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

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

toda a minha vida.
Quero trazer-te todos aqueles

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

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

Sê a nossa mãe,
abençoa-nos e protege-nos.

Como criança, quero amar-te
como mãe e rezar com fidelidade.
Quero lembrar-me todos os dias

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

Quero andar sempre com Jesus,
por ti e contigo.

Ámen.



Mistérios gloriosos do Terço para criançasComo rezar o Terço?

1. Sinal da Cruz

2. Em cada dezena:
Pai Nosso

Dez Avé Marias

Glória ao Pai

Ó Maria concebida sem Pecado…

Ó meu Jesus…

3. Três Avé Marias

4. Salvé Rainha

Sinal da Cruz
Em nome do Pai, do Filho e do 

Espírito Santo. Ámen.

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.

Ámen.

Avé Maria
Avé 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.
Ámen.

Glória ao Pai
Glória ao Pai, ao Filho e ao 

Espírito Santo; como era no 
princípio, agora e sempre, Ámen.

Ó Maria Concebida
Ó Maria concebida sem pecado rogai 

por nós que recorremos a Vós.

Ó meu Jesus…
Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos 

do fogo do inferno, levai as almas 
todas para o Céu, principalmente as 

que mais precisarem.

Salvé Rainha
Salvé, Rainha, Mãe de misericórdia, 

vida, doçura, e esperança nossa, salvé.
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, nos mostrai 
Jesus, bendito fruto do Vosso ventre.

Ó clemente, ó piedosa, ó doce 
Virgem Maria.

Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.
Para que sejamos dignos das 

promessas de Cristo.
Ámen.

1. Jesus, que tu, ó Virgem Maria, 
concebeste do Espírito Santo
O arcanjo Gabriel foi enviado por Deus à 

Virgem Maria, na cidade de Nazaré para lhe 
perguntar se queria ser Mãe de Jesus. 

Ele explicou-lhe que o próprio Deus seria 
Pai desse Menino. Porque a Virgem Maria 

acreditava que Deus pode fazer tudo, 
disse “Sim”.

Jesus, pedimos-te que fortaleças a nossa Fé, 
para que possamos confiar infinitamente em 

ti, como a Virgem Maria, e aprendamos a 
escutar as tuas palavras na oração.

2. Jesus, que tu, ó Virgem 
Maria, levaste para Isabel

O arcanjo Gabriel disse a Maria que a sua 
prima Isabel também estava grávida. Então 
Maria pôs-se logo a caminho para a ajudar. 
Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, 

o menino exultou-se no seu ventre. 
Isabel ficou cheia do Espírito Santo, por 

saber o segredo da Mãe de Deus. 
Ela exclamou cheia de alegria: “Bendita 

és tu entre as mulheres e bendito 
é o fruto do teu ventre.”.

Jesus, pedimos por todos os missionários que 
trazem aos homens a Tua ajuda e salvação. 

Dá-lhes força e alegria para que, através 
deles, cada homem reconheça 

que és amigo e salvador.

3. Jesus, a que tu, ó Virgem 
Maria, deste à luz em Belém

Quando José e Maria vieram a Belém, 
tiveram de passar a noite num estábulo 

porque não havia mais lugar na estalagem. 
Ali nasceu o Menino Jesus. Os primeiros a 

adorarem o Menino foram os pastores. 
Os Anjos tinham-lhes dito que tinha 

nascido o Messias.

Jesus, pedimos-te por todas as famílias e 
crianças que são pobres, que não podem ir à 
escola, que não têm casa ou que tiveram de 
fugir das suas casas. Oferece-lhes a tua paz 

e um coração aberto, para que partilhemos a 
riqueza da Terra com todos.

4. Jesus, que tu, ó Virgem 
Maria, apresentaste no templo

Quarenta dias depois do nascimento de 
Jesus, José e Maria levaram o Menino Jesus 

para o templo em Jerusalém, conforme a 
lei dos Judeus. Também Simeão, um 

homem santo e velho, veio ao templo. O 
Espírito Santo tinha-lhe indicado quem era 
a criança, e ele todo feliz tomou o Menino 
Jesus nos seus braços e disse em voz alta: 
“Os meus olhos viram a Tua salvação, que 

preparaste diante de todos os povos.”

Jesus, pedimos-te por todos que sofrem, que 
estão doentes ou sozinhos. Mostra-lhes que 

estás de pé ao lado deles e que 
carregas a sua cruz.

5. Jesus, que tu, ó Virgem 
Maria, reencontraste no templo

Quando Jesus tinha 12 anos, foi com os 
pais ao templo em Jerusalém para a festa 

da Páscoa judaica. Ele falava com os 
eruditos sobre Deus, seu Pai. Entretanto, 
Maria e José já tinham tomado o caminho 

de volta para casa. De repente, perceberam 
que Jesus não estava no grupo que voltava 

para Nazaré. Cheios de angústia 
procuraram-no até o encontrar no templo.

Jesus, pedimos-te por todos os que perderam 
familiares e amigos durante a pandemia do 

coronavírus, em guerras ou catástrofes 
naturais. Conforta-os com a confiança de 

que temos um Pai no céu que dá a 
vida eterna a todos nós.


