
1. CANTO INICIAL:
    Ó RAINHA, VEM CONOSCO

Ó Rainha, vem conosco, ó Rainha, vence conosco. 
Vem conosco pelo mundo, que agradecemos só ao Pai!
1. Deus enviou a mensagem a Maria, ser Mãe de seu Divino Filho! 
    E a humilde serva do Senhor disse: eis-me aqui, ó Pai.

Vamos louvar a 
Mãe e Rainha de Schoenstatt?

	Se não for possível rezar todos os dias, 
escolha o melhor dia e horário e convide 
toda a sua família para participar.

	Prepare em sua casa um lugar para a ora-
ção colocando em destaque: a Bíblia Sa-
grada e um Crucifixo, a imagem da Mãe, 
Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável 
de Schoenstatt e, se possível, flores e vela 
acesa.

	Coloque uma foto da sua família. Se você 
for missionário e estiver com a Imagem da 
Mãe Peregrina, coloque-a junto com a lista, 
para lembrar as famílias visitadas.

	Se você tiver uma camiseta com a Imagem 
da Mãe e Rainha, vista-a para este momen-
to.

2. Mãe e Rainha: meu lar – teu Santuário
Em nome do Pai...
No ambiente sagrado do lar, a “Igreja doméstica”, reunimo-nos como família para louvar nossa querida 
Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt neste mês a ela dedicado.
Queremos aproveitar este momento para vivenciar a visita espiritual da Mãe Peregrina em nosso lar, 
neste tempo em que ela permanece na casa do missionário. Fazemos também nossa prece para que, 
muito em breve, a Mãe de Deus possa continuar sua peregrinação nos lares de milhares de famílias bra-
sileiras.
Querida Mãe de Deus, especialmente neste dia, nos unimos a todos os filhos de Schoenstatt dos cinco 
continentes, para saudar-te com a oração do Terço, atendendo ao pedido do Papa Francisco. Colocamo-
-nos espiritualmente em teu Santuário, diante de tua imagem de graças! Queremos, com muita fé, rezar 
e suplicar por nossas famílias e pelas urgentes necessidades do mundo e da Igreja.

(Num instante de silêncio apresente o seu pedido de oração)

https://soundcloud.com/ir-marcia-maria/o-rainha-vem-conosco


3. LOUVOR MARIANO – SANTO TERÇO

O mês de maio é consagrado à Mãe de Deus: durante estes 31 dias, queremos 
causar-lhe muitas alegrias! São 31 dias de louvor e gratidão à nossa querida 
Mãe e Rainha. Ela que é nossa intercessora junto a seu Filho Jesus, assume a 
responsabilidade por nós, exerce sua maternidade com ternura e dedicação, 

acolhendo-nos em seu coração e preparando-nos para enfrentar a vida com coragem, otimismo e com a es-
perança de quem, em tudo, realiza a vontade de Deus. 

Como filhos, nós nos confiamos a Ela, entregando-lhe nossas dificuldades e aflições, pois sabemos que inú-
meras são as graças que recebemos por sua intercessão. Muitos de nós, já desde criança aprendemos a 
presentear flores à Mãe de Deus, como expressão de nosso amor e gratidão pelas inúmeras graças que ela 
nos concede em nossa vida e na vida da nossa família. Hoje, queremos fazê-lo pela oração do terço: cada 
Ave-Maria rezada será uma flor na coroa de rosas que, ao final, queremos entregar à querida Mãe de Deus, 
saudando-a como Rainha das Famílias.

• Creio em Deus Pai…
• Pai-Nosso…
• 3 Ave-Marias – em honra a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Suplicamos o aumento 

das virtudes teologais: fé, esperança e caridade. E as três graças de Romaria ao Santuário de 
Schoenstatt: abrigo, transformação e ardor apostólico.

