Consagração das crianças
à Mãe de Deus
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Maria, minha mãe,

REZAM O ROSÁRIO

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.
Sê a nossa mãe,
abençoa-nos e protege-nos.
Como criança, quero te amar
como mãe e rezar com fieldade.
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.

Pela unidade e paz

Para sa pagkakaisa at kapayapaan
Em 18 de outubro

Sa ika-18 ng Oktubre

Amén.

Como rezar o Rosário?
1.Sinal da Cruz

pecados ; na ressurreição da carne e
na vida eterna. Amém.

Pai Nosso

2.Credo
3.Anuncia-se o primeiro Mistério
do dia
4.Pai Nosso
- Dez Ave Maria
- Glória ao Pai
5.Continuar até completar
os mistérios do dia
6.Oração de Fátima

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

Credo
Creio em Deus Pai, todo-poderoso,
criador do céu e da terra; e em Jesus
Cristo, seu único Filho, nos-so Senhor;
que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da virgem Maria; padeceu
sob Pôncio Pilatos, foi crucificado,
morto e sepultado, desceu ao inferno; no terceiro dia ressurgiu dos
mortos; subiu ao céu e está sentado
à direita de Deus Pai todo-poderoso
; donde há de vir a julgar os vivos e
os mortos. Creio no Espírito Santo; na
santa igreja universal de Cristo, a comunhão dos santos ; na remissão dos

Pai nosso, que estais nos céus; santifi-cado seja o vosso nome; venha a
nós o vosso reino; seja feita a vossa vontade, assim na ter-ra 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 ten-tação; mas livrai-nos do
mal. Amém.

Rosário dos mistérios gozosos para crianças
1. Jesus, que vós, ó Virgem Maria,
concebestes por obra do Espírito
Santo.
O anjo Gabriel foi enviado por Deus
à cidade de Nazaré, à Virgem Maria,
para lhe perguntar se queria ser Mãe
de Jesus. Explicou-lhe que o próprio
Deus seria o pai desse menino. Como
Maria acreditava que Deus conseguisse fazer tudo, respondeu: “Sim”.
Mãe de Deus, pedimo-vos que nos
ofereçais a vossa Fé para aprendermos a escutar sempre ao que Deus
diz e a fazer tudo que o Senhor que
nos pede.

Ave Maria

2. Jesus, que vós, ó Virgem Maria,
levastes para Isabel.

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.

O anjo Gabriel também tinha dito a
Maria que a sua parente, Isabel, também estava grávida. Sendo assim,
Maria pôs-se a caminho para a ajudar.
Quando a saudou, Isabel sentiu como
o filho se mexeu de alegria no ventre. O Espírito Santo iluminou Isabel,
de modo que Isabel ficou a saber o
mistério da Mãe de Deus, exclamando de alegria: “Bem-aventurada és tu,
Maria, por teres acreditado”.

Glória ao Pai
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito
Santo; como era no princípio, agora
e sempre, pelos séculos dos séculos.
Amém.

Oração de Fátima
Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos
do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem.

que o Salvador tinha nascido. Mãe de
Deus, pedimo-vos que protejais todas
as crianças e famílias que perderam as
suas casas devido à guerra ou por desastres naturais. Mandai-lhes pessoas
que os ajudam e lhes tragam a paz de
Deus.

4. Jesus, que vós, ó Virgem Maria,
apresentastes no templo.
Decorridos 40 dias, José e Maria levaram
o Menino Jesus ao templo de Jerusalém,
a fim de cumprirem o que ordenava a
lei dos Judeus. Chegou também ao tempo
Simeão, um homem velho e santo. Tinha-lhe sido revelado pelo Espírito Santo
quem era este menino, e, todo feliz, tomou-o nos braços, dizendo de voz alta:
“Pois já os meus olhos viram a tua salvação, que tu preparaste perante a face
de todos os povos.”
Jesus, rogai por todas as pessoas que
ainda não vos conhecem. Dai-lhes a possibilidade de vos escutar e entender que
apenas vós sois a luz e a salvação do
mundo.

5. Jesus, que vós, ó Virgem Maria,
reencontrastes no templo.

Quando Jesus tinha 12 anos, foi com os
pais à festa de Páscoa no tempo de Jerusalém. Ficou no tempo a falar com os
mestres sobre Deus, o seu pai. Entretanto, Maria e José já se tinham posto a caminho para casa. De repente, repararam
que Jesus não acompanhava o grupo que
voltava para Nazaré. Procuraram-no,
3. Jesus, que vós, ó Virgem Maria, cheio de medo, até o encontrarem. Pai
Divino, pedimo-vos que amparais todos
destes à luz.
os pais que perderam os filhos, que se
Quando José e Maria vieram a Belém, preocupem com os filhos ou que estão
tiveram que passar a noite num está- à espera de um filho e se preocupam
bulo, porque não havia lugar na esta- com o seu futuro. Ajudai-os a terem a
lagem. Aí nasceu o Menino Jesus. Os confiança que vós estais ao seu lado em
primeiros a adorarem o menino foram todas as situações.
os pastores. Os anjos lhes tinham dito
Mãe de Deus, pedimo-vos que protejais todos os missionários que trazem
Deus aos homens. Fazei com que encontram corações abertos, dispostos
a receber, com alegria, a Boa Nova de
Cristo e que creiam no Senhor.

