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 TERÇO DOS AFLITOS 

PELO FIM DA PANDEMIA 

DO CORONA VÍRUS 

  

O Sinal da Cruz 

Em nome do Pai, + e do Filho e 

do Espírito Santo. Amém. 

  

Oração inicial 

Ó Mãe de Jesus e nossa mãe, 

Senhora das Dores, nós vos 

contemplamos pela fé, aos pés 

da cruz, tendo nos braços o 

corpo sem vida do vosso Filho. 

Uma espada de dor transpassou 

vossa alma como predissera o 

velho Simeão. Vós sois a Mãe 

das dores. E continuais a sofrer 
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as dores do vosso povo, porque 

sois Mãe companheira, 

peregrina e solidária.  

Permanecei conosco e dai-nos o 

vosso auxílio, para que 

possamos converter as lutas em 

vitórias e as dores em alegrias. 

Rogai por nós, ó Mãe, porque 

não sois apenas a Mãe das dores, 

mas também a Senhora de todas 

as graças. Amém!  

 

Profissão de fé 

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 
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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 no céu, 

santificado seja vosso nome. 

Venha a nós o vosso reino. Seja 
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feita a vossa vontade, assim na 

terra como no céu. O pão nosso 

de cada dia nos dai hoje. Perdoai 

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 de vosso ventre Jesus. 

Santa Maria, Mãe de Deus, rogai 

por nós pecadores agora e na 

hora de nossa morte. Amém 

  

Glória ao Pai 
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Glória ao Pai, ao Filho e ao 

Espírito Santo. Como era no 

princípio, agora e sempre. 

Amém. 

  

  

 Primeiro Mistério   

No primeiro mistério 

contemplamos a aflição de 

Maria ao fugir da perseguição 

de Herodes. Neste mistério 

pedimos paz e proteção para 

nós e para todos os refugiados e 

injustamente perseguidos no 

mundo inteiro.  

  

Leitura Bíblica: Mt 2,13-15a   

  

ORAÇÃO: Ó Deus dos 
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perseguidos e injustiçados, o 

vosso Filho Jesus também 

sofreu perseguição e injustiça. 

Dai-nos, a exemplo de Maria, 

Mãe sofredora, fazer todo o 

possível, com a vossa ajuda, 

para enfrentar sem medo as 

perseguições desta vida. Isso vos 

pedimos por Cristo nosso 

Senhor. Amém. 

  

Na conta grande: Aflita se viu 

Maria, aflita ao pé da cruz. Aflito 

me vejo eu. Valei-me, Mãe de 

Jesus. 

Nas contas pequenas: Mãe 

dos aflitos: Rogai por nós. 

No final do mistério: Glória 

ao Pai...  Mãe de todas as dores: 
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Rogai por nós 

  

 Segundo Mistério  

No segundo mistério 

contemplamos a aflição de 

Maria ao perder o menino 

Jesus quando voltavam de 

Jerusalém. Neste mistério 

pedimos por todas mães que 

sofrem por causa dos filhos. 

  

Leitura Bíblica: Lc 2,41-49 

  

ORAÇÃO:  Ó Deus que 

estabelecestes em vossa Lei que 

os filhos devem honrar os pais, 

olhai por todas as mães e pais 

que sofrem por causa de seus 

filhos e concedei que, pela 
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intercessão da Virgem Maria, 

aflita pela ausência de Jesus 

menino, sejamos sempre 

solícitos para com nossos pais e 

pacientes para com nossos 

filhos. Por Cristo nosso Senhor. 

Amém. 

  

Na conta grande: Aflita se viu 

Maria, aflita ao pé da cruz. Aflito 

me vejo eu. Valei-me, Mãe de 

Jesus. 

Nas contas pequenas: Mãe 

dos aflitos: Rogai por nós. 

