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ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A CELEBRAÇÃO DO TRÍDUO 

  

Este tríduo está elaborado para a celebração nas capelas, paróquias, Santuários de 

Schoenstatt e em casa, a fim de que juntos propaguemos a devoção ao Servo de 

Deus João Luiz Pozzobon. 

  

Este tríduo é realizado anualmente nos dias 24, 25 e 26 de junho, em preparação ao 

dia de falecimento do Servo de Deus João Luiz Pozzobon, dia 27 de junho. 

  

Na medida do possível, celebrar a Santa Missa nas capelas, paróquias e santuários 

no dia 27 de junho. 

  

Pode incluir-se no final de cada dia do tríduo, a recitação do Terço, oração que tanto 

caracterizou João Luiz Pozzobon. 

  



 

 

             

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO 

  

Querido devoto e devota do Servo de Deus João Luiz Pozzobon, com muita alegria, 

neste tempo em que celebramos o Ano de Pozzobon, queremos reunirmos em torno 

a data que ele foi chamado à morada eterna, ao encontro com o Pai para celebrar 

este tríduo. 

Este momento de oração, quer nos fazer meditar sobre a santidade, que cada um de 

nós somos convidados a viver. Vamos adentrar no mar das virtudes desse homem, 

que acolheu o chamado de Deus para uma grande missão. Que se entregou por amor, 

até o fim para este grande projeto construído com Deus.  

Ainda estamos em tempos de pandemia, olhemos para a vida deste homem, que em 

seu coração tinha como intuição que a Campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt 

fosse criada para a salvação das famílias. Nossas casas se transformam hoje em 

pequenos Santuários de Maria, onde o servo de Deus é convidado também a rezar 

junto contigo. 

  

  
 

  



 

 

             

BREVE HISTÓRICO 
 

Antes de começar o momento de Oração te convidamos a conhecer um pouco da 

história de João Luiz Pozzobon. Seu processo já está encaminhado no Vaticano, 

sendo Servo de Deus. Alguns dados biográficos: 

 

João Luiz Pozzobon, nasce em 12 de dezembro de 1904, em Ribeirão, São João do 

Polêsine – RS. Filho de imigrantes italianos, Ferdinando e Augusta Pozzobon, 

aprende desde a infância a amar a Igreja e esforçar-se para viver os ensinamentos 

cristãos. De família italiana, com têmpera religiosa, rezava o terço diariamente. Nos 

campos da lavoura da “Quarta Colônia” desejava seguir a vida sacerdotal. Este sonho 

não perdurou por muito tempo, pois sua saúde não contribuía para permanecer no 

seminário seguindo o ritmo de vida imposto pelo mesmo. 

Frequentou somente os primeiros anos da escola, chamado na época de “primária”. 

Vida da infância e juventude dedicado ao trabalho no campo. 

Ele sente em seu interior o profundo anseio por algo que não conseguia definir. 

Comenta ele: 

“Eu tinha 12 anos e sentia uma espécie de saudade, que não conseguia saciar. Em 

nossa terra havia uma colina, uma terra um pouco elevada, e eu olhava o horizonte, 

ali onde o céu parece tocar a terra, e parecia-me que, desse modo, preenchia o vazio 

que sentia… Essa saudade durou uns 36 anos…”. 

Essa saudade, que comenta ele, somente sacia quando recebe uma grande missão 

da Mãe de Deus. 

João casou-se com Theresa Turcato. Ela trabalhava em um hotel. Assim ele começa 

um novo trabalho dedicando-se à hotelaria em Restinga Seca. Após a saúde de sua 

esposa ser agravada por uma enfermidade, mudam-se para Santa Maria, na época, 

local com maior possibilidade de tratamento médico. 

Depois de breves anos locados em Santa Maria, falece sua esposa em consequência 

da tuberculose. João com 2 filhos pequenos e todo seu patrimônio investido na busca 

de cura de sua esposa, parte para outro lado da cidade, praticamente sem bens 

materiais. Começa morando de favores, logo conseguindo uma casa para sua família 

e na mesma começa com um pequeno comercio, atendendo os ferroviários. 

Casa-se novamente com a Vitoria Filipetto em 1933 tendo mais 5 filhos. Ele chamava 

de suas “sete joias”. 

“Quando algo é de Deus, algo divino, um homem sozinho pode mover o mundo! 

