
 
 

 

 

 

 

Senhor, ensina-nos a rezar.  
Ensina-nos a rezar, Senhor, 

porque muitas vezes  

honramos-te com os lábios,  

mas o nosso coração está longe de ti.  

Ensina-nos a rezar, Senhor,  

porque não fazemos silêncio 

para falar a sós contigo,  

como um amigo fala com o amigo.  

Senhor, ensina-nos a rezar.  

Ensina-nos a rezar, Senhor, 

porque não te consultamos  

para perceber qual a tua vontade 

que é a de vivermos felizes.  

Ensina-nos a rezar, Senhor, 

porque só nos lembramos de ti 

quando estamos em aflição  

e não entendemos o teu silêncio.  

Senhor, ensina-nos a rezar.  



 

Leitura: Ex 17, 8 - 13 

Leitura do Livro do Êxodo

Naqueles dias, Israel foi atacado por um povo inimigo. Moisés disse a 

Josué: 

- Escolhe alguns homens e amanhã prepara-te para o combate. Eu 

estarei no cimo da colina, com a vara de Deus na mão. 

Josué fez o que Moisés lhe ordenara e deu-se a batalha. Enquanto Moisés 

tinha as mãos levantadas, Israel ganhava a batalha, mas quando as 

baixava, o inimigo começava a ganhar. 

Como Moisés começava a ficar muito cansado, trouxeram-lhe uma pedra 

e colocaram-na debaixo dele para que se sentasse, enquanto Aarão e Hur, 

um de cada lado dele, lhe seguravam as mãos. 

Assim, as mãos de Moisés estiveram sempre erguidas até ao pôr do sol e 

Josué venceu a batalha. 

 

Evangelho: Lc 18, 1 - 8 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola sobre a 

necessidade de rezar a Deus sem desanimar, e sem perder a esperança de 

ser ouvido. 

- Numa cidade havia um juiz que não acreditava em Deus nem respeitava 

as pessoas. Nessa cidade havia uma pobre mulher que sempre lhe pedia: 

- Faz-me justiça contra quem está contra mim. 

Durante muito tempo, o juiz não lhe ligou, mas depois, já farto de a ouvir, 

pensou para consigo: 

- É verdade que não acredito em Deus, e não me importo com as pessoas, 

mas esta mulher está sempre a incomodar-me. O melhor é resolver-lhe o 

problema, onde ela até tem razão, e assim ela deixa de me incomodar. 

E Jesus acrescentou: 

- Estão a ver? O juiz era mau, mas resolveu atender o pedido da mulher 

porque ela lho pedia muitas vezes. E então Deus, que é bom, não havia de 

atender o seu povo que por ele chama dia e noite, e iria fazê-los esperar 

muito tempo? Eu vos digo que lhes fará justiça muito em breve. Mas será 

que quando Jesus voltar à terra, ainda encontrará homens de fé? 



 

Procura, no quadro abaixo, palavras relacionadas com rezar. Podem estar 

na horizontal, vertical ou diagonal, para a frente ou para trás. 

Depois, tenta construir frases sobre rezar em que empregues estas 

palavras. Apesar de algumas destas palavras parecerem não ter nada a a 

ver com rezar, vais ver que todas têm. 
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CONVERSAR                       BRINCAR                        JESUS                          SEMPRE 

AGRADECER                     AMIGO                           REZAR                            ALEGRE 

REFEIÇÕES                         REZAR                            DEUS                               TRISTE 
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ESTA SEMANA,, VAIS LEMBRAR-TE DE FALAR COM JESUS EM VÁRIAS 

OCASIÕES, E NÃO SO À NOITE. PODES PENSAR EM JESUS QUANDO ESTÁS 

NA ESCOLA, OU EM CASA, A BRINCAR COM OS TEUS AMIGOS OU A 

FAZER OS TRABALHOS DE CASA. 

JESUS É MAIS UM AMIGO COM QUEM PODES PARTILHAR AS COISAS 

BOAS E AS MÁS, AGRADECER-LHE QUANDO ESTÁS CONTENTE E PEDIR-

LHE QUE TE DÊ CORAGEM QUANDO ESTÁS TRISTE. 



 

 
Começou há 14 anos, em 2005, na Venezuela. Algumas crianças encontraram-se 

debaixo de uma árvore, em Caracas (capital da Venezuela), e rezaram. As 

crianças, que ainda nem dez anos tinham, rezaram o terço. Pelo mundo. Pela paz. 

Pelas suas famílias. Depois, não quiseram continuar a rezar sozinhas. Havia de 

ser um milhão de crianças a rezar o terço na mesma altura no mundo inteiro. 

