ORAÇÃO DO JUBILEU DO TERÇO DOS HOMENS MÃE RAINHA
Querida Mãe e Rainha, neste Ano jubilar do Terço dos Homens,
Queremos agradecer por ter-nos presenteado com tantos grupos de homens que se
empenham em rezar o terço, comprometidos com o vosso Filho, Jesus Cristo!
Mãe Santíssima, queremos entregar este movimento em tuas mãos e nos dedicarmos
a rezar o Santo Rosário com fidelidade ao teu chamado.
Ajuda-nos a caminhar na Unidade, transforma-nos numa força para a Igreja, para que
engajados nas paróquias, perseveremos na propagação da devoção do Santo Terço e
nos conduza, Mãe querida, nessa ação missionária da nova evangelização.
Abençoa-nos e protege as nossas famílias, desde o Santuário.
Mãe e Rainha, causa de nosso júbilo, rogai por nós! Amém.
CANTO: Ó minha Senhora...
LEMA – “Mãe e Rainha da evangelização, homens unidos no terço e na missão”.
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