Dia 10 de setembro de 1950, ano em que a Igreja proclama o dogma da Assunção de 

Maria ao céu, ele recebe, a partir do Santuário da Mãe Rainha em Santa Maria/RS, a 

Imagem da Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, sendo 

orientado a leva-la para visitar as casas e rezar o terço. Ele fielmente começa este 

apostolado, mas acima de tudo oferece seu desprendimento e criatividade. Todos os 

dias faz questão de ir em uma família para rezar o terço. Assim, começa ele com a 

Campanha da Mãe Peregrina visitando famílias, hospitais, escolas, presídios, 

fábricas, comércios, etc. Anos mais tarde ele vai afirmar que foi a Campanha da Mãe 



 

 

             

Peregrina que saciou aquela “saudade” do seu tempo de infância que durou mais de 

36 anos. 

Ele afirma: “No Santuário da Mãe e Rainha aconteceu minha grande descoberta. A 

bondade e a misericórdia de Deus e da Virgem Mãe e Rainha me confiaram uma 

grandiosa missão evangelizadora: a Campanha do Santo Terço. Entendi a missão e, 

por ela, fiz minha entrega total”. 

Por sua consagração e entrega filial à Mãe e Rainha, Sr. João se torna um verdadeiro 

missionário e apóstolo, sem descuidar em nada de sua própria família. É sua 

convicção que “quando algo é de Deus, algo divino, um homem sozinho pode mover 

o mundo. Eu havia dito à Mãe e Rainha que pouco me importava mover o mundo 

inteiro, se descuidasse de minha família. Se isso acontecesse, não estaria fazendo 

nada… Porém, tudo foi bem. Quando Deus quer que se realize uma missão, uma 

pessoa pode cuidar de sua família, pode fazer tudo”. 

O trabalho de evangelização começa a expandir-se através das famílias, escolas, 

presídios hospitais, paróquias, etc. 

Seu trabalho expandiu-se pelo além das fronteiras da Arquidiocese de Santa Maria, 

alcançando os pampas do Rio Grande do Sul, lentamente conquistando o Brasil e 

tornando-se um meio de evangelização internacional. 

Após esta reflexão rezamos a oração do Terço, na certeza de que este nosso irmão 

arquidiocesano viveu aquilo que ele mesmo dizia: Herói hoje, não amanhã! E nos 

deixou este exemplo. 

  



 

 

             

 

 

 

 

Saudação inicial: Em nome do Pai e do Filho e 

do Espírito Santo. Amém. 

 

 

 

Animador: Queridos devotos, iniciamos neste 

dia o tríduo do 36º aniversário da morte de João 

Luiz Pozzobon. Este é o momento do ano, que 

dedicamos a aprofundar na vida e na obra 

deste homem que está a caminho das honras 

dos altares. Para iniciar o nosso primeiro dia, 

queremos receber a foto do servo de Deus. 

Cantemos. 

 

(Entra uma foto de João Luiz Pozzobon) 

 

Canto: Fiel à Missão 

 

Fiel a  missão,  vem  (2x)  

Vem, vem e anuncia!  (2x) 

Tua missão é Maria! (2x) 

 

Os homens nos caminhos seus, se escondem 

e fogem de Deus. 

Mas tens uma nova visão: Aliança e 

vinculação. 

Maria, modelo encarnado, do homem por 

Deus Pai sonhado. 

É luz, é grande visão, ao mundo na escuridão. 

Tu tens um Pai educador, que educa na força 

do amor. 

Apóstolo de ti fará, mas tem que deixar-te 

educar. 

Assume com fé teu lugar, e tua missão de 

anunciar. 

O mundo de hoje precisa, profetas que o 

sejam na vida. 

A Aliança fiel dia-a-dia, teu grande mistério 

anuncia. 

Mistério que o Pai viveu, e aos filhos como 

herança deu 

 

 

 

Animador: Ao começar este tríduo invoquemos 

a Deus nosso Pai, para que nestes dias de 

fervorosa oração possamos assemelhar nossa 

vida à vida do Peregrino de Maria. 

  

Todos: Deus Pai de bondade, chamaste ao teu 

servo João Luiz Pozzobon, a peregrinar 

levando a imagem de Maria por estas terras 

brasileiras.  Percorre as sendas de nossa 

história, de nossas famílias. Dai-nos o ímpeto 

missionário como o de João. Concede-nos o 

amor à Maria, como ele o fez e transforma os 

rincões de nossa alma no teu Santuário. Amém. 

