
Oração do Terço Angélico  

de Deus e Maria Rosa Mística 
 

 

 
  

 

Este Terço compõe-se de 49 contas menores, divididas em sete partes 

separadas por sete contas maiores em formato de rosa; mais três contas e a 

Cruz Gloriosa o conpletam.  
  

  

Início: Em Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

Ó Deus, vinde salvar-me com os vossos Anjos. Senhor, vinde em meu auxílio. 

 

Na Cruz: Rezar o Creio.  

 

Nas três contas: Rezar três vezes a Ave-Maria: a primeira, para aumento da fé; a 

segunda, para aumento da esperança; a terceira, para aumento da caridade. 

  

 

Na primeira conta, Maria, primeira Rosa Mística: 
Ó São Miguel Arcanjo, «Quem como Deus?», guiai-nos na humildade para 

combatermos o demônio do orgulho a fim de que nos tornemos, à semelhança de 



Jesus Eucarístico, mansos e humildes de coração para pertencermos à sua dinastia 

real. Amém. 

 

Nas sete contas brancas, rezar sete vezes:  
Ó Maria, Rainha dos Anjos, intercedei por nós diante do Senhor a fim de preparar 

a Sua Vinda Majestosa com os Seus piedosos filhos marcados com o selo real do 

Espírito Santo, vosso divino Esposo. Amém. 

 

 

Na segunda conta em formato de rosa: 

Ó São Gabriel Arcanjo, «Poder de Deus», ensinai-nos a nos doar com 

generosidade para combatermos o demônio da cobiça a fim de que nos tornemos, à 

semelhança de Jesus Cristo, doadores de vida eterna para pertencermos à sua 

dinastia real. Amém. 

 

Nas sete contas brancas, rezar sete vezes:  

Ó Maria, Rainha dos Anjos, intercedei por nós diante do Senhor a fim de preparar 

a Sua Vinda Majestosa com os Seus piedosos filhos marcados com o selo real do 

Espírito Santo, vosso divino Esposo. Amém. 

 

 

Na terceira conta em formato de rosa: 
Ó São Rafael Arcanjo, «Medicina de Deus», curai-nos de todas as doenças e de 

todos os pecados de impureza para combatermos o demônio da luxúria a fim de 

que nos tornemos, à semelhança de Jesus Cristo, santos e puros de coração para 

pertencermos à sua dinastia real. Amém. 

 

Nas sete contas brancas, rezar sete vezes:  

Ó Maria, Rainha dos Anjos, intercedei por nós diante do Senhor a fim de pre parar 

a Sua Vinda Majestosa com os Seus piedosos filhos marcados com o selo real do 

Espírito Santo, vosso divino Esposo. Amém. 

 

 

Na quarta conta em formato de rosa: 

Ó São Uriel Arcanjo, «Fogo de Deus», ensinai-nos a sermos pacientes para 

combatermos o demônio da ira a fim de que, à semelhança de Jesus Cristo, 

Cordeiro paciente, possamos pertencer à sua dinastia real. Amém. 

 

Nas sete contas brancas, rezar sete vezes:  

Ó Maria, Rainha dos Anjos, intercedei por nós diante do Senhor a fim de preparar 

a Sua Vinda Majestosa com os Seus piedosos filhos marcados com o selo real do 

Espírito Santo, vosso divino Esposo. Amém. 

 

 



Na quinta conta em formato de rosa: 

Ó São Jegudiel Arcanjo, «Louvor de Deus», guiai-nos pela aceitação dos decretos 

divinos para combatermos o demônio da inveja a f im de que, à semelhança de 

Jesus Cristo, perfeito executor dos decretos do Pai, possamos pertencer à sua 

dinastia real. Amém. 

 

Nas sete contas brancas, rezar sete vezes:  

Ó Maria, Rainha dos Anjos, intercedei por nós diante do Senhor a fim de preparar 

a Sua Vinda Majestosa com os Seus piedosos filhos marcados com o selo real do 

Espírito Santo, vosso divino Esposo. Amém. 

 

 

Na sexta conta em formato de rosa: 

Ó São Salatiel Arcanjo, «Oração a Deus», ensinai-nos a ser moderados para 

combatermos o demônio da gula a fim de que, à semelhança de Jesus Cristo, 

perfeito em cada ação, possamos pertencer à sua dinastia real. Amém. 

 

Nas sete contas brancas, rezar sete vezes:  

Ó Maria, Rainha dos Anjos, intercedei por nós diante do Senhor a fim de preparar 

a Sua Vinda Majestosa com os Seus piedosos fil hos marcados com o selo real do 

Espírito Santo, vosso divino Esposo. Amém. 

 

 

Na sétima conta em formato de rosa: 

Ó São Baraquiel Arcanjo, «Bênção de Deus», tornai-nos zelosos pelas coisas do 

Senhor para combatermos o demônio da preguiça a fim de que, à semelhança de 

Jesus Cristo, sempre ocupado em fazer a vontade do Pai, possamos pertencer à sua 

dinastia real. Amém. 

 

Nas sete contas brancas, rezar sete vezes:  

Ó Maria, Rainha dos Anjos, intercedei por nós diante do Senhor a fim de preparar 

a Sua Vinda Majestosa com os Seus piedosos filhos marcados com o selo real do 

Espírito Santo, vosso divino Esposo. Amém. 

  

 

Oração final: 

Ó Senhor Todo-Poderoso, que humildemente estais presente na Santíssima 

Eucaristia, pela intercessão de Maria Santíssima Rosa Mística e dos vossos sete 

Arcanjos que dia e noite Vos louvam diante do vosso Santo Trono, nós vos 

pedimos que nos concedais as vossas sete santas virtudes cristãs para sermos 

fortificados na alma com a unção real a fim de que possamos vencer as causas de 

nossos males graças à vossa divina providência, agora e sempre. Amém. 
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