
Pela unidade e paz!Consagração das crianças
à Mãe de Deus

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.
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Mistérios Gloriosos do Rosário para Crianças
o lugar. Milhares ouvem as suas pala-
vras e acreditam em Jesus.

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 exem-
plo.

4. Jesus, que recebeu Maria no Céu
É um dia de festa: Jesus acolhe Sua 
Mãe Maria no Céu. Todos os que lá es-
tão, anjos e santos, se alegram. Maria 
é Mãe de todos nós e cuida de nós tam-
bém lá no Céu. Ela leva paz e alegria a 
todos os lugares!

Jesus, pedimos por todos que estão tris-
tes ou em desavença. Faça-os ver que 
têm uma Mãe no Céu, para que se ale-
grem e sejam felizes. 

5. Jesus, que coroou 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. Mas em Sua 
casa, não precisamos marcar visita. 
Podemos ir à Sua casa, sempre que 
quisermos. Ela nos aguarda, ouve os 
nossos pedidos e quer nos ajudar.

Jesus, pedimos-Te por todos os países 
onde há guerra ou onde as pessoas so-
frem devido a catástrofes naturais. Por 
intercessão da Tua Mãe Maria, dá-nos a 
paz e ajuda-nos a partilhá-la com todos.

1. Jesus, que ressuscitou dos mortos
Jesus está vivo. Ressuscitou após três 
dias da Sua morte na cruz. Venceu todo 
o mal. Os seus discípulos só acreditam 
nisto quando voltam a ver Jesus com 
os seus próprios olhos. São Tomé toca 
nas Suas chagas e clama: Meu Senhor e 
meu Deus!

Jesus, com Tomé também nós clamamos: 
Nós cremos em Ti! Obrigado por nos ter-
des salvado! Pedimos por todos os que 
ainda não Te conhecem. Jesus, mostra-
lhes como é grande o teu Amor.

2. Jesus, que ascendeu ao Céu
Quarenta dias após a ressurreição, Je-
sus ascende ao Céu perante os olhos 
dos Seus discípulos. Ele regressa ao 
Pai. Diz aos discípulos e a nós: Vou pre-
parar-vos uma morada no Céu. Estareis 
eternamente na Minha casa.

Jesus, também nós queremos estar na 
Tua casa no Céu. Ajuda-nos a nós e a to-
dos a amar-nos uns aos outros e vi- ver-
mos segundo os Teus mandamentos.

3. Jesus, que envia o Espírito Santo
Depois de Jesus ter ascendido ao Céu, 
os apóstolos e Maria reuniram-se em 
oração. De repente apareceram luzes 
brilhantes sobre as suas cabeças, como 
línguas de fogo. É o Espírito Santo que 
os enche com o Seu amor. Os apóstolos 
falam corajosamente de Jesus em todo 

Como rezar o Rosário?
1. Sinal da Cruz
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, cria-
dor do céu e da terra; e em Jesus Cris-
to, seu único Filho, nosso Senhor; que 
foi concebido pelo poder do Espírito 
Santo, nasceu da virgem Maria; pade-
ceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, 
morto e sepultado, desceu à mansão 
dos mortos; ressuscitou no terceiro dia; 
subiu aos céus e está sentado à direi-
ta de Deus Pai todo-poderoso; donde 
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 e na vida eterna.
Amém.

Pai Nosso
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 terra como no céu. O pão nos-
so de cada dia nos dai hoje; perdoai-
nos as nossas ofensas, assim como nós 
perdoamos a quem nos têm 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 vos-
so 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.


