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Apresentação para os pais

Para crescer na fé, precisamos estar unidos
no amor de Deus através de seu filho Jesus Cristo. A oração do Rosário nos ajuda a contemplar
os acontecimentos da vida de Jesus e também
de sua santa Mãe, a Virgem Maria. A cada mistério que rezamos, recordamos algum fato que
Jesus viveu, de forma que, quando rezamos o
Rosário, é como se fôssemos “contando” a vida
de Jesus. E a cada “parte” dessa história vamos
rezando com Ele e com a Virgem Maria.
O santo Rosário ou terço (uma parte do Rosário) é uma oração mariana, porque rezamos
com Maria e confiamos a ela nossos pedidos e
agradecimentos. Rosário significa “coroa de ro-

sas”. A cada Ave-Maria recitada, é como se oferecêssemos uma rosa à Virgem Maria, demonstrando assim nossa devoção à Mãe de Deus.
Esta é uma das devoções mais queridas a
Nossa Senhora. Na aparição da Virgem Maria
em Fátima, Portugal, ela mesma recomendou
aos três pastorzinhos a oração do terço: “Meus
filhos, rezem o terço todos os dias”. Quando
rezamos o terço (ou o Rosário), nos aproximamos de Jesus e rezamos com a Mãe de Deus.
Todos os católicos são convidados a rezar
esta bela oração e a crescer na fé, vivendo em
intimidade com a Virgem Maria. Por isso, para
rezar o Rosário não há limite de idade, e até mesmo as crianças podem rezar esta bela oração.
Este livro é uma proposta de guia para ensinar as crianças a cultivar o hábito de rezar
o Rosário, e ajudar os pais, tios, avós, catequistas e todos aqueles que querem ajudar os
menores no crescimento da sua fé e na devoção a Maria. Que desde pequenas nossas
crianças possam olhar para a Mãe de Deus e
rezar à Virgem Maria, meditando sobre a vida
de Jesus Cristo.

Ensinando as crianças
a rezar o Rosário
Rezar o Rosário
(ou o terço) é bem
simples e este livro é
um guia para ensinar
as crianças a aprender esta oração que
contempla a vida de
Jesus Cristo e honra
a Virgem Maria, a
Mãe de Jesus, que é
também nossa mãe.
O terço nos ajuda a rezar e a “contar” cada uma das orações que
rezamos.
Toda oração começa com o sinal da cruz:
com este gesto, traçamos sobre nosso corpo
o sinal da cruz de Jesus e louvamos a Santíssima Trindade. Em seguida fazemos o oferecimento do terço, apresentando nossa intenção, ao rezar, honrando a Virgem Maria.
Segurando a cruz que está na extremidade
no terço, nós demonstramos a nossa fé, unida a toda a Igreja, rezando o Credo (Creio).

Na primeira conta, rezamos a oração que nos
foi ensinada pelo próprio Jesus Cristo, a oração do Pai-nosso.
Com as três contas seguintes, rezamos
as três Ave-Marias: a primeira, em honra a
Deus Pai Criador; a segunda, em honra a Jesus Cristo, o nosso Salvador; e a terceira, em
honra ao Espírito Santo, Santificador. Ao final das três Ave-Marias e também ao final de
cada Mistério, reza-se o Glória ao Pai.
No início de cada Mistério, recordamos
um acontecimento da vida de Jesus Cristo, e
vamos assim recontando os principais acontecimentos da vida de Cristo narrada nos
Evangelhos.
A oração do terço termina com a
oração de Agradecimento, seguida
da Salve-Rainha, oração que honra
a Virgem Maria e invoca sua intercessão nas dificuldades da vida.
Pode-se ainda, a cada Mistério, acrescentar alguma jaculatória recordando os diversos
títulos de Nossa Senhora e, ao
final do terço, acrescentar a Ladainha de Nossa Senhora.
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«
AS CRIANÇAS
REZAM
MEDITANDO
OS MISTÉRIOS
DIFERENTES

«

« MISTÉRIOS DA ALEGRIA «
Segundas-feiras e Sábados

«

PRIMEIRO MISTÉRIO DA ALEGRIA

«

A anunciação do anjo
a Nossa Senhora
O arcanjo Gabriel anuncia a Nossa Senhora
que ela será a Mãe de Jesus. Maria é a
escolhida para ser a Mãe do Filho de Deus.

«

SEGUNDO MISTÉRIO DA ALEGRIA

«

A visitação de Nossa Senhora
a Santa Isabel
Maria visita sua prima Isabel, que estava
grávida. Quando Isabel escuta a saudação
de Maria, o bebê pula de alegria
em seu ventre.

«

TERCEIRO MISTÉRIO DA ALEGRIA

«

O nascimento de Jesus em Belém
Jesus nasce na gruta de Belém.
Não havia lugar para eles na hospedaria
da cidade. Jesus nasce numa manjedoura,
na mais completa pobreza.

«

QUARTO MISTÉRIO DA ALEGRIA

«

Apresentação de Jesus no Templo
Os pais de Jesus foram apresentar o menino
no Templo, como ordenava a Lei de Moisés.
Lá eles encontraram o velho Simeão,
que abençoou o Menino Jesus e
profetizou sobre ele e sobre Nossa Senhora.

