
Queridas famílias da União de Famílias! 

 

Queremos todos juntos nesse final de noite de domingo, 2º domingo da Páscoa, fazer mais 

uma experiência em família, desta vez uma Vivência da Divina Misericórdia! 

Este tempo Pascal que estamos vivendo começou na Vigília Pascal, com a Ressurreição de 

Cristo, e é celebrado durante sete semanas, até a vinda do Espírito Santo no Domingo de Pentecostes. 

Estamos na primeira semana deste tempo que chamamos Oitava da Páscoa, popularmente, 

“Pascoela”. Neste domingo encerramos a semana da oitava da Páscoa com o Domingo da Divina 

Misericórdia.  

 

Um pouco do que é essa Festa: 

O Domingo da Divina Misericórdia acontece desde o ano 2000, conforme a disposição de 

São João Paulo II após a canonização de Santa Faustina Kowalska. 

Santa Faustina teve, no dia 13 de setembro de 1935, uma visão importante, no que se refere à 

Devoção a Jesus misericordioso. Ela se deparou com o “anjo executor da ira de Deus” (cf. Diário, 

474) cuja missão era atingir a terra com raios e relâmpagos – sinal da ira de Deus pelos pecados 

cometidos pela humanidade. Faustina tenta impedir a missão do anjo prometendo-lhe que “o mundo 

faria penitência”, e imediatamente passa a suplicar a Deus com uma oração que, no dia seguinte, ela 

fica sabendo pelo próprio Jesus, serve para aplacar a ira de Deus. Esta mesma oração é a que 

rezamos dentro das dezenas do Terço da Misericórdia. Neste mesmo dia, Jesus lhe ensina a fórmula 

completa do terço, e mais tarde revela: “pela recitação desse terço aproximas a humanidade de 

Mim” (Diário, 929). 

Saibamos aproveitar as graças que o Senhor quer nos conceder com a oração do Terço da 

Misericórdia. Certamente, além das promessas de Jesus, graças inestimáveis e inesgotáveis são 

derramadas sobre aqueles que confiam em sua misericórdia.  

 



A Vivência: 

Para este Domingo da Divina Misericórdia sugerimos que as famílias da União de Famílias 

no Brasil vivenciem através da participação da Santa Missa, virtualmente pelos meios de 

comunicação e, às 21h rezem o Terço da Misericórdia.  

Fontes: 

Editora Apostolado da Divina Misericórdia, Canção Nova e Aleteia. 

Iniciando o Terço (se possível, coloque a imagem de Jesus Misericordioso em seu 

Santuário Lar, acenda a vela) 

 

Introdução:  

Jesus disse à Santa Faustina: 

“Meu Coração está repleto de grande misericórdia para com as almas, e especialmente para 

com os pobres pecadores. Oxalá possam compreender que Eu sou para eles o melhor Pai, que por 

eles jorrou do Meu Coração o Sangue e a Água como de uma fonte transbordante de misericórdia. 

Para eles resido no Sacrário e como Rei de Misericórdia desejo conceder graças às almas (...) Oh! 

Como é grande a indiferença das almas para com tanta bondade, para com tantas provas de amor. (...) 

para tudo têm tempo, apenas não têm tempo para vir buscar as Minhas graças” (Diário, 367) 

Disse também Jesus à Santa Faustina:  

“Peçam muito, muito mesmo porque meu desejo é dar muito.” 

 

Nossas intenções: 

Com os corações cheios de confiança nos colocamos aos pés de Jesus Misericordioso 

abandonados inteiramente na Sua Divina Misericórdia, façamos os nossos pedidos e intenções: 

Pelos agonizantes deste dia; 

Pelas almas do purgatório; 

Pela conversão da nossa família e dos pecadores do mundo inteiro;  

Pelos doentes que estão no leito do hospital, especialmente pelos esquecidos, pelos quais 

ninguém mais reza; 

Por todos os trabalhadores da área da saúde e dos serviços essenciais; 

Nós pedimos que o sangue e água que jorram do Diletíssimo Coração de Jesus envolva as 

pessoas que se sentem em desespero pelas privações que estão vivendo por esta pandemia; inclusive 

na ordem psicológica; 

Pelos endividados, desempregados; 

Por todas as autoridades constituídas para que tenham sabedoria; 



Por todos os pais e por todas as mães, que tenham sabedoria para conduzir seus filhos neste 

tempo difícil; 

Por toda a União de Famílias no Brasil, pelos Cursos, Dirigentes e casais Formadores. 

Pelas intenções do Papa Francisco, 

           Por nossas necessidades mais profundas e íntimas (silenciar por um minuto); 

 

“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!” 

 

 

Como rezar? 

Usaremos um Terço normal que sempre utilizamos, mas mudamos as orações. 

 

No lugar do primeiro Pai Nosso, rezaremos: 

Eterno Pai, eu Vos ofereço o Corpo e o Sangue, a Alma e a Divindade do Vosso 

diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo 

inteiro. 

 

Nas contas destinadas às três Aves Maria rezaremos: 

Um Pai-Nosso, uma Ave-Maria e na terceira conta o Creio. 

 

 

 

 

 

Iniciando o Terço: 

No lugar do Pai Nosso: 

Eterno Pai, eu Vos ofereço o Corpo e o Sangue, a Alma e a Divindade do Vosso 

diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo 

inteiro. 

 

 No lugar das Aves Maria, rezaremos 10 vezes: 

Pela Sua dolorosa Paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. 



 

No fim do Terço diz-se três vezes 

Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. 

 

Vamos nos consagrar a nossa Querida Mãe:  

Oh minha Senhora... 

 

Vamos agora Coroar a Mãe de Deus, como Rainha da Saúde! 

 

COROAÇÃO DA MÃE E RAINHA TRÊS VEZES ADMIRÁVEL DE SCHOENSTATT 

COMO RAINHA DA SAÚDE 

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

Pai: 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.  

Mãe: 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.  

Todos: Hoje queremos te Coroar especialmente como Rainha da Saúde!  

Filho: 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.  

Filho: 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.  

Pai: 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.  

Mãe: 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.  

Filho: 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.  

Filho: 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.  

Mãe: 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.  

Pai: 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!  

Todos: 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). 

 


