
 

 

DOMINGO DA RESSURREIÇÃO 

 

ORAÇÃO DO TERÇO E COROAÇÃO DA MÃE DE DEUS COMO 

RAINHA DA SAÚDE – 12/4/2020 

 

 

           Páscoa no Tabor 

 

CANTO: Porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o 

meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está!! 

PAI: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.  

TODOS: Amém! 

PAI: O domingo da Ressurreição é o dia mais feliz do ano! Celebramos Jesus que vence a morte e nos dá a 

vida que não se apaga!  

MÃE: Quem conhece essa verdade da Ressurreição de Cristo, a verdade de que quem se abre a Jesus tem a 

vida eterna, quer, como Madalena e os discípulos, anunciar ao mundo inteiro essa maravilha! E nós hoje 

aqui reunidos dizemos com muita alegria: 

TODOS: Cristo Ressuscitou, aleluia!! Jesus que morreu por nós na cruz, agora está vivo! 

PAI: Vamos iniciar o nosso terço contemplando os mistérios gloriosos agradecendo a nossa querida Mae de 

Deus por sua plena participação na obra da Redenção. Nesse sentido, confiamos a ela este momento de 

pandemia que estamos vivendo, porque sabemos que ela é Rainha, é Vencedora. E a nossa confiança é 

vitoriosa! 

Creio em Deus Pai Todo Poderoso... 

Glória... 

PAI: Mãe, em tua vida vemos fluir o ardor da fé, da esperança e da caridade; que estas três estrelas, em seu 

esplendor, ilumine a noite escura de nossa vida. Com Teu Filho implora ao Pai, que só Deus reine no trono de 

nosso coração. 

Três Ave-Marias... 

RUMO AO CEU – 351 a 355 (Mistérios Gloriosos) 

Após o término de cada dezena do terço rezamos: 

TODOS: “Cristo Ressuscitado, te pedimos, te suplicamos: faz cessar essa tempestade, faz cessar essa 

Pandemia, tu que vencestes a morte! Rainha da Saúde, clarifica-te nessa tempestade dos tempos. Tu és nossa 

Rainha. Empunha o Cetro Mãe, mostra-te Vencedora!” 

 

Salve Rainha... 

 



 

 

COROAÇÃO DA MÃE E RAINHA TRÊS VEZES ADMIRÁVEL DE SCHOENSTATT COMO 

RAINHA DA SAÚDE 

 

Querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt. 

Estamos reunidos diante de ti em nome de toda nossa Família, de nossos amigos e de toda a humanidade, para  

entregar-te solenemente nesta noite a COROA de Rainha que te pertence. É um ato sincero de gratidão de 

filhos que somos, de alegre testemunho diante de tua constante intercessão e de tantos pedidos que trazemos 

em nosso coração, em especial para que cesse no mundo essa Pandemia COVIT 19.  

Primeiramente queremos te agradecer, pois sabemos que jamais abandonas um filho teu e que estás presente, 

atuando e intercedendo junto ao teu Divino Filho, para que os sofrimentos na Terra sejam minimizados. Tu 

que és a Senhora Imaculada, Saúde dos Enfermos, Refúgio dos Pecadores, Auxílio dos Cristãos e dos Aflitos 

junto a Cruz.  

Hoje queremos te Coroar especialmente como Rainha da Saúde!  

Tu és a filha predileta do Pai, escolhida para ser a Mãe do Salvador e dele mesmo, escolhida para ser a Mãe 

de todos nós viventes. Tu, como Mãe, vem socorrer-nos nessa escura noite, onde o mal nos deixa aflitos e o 

medo muitas vezes nos paralisa.  

Cuida Mãe dos enfermos, socorre os desvalidos, socorre-nos em cada mazela humana, socorre os que passam 

e os que passarão por dificuldades financeiras, que nem emprego e trabalho tem. Conforta o mundo em seu 

sofrimento e abre os nossos olhos e ouvidos, para que possamos ver e ouvir o que o bom Deus nos deseja 

mostrar, deseja nos falar e qual ensinamento deseja transmitir através de todos esses acontecimentos atuais.  

Mãe de Deus e nossa Mãe, nesta noite estamos unidos em um só coração e diante de ti queremos reafirmar a 

nossa esperança na tua providencia que jamais nos desampara.  

Vem ficar junto de nossa família que é desde sempre a Igreja doméstica de teu Filho, redescoberta nesses 

tempos. Vem ficar junto aos teus filhos, povo sofrido, vem, sobretudo, ajudar os vulneráveis, os idosos, os 

frágeis, os mais necessitados e todos aqueles que poucos recursos possuem e depositam sua fé no bom Deus. 

