobre as tuas criaturas.  
Eu sei que a misericórdia é própria de Ti,  
Para onde quer que eu me vire,  
é tudo o que consigo encontrar;  
e por isso eu grito... que tu dês misericórdia ao mundo. 
... Ó Deus eterno, diremos que Tu és o nosso doce Deus.  
que não quer nada mais do que a nossa santificação. 
(Santa Catarina de Siena) 

 
Rezemos por todos os nossos irmãos e irmãs doentes,  
especialmente neste momento 
por aqueles que sofrem do coronavírus e as suas famílias. 
Por aqueles que sofrem de solidão. 
Rezemos também pelos prisioneiros. 
 
Pai nosso... 
Ave Maria... 
Glória ao Pai... 
  
  



QUARTO MISTÉRIO DE LUZ 

A transfiguração de Jesus 
 
 
Do Evangelho segundo Mateus  
Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João seu irmão e levou-os, em 
particular, a um alto monte e transfigurou-Se diante deles: o seu rosto ficou 
resplandecente como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. 
(Mt 17,1-2)  

 
... [Francisco] apareceu a todos como um homem de outro mundo... realmente 
parecia que uma nova luz tinha sido enviada do céu naquele tempo para dissipar as 
trevas que tinham invadido a Terra a tal ponto que quase ninguém mais podia ver o 
caminho da salvação... então em pouco tempo a aparência de toda a região mudou e 
tornou-se mais risível. A longa seca acabou, e no campo a colheita cresce luxuriante. 
Mesmo a vinha não cultivada começou a cobrir-se de flores perfumadas e a 
amadurecer, pela graça do Senhor, os doces frutos do bem e da bondade. Por toda 
parte ressoam ações de graça e hinos de louvor. 
(Da Vida Diante do Irmão Thomas de Celano, 36-37, FF 383-384) 

 
Deus eterno, amor incalculável!  
Na tua luz eu vi a luz. 
...tu, ó Deus, és a soma e a eterna bondade,  
eu a morte e tu a vida, eu as trevas e tu a luz,  
tu infinito e eu acabei, eu doente e tu médico. 
Tu, por amor inefável, tiraste-me de ti,  
e tu atrais-nos a todos a ti por graça. 
...que o Senhor tenha piedade de mim. 
(Santa Catarina de Siena) 

 
Oremos pelos governantes e por aqueles que são chamados  
para tomar decisões importantes para o bem de todos. 
Rezemos pelos investigadores científicos. 
 
Pai nosso... 
Ave Maria... 
Glória ao Pai... 
  



QUINTO MISTÉRIO DE LUZ 

A instituição da Eucaristia 
 
 
Do Evangelho segundo Mateus  
Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, recitou a bênção, partiu-o e deu-o aos 
discípulos, dizendo: «Tomai e comei: Isto é o meu corpo». Tomou em seguida um 
cálice, deu graças e entregou-lho, dizendo: «Bebei dele todos, porque este é o meu 
sangue, o sangue da aliança, derramado pela multidão, para remissão dos pecados. 
(Mt 26,26-28)  

 
Como quando desceu para o ventre da Virgem... Todos os dias descia do seio do Pai 
sobre o altar para as mãos do sacerdote. E assim como se mostrou aos santos 
apóstolos na verdadeira carne, assim também agora se mostra a nós nos pães 
consagrados. E assim como eles, com os olhos de seus corpos, só viam a carne d’Ele, 
mas, contemplando-o com os olhos do espírito, acreditavam que Ele era o mesmo 
Deus, assim também, vendo pão e vinho com os olhos do corpo, devemos ver e crer 
firmemente que este é o seu Corpo santíssimo e Sangue vivo e verdadeiro. 
(Dos Escritos de São Francisco, Admoestações I, FF 144) 

 
Ó Trindade eterna, amor incalculável!  
Se me chamas filha, eu digo Pai.  
E como te entregas a mim, comungando  
do corpo e do sangue do teu Filho único,  
por isso, por amor inestimável, peço-te...  
que Tu me faças comungar 
do corpo místico da Santa Igreja  
porque queres que a alma desfrute desta comida. 
(Santa Catarina de Siena) 

 
Rezemos pelo Papa Francisco,  
por todos os bispos, sacerdotes e diáconos. 
Oremos por toda a Igreja, por cada batizado.  
e por todos os homens e mulheres de boa vontade. 
 
Pai nosso... 
Ave Maria... 
Glória ao Pai... 
 