 

 

 

 

Animador: Toda vocação é um diálogo de Deus 

com o homem. Deus chama e o homem 

responde. Conseguimos compreender a voz de 

Deus e discerni-la, quando vamos 

amadurecendo em nossa fé e quando nosso 

coração está aberto a acolher este convite. A 

Bíblia nos relata em diversos momentos, 

histórias de personagens que escutaram o 

chamado de Deus, entenderam e se colocaram 

no caminho.  

 

Todos: Queremos escutar o teu chamado, 

Senhor, para assim, dia a dia, como fez João 

Luiz Pozzobon, entender a nossa missão. Por 

isso com fé dizemos: Fala Senhor, que o teu 

servo escuta.  

 

Dia 1 

O discípulo acolhe o chamado de Deus para sua vida 
 

ENTRONIZAÇÃO DO QUADRO DE JOÃO 

LUIZ POZZOBON 
ORAÇÃO INICIAL DO TRÍDUO 

ENTRONIZAÇÃO DA SAGRADA 

ESCRITURA 



 

 

             

Animador: Neste dia queremos acolher o 

primeiro símbolo: A Sagrada Escritura 

 

(Entra a Sagrada Escritura) 

 

Canto - A Bíblia é a Palavra de Deus - Paulo 

Roberto 

 

A Bíblia é a palavra de Deus 

Semeada no meio do povo 

Que cresceu, cresceu e nos transformou 

Ensinando-nos viver um mundo novo 

 

Deus é bom, nos ensina a viver 

Nos revela o caminho a seguir 

Só no amor, partilhando seus dons 

Sua presença iremos sentir 

 

A Bíblia é a palavra de Deus 

Semeada no meio do povo 

Que cresceu, cresceu e nos transformou 

Ensinando-nos viver um mundo novo 

 

Animador: Escutemos um trecho da Sagrada 

Escritura, onde mostra Maria, aquela que João 

tanto amava acolhendo em seu coração a 

Palavra de Deus:  

 

 

 

Evangelho da Anunciação (Lc1,26-38) 

 

Leitor  1: No sexto mês, o anjo Gabriel foi 

enviado por Deus a uma cidade da Galileia, 

chamada Nazaré, a uma virgem desposada 

com um homem que se chamava José, da casa 

de Davi e o nome da virgem era Maria. 

Entrando, o anjo disse-lhe: “Ave, cheia de 

graça, o Senhor é contigo”. Perturbou-se ela 

com essas palavras e pôs-se a pensar no que 

significaria semelhante saudação. O anjo 

disse-lhe: “Não temas, Maria, pois encontraste 

graça diante de Deus. Eis que conceberás e 

darás à luz um filho, e lhe porás o nome de 

Jesus. Ele será grande e será chamado Filho 

do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono 

de seu pai Davi; e reinará eternamente na casa 

de Jacó,* e o seu reino não terá fim”. Maria 

perguntou ao anjo: “Como se fará isso, pois não 

conheço homem?” Respondeu-lhe o anjo: “O 

Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do 

Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por 

isso, o ente santo que nascer de ti será 

chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua 

parenta, até ela concebeu um filho na sua 

velhice; e já está no sexto mês aquela que é 

tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa 

é impossível”. Então disse Maria: “Eis aqui a 

serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a 

tua palavra”. E o anjo afastou-se dela."  

 

 

Leitor 2: João sempre comentava que desde de 

sua infância sentia uma saudade em seu 

coração que não sabia de onde vinha. Anos 

depois de haver se encontrado com o Santuário 

de Schoenstatt e a imagem de graças da Mãe 

Rainha, João nos diz: 

“Eu tinha 12 anos e sentia uma espécie de 

saudade, que não conseguia saciar. Em nossa 

terra havia uma colina, uma terra um pouco 

elevada, e eu olhava o horizonte, ali onde o céu 

parece tocar a terra, e parecia-me que, desse 

modo, preenchia o vazio que sentia… Essa 

saudade durou uns 36 anos…”. 

 

ENTRONIZAÇÃO DO QUADRO DA MÃE 

RAINHA 

 

Animador: Antes de iniciar o nosso Terço, 

oração que nos ensina a contemplar os 

mistérios de Jesus, queremos receber a 

imagem da Mãe Rainha e Vencedora três vezes 

Admirável de Schoenstatt e juntos cantar os 

seus louvores. 

