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1º ENCONTRO DO TERÇO DOS HOMENS - REGIÃO EPISCOPAL BELÉM 
   

SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO 

 
ORAÇÃO DO TERÇO DOS HOMENS 

 

- Cantos marianos para animar os grupos enquanto inicia-se o terço 

- Preparar lugar para as placas com o nome dos setores da Região 

- Preparar lugar para entrada da Imagem de Nossa Senhora do Sagrado Coração 

- Equipe de celebração: Animador, Presidente, Leitores, Rezadores do Terço, Presidente 

 
(Após os cantos de acolhida, o animador convoca os homens para ficarem de pé, enquanto isso canta-se o canto a seguir e acende-se as velas do Altar, do  Ambão ) 

Amor infinito de Mãe, que nos chega em forma de luz ilumina e nos 

mostra o caminho, ao Coração de Jesus. A Mãe que nos pega no colo, nos 

guia e nos dá proteção. É Nossa Senhora do Sagrado Coração. Nossa 

Senhora do Sagrado Coração! 

MONÇÃO INICIAL: Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos! Queremos nesta tarde, colocar-nos ao lado 

de Jesus e da Virgem Maria para louvar a Deus, como homens que confiam na bondade do Senhor. Entre alegria 

e esperanças aos pés do Senhor, curvando nossos joelhos, elevando nossos corações em prece, queremos hoje 

celebrar hoje nosso Primeiro Encontro Regional do Terço dos Homens. Somos felizes e bem-aventurados por 

principiarmos essa história, por escrevermos este momento. Queremos nesta oração, testemunhar em nossa vida a 

certeza de que Deus toca nosso coração e nos move! Queremos gritar com a própria vida a força do Evangelho. 

Em pé cantemos o canto de abertura: 
 
A frente, cruz processional, turíbulos. Em seguida, placas com nomes dos setores; Padres e diáconos. Enquanto canta-se, entram as placas que são colocados no lugar 

previamente preparado.   

Eu me consagro a Ti Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a Ti Mestra e Rainha.  

Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Acaso não sabeis, tenho uma 

advogada? Só quem já foi órfão, sabe o valor de amor de mãe. Só quem já 

foi órfão. Sabe o valor do colo de mãe 

Eu me consagro a Ti Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a Ti Mestra e Rainha. 
 

P./Vinde ó Deus em meu auxílio. R./ Socorrei-me sem demora.  

P./ Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. R./ Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 

Animador: Quando os discípulos estavam reunidos em Jerusalém, no nascimento da primeira comunidade, havia 

ali um grupo de homens que se reunirão junto com a Virgem Maria. Ela, nossa mãe, sempre reuniu a comunidade 

do povo de Deus. Queremos neste momento, suplicar que ela nos reúna, nos congregue em um único espírito. 

Com alegria voltando nosso olhar, nossas vozes e coração para virgem Cantemos: 
 

Música: “Dai-nos vossa benção, ò Mãe do Sagrado Coração” 
 

Lembrai-vos ó Nossa Senhora do Sagrado Coração Que sois a mãe de Jesus, a 

Bendita entre as mulheres. Temos confiança em vós. Porque estas unida a Cristo, 

Vosso Filho e Senhor nosso que por vós fez maravilhas. 

Dai-nos vossa bênção ó Mãe do Sagrado Coração. 

Sabemos de nossas fraquezas e de nossa miséria por isso vimos implorar a vossa 

proteção. Ó Mãe carinhosa. Dai-nos força e coragem. Conservai-nos na Esperança, 

mostrai-vos sempre nossa Mãe. 
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(Homens entram com a Imagem de Nossa Senhora do Sagrado Coração) 

Responsáveis: Flávio, Milson Marcel e Bruno 

 

P./: Invoca-se a Trindade cantando: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. 
 

(Invocação ao Espírito Santo) 
 

Eu navegarei no oceano do espírito e ali adorarei ao deus do meu amor.eu 

adorarei.ao deus da minha vida que me compreendeu sem nenhuma explicação 

Espírito, espírito que desce como fogo vem como em pentecostes e enche-me de 

novo espírito, espírito que desce como fogo, oh! vem como em pentecostes e 

enche-me de novo (2X) 
Em honra da Santíssima Trindade: 

* Presidente: Pai-Nosso 

* Presidente: Antes da 1º Ave Maria, diz-se: Salve, Filha de Deus Pai! 

