
„Um milhão de crianças rezam o Terço“

Olá queridas crianças! 

Muitos de vós já estão familiarizados com a campanha de oração "Um Milhão de Crianças rezam o Terço". Nos 
anos anteriores, muitos de vós rezaram o terço pela unidade e a paz no mundo, a 18 de Outubro, juntamente com 
centenas de milhares de outras crianças de todos os continentes. 
No ano passado, crianças de 136 países juntaram-se à nossa campanha de oração. Embora não tenhamos 
podido contar todas, temos quase a certeza que as orações de pelo menos um milhão de crianças chegaram ao 
coração de Maria nesse dia. Foi um ano recorde. Só no nosso site www.millionchildrenpraying.org inscreve-
ram-se mais de meio milhão de crianças para rezar. Mesmo de países dilacerados por conflictos, como a Síria, 
Iraque, Arménia, Nigéria, ou Congo, crianças juntaram-se para rezar. Não se pode imaginar quantas bênçãos as 
vossas orações derramam sobre o mundo inteiro! 
Rezámos, de forma especial, por todas as pessoas que sofrem da Covid 19, os doentes e aqueles que morreram. 
Devido às restrições da Covid 19, muitas crianças não puderam reunir-se em grupos, mas conseguiram reunir-se 
espiritualmente através da Internet e rezar o terço online. Foi especialmente agradável ver em directo tantas 
crianças a rezar juntas a partir da Capelinha das Aparições de Nossa Senhora em Fátima. Este ano, mais uma 
vez, queremos rezar pelo fim da pandemia da Covid 19, que em muitos países continua a provocar tantas vítimas. 
Quando existem problemas muito grandes no mundo, Deus ouve com atenção e ternura as orações das crianças. 
Durante a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, foi a três crianças, Lúcia, Jacinta e Francisco, que Deus enviou 
Nossa Senhora, a Fátima. Maria explicou-lhes o que deviam fazer para que a guerra parasse e houvesse paz no 
mundo: fazer pequenos sacrifícios de amor e rezar o terço! Hoje, o medo da Covid 19 está generalizado, mas um 
grande número de pessoas também sofrem com fome, pobreza, catástrofes, guerra e perseguição. Em muitos 
países, as pessoas não são livres de viver a sua fé ou de ir à igreja com as suas famílias. Não conseguimos resol-
ver estes problemas sozinhos. Só podemos enfrentar algumas situações com a ajuda de Deus. Para isso, queri-
das crianças, Ele conta convosco e com todos nós. Através da oração, com a vossa boa vontade e fé pura, 
poderão atrair o amor terno e misericordioso de Deus para o mundo como um íman. 
Uma pessoa que sempre ouviu Deus, confiou n'Ele plenamente e O amou muito, foi São José. O Papa Francisco 
dedicou este ano de 2021 especialmente a ele e declarou o Ano de São José para toda a Igreja. Podemos aprender 
com ele coisas muito importantes para as nossas vidas. Portanto, vamos conhecer e fazer amizade com São José. 
Tal como nós, São José enfrentou muitas dificuldades e medos, por isso ele compreende-nos bem e pode ajudar-
-nos. Ele era um humilde carpinteiro que se esforçou muito para ser sempre justo e honesto, tanto que Deus lhe 
confiou o Seu tesouro mais precioso, Maria e Jesus. Deus deu-lhe a maior das honras entre os homens: ser o pai 
adoptivo de Jesus, o Filho de Deus. Como sabem, o verdadeiro pai de Jesus é Deus Pai que está no Céu. Contudo, 
na terra Jesus também precisava de um pai para cuidar d’Ele e educá-l’O, para Lhe mostrar tudo o que é neces-
sário para a vida humana, e para Lhe ensinar um trabalho honesto. São José sustentou a Sagrada Família e prote-
geu-a em todas as situações. Quando não sabia o que fazer, rezava e punha tudo nas mãos de Deus, na Sua 
Providência. Porque sempre confiou completamente em Deus, Deus pôde sempre ajudá-lo em todas as dificulda-
des. Várias vezes até apareceu um anjo em sonhos a São José para lhe dizer o que fazer. Porque foi tão obedien-
te e justo na terra, agora Deus não lhe recusa nenhum pedido no Céu. Muitas pessoas contam como São José 
as protegeu e até fez milagres. Gostaria de vos contar uma história extraordinária: em Santa Fé, a capital do 
Novo México, EUA, há uma igreja onde se pode admirar umas escadas muito especiais que conduzem ao coro-al-
to (a tribuna elevada onde tocam o órgão e o coro canta). Em 1873, esta igreja tinha sido encomendada pelas 
Irmãs de Loreto, que cuidam especialmente das crianças. Quando o edifício foi concluído, elas ficaram chocadas 
ao descobrir que o arquitecto se tinha esquecido das escadas para subir à galeria e que já não havia espaço 

suficiente para elas. As irmãs ficaram perplexas e não sabiam o que fazer. Por isso, rezaram a São José de todo 
o coração durante nove dias. No último dia da novena, um homem bateu à porta pedindo para falar com a superio-
ra, a Irmã Madalena. Ele tinha um burro que carregava uma grande caixa de ferramentas e ofereceu-se para 
construir as escadas para a galeria. As irmãs ficaram radiantes e, então, calmamente ele começou a trabalhar. 
Enquanto o observavam, repararam que ele era um carpinteiro muito especial, usava apenas uma serra, um 
esquadro e um martelo para trabalhar.
Quando o trabalho ficou concluído com sucesso, a Irmã Madalena quis pagar ao carpinteiro desconhecido, mas 
ele tinha desaparecido. A escada em espiral que tinha construído em tão pouco tempo e num espaço tão pequeno 
era uma obra-prima. Tem 36 degraus e 6 metros de altura. Não há coluna no meio para segurar os degraus. A 
maravilhosa escada forma uma espiral perfeita de 360 graus e parece uma grande mola helicoidal, razão pela 
qual a escadaria balança um pouco quando se sobe e desce. Todos os que admiram a escadaria concordam que 
o carpinteiro devia ter conhecimentos matemáticos e técnicos extraordinários para fazer um trabalho tão preci-
so. Além disso, até hoje, ninguém sabe onde é que o carpinteiro arranjou a madeira, porque aquele tipo de madeira 
não se pode encontrar em todo o Novo México. As Irmãs de Loreto estão convencidas de que as escadas foram 
um milagre e que o próprio São José veio à terra para as ajudar. 

Sim, São José também é um pai para todos nós. Ele ama-nos e quer ajudar-nos e proteger-nos como faz um bom 
pai. Assim, queridas crianças, convidamos-vos no dia 18 de Outubro a rezar o terço juntamente com muitas 
crianças de todos os continentes no jardim-de-infância, na escola ou na catequese, através da Internet ou em 
família. São José vai rezar connosco, porque ele foi o primeiro a rezar com Jesus e Maria por todo o mundo. 
Tal como uma escada celestial, o terço levar-nos-á até à Sagrada Família. Este ano esperamos superar um milhão 
de crianças a rezar e juntos alcançaremos um novo "recorde mundial de oração".
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