TERÇO PELOS FILHOS

Em nome do Pai, do filho, do Espírito Santo, amém!
Creio em Deus Pai...
Pai Nosso que estais no céu...
3 Ave-Marias.

Para iniciar:
Abro meu coração, deixo o Espírito Santo entrar,
Peço pra Ele mudar toda a minha situação!

Nas Contas Maiores:
Quero de joelhos ver meus filhos de pé!
Deus me sustenta e aumenta a minha fé!

Nas Contas Pequenas:
Deus, mantenha meu filho de pé! (10 vezes).

Para encerrar:
Deus pode tudo, tudo, tudo! (3 vezes)

MISTÉRIOS GOZOSOS (Segunda e Sábado)

1º - A ANUNCIAÇÃO DO ANJO GABRIEL
“Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra”.
Bastou um simples convite de Deus para Maria aceitar esse chamado. Nós, mães, renovamos
este chamado de Deus a cada dia, pois fomos convidadas a dizer sim quando ficamos
grávidas.
Ó Senhor, envie também o Arcanjo Gabriel aos nossos filhos anunciando uma vida nova e que
eles aceitem o convite para conhecer a salvação e enfrentar as dificuldades junto de suas
mães.

2º - A VISITAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SUA PRIMA SANTA ISABEL.
“E aconteceu, que quando Isabel a saudação ouviu, a criança pulou de alegria em seu ventre.”
Maria nos deixa esse exemplo de solidariedade para com outras mães, principalmente as que
por algum motivo não têm consigo o filho.
Suplicamos a Maria, que visite nossos filhos e os filhos de tantas mães que não podem cuidálos, e que eles sintam-se felizes com sua visita e passem a amá-la, como Jesus a amou.

3º - O NASCIMENTO DE JESUS
“Na hospedaria não havia lugar, Jesus nasceu na simplicidade.”
Jesus nasceu na simplicidade e na humildade. Ás vezes nós não enxergamos a verdadeira
riqueza que deve ser dada os nossos filhos. A riqueza do amor verdadeiro, que é o amor de
Deus.
Pedimos-te, Maria, que prepare os corações de nossos filhos, para que eles aceitem receber
seu filho, Jesus, como hóspede. Que Jesus nasça todos os dias em seus corações e em cada
momento de suas vidas.

4º - A APRESENTAÇÃO DO MENINO JESUS AO TEMPLO
“Levaram Jesus a Jerusalém, e o apresentaram como está escrito.”
O Menino, que Maria e José levam com emoção ao Templo, é o Verbo encarnado, o Redentor
do homem, da história! Portanto, somos convidadas a entrar com nossos filhos ao templo. E
consagrá-los a Nossa Senhora.
Mãe! Pegue nossos filhos em seu colo e os apresente a Jesus, para que eles O reconheçam
como único Salvador.

5º - CONTEMPLAMOS A PERDA E O ENCONTRO DE JESUS.
“Após três dias o encontraram no templo entre os doutores que o admiraram.”
Tão jovem Jesus já entendia onde ele deveria estar. Partilhava os ensinamentos do Pai.
Pedimos sabedoria, Ó Deus, para lidar com todas as situações em que encontramos nossos
filhos, ás vezes meio perdidos em decisões ou em vícios, afastados do amor verdadeiro. Que
eles encontrem a Ti, Senhor.

MISTÉRIOS DOLOROSOS (Terça e Sexta)

1º - A AGONIA DE JESUS NO HORTO DAS OLIVEIRAS
“Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice, mas que seja feita tua vontade.”
Jesus sabia que havia chegado o momento, a hora de sua morte. Ás vezes é difícil fazer a
vontade do Pai. Quais são nossos cálices?
Senhor Jesus, esteja junto de nossos filhos nas suas angústias, tristezas, sentimentos de
abandono e solidão, para que eles não vacilem nem percam a fé.

2º - A FLAGELAÇÃO DE JESUS:
“Então, Pilatos mandou flagelar Jesus.”
Como ovelha ao matadouro Ele foi levado e não abriu a boca. Tudo suportou, por amor.
Senhor Jesus, alivie, console e traga a paz aos corações desses filhos, que lhe entregamos e
pedimos perdão pelos seus pecados da carne. Pelo teu Sangue precioso, liberta-os Senhor.

3º - A COROAÇÃO DE ESPINHOS
“Foi flagelado, tomado por Pilatos, foi coroado de espinhos.”
Nosso Rei coroado e zombado pelos soldados. O seu silêncio tem tanto a nos ensinar e nós
ainda temos muito a aprender.
Senhor, a coroa da justiça também está reservada àqueles que esperam com amor sua
Aparição, segundo nos diz São Paulo a Timóteo. Não permita que nossos filhos não a tenham.

4º - JESUS CARREGA A CRUZ PARA O CALVÁRIO
“Para o calvário, levando sua própria cruz, foi crucificado.”
Jesus carregou sua cruz, assumiu sua responsabilidade, sua missão e não desistiu. Assim,
enquanto estivermos de joelhos, nossos filhos estarão de pé.

Ó Deus, tantas são as cruzes de mães por causa de seus filhos, suplicamos- Te que as
fortaleça, para que não desistam e sigam confiantes e fortes na missão a elas confiadas.