* Presidente: Antes da 2º Ave Maria, diz-se: Salve, Mãe de Deus Filho! 

* Presidente: Antes da 3º Ave Maria, diz-se: Salve, Esposa de Deus Espírito Santo! 

 

Glória ao Pai, ao Filho e Ao Espírito Santo! 
 

Música: “Nossa Senhora do Sagrado Coração, hoje contigo um canto novo cantarei” 
 

Nossa Senhora do Sagrado Coração, hoje contigo um canto novo cantarei, 

minha alma eleva uma canção ao meu Senhor, por toda vida seu louvor 

proclamarei. 

Mãe do céu Maria, ouve este clamor que da terra sobe com fé e muito amor. A ti 

suplicamos pelo povo teu, unidos te pedimos o favor do céu. 

Quanta injustiça, fome e opressão. Nossa Igreja clama por libertação. Vive na 

miséria grande multidão. Sem saúde e vida sem educação. 

Nossa advogada Medianeira, oh! Sim! Guia-nos na estrada. Guarda-nos, enfim. No 

alto da cruz, Cristo a nós te deu. És nossa mãe santa, somos filhos teus. 

Já manifestou seu grande poder o Deus poderoso. Vamos bendizer! Ele nos 

sustenta, e vai amparar pobres e humildes há de libertar. 

No teu santuário ouve, ó Mãe, a prece da comunidade que humilde, agradece. 
Qual família unida cantamos louvores pelas maravilhas de Nosso Senhor. 
 

1º MISTERIO DO TERÇO 
(Sentemo-nos) 

 

Leitor: Flávio Marinho / Testemunho: Herique (Santuário de Vila Formosa) 
 

Com. 1: “No primeiro mistério contemplamos a gloriosa Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo”.  

 

Canta-se: Ó dia glorioso! Jesus ressurgiu! A morte vencendo, o céu nos abriu. (melodia de 13 de maio) 
 

(Enquanto canta-se o um dos homens do terço, levanta-se e vai até a Imagem de Nossa Senhora e coloca incenso ante a Imagem;  
Outro acende uma das velas da menorá; Um Dirige-se ao ambão e outro dirige-se  a Mesa da Palavra e proclama a leitura, após o comentário) 

 

Com. 1:  Ouçamos o Evangelho que narra este mistério do Terço: (Jo 20,1-9): 
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Leitor:  No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda 

estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão 

Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: “Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos 

onde o colocaram”. Saíram, então, Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o 

outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas 

de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. 

Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as 

faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao 

túmulo. Ele viu, e acreditou. Palavra da Salvação 
 

Ensina teu povo a rezar, Maria mãe de Jesus, Que um dia o teu povo desperta e 

na certa vai ver a luz. Que um dia o teu povo se anima e caminha com teu Jesus. 

Maria de Jesus Cristo, Maria de Deus, Maria mulher. Ensina a teu povo o teu 

jeito de ser o que Deus quiser. (2x)  
 

COM.: Com o presidente rezemos a dezena deste terço: 
 

(Reza-se 1 Pai-nosso e 10 Ave-Marias, Glória, Oh meu jesus; Ao final invoca-se:  Nossa Senhora do Sagrado Coração) 

 

Ensina teu povo a rezar, Maria mãe de Jesus, Que um dia o teu povo 
desperta e na certa vai ver a luz. Que um dia o teu povo se anima e 

caminha com teu Jesus. Maria de Jesus Cristo, Maria de Deus, Maria 

mulher. Ensina a teu povo o teu jeito de ser o que Deus quiser. (2x)  
 

COM.: Ouçamos um breve testemunho de Conversão pela oração do terço 
 

Testemunho: Henrique Santuário de Nossa Senhora do Sagrado Coração  

 

 Música: “Lembrai-vos, oh Senhora do Sagrado Coração, que sois a mãe de Deus...” 
 

Lembrai-vos ó Senhora do Sagrado Coração que sois a Mãe de Deus, a esperança 

e proteção, do povo que implora vossa graça vossa luz, dos Filhos que desejam 

imitar sempre Jesus. 

Ave-Maria, Ave-Maria. (bis) 

De Deus as maravilhas, anunciastes sem cessar, bendita entre as mulheres Isabel 

quis vos saudar, o Espírito te fez templo bendito do amor, vós sois Mãe de Jesus e 

Mãe do povo do Senhor. 