 

(Entronização da imagem da MTA) 

 

ESCUTA DA PALAVRA DE DEUS 

ENTRONIZAÇÃO DO QUADRO DA MÃE 

RAINHA 



 

 

             

 

Canto: Maria Clamamos a vós 

 

Os coros dos anjos vos louvam.  Maria, 

clamamos a vós  

Saúdam-vos todos os santos.  Maria, 

clamamos a vós  

O mundo dos astros vos louva.  Maria, 

clamamos a vós  

A santa Igreja vos louva.  Maria, clamamos a 

vós  

Os homens na terra vos louvam.  Maria, 

clamamos a vós  

T: Mãe de Deus, clamamos a vós. 

 

 

 

Mistérios Luminosos 

 

Animador: “Maria é uma luz, diz o Sr. João 

Pozzobon, porque com Ela se encontra o 

caminho, se encontra Aquele que é a Luz”. 

Seguindo os passos do Padre Kentenich, Sr. 

João, se deixa guiar e formar por Maria, aquela 

a quem entregou seu coração no Santuário da 

Mãe Rainha; medita com Ela os mistérios do 

Rosário e vai se assemelhando cada vez mais 

a Jesus. Assim, (a seu passo) no seu caminho, 

vai irradiando a luz de Jesus aos que o rodeiam. 

 

1º - Batismo de Jesus no rio Jordão. (Mt 

13,16-17) 

 

Leitor 1: No primeiro Mistério, contemplamos o 

batismo de Jesus no Rio Jordão. 

“O céu se abriu e se ouviu uma voz... Este é 

meu Filho muito amado.” Jesus, luz do mundo, 

começa sua missão. 

Em 1950, junto ao Santuário da Mãe Rainha, o 

Sr. João Pozzobon recebe a Peregrina. Ele 

havia escutado um pouco antes em seu interior 

uma voz: “Deve ir rezar o terço nas famílias. 

Tomei isso a sério como palavra de Maria.” 

Dirá: “Em nenhum dia deixei de levar a 

Imagem... nenhum dia se deixou de rezar o 

Terço diante da imagem” 

... “Me confiaram uma grandiosa missão.” 

 

Todos:  Mãe, dá-me a graça de saber-me 

“muito amado” por meu Pai Celestial, e realizar 

com amor e fidelidade minha missão. Como 

João Pozzobon, quero entender a tua 

vontade e que minha entrega seja total! 

 

2º - As Bodas de Caná. (Jn 2,1-12) 

Leitor 2: No segundo Mistério contemplamos o 

primeiro milagre de Jesus, transformando a 

água em vinho, nas bodas em Caná. 

Como os serventes em Caná, o Sr. João 

Pozzobon escuta atento as palavras de Maria 

“Façam tudo o que Ele lhes disser” e cada dia 

“enche as talhas” de oração incessante, de 

sacrifícios que oferece no Santuário por amor 

para que nas famílias que visita, Jesus 

transforme “a água em vinho” de amor, de 

tolerância, de união. 

 

Todos:  Mãe, por tua mão, quero contemplar a 

Jesus e viver fazendo cada dia o que Ele me diz, 

com sua vida. Como João Pozzobon, quero 

entender a tua vontade e que minha entrega 

seja total! 

 

 
3º - O anúncio do Reino. (Mc 1,14-15) 

Leitor 1: No terceiro mistério contemplamos o 

anuncio do Reino. 

Jesus caminha anunciando o Reino de Deus e 

chamando a conversão. Seguindo suas 

pegadas, o Sr. João Pozzobon caminha 

incansável com a Peregrina ao ombro, “rezando 

o Evangelho”, com o povo por meio da oração 

do terço. Quer ser “uma luz para anunciar a 

salvação, a misericórdia de Jesus. Que todos 

possam sentir a alegria da transformação.” 

 

ORAÇÃO DO SANTO TERÇO 



 

 

             

Todos: Mãe, ajuda-me a levar aos outros a luz 

de Jesus, a alegria verdadeira. Como João 

Pozzobon, quero entender a tua vontade e 

que minha entrega seja total! 

 

4º - A Transfiguração de Jesus no monte 

Tabor. (Mt 17,1-9) 

Leitor 2: No quarto Mistério contemplamos a 

transfiguração de Jesus no monte Tabor 

O Santuário da Mãe Rainha é para o Sr. João 

Pozzobon um pequeno Tabor, “um pedaço do 

céu”, aonde ele experimenta “a presença de 

Jesus e Maria”, “sua luz resplandecente”, suas 

“grandezas”, “a tremenda potência infinita de 

Deus” e se enche de forças e entusiasmo. Ele 

disse: “Transbordava de alegria, mesmo com 

grandes sacrifícios.” 