5º - CRUCIFICAÇÃO, SOFRIMENTO E MORTE DE JESUS.
“Em alto brado, se entregou Jesus.”
A morte de Jesus na cruz é a maior demonstração do amor de Deus por nós. Que não
tenhamos medo da morte que gera a vida.
Amado Senhor, te louvamos por todo amor derramado pela humanidade. Assim, ensina-nos a
amar até o fim, a nos doar totalmente assumindo nossas responsabilidades.

MISTÉRIOS GLORIOSOS (Quarta e Domingo)
1º - A RESSURREIÇÃO DE JESUS
“Não tenhas medo, não tenhas medo, Ele ressuscitou.”
A morte não é o fim para aqueles que creem em Jesus. Nós, mães, temos que crer nessa
certeza, na vida após a morte.
Ó Pai, assim como não deixaste Teu Filho Jesus na morte, ressuscite também os Filhos mortos
e dê nova vida aos vivos que vivem como mortos.

2º - A ASCENSÃO DE JESUS AO CÉU
“De tudo isso sois testemunhas, estarei convosco até o fim.”
Jesus retorna à vida plena através de seu corpo e espírito transfigurados.
Senhor! Ao retornar ao céu fostes preparar um lugar para nós, por isso Vos pedimos que
prepare também um lugar em Vossa casa para nossos filhos.

3º - A VINDA DO ESPÍRITO SANTO
“Apareceu – lhes línguas de fogo, que pousaram em cada um.”
Estavam todos reunidos em oração quando o Espírito Santo veio. Também Maria estava
presente. Assim como Maria, nós, mães, temos que nos reunir para pedir a vinda do Espírito.
Vem ó Espírito Santo, dê-nos Vossos dons batizando-nos com vossa Graça. Socorra também
nossos filhos conduzindo-os pelo caminho eterno.

4º - A ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA AO CÉU
“Imaculada, foi elevada de corpo e alma aos céus.”
Nossa Senhora foi elevada aos céus e eternizada para sempre em nossas orações. Como
Maria assunta ao céu, nós, Mães, precisamos ensinar a importância da devoção Mariana aos
nossos filhos.
Senhora, nossa Mãe, pedimos sua intercessão, leve nossos filhos em seu colo, para que
conheçam a face de Deus Pai!

5º - A COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA NO CÉU.
“Surgiu no céu um grande sinal: uma Mulher revestida do sol, coroada de estrelas...”
Somos chamadas a contemplar em Maria, coroada com todos os méritos, Rainha da
humanidade.
Ó Maria, ajuda-nos a coroar nossos filhos com os méritos de filhos Seus, com todo o amor que
eles merecem. Caminhe com eles mãezinha, e passe à frente de todos seus caminhos!

MISTÉRIOS LUMINOSOS (Quinta-feira)
1º - O BATISMO DE JESUS
“Depois que Jesus foi batizado, eis que o céu se abriu e o Santo nasceu.”
E do céu baixou uma voz: “Eis meu Filho muito amado em quem ponho minha afeição”. O
batismo para nossos filhos é a inserção deles no cristianismo, é a marca divina.
Senhor, pedimos-Te a graça da renovação da promessa do Batismo para nossos filhos. Que o
senhor conceda a eles um coração limpo e um espírito novo, um verdadeiro mergulho na
Santidade de Deus.

2º - A AUTO-REVELAÇÃO DE JESUS NAS BODAS DE CANÁ
“Eles já não têm vinho!” E Jesus disse: “Minha hora ainda não chegou.”
Na realidade, a hora ainda não havia chegado, entretanto, uma simples insinuação da Mãe,
leva Jesus a antecipar seus milagres.
Nossa Senhora! Peça ao seu Filho, Jesus, o milagre para nossos filhos, e que nunca falte para
eles o vinho da alegria e do amor.

3º - O REINO DE DEUS
“O Reino de Deus está perto, disse Jesus pregando o Evangelho.”
Toda mãe cristã quer para seu filho a conversão ao Evangelho de Jesus Cristo, e isso para
muitas é a parte mais difícil da educação na família.

Ó Senhor Jesus! Que fez os surdos ouvirem e os mudos falarem. Conceda aos nossos filhos
acolher a Palavra e professar a fé para louvor e glória de Deus Pai.

4º - A TRANSFIGURAÇÃO DE JESUS
“Seu rosto brilhou como o sol, reluziram as suas vestes.”
Ao se transfigurar, Jesus fortaleceu nossa esperança sobre a vida eterna.
Senhor, cremos nessa vida nova, por isso pedimos que transfigure a vida dos nossos filhos e
dê-nos perseverança na oração para que jamais desistamos de mostrar aos nossos filhos a
Vossa face misericordiosa.

5º - A EUCARISTIA
“Tomai e comei o meu corpo, bebei todos vós, este é meu sangue.”
Que mais poderia nos ter dado Jesus? Além do Seu corpo Ele nos deu Sangue da Nova
Aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados.
Eterno Pai, pelo Corpo e Sangue, Alma e Divindade de Vosso diletíssimo Filho, Vos pedimos
por nossos filhos. Perdoe-os por muitos ainda não saberem desse verdadeiro alimento. Que
por esta comunhão sejamos fortificadas para sustentá-los.
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