Ao Pai apresentai nós vos pedimos a cantar, amor ação de graças, vosso povo a 

caminhar. Levai todos os homens para a fonte que jorrou, do coração de Cristo 

nosso Deus e Salvador. 

O mundo todo espera paz amor e salvação raiou um novo tempo para todos os 

cristãos sois templo do Espírito, sois serva do Senhor, modelo de Igreja, Mãe do 

Cristo Redentor. 

Pedimos ó Maria santa virgem Mãe de Deus, que venha nós o reino de Jesus 

Senhor dos céus, mostrai que sois Senhora poderosa protetora, no coração da 

Igreja vós sois a intercessora. 
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2º MISTERIO DO TERÇO 

 

Leitor: Raimundo (Santuário de Nossa Senhora do Sagrado Coração)  

Testemunho: Marcelino (Santuário de Nossa Senhora do Sagrado Coração) 

 

Com. 1: No segundo mistério contemplamos a Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo.  

 

Canta-se: Subiu para os céus Jesus triunfante; está assentado em trono brilhante. 
 

(Enquanto canta-se o um dos homens do terço, levanta-se e vai até a Imagem de Nossa Senhora e coloca incenso ante a Imagem;  

Outro acende uma das velas da menorá; Um Dirige-se ao ambão e outro dirige-se  a Mesa da Palavra e proclama a leitura, após o comentário) 

 

Com. 1: Ouçamos o Evangelho que narra este mistério do Terço: (Mt 28,16-20):  
 

Leitor:  Naquele tempo, os onze discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. 

Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e 

falou: “Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os 

povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos 

ordenei! Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo”. Palavra da Salvação 

 

E vem, cantando entre nós Maria de Deus, senhora da paz E vem, orando por nós A 

mãe de Jesus 
 

COM.: Com o presidente rezemos a dezena deste terço: 

 
(Reza-se 1 Pai-nosso e 10 Ave-Marias, Glória, Oh meu jesus; Ao final invoca-se:  Nossa Senhora do Sagrado Coração) 

 

E vem, cantando entre nós Maria de Deus, senhora da paz E vem, orando por nós A 

mãe de Jesus 
 

COM.: Ouçamos um breve testemunho de Conversão pela oração do terço 
 
Testemunho: Marcelino (Santuário de Nossa Senhora do Sagrado Coração) 

 

Música:  Mãe de pentecostes 

 

A hora chegou aqui é o lugar, no cenáculo de amor. Maria aqui está Mãe 

da divina graça, teu esposo quer agir neste lugar 

 

Venha sobre nós Fogo abrasador derrama a tua unção batiza-nos. Oh Mãe de 

Pentecostes Intercede por nós e com línguas de fogo Batiza-nos, Senhor 
 

3º MISTERIO DO TERÇO 
 

Leitor: Carlos (Paróquia Nossa Senhora do Bom Parto) 

Testemunho: Francisco (Santuário de Nossa Senhora do Sagrado Coração) 

 

Com. 1: “No terceiro mistério contemplamos a descida do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os Apóstolos.  

 

Canta-se: Da destra do Pai o Deus Filho envia o Espírito Santo que abrasa Maria. 
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(Enquanto canta-se o um dos homens do terço, levanta-se e vai até a Imagem de Nossa Senhora e coloca incenso ante a Imagem;  

Outro acende uma das velas da menorá; Um Dirige-se ao ambão e outro dirige-se  a Mesa da Palavra e proclama a leitura, após o comentário) 

 

Com. 1:  Ouçamos o Evangelho que narra este mistério do Terço: (At 1, 1-7): 

 

Leitor:  Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, 

veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então 

apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do 

Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém 

judeus devotos, de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão, e todos ficaram 

confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua.  Palavra do Senhor 

 

Venha sobre nós Fogo abrasador derrama a tua unção batiza-nos. Oh Mãe de 

Pentecostes Intercede por nós e com línguas de fogo Batiza-nos, Senhor 
 

COM.: Com o presidente rezemos a dezena deste terço: 

 
(Reza-se 1 Pai-nosso e 10 Ave-Marias, Glória, Oh meu jesus; Ao final invoca-se:  Nossa Senhora do Sagrado Coração) 

 

Venha sobre nós Fogo abrasador derrama a tua unção batiza-nos. Oh Mãe de 

Pentecostes Intercede por nós e com línguas de fogo Batiza-nos, Senhor 
 

COM.: Ouçamos um breve testemunho de Conversão pela oração do terço 
 

Testemunho: Francisco (Santuário de Nossa Senhora do Sagrado Coração) 

 

Música: Senhora, rainha 
 

Senhora Rainha tão linda, estás. Trouxemos presentes pra te ofertar.  

