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QUEM INVENTOU O TERÇO CATÓLICO?

O Terço é a terça parte do Rosário. A oração do Rosário surge aproximadamente no ano 800 à sombra dos mosteiros,
como "Saltério" dos leigos. Dado que os monges rezavam os salmos (150), os leigos, que em sua maioria não sabiam
ler, aprenderam a rezar 150 Pai-Nossos. Com o passar do tempo, se formaram outros três saltérios com 150 AveMarias, 150 louvores em honra a Jesus e 150 louvores em honra a Maria. Segundo uma tradição a Igreja recebeu o
Rosário em sua forma atual em 1206 quando a Virgem teria aparecido a Santo Domingo e o entregou como uma arma
poderosa para a conversão dos hereges e outros pecadores daquele tempo. Desde então sua devoção se propagou
rapidamente em todo o mundo com incríveis e milagrosos resultados.
No ano 1365 fez-se uma combinação dos quatro
saltérios, dividindo as 150 Ave-Marias em 15 dezenas e colocando um Pai nosso no início de cada uma delas. Em 1500
ficou estabelecido para cada dezena a meditação de um episódio da vida de Jesus ou Maria, e assim surgiu o Rosário de
quinze mistérios. A palavra Rosário significa 'Coroa de Rosas'. É uma antiga devoção católica que a Virgem Maria revelou
que cada vez que se reza uma Ave Maria lhe é entregue uma rosa e por cada Rosário completo lhe é entregue uma
coroa de rosas. A rosa é a rainha das flores, sendo assim o Rosário de todas as devoções é, portanto, tido como sendo
a mais importante.
A Santa Igreja sempre nos ensinou que o Terço é uma oração completa, pois abrange a oração v
meditação e a contemplação dos mistérios de Deus. Nossa Senhora, nossa Mãe, em todas as ocasiões em que se dignou
aparecer aos seus mais humildes filhos (La Salette, Lourdes, Fátima) sempre insistiu para que rezássemos todos os
dias o santo Terço. Talvez seja verdade que algumas pessoas encontram certa dificuldade em rezá-lo, mas também é
certo que aquelas que conseguiram vencer estas dificuldades testemunham da riqueza de graças que descobriram ao
passar a rezá-lo com freqüência. Nada mais saudável para as famílias do que reunir os filhos em torno da imagem de
Nossa Senhora para dirigir a Ela nossas súplicas, no meio de tantas necessidades e perigos.
COMO REZAR O TERÇO Divino Jesus, eu Vos ofereço este Terço que vamos rezar contemplando os mistérios de nossa
Redenção. Concedei-me, pela intercessão de Maria, Vossa Mãe Santíssima, as virtudes que me são necessárias para
bem rezá-lo e a graça de ganhar as indulgências anexas a esta devoção. Ofereço-Vos particularmente este Terço
...(seguem as intenções). Iniciamos com o CREIO EM DEUS PAI Segue UM PAI-NOSSO, TRÊS AVE-MARIAS e UM
GLÓRIA, em honra da Santíssima Trindade. ANTES DE CADA DEZENA, faz-se o oferecimento do MISTÉRIO, dando-se os
frutos correspondentes. Pode-se fazer uma curta meditação sobre o mistério. Reza-se o Pai Nosso, as dez Ave-Marias e
o Glória. No fim de cada dezena reza-se a oração que o anjo ensinou aos pastorinhos de Fátima: Ó meu Jesus, perdoai-nos,
livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. No final do terço
reza-se a SALVE RAINHA que poderá ser precedida do agradecimento seguinte: Infinitas graças Vos damos, Soberana
Princesa, pelos benefícios que todos os dias recebemos de Vossas mãos liberais. Dignai-Vos, agora e sempre, tomarnos debaixo de Vosso poderoso amparo, e para mais Vos obrigar, Vos saudamos com uma Salve Rainha.
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