Neste Tempo Pascal, vamos meditar os Mistérios Gloriosos. Eles nos falam da esperança e da alegria pela 
vitória de Cristo! Esta esperança queremos suplicar!  (A leitura de cada mistério pode ser dividida entre os participantes)

1º Mistério Glorioso – A Ressurreição de Cristo e triunfo sobre a morte e a dor.
Oferecemos esta dezena nas intenções do Papa Francisco, de todos os bispos e sacerdotes, 
para que se tornem sempre mais imagem e sinal do Deus de Misericórdia, indicando o ca-
minho para os que caminham na escuridão. 
Pai-Nosso... 10 Ave-Marias... Glória ao Pai

2º Mistério Glorioso – Ascensão admirável de Jesus ao céu 40 dias após a sua Ressurreição.
Oferecemos esta dezena pelas pessoas que sofrem com a Pandemia Coronavírus e suas 
consequências para a saúde, a sociedade e a economia no mundo inteiro. Pelos políticos 
responsáveis por encontrar caminhos seguros para uma volta à normalidade. Pela paz no 
mundo e maior colaboração com os menos favorecidos. 
Pai-Nosso... 10 Ave-Marias... Glória ao Pai



3º Mistério Glorioso – A Vinda do Espírito Santo sobre Maria e os Apóstolos reunidos no Cenáculo.
Oferecemos esta dezena por todos os que trabalham com a saúde pública, pelos que cuidam dos 
idosos e por aqueles que necessitam de uma especial proteção neste tempo. Por todos os que pes-
quisam meios e caminhos para curar os enfermos e proteger toda a população. 
Pai-Nosso... 10 Ave-Marias... Glória ao Pai

4º Mistério Glorioso – Assunção de Nossa Senhora ao céu de corpo e alma.
Oferecemos esta dezena pelas famílias, para que consigam se fortalecer neste tempo, crescendo no 
respeito, na admiração e carinho mútuo, no diálogo e na fé. Pedimos pelas famílias preocupadas com 
o seu sustento ou que já sofrem pelo desemprego; pelos que geram empregos e se sentem ameaça-
dos pela situação econômica.
Pai-Nosso... 10 Ave-Marias... Glória ao Pai

5º Mistério Glorioso – Coroação de Nossa Senhora no céu.
Oferecemos esta dezena em gratidão por todas as graças recebidas por intercessão da Mãe e Rai-
nha. De modo particular, recordamos os 70 anos da Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt. 
Rezamos por todos os coordenadores e missionários que se empenham em levar a Mãe e Rainha 
aos lares de milhões de famílias, perpetuando o espírito e o ardor missionário do Servo de Deus João 
Luiz Pozzobon.
Pai-Nosso... 10 Ave-Marias... Glória ao Pai

Maria é nossa Mãe e Rainha. Concluímos o nosso santo terço com a oração da Salve Rainha, entre-
gando-lhe novamente a coroa. Nossa família, a mais bela coroa da Mãe de Deus! Cheios de confian-
ça, nós a elegemos Rainha e Senhora em todos os momentos e situações, especialmente em vista 
dos acontecimentos futuros! Rezemos:

• Salve Rainha



4. Rezemos a oração sugerida pelo Papa 
Francisco para finalizar a recitação do Terço:

“Ó Maria, Vós sempre resplandeceis sobre o nosso 
caminho como um sinal de salvação e de esperança. 
Confiamo-nos a Vós, Saúde dos Enfermos, que 
permanecestes, junto da cruz, associada ao sofrimento de 
Jesus, mantendo firme a vossa fé. Vós, Salvação do Povo 
Romano, sabeis do que precisamos e temos a certeza de que 
no-lo providenciareis para que, como em Caná da Galileia, 
possa voltar a alegria e a festa depois desta provação. 

5. CANTO:
Aliança de Amor – Fátima Gabrielli

1.Como um filho em teus braços, eu me entrego, 
Mãe de Deus. Como um filho que te ama, a ti quero 
pertencer. Entrego minha vida, te dou meu coração, 
entrego o que sou, o que tenho ponho tudo em tuas 
mãos.
A ti quero pertencer, contigo, Mãe, quero viver. Eu 
vou te dar meu coração, tu me darás o teu, serei o 
teu fiel instrumento.

Ajudai-nos, Mãe do Divino Amor, a conformar-nos com a vontade do Pai e a fazer aquilo que nos disser 
Jesus, que assumiu sobre Si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores para nos levar, através da 
cruz, à alegria da ressurreição. Amém.
À vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus; não desprezeis as nossas súplicas na hora da prova, 
mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita.”

Ao concluirmos este Terço, peregrinamos espiritualmente ao Santuário para fazer a oferta das nossas 
contribuições ao Capital de Graças. (pausa) Cantando, nos consagremos à Mãe de Deus:  
Canto: Ó minha Senhora...

Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, 
rogai por nós!

https://soundcloud.com/ir-marcia-maria/faixa-1
http://www.maeperegrina.org.br