Este manto celeste azul cor do céu. Que protege e guarda seus filhos pra Deus.  

A coroa é prova de quem soube amar. e pra ver teu sorriso colhemos pra Ti. 

Chuva de Pétalas. Senhora Rainha tão linda, estás. Trouxemos presentes 

pra te ofertar. 
Abençoa as famílias do nosso país. As crianças e os jovens que esperam em Ti. 

Chuva de Pétalas. Senhora Rainha tão linda, estás. Trouxemos presentes 

pra te ofertar. 
 

4º MISTERIO DO TERÇO 
 

Leitor: Ricardo (Paróquia Nossa Senhora do Bom Parto) 

Testemunho: Claudinho (Santuário de Nossa Senhora do Sagrado Coração) 
 

Com. 1: No quarto mistério contemplamos a Assunção de Nossa Senhora aos Céus em corpo e alma.  

 

Canta-se: A Virgem Maria a terra deixou. Em meio aos anjos aos céus se elevou. 
 

(Enquanto canta-se o um dos homens do terço, levanta-se e vai até a Imagem de Nossa Senhora e coloca incenso ante a Imagem;  
Outro acende uma das velas da menorá; Um Dirige-se ao ambão e outro dirige-se  a Mesa da Palavra e proclama a leitura, após o comentário) 

 

Com. 1:  Ouçamos o Evangelho que narra este mistério do Terço: (1Cor 15,20-27a) 
 

Leitor:  Irmãos: Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um 

homem veio a morte e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos como em Adão 
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todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem 

determinada: Em primeiro lugar, Cristo, como primícias; depois, os que pertencem a Cristo, por ocasião 

da sua vinda. A seguir, será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus-Pai, depois de destruir todo 

principado e todo poder e força. Pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam 

debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, “Deus pôs tudo debaixo de 

seus pés”. Palavra do Senhor! 

Amor infinito de Mãe, que nos chega em forma de luz ilumina e nos 

mostra o caminho, ao Coração de Jesus. A Mãe que nos pega no colo, nos 

guia e nos dá proteção. É Nossa Senhora do Sagrado Coração. Nossa 

Senhora do Sagrado Coração! 

COM.: Com o presidente rezemos a dezena deste terço: 
 

(Reza-se 1 Pai-nosso e 10 Ave-Marias, Glória, Oh meu jesus; Ao final invoca-se:  Nossa Senhora do Sagrado Coração) 

Amor infinito de Mãe, que nos chega em forma de luz ilumina e nos 

mostra o caminho, ao Coração de Jesus. A Mãe que nos pega no colo, nos 

guia e nos dá proteção. É Nossa Senhora do Sagrado Coração. Nossa 
Senhora do Sagrado Coração! 

COM.: Ouçamos um breve testemunho de Conversão pela oração do terço 
 

Testemunho: Claudinho (Santuário de Nossa Senhora do Sagrado Coração) 

 

 Música:  Maria de Deus, Senhora da paz 

É bom estarmos juntos nesta mesa do Senhor e sentirmos sua presença no calor 

do nosso irmão deus nos reúne aqui, em um só espírito em um só coração toda 

família vem, não falta ninguém nesta comunhão. 

E vem cantando Entre Nós, Maria de Deus, Senhora da Paz, e vem, orando 

por Nós, A Mãe De Jesus (Bis) 

Maria, nossa mãezinha, nos convida a união sua presença une, faz-nos todos mais 

irmãos Nossa senhora escuta  o nosso silêncio a nossa oração, e apresenta ao 
filho, que se dá no vinho,  que se dá no pão. 
 

5º MISTERIO DO TERÇO 
Leitor: Antônio Carlos Tedim (Paróquia S. Joao Batista) 

Testemunho: Rodolfo (Santuário de Nossa Senhora do Sagrado Coração) 
 

Com. 1: No quinto mistério contemplamos a Coroação de Nossa Senhora como Rainha dos Céus e da Terra.  
 

Canta-se: À destra do Filho em trono de glória de luz coroada entoa vitória. 