No final do mistério: Glória 

ao Pai...  Mãe de todas as dores: 

Rogai por nós 

   

Terceiro Mistério  



9 
 

 No terceiro mistério 

contemplamos a aflição de 

Maria diante da falta de vinho 

no casamento em Caná. Neste 

mistério pedimos que nunca nos 

falte o vinho da alegria e que em 

nossas aflições saibamos fazer 

o que Jesus disser. 

  

Leitura bíblica: Jo 2,1-5 

  

ORAÇÃO: Ó Deus que nos 

chamastes desde sempre a fazer 

a vossa vontade, dai-nos, a 

exemplo da Virgem Maria, 

obedecer sempre aos vossos 

mandamentos para que não nos 

falte o vinho da verdadeira 

felicidade e em nossas aflições 
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vejamos o milagre acontecer.  

  

Na conta grande: Aflita se viu 

Maria, aflita ao pé da cruz. Aflito 

me vejo eu. Valei-me, Mãe de 

Jesus. 

Nas contas pequenas: Mãe 

dos aflitos: Rogai por nós. 

No final do mistério: Glória 

ao Pai...  Mãe de todas as dores: 

Rogai por nós. 

  

  

Quarto Mistério  

No quarto mistério 

contemplamos a aflição de 

Maria diante do filho 

crucificado. Pedimos neste 

mistério a força de permanecer 
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de pé diante das tribulações. 

  

Leitura bíblica: Jo 19,25-27 

  

ORAÇÃO: Deus de amor e 

misericórdia, que nos deste 

como mãe a mãe de vosso Filho. 

Dai-nos a mesma força que 

sustentou a Virgem Maria ao ver 

o seu filho morrer na cruz. Que a 

exemplo de Maria possamos 

estar sempre firmes e de pé 

diante das dificuldades da vida. 

Por Cristo nosso Senhor. Amém. 

  

Na conta grande: Aflita se viu 

Maria, aflita ao pé da cruz. Aflito 

me vejo eu. Valei-me, Mãe de 

Jesus. 
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Nas contas pequenas: Mãe 

dos aflitos: Rogai por nós. 

No final do mistério: Glória 

ao Pai...  Mãe de todas as dores: 

Rogai por nós 

  

  

Quinto Mistério  

No quinto mistério 

contemplamos a Virgem Maria 

em oração com a Igreja 

nascente. Neste mistério 

pedimos a perseverança na 

oração pessoal e comunitária. 

  

Leitura bíblica: At 1,12-14 

  

ORAÇÃO: Ó Deus que nos 

destes a Virgem Maria como 
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modelo de perseverança na 

oração, fazei que não 

desanimemos diante das 

aflições, mas, com a força da 

oração, possamos perseverar na 

fé e ver a vitória definitiva do 

bem sobre o mal. Por Cristo 

nosso Senhor. Amém. 

  

Na conta grande: Aflita se viu 

Maria, aflita ao pé da cruz. Aflito 

me vejo eu. Valei-me, Mãe de 

Jesus. 

Nas contas pequenas: Mãe 

dos aflitos: Rogai por nós. 

No final do mistério: Glória 

ao Pai...  Mãe de todas as dores: 

Rogai por nós 
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Salve Rainha 

Salve Rainha, Mãe de 

misericórdia, vida, doçura e 

esperança nossa, salve. A vós 

bradamos 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, mostrai-

nos Jesus, bendito fruto de 

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. 
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Oração final 

Senhor Jesus, Salvador do 
mundo, 
esperança que não conhece a 
desilusão, 
tem piedade de nós e livra-nos 
do mal! 
A Ti imploramos a vitória 
sobre o flagelo deste vírus que 
se está a difundir, 
a cura dos doentes, 
a proteção dos que estão sãos, 
o auxílio para quem presta 
cuidados de saúde. 
Mostra-nos o Teu Rosto de 
Misericórdia 
e salva-nos com o Teu grande 
amor. 
Tudo isto te pedimos por 
intercessão de Maria, 
Tua e nossa Mãe, que fielmente 
nos acompanha! 
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Tu que vives e reinas pelos 
séculos dos séculos. Amém! 

  

  


