
UM MILHÃO
DE CRIANÇAS

REZAM O TERÇO 
PELA PAZ

Maria, minha mãe,
dirijo-me a ti cheio de alegria

para te dar todo o meu coração.
Também te dou tudo que tenho e faço,

toda a minha vida.
Quero trazer a ti todos aqueles

que trago no meu coração:
os meus pais, os meus irmãos,

todos os meus amigos,
mas também todos aqueles que me magoaram.

Seja a nossa mãe,
abençoa-nos e protege-nos.
Como criança, quero te amar

como mãe e rezar com fidelidade.
Quero me lembrar todos os dias

que pertenço a ti.
Mãe, sou teu no tempo e na eternidade.

Quero andar sempre com Jesus,
por ti e contigo.

Amém.

Dia 18 de outubro,
onde estiver.
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4. A ASSUNÇÃO DE MARIA
É um dia de festa: Jesus acolhe Sua Mãe Maria 
no Céu. Todos os que estão lá, anjos e santos, se 
alegram. Maria é a Mãe de todos nós e cuida da 
gente também lá do Céu. Junto de Jesus, Maria 
leva paz e alegria a todos os lugares!

Jesus, pedimos por todos que 
estão tristes por tantas coisas e 
principalmente por conta do isolamento 
provocado pela pandemia. Faça-os ver 
que temos uma Mãe no Céu, para que se 
alegrem e sejam felizes. 

5. A COROAÇÃO DE MARIA NO CÉU
No Céu, Maria é coroada por Deus. É a Rainha 
do Céu e da Terra, uma rainha que leva todos 
a Jesus. Para conversarmos com Ela, não 
precisamos marcar hora. Podemos falar com Ela 
sempre que quisermos. Ela nos aguarda, ouve os 
nossos pedidos e quer nos ajudar.

 Jesus, pedimos por todos os que 
perderam familiares e amigos durante 
a pandemia do coronavírus, em 
guerras ou catástrofes naturais. Por 
intercessão da Tua Mãe Maria, dá-nos a 
paz e conforto aos corações.

1. A RESSURREIÇÃO DE JESUS
Jesus está vivo! Ressuscitou três dias após 
Sua morte na cruz. Venceu todo o mal. Os seus 
discípulos só conseguiram acreditar quando 
viram Jesus com os seus próprios olhos. São 
Tomé toca nas Suas chagas e diz: Meu Senhor 
e meu Deus!

Jesus, com Tomé também nós 
dizemos: Nós acreditamos! Obrigado 
por ter nos salvado! Pedimos por todos 
os que ainda não Te conhecem. Jesus, 
mostra como é grande o teu Amor e 
como ele traz paz aos corações.

 

2. A ASCENSÃO DE JESUS 
Quarenta dias depois da ressurreição, Jesus 
sobe para o Céu diante dos Seus discípulos. Ele 
regressa ao Pai, mas, antes, diz aos discípulos 
e também a nós: Eu estarei sempre, todos os 
dias, junto de vocês. 

Jesus, também nós queremos sentir 
sempre a Tua presença. Fica conosco 
e ensina-nos a amarmos uns aos 
outros e construirmos assim a paz.  

3. A VINDA DO ESPÍRITO SANTO
Depois de Jesus ter subido ao Céu, os 
apóstolos e Maria se reúnem para rezar. De 
repente, aparecem luzes brilhantes sobre 
as suas cabeças, como línguas de fogo. É o 
Espírito Santo! Todos ali se enchem do amor 
de Deus e falam corajosamente de Jesus em 
todos os lugares e para todos. 

Jesus, pedimos por todos os 
missionários que falam de Ti e Te 
levam aos homens. Dá-nos também a 
coragem de mostrar aos outros o Teu 
amor com o nosso exemplo.

Como rezar 
o Terço?
1. Sinal da Cruz.

2. Creio.

3. Em seguida, reza-se a oração 

do Pai Nosso, três Ave Marias e o 

Glória ao Pai.

4. Anuncia-se o primeiro mistério do 

dia, seguido da oração do Pai Nosso 

e dez Ave Marias. 

5. Finaliza cada Mistério com 

a oração do Glória ao Pai e a 

oração de Fátima.

6. Terminado o Terço, reza-se 

uma Salve Rainha.

Sinal da Cruz
Em nome do Pai, e do Filho,
e do Espírito Santo. Amém.

Creio
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 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; de onde 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; 
na vida eterna. Amém.

Pai Nosso
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o 
vosso nome; venha a nós o vosso reino; seja feita 
a vossa vontade, assim na terra como no céu. O 
pão nosso de cada dia nos dai hoje; perdoai-nos 
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 do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de 
Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da 
nossa morte. Amém.

Glória ao Pai
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo! 
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.

Oração de Fátima
Ó meu Jesus, perdoai-nos. Livrai-nos do fogo do 
inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei 
principalmente as que mais precisarem da vossa 
Misericórdia.

Salve Rainha
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, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do 
vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre 
virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para 
que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.

              Mistérios
Gloriosos