 
(Enquanto canta-se o um dos homens do terço, levanta-se e vai até a Imagem de Nossa Senhora e coloca incenso ante a Imagem;  

Outro acende uma das velas da menorá; Um Dirige-se ao ambão e outro dirige-se  a Mesa da Palavra e proclama a leitura, após o comentário) 
 

Com. 1: Ouçamos o Evangelho que narra este mistério do Terço: (Ap 12, 1-6): 
 

Leitor:  E viu-se um grande sinal no céu: uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma 

coroa de doze estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à 

luz. E viu-se outro sinal no céu; e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha sete cabeças e dez chifres, e 
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sobre as suas cabeças sete diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as 

sobre a terra; e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o 

filho. E deu à luz um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro; e o seu filho foi arrebatado 

para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que 

ali fosse alimentada durante mil duzentos e sessenta dias. Palavra do Senhor 

 

E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz.  

E vem, orando por Nós, A Mãe De Jesus (Bis) 
 

COM.: Com o presidente rezemos a dezena deste terço: 

 
(Reza-se 1 Pai-nosso e 10 Ave-Marias, Glória, Oh meu Jesus; Ao final invoca-se:  Nossa Senhora do Sagrado Coração) 

 

E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz.  

E vem, orando por Nós, A Mãe De Jesus (Bis) 
 

Testemunho: Rodolfo (Santuário de Nossa Senhora do Sagrado Coração) 

 

Música: “Nossa Senhora do Sagrado Coração, hoje contigo um canto novo cantarei” 

Nossa Senhora do Sagrado Coração, hoje contigo um canto novo cantarei, minha 

alma eleva uma canção ao meu Senhor, por toda vida seu louvor proclamarei.  

Mãe do céu Maria, ouve este clamor que da terra sobe com fé e muito amor. A ti 

suplicamos pelo povo teu, unidos te pedimos o favor do céu.  

Quanta injustiça, fome e opressão. Nossa Igreja clama por libertação. Vive na miséria 
grande multidão. Sem saúde e vida sem educação.  

Nossa advogada Medianeira, oh! Sim! Guia-nos na estrada. Guarda-nos, enfim. No alto 

da cruz, Cristo a nós te deu. És nossa mãe santa, somos filhos teus.  

Já manifestou seu grande poder o Deus poderoso. Vamos bendizer! Ele nos sustenta, e 

vai amparar pobres e humildes há de libertar.  

No teu santuário ouve, ó Mãe, a prece da comunidade que humilde, agradece. Qual 

família unida cantamos louvores pelas maravilhas de Nosso Senhor. 
 

Com.: Infinitas graças vos damos, ó Soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas 

mãos maternais. Dignai-vos, agora e para sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo e para mais vos 

agradecer, vos saudamos cantando com uma Salve Rainha: 

Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, Vida, doçura esperança nossa, salve, salve, Rainha!A 

ti procuramos, filhos degredados de Eva. A ti suspiramos, chorando neste vale de 

lágrimas. Tu, que és nossa mãe, volve a nós teu olhar Mostra depois deste exílio O fruto 

do teu ventre, Jesus. 

Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, Ó clemente, ó pia, ó doce virgem Maria. Salve, 
Rainha! Salve, Rainha, Salve, salve! 
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Após os breves agradecimentos, faz-se o comentário abaixo. Nesse momento, entram dois homens do fundo da Igreja com as coroas 

(Jesus e Maria) e levam ao presbitério para que seja coroado pela pessoa que for determinada; Associa-se a eles outros dois homens  

que levam  duas velas  para irem acendendo as velas dos homens, ao longo da Igreja.   
 

Coroa Nossa Senhora do Sagrado Coração: Humberto Rocha  

Coroa do Menino Jesus:  Cicero (Paróquia Santíssima trindade) 

Vela I: Edvaldo  

Vela II: Geraldo 

 

Com.: Maria é nossa querida mãe, mãe admirável. A ela oferecemos graças por sua poderosa intercessão. 

Queremos honrá-la aqui na terra, como no céu. Por isso hoje a coroamos: 

 
(Canta-se: perfeito foi quem te criou) 

 

Se um dia um anjo declarou que tu eras cheia de Deus, agora penso: Quem sou 

eu para não te dizer também cheia de graça, ó mãe (bis) agraciada? 

Se a palavra ensinou que todos hão de concordar, e as gerações te proclamar, 

agora eu também direi: Tu és bendita, ó mãe bem-aventurada.  
Surgiu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol. A lua debaixo de 

seus pés e na cabeça uma coroa...  