 

Todos:  Pai, dá-me a graça de viver muito unido 

a Jesus e Maria, e experimentar assim cada dia, 

“um pedacinho do céu”, mesmo na dor. Como 

João Pozzobon, quero entender a tua 

vontade e que minha entrega seja total! 

 

5º - Jesus institui a Eucaristia. (Mt 26,26-28) 

Leitor 1: No quinto Mistério contemplamos a 

instituição da Eucaristia. 

Na última ceia Jesus faz-se Pão, se entrega 

como alimento para nós. Pela mão de Maria, o 

Sr. João vai chegando a um amor cada vez 

mais próximo e pessoal a Cristo na Eucaristia: 

a comunhão de cada dia “é um raio de luz que 

ilumina nosso coração”. Estava sempre ciente 

de “Fazer tudo por amor, pois, Jesus não 

poupou sua vida por mim”. E tudo sempre o 

uniu ao sacrifício de Jesus na Santa Missa. 

 

Todos:  Mãe, aproxima-me de Jesus. Que na 

comunhão e na adoração eu encontre, dia a 

dia, rumo e luz para minha vida. Como João 

Pozzobon, quero entender a tua vontade e 

que minha entrega seja total! 

 

 

 

ORAÇÃO PELA BEATIFICAÇÃO DO SERVO 

DEUS JOÃO LUIZ POZZOBON 

  

Todos:  Deus, nosso Pai, fizeste de João Luiz 

Pozzobon um esposo e pai exemplar, um amigo 

dos pobres e um incansável peregrino. Ele 

dedicou a sua vida a levar a Mãe e Rainha às 

famílias, hospitais, escolas e presídios, rezando 

o terço. 

Por isso Pai, confiante peço que, se for da Tua 

vontade, este Teu servo seja beatificado e, por 

sua intercessão, eu possa receber a graça que 

tanto necessito: (pedir a graça...). 

Assim rezo com Maria, a Grande Missionária, 

para a Tua Glória, o florescimento da Igreja e a 

santificação das famílias. Amém. 

 

 

 

  

ORAÇÃO PELA BEATIFICAÇÃO DE JOÃO 

LUIZ POZZOBON 



 

 

             

 

DIA 2 

 

 

Saudação inicial: Em nome do Pai e do Filho 

e do Espírito Santo. Amém 

 

 

 

Animador: Ao começar este tríduo 

invoquemos a Deus nosso Pai, para que 

nestes dias de fervorosa oração possamos 

assemelhar nossa vida à vida do Peregrino de 

Maria. 

  

Todos: Deus Pai de bondade chamaste ao teu 

servo João Luiz Pozzobon a peregrinar 

levando a imagem de Maria por estas terras 

brasileiras.  Percorre as sendas de nossa 

história, de nossas famílias. Dai-nos o ímpeto 

missionário como o de João. Concede-nos o 

amor a Maria, como ele o fez e transforma os 

rincões de nossa alma no teu Santuário. 

Amém. 

 

 

 

 

Animador: Neste segundo dia queremos 

receber a Cruz, que simboliza o seguimento 

total a Jesus do servo de Deus João Luiz 

Pozzobon. Nas alegrias e nas cruzes João foi 

fiel à missão recebida de Deus: levar a 

imagem da Mãe de Jesus a todos os lugares, 

e ser para as famílias um sinal da salvação 

que vem de Deus. 

 

Todos: Oh Senhor, concede-me a mesma 

graça que destes ao servo de Deus João Luiz 

Pozzobon: me entregar inteiramente pela 

missão e com fidelidade e alegria carregar as 

minhas cruzes. 

 

Leitor 1: João Luiz Pozzobon nos ensina que 

as cruzes da vida são batalhas das quais 

temos que enfrentar “O campo de batalha é 

em todos os lugares. Nós somos os 

guerreiros, mas ela deve vencer novamente o 

demônio. Ela quer esmagar a cabeça do 

diabo”.  

 

(Entroniza a cruz) 

 

Canto - Prova de Amor Maior Não Há 

Padre José Weber 

 

Prova de amor maior não há que doar a vida 

pelo irmão! 

 

Eis que eu vos dou o meu novo Mandamento 

Amai-vos uns aos outros como Eu vos tenho 

amado 

 

Prova de amor maior não há que doar a vida 

pelo irmão! 

 

Vós sereis os meus amigos se seguirdes meu 

preceito 

Amai-vos uns aos outros como Eu vos tenho 

amado 

 

Prova de amor maior não há que doar a vida 

pelo irmão! 

 

Como o Pai sempre me ama, assim também 

Eu vos amