
 

 

UM MILHÃO DE CRIANÇAS REZAM O TERÇO 2022 

 
Roma, 25 de Julho de 2022  

 

Caros Amigos, 

Aproxima-se o grande dia. A 18 de Outubro, crianças de todo o mundo unir-

se-ão para participar na nossa grande campanha de oração, Um milhão de 
Crianças rezam o Terço. Irão rezar pela paz e a unidade em todo o 
mundo. Assim, convidamos-vos a participar nesta iniciativa de oração 

mundial organizada pela Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre 
(ACN).  

O nosso cartaz para a grande campanha de oração apresenta o conhecido 
logótipo dos anos anteriores. Este ano também inclui duas mãos abertas 
que envolvem o globo e o sustentam, juntamente com as crianças de todos 

os continentes. Estas mãos simbolizam as mãos do Divino Pai que criou o 
mundo com amor, e deseja salvar todos os povos e levá-los em segurança 

para junto de Si. No Evangelho de São João, Jesus diz das Suas fiéis 
ovelhas que ninguém as pode arrancar da mão do Pai (cf. João 10,29). 
Acreditamos que se rezarmos fielmente o Terço juntos, a Santa Mãe de 

Deus conduzir-nos-á a todos, como uma grande família, para os braços 
amorosos do nosso Pai do Céu.  

 
Olhando à nossa volta para todas as guerras e perversidades, perseguições, 
doenças e medos que pesam sobre o mundo, podemos interrogar-nos: 

"Terá Deus realmente o controlo do mundo?” Sim, tem, mas também 
devemos procurar as Suas mãos estendidas para nós e agarrar-nos a Ele. 

Deus chegou até nós através de Maria, enviando-nos o Seu Filho e o Seu 
Espírito Santo para o mundo com o dom do Seu amor infinito, para nos 
salvar do poder do maligno. Santa Edith Stein, que morreu em Auschwitz 

como Irmã carmelita Teresa Benedita da Cruz e ofereceu a vida pelo seu 
próprio povo judeu, escreveu: "Se Deus nos disse, pela boca do Seu 

profeta, que é mais fiel a mim do que o meu próprio pai e a minha própria 
mãe, que na realidade Ele é o próprio amor, então posso ver quão razoável 

é a minha confiança nos braços que me seguram e quão insensato é 
qualquer medo de cair no nada. Ou seria razoável que uma criança vivesse 
sempre com medo de que a mãe a deixasse cair?”  

Todos nós precisamos desta esperança viva de que o Pai tem tudo nas Suas 
mãos, mesmo aquilo que nós próprios infligimos a este mundo em 

sofrimento e necessidades pelas nossas próprias decisões livres, contrárias 
aos Seus mandamentos. E temos de transmitir esta confiança no poder 



 

 

misericordioso do nosso Pai do Céu também aos nossos filhos. Enquanto 
rezamos o Terço, a nossa Mãe Santíssima deposita nos nossos corações 

uma nova esperança de que, como filhos do Único Pai, podemos realmente 
viver juntos em paz e segurança.  

Talvez tenha sido Jesus quem nos transmitiu com maior beleza o amor do 
nosso Pai do Céu através da parábola do filho pródigo e do Pai 

misericordioso, na medida em que por vezes é descrita como o "Evangelho 
dentro do Evangelho". E, por isso, também elaborámos uma banda 
desenhada simples que ilustra esta parábola, para vos ajudar a falar com os 

vossos filhos sobre o amor de Deus Pai e assim prepará-los para a nossa 
campanha de oração. Cada um de nós precisa do abraço de amor e perdão 

do Pai do Céu, e nenhum de nós é excluído do Seu amor! No entanto, tal 
como o fez com o filho mais velho no final da parábola, pede-nos a todos 
que estejamos prontos a perdoar-nos uns aos outros. 

 
Um dos objectivos desta campanha de oração, Um milhão de Crianças 

reza o Terço, é ajudar-nos a compreender mais profundamente que todos 
nós temos um Único Pai no Céu que deseja apenas a nossa felicidade e que 

nos deu a Mãe de Deus como nossa própria Mãe. Maria apenas deseja que o 
nosso mundo possa ser uma casa para todos, onde o amor de Deus 
prevaleça e já não se sofra por necessidade ou medo. A oração do Terço 

das crianças em todo o mundo no dia 18 de Outubro deveria, 
portanto, ser uma grande e alegre festa de fé e esperança. Confiemos às 

mãos poderosas e amorosas do Divino Pai e à poderosa intercessão da Mãe 
de Deus especialmente aqueles países onde a guerra, a violência e a 
pobreza profunda prevalecem, como na Ucrânia, no Médio Oriente, na 

Nigéria, na região do Sahel em África e em todos aqueles lugares onde as 
pessoas não podem viver em paz. Deixemos que os nossos filhos se 

aproximem de Deus para que Ele os abençoe (cf. Mateus 19,13-15). Então, 

teremos a esperança segura de um futuro cheio de paz e alegria que nada 

nem ninguém nos poderá roubar.  

 

Para saber mais sobre a nossa campanha de oração, consulte a página: 
www.millionchildrenpraying.org/ 
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