
TERÇO DAS 
DORES ATUAIS DA 

VIRGEM MARIA
Oração pelos afastados da Igreja

Oh Virgem Dolorosa,

que as vossas dores

derrubem 

o império infernal!

COMO SE ORIGINOU ESTE TERÇO
Este terço é uma revelação particular de Nossa

Senhora a uma Alma. As sete dores atuais foram rece-
bidas por locução interior durante a récita do Terço das
Sete Dores.

Nossa Senhora mostrou a eficácia dessa oração pelos
afastados, conforme relata a Alma que recebeu o Terço
das Dores Atuais: “Pedi a Nossa Senhora que me
mostrasse que este terço era obra Dela, para poder dar
um testemunho. Rezei o Terço e pedi a Nossa Senhora
que fizesse a pessoa para quem eu rezara (e eu não
sabia quem) batesse na minha porta no dia seguinte, e
eu saberia que tinha sido para esta pessoa que eu
rezara. Pois bem, no dia seguinte, às 5 horas da
manhã, batem na minha porta. Era um conhecido meu,
amigo, pessoa que eu quero muito bem e que vivia al-
coolizado pelas ruas. Ele bateu em minha porta pedindo
ajuda pois estava tão mal que parecia que ia morrer!
Acolhi-o, tratei-o, já consciente de que fora para ele a
oração do Terço das Dores Atuais, que Nossa Senhora
queria atraí-lo para seu Infinito Amor!”

A CONVERSÃO INTERIOR

Com a rédita diária deste terço obtemos, por inter-
cessão de Nossa Mãe Dolorosa, a graça da conversão
de nossos parentes, amigos, pessoas desconhecidas por
nós mas amadas por Deus.

A conversão começa em um dia, mas temos toda a
vida para caminharmos até Deus; e precisamos lembrar
que o tempo de Deus é diferente do tempo dos homens
e mulheres da Terra. A conversão precisa começar!

Nossa Senhora em Medjugorje diz que estamos no
tempo das graças, mas que este tempo está acabando
e que depois será tarde demais para a conversão!
Quando rezamos o Terço das Dores Atuais nós recebe-
mos as graças adicionais para trabalharmos - com Maria
- pela conversão dos afastados. Pode-se dizer que re-
cebemos as graças que deveriam ser recebidas por
eles, se pedissem, para ajudá-los em sua conversão).

Ao aparecer para Santa Catariana Labouré, Nossa
Senhora mostrou os raios das graças que saiam de suas
mãos. Alguns raios mais fracos, Ela explicou que eram 

as graças que não eram pedidas. Nós devemos pedir
pelos afastados as graças que lhes são destinadas para,
com elas, trabalharmos pelas suas conversões.

Aos Apóstolos dos Últimos Tempos preciosos e atuais
instrumentos vêm sendo dados pois o cerco contra a
Igreja se fecha. Poucas Almas resistiriam não fossem as
graças atualíssimas que o Pai, com o Filho e o Espírito
Santo vêm concedendo por meio da Santíssima Virgem
Maria.

REZE E PROPAGUE ESTE TERÇO DAS 
DORES ATUAIS!
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Iniciar com um Sinal da Cruz — Creio… 

Oração a Jesus Crucificado:

Eis-nos aos Vossos pés, ó dulcíssimo Jesus
Crucificado, para Vos apresentar as Dores
daquela que, com tanto amor, Vos acompan-
hou no caminho doloroso do Calvário. Fazei, ó
bom Jesus, que nós saibamos aproveitar a
lição que essas dores nos dão, para que real-
izando a Vossa Santíssima Vontade na Terra,
possamos um dia no Céu Vos louvar por toda
a eternidade. Amém. 

Primeira Dor: “ Quando recebo, por meio de
Jesus Crucificado, um filho sob meus cuida-
dos, e ele não me recebe…”

- Vede, ó Jesus, que são as dores d’Aquela
que mais Vos amou na Terra e que mais Vos
ama no Céu.

- Pai Nosso, 7 Ave Maria, Glória

Segunda Dor: “Quando preencho a vida
deste filho com sinais para ser notada e invo-
cada como protetora e ele não me vê…”

- Vede, ó Jesus, que são as dores d’Aquela
que mais Vos amou na Terra e que mais Vos
ama no Céu.

- Pai Nosso, 7 Ave Maria, Glória

Terceira Dor: “Quando, apesar disso, der-
ramo algumas graças sobre este filho e ele
considera que as recebeu por merecimento e
esforço próprio…”

- Vede, ó Jesus, que são as dores d’Aquela
que mais Vos amou na Terra e que mais Vos
ama no Céu.

- Pai Nosso, 7 Ave Maria, Glória

Quarta Dor: “Quando me vejo com grandes
bênçãos e graças para doar a este filho mas
não posso dá-las porque um coração orgul-
hoso está distante do amor e da misericórdia
de Deus…”

- Vede, ó Jesus, que são as dores d’Aquela
que mais Vos amou na Terra e que mais Vos
ama no Céu.

- Pai Nosso, 7 Ave Maria, Glória

Quinta Dor: “Quando este filho começa a ser
dominado por Satanás e nenhum de meus
outros filhos, principalmente os meus sacer-
dotes,  se interessam em interceder por ele…”

- Vede, ó Jesus, que são as dores d’Aquela
que mais Vos amou na Terra e que mais Vos
ama no Céu.

- Pai Nosso, 7 Ave Maria, Glória 

Sexta Dor: “Quando Satanás dominou total-

mente a vida de meu filho e nenhum de meus
outros filhos reza por ele…”

- Vede, ó Jesus, que são as dores d’Aquela
que mais Vos amou na Terra e que mais Vos
ama no Céu.

- Pai Nosso, 7 Ave Maria, Glória

Sétima Dor: “Quando meu filho perde a vida
e deixa de ser meu filho…”

- Vede, ó Jesus, que são as dores d’Aquela
que mais Vos amou na Terra e que mais Vos
ama no Céu.

- Pai Nosso, 7 Ave Maria, Glória

Oração Final: 

Virgem Santíssima e Mãe das Dores, nós vos
pedimos que junteis os vossos rogos aos nos-
sos, a fim de que Jesus, o vosso divino Filho, a
quem nos dirigimos, pelos méritos das vossas
dores de Mãe, ouça as nossas preces e nos
conceda, com as graças que desejamos, a sal-
vação eterna. Ó Virgem dolorosa, que as vos-
sas dores derrubem o império infernal.

Amém

Salve Rainha… 