Desde então, no dia 18 de Outubro de cada ano, centenas de milhares de crianças 

rezam o terço. A campanha do terço das crianças une o mundo a Deus. O 

Rosário, dizia São João Paulo II, "leva-nos a uma união viva com Jesus através 

do coração de Sua mãe". Também este ano, a Fundação AIS convoca todas as 

crianças do mundo para rezar o terço, pedindo a Nossa Senhora pela paz, 

sobretudo no Iraque e na Síria. A oração das crianças é poderosa! 
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Todos os cristãos são convidados a este momento de oração, mobilizando as 

crianças onde quer que elas se encontrarem, seja nas escolas, infantários, 

hospitais, orfanatos, paróquias, movimentos… ou, claro, nas suas próprias casas, 

em família. 
  

Todos somos chamados a participar nesta Jornada de Oração pela paz, que 

pretende também ser um desafio aos que insistem em fazer a guerra ignorando 

as lágrimas e o choro de tantos inocentes. 

 

 



 



 

 



Um milhão de Crianças
Rezam o Terço

Pela unidade e a paz!
18 de Outubro

                      

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 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 a uma 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.
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Mistérios dolorosos 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 suou sangue
por nós

Jesus sabia que em breve ia sofrer muito. 
Ele foi para o Monte das Oliveiras, para 

rezar. Os Seus melhores amigos estavam 
com Ele. Seria um consolo para Jesus se os 
Seus discípulos tivessem vigiado e orado 

com Ele. Mas de cada vez que voltava para 
junto deles, eles dormiam.

Querido Jesus, queremos muito rezar 
Contigo, consolar-Te e pedir perdão por 

todo o mal que acontece no mundo devido 
aos pecados.

Vamos pedir por todas as pessoas que 
sofrem no corpo ou na alma. Jesus, 

consola-as através da nossa oração.

2. Jesus, que foi flagelado
por nós

Os soldados ataram Jesus a uma coluna e 
flagelaram-n’O. Jesus só fez o bem e 

testemunhou: “Eu sou o Filho de Deus.” 
Os fariseus e os doutores não suportaram 

esta verdade e instigaram o povo. O 
próprio Pilatos, governador da cidade, não 
conseguiu encontrar nada de mal em Jesus. 

Mas porque era cobarde, mandou-O 
flagelar.

Vamos rezar por todos os homens que no 
nosso tempo são julgados injustamente, que 

são perseguidos por causa da sua fé e que 
sofrem horrivelmente. Jesus, fortalece-os 

através da nossa oração.

3. Jesus, que por nós 
foi coroado de espinhos

Após a flagelação, os soldados colocaram 
uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus 
e puseram-Lhe um ceptro na mão. Depois, 
zombavam de Jesus e cuspiam-Lhe. Jesus 
permitiu que tudo isto acontecesse. Ele 
não Se defendeu e disse: “O meu Reino 

não é deste mundo.” Jesus, Tu és o 
verdadeiro Rei do Céu e da Terra.

Vamos rezar por todos os governantes e 
homens poderosos que abusam do seu poder. 

Vamos rezar pela paz no mundo, 
especialmente na Síria e no Iraque.

4. Jesus, que por nós 
carregou a pesada cruz

Jesus pegou na cruz com grande amor. Ele 
sabia que somente através do sofrimento 

por amor é possível vencer o mal - 
Satanás. Até na Via Sacra os homens 
zombaram d’Ele. Mas também houve 

pessoas que Lhe deram consolo e tiveram 
compaixão, como Simão de Cirene, que 

ajudou Jesus a carregar a cruz, ou 
Verónica, que com valentia lhe deu o 

sudário. Mas o maior consolo para Jesus foi 
o encontro com a Sua Mãe. Ela sofreu com 

Ele todas as Suas dores, no fundo do 
coração.

Jesus, pedimos-Te por todos os que sofrem. 
Em especial pedimos por todas as crianças 
que já não têm pais e por todos os pais que 

perderam um filho.

5. Jesus, que por nós 
foi crucificado

Levaram Jesus para o monte Gólgota. Aí O 
crucificaram, juntamente com outros dois, 
um de cada lado. Antes de entregar a Sua 

vida, Jesus perdoou a todos os homens. Ele 
disse: “Eles não sabem o que fazem!“ Ao 
ladrão arrependido, prometeu o Reino do 

Céu. Da cruz, Jesus confiou-nos 
a todos à Sua Mãe.

Vamos rezar por todas as pessoas, para que 
conheçam e retribuam a misericórdia e o 

amor maternal de Nossa Senhora.
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