Não há como se comparar. Perfeito é quem te criou. Se o criador te coroou, te 

coroamos, ó mãe (bis), nossa rainha.  
 

(Deve-se providenciar pétalas de flores pra coroação) 
 

CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO 
 

Com.: A nossa mãe coroada, consagremo-nos:  

Nossa Senhora do Sagrado Coração, Mãe de Misericórdia, “Bendita entre todas as mulheres, nós temos 

confiança em v s porque est  unida a Cristo” e por isso nos consagramos a Ti. Te oferecemos tudo que somos, 

nossos sonhos, esperanças e alegrias. Te oferecemos nosso coração, nossa mente e nosso desejo de servir ao Teu 

Filho. Te suplicamos que em nossos atos e ações demonstremos amor a Ti e ao Teu Bendito  ilho, v s que sois a 

Senhora do Sagrado Coração. (Faz-se o sinal da cruz) Pai, Filho e Espirito Santo. Amém.  

BENÇÃO FINAL 
 

Pres: O Senhor esteja convosco. Ass: Ele está no meio de nós. 

 

Pres: O Deus de bondade, que pelo filho da Virgem Maria quis salvar a todos, vos enriqueça com sua benção. 

Ass: Amém! 
 

Pres: Seja-vos dado sentir em toda parte a proteção da virgem, por quem recebestes o autor da vida. 

Ass: Amém! 
 

Pres: E vós, que vos reunistes hoje para celebrar sua solenidade possais colher a alegria espiritual e o prêmio 

eterno. Ass: Amém! 

 

Pres: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho + e Espírito Santo. 

Ass: Amém. 
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DISPERSÃO 

 
HINO DO TERÇO DOS HOMENS (Pe. Antônio Maria) 

 

Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário Mãe Admirável, Mãe do Santuário O mundo 

sem fé na dor se consome ajuda esse mundo com o Terço dos Homens  

O Teu Santuário, que é fonte e berço nasceu a missão dos Homens do Terço O primeiro 

homem, um santo varão Como o bem-amado, se chama João 

O Terço é presente de tua ternura. As mãos que o levam são nossas são duras. O homem 

rezando se torna menino que pode mudar do mundo o destino 

O Terço tem contas e é meditado. Mas Tu, Mãe, não contas o nosso pecado, convidas a 

todos, o Terço é do povo Só queres que o homem seja Homem novo 

É tua escola o Terço, ele é luz. Ninguém como Tu sabe mais de Jesus. O Santo Evangelho 

ensina de novo Teu Terço é Bíblia que Deus deu ao povo 

Nas Ave Marias que aqui repetimos Falamos do amor que por Ti sentimos Com o Terço na 

mão em santas vigílias rezamos unidos às nossas famílias 

_______ 
 

Nossa Senhora do Sagrado Coração eu quero ter um coração igual ao teu: 

acolhedor, cheio de amor e gratidão, para seguir o Filho que de ti nasceu.  

Como é bonito ver Jesus entre teus braços. Qual chama acesa que aquece o coração. Que 

ele seja uma luz para aos meus passos. Que me dê força pra cumprir minha missão 

Ó Mãe querida, coração imaculado. Que Cristo mostra com ternura e compaixão. Ó 

mulher forte! Sempre esteve do seu lado. Até a espada transpassar seu coração.  

Eu quero ter um coração missionário e apaixonado pela luz de teu olhar. Que meu peito 

se transforme em sacrário, onde a vontade do Senhor vem habitar.  

Com muito amor eu venho aqui agradecer o dom da vida que nem sou merecedor. Se 
tantas vidas morrem antes de nascer, vem proteger-me com o teu divino amor.  

Com alegria e devoção eu me despeço. Agradecido pelo teu materno amor. E confiante 

esta graça eu te peço: Dá-me, Maria, um coração de bom pastor! 

_____ 
 

Lembrai-vos ó Nossa Senhora do Sagrado Coração Que sois a mãe de Jesus, a Bendita 

entre as mulheres. Temos confiança em vós. Porque estas unida a Cristo, Vosso Filho e 
Senhor nosso que por vós fez maravilhas. 

Dai-nos vossa bênção ó Mãe do Sagrado Coração. 

Sabemos de nossas fraquezas e de nossa miséria por isso vimos implorar a vossa 

proteção. Ó Mãe carinhosa. Dai-nos força e coragem. Conservai-nos na Esperança, 

mostrai-vos sempre nossa Mãe. 

 
 