Cuida de cada um deles, teus filhos. Vem guiar as autoridades, para que tenham sabedoria, discernimento e 

união nas decisões a serem tomadas. Que as pessoas sempre sejam privilegiadas nessas decisões. Cuida Mãe 

de cada um de nós, aqui diante de tua imagem e de todas as nossas intenções e necessidades.  

Manifesta-te como Rainha. Põe abaixo todos os inimigos da raça humana e dos filhos de Deus, derruba todo 

mal, pisa na cabeça da serpente e não permite que nada de mal aconteça àqueles que põe a esperança em ti. 

Faz cessar essa pandemia como Medianeira das graças que és. Que de todo este mal sobrevenha um grande 

bem.  

Vem, traze-nos teu Filho Jesus, nosso Senhor, nosso Rei e Salvador, que nos deu a vida, que derramou seu 

sangue em favor da salvação de todos e ama verdadeiramente a cada um de nós, especialmente neste dia que 

celebramos a sua Ressurreição. Se a humanidade precisa passar por isso, ajuda-nos nesse caminhar, fortalece-

nos e ampare-nos nas horas de trevas.  

Cuida Mãe de tua Igreja, na figura especial do Papa Francisco. Dá-lhe sabedoria e fortaleza nessa hora de 

provação. Portanto, repletos, transbordantes de confiança de filhos, queremos te entregar a Coroa de Rainha, 

imitando o gesto que a Santíssima Trindade fez no Céu, onde te coroou como Rainha do Céu e da Terra.  

Junto com os anjos do céu, com o nosso Pai e Fundador, Te coroamos aqui, nesta tua Imagem, em nossa casa, 

hoje e sempre a tua Igreja doméstica, como nossa Rainha. Rainha de nossa família........(dizer o nome da 

família), te coroamos como Rainha de nossas vidas, Rainha de nossos filhos, Rainha de nossos familiares, 

Rainha desta cidade, deste estado, deste nosso Brasil e de todo o mundo.  

Reina Mãe. Reina sempre em nossas Vidas, porque somente tu és nossa Mãe e nossa Rainha. Tu és a Rainha 

da Saúde!  



Rainha da Saúde, Rainha da União de Famílias no Brasil, torna-nos Famílias Santas do Pai, Tabor para 

o mundo!  

(Música de Coroação e no refrão...”te coroamos ó Mãe” faça o gesto de coroação na fronte da imagem). 

 

PAI: Por pouco tempo, a pedra do sepulcro te encobre, então ressurgirás vitorioso da morte: te ergues da 

sepultura, como vencedor, e jubiloso nos abres a porta do céu. RC 323  

MÃE: O Senhor rompe as fortes cadeias da morte e frustra o poder e a astúcia do demônio. Plena de júbilo, o 

vês transfigurado e belo, como nós, um dia, ao ressuscitarmos, nas alturas do céu. Dá que nossa alma se alegre 

nesta fé e arda em chamas nosso amor. RC 351 

FILHO (A): A alegria é uma forma importante de anunciar a Ressurreição de Jesus. Não reclamar, chatear, 

mas sim, transmitir a felicidade de um coração onde Deus habita! Sorrir com alegria!  

FILHO (A): Generosidade, bondade, serviçalidade, solidariedade! Virtudes que Jesus faz renascer em nossos 

corações junto com a Ressurreição. 

PAI: Jesus ressuscitou, aleluia! Ele transformou a cruz em coroa. Seu nome tornou-se glorioso. Sua presença 

tornou real, por amor e misericórdia a cada um de nós. 

MÃE: Como gratidão, queremos colocar uma flor no vaso aos pés do crucifixo (e pendurar os ovos da vida e 

da alegria em nossa árvore que tinha galhos secos mas agora desperta para a vida, a vida nova em Cristo e 

expressa a vida nova que nasce também em cada um nós neste dia). 

PAI: “Cristo Ressuscitado, te pedimos, te suplicamos: faz cessar essa tempestade, faz cessar essa Pandemia, 

tu que vencestes a morte”. Confiando nos planos de Deus, nosso Pai, rezemos: Pai Nosso... 

MÃE: Rainha da Saúde, Clarifica-Te nessa tempestade dos tempos. Tu és nossa Rainha. Empunha o Cetro 

Mãe, te mostra Vencedora! Ave Maria....  

Consagremos este nosso domingo de Páscoa a nossa querida Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável 

de Schoenstatt: Ó minha Senhora... 

PAI: O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Pelas mãos sacerdotais de 

nosso Pai e Fundador, invoquemos a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso. 

Coloque nesse momento o áudio da benção do Padre Antonio Bracht. 

Em seguida o Pai traça o sinal da Cruz na testa de cada membro da família..e a família traça a benção no 

Pai. 

 

 