 

 

 

 

 

 



LADAINHA DE NOSSA SENHORA 
 
 
Senhor, tende piedade de nós 
Cristo, tende piedade de nós 
Senhor, tende piedade de nós 
 
Cristo, ouvi-nos 
Cristo, atendei-nos 
 
Deus Pai do céu, 

tende piedade de nós 
Deus Filho Redentor do mundo,  
Deus Espírito Santo, 
Santíssima Trindade, 
 
Santa Maria,  

rogai por nós. 
Santa Mãe de Deus,  
Santa Virgem das virgens,  
Mãe de Cristo, 
Mãe da Igreja 
Mãe da divina graça,  
Mãe puríssima,  
Mãe castíssima,  
Mãe sempre virgem, 
Mãe imaculada,  
Mãe digna de amor,  
Mãe admirável,  
Mãe do bom conselho,  
Mãe do Criador,  
Mãe do Salvador,  
Virgem prudentíssima, 
Virgem venerável, 
Virgem louvável,  
Virgem poderosa,  
Virgem clemente,  
Virgem fiel, 
Espelho de perfeição,  
Sede da Sabedoria,  
Fonte de nossa alegria,  
Vaso espiritual,  
Tabernáculo da eterna glória, 
Moradia consagrada a Deus,  
Rosa mística,  
Torre de Davi,  
Torre de marfim, 
Casa de ouro, 
Arca da aliança, 



Porta do céu, 
Estrela da manhã, 
Saúde dos enfermos, 
Refúgio dos pecadores,  
Consoladora dos aflitos, 
Auxílio dos cristãos, 
Rainha dos Anjos,  
Rainha dos Patriarcas, 
Rainha dos Profetas, 
Rainha dos Apóstolos, 
Rainha dos Mártires, 
Rainha dos confessores da fé, 
Rainha das Virgens, 
Rainha de todos os Santos, 
Rainha concebida sem pecado original, 
Rainha assunta ao céu, 
Rainha do santo Rosário, 
Rainha da família, 
Rainha da paz. 
 
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,  

perdoai-nos, Senhor. 
 
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,  

ouvi-nos, Senhor. 
 
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, 

tende piedade de nós. 
 
Rogai por nós, santa Mãe de Deus. 

para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 
 
 

SALVE, REGÍNA, 
Mater misericórdiae, 
vita, dulcédo et spes nostra, salve. 
Ad te clamámus, 
éxsules filii Evae. 
Ad te suspirámus geméntes et flentes 
in hac lacrimárum valle. 
Eia ergo, advocáta nostra, 
illos tuos misericórdes óculos 
ad nos convérte. 
Et Iesum, benedíctum fructum 
ventris tui, 
nobis, post hoc exsílium, osténde. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María! 
 

 



Salve, Rainha, 
Mãe de misericórdia, 
vida, doçura, e esperança nossa, salve. 
A Vós bradamos,  
os degredados 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 Jesus,  
bendito fruto do vosso ventre. 
Ó clemente, ó piedosa,  
ó doce Virgem Maria! 
 

ORAÇÃO A SÃO JOSÉ 
 
A vós, São José,  
recorremos em nossa tribulação  
e, depois de ter implorado o auxílio de Vossa Santíssima Esposa, 
cheios de confiança solicitamos o vosso patrocínio.  
Por esse laço sagrado de caridade, 
que os uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus,  
pelo amor paternal que tivestes ao Menino Jesus,  
ardentemente vos suplicamos  
que lanceis um olhar benigno para a herança  
que Jesus conquistou com seu sangue, 
e nos socorrais em nossas necessidades  
com o vosso auxílio e poder.  
Protegei, ó Guarda providente da Divina Família,  
a raça eleita de Jesus Cristo.  
Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo,  
a peste do erro e do vício. 
Assisti-nos do alto do céu,  
ó nosso fortíssimo sustentáculo,  
na luta contra o poder das trevas;  
assim como outrora salvastes da morte a vida do Menino Jesus, 
assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus  
contra as ciladas de seus inimigos  
e contra toda adversidade.  
Amparai a cada um de nós com o vosso constante patrocínio,  
a fim de que, a vosso exemplo, e sustentados com vosso auxílio,  
possamos viver virtuosamente,  
morrer piedosamente  
e obter no céu a eterna bem-aventurança. Assim seja. 
(Leão XIII) 

 
Textos extraídos das Fontes Franciscanas; as Orações de Santa Catarina de Sena de SCARSO M. (editado 
por), Orações, ESD, Bolonha. 



Ó MARIA 
Você sempre brilha no nosso caminho.  
como um sinal de salvação e esperança.  
Confiamos em ti, Saúde dos doentes,  
que na cruz você estava associado  
à dor de Jesus, mantendo a sua fé.  
Tu, Salvação do povo romano,  
você sabe o que nós precisamos  
e temos a certeza que vai tratar disso porque,  
como em Caná da Galileia,  
que a alegria e a celebração voltem  
depois deste ensaio.  
Ajuda-nos, Mãe do Amor Divino,  
para estar de acordo com a vontade do Pai  
e para fazer o que Jesus nos diz,  
que tomou sobre si o nosso sofrimento  
e ele carregou-se com as nossas dores para nos liderar,  
através da cruz, para a alegria da ressurreição. Ámen.  
 
Papa Francisco  
 
Sob a sua protecção  
nós procuramos refúgio, Santa Mãe de Deus.  
Não despreze os nossos pedidos.  
que estamos na provação, e nos livra de todo o perigo,  
o gloriosa e abençoada Virgem. 
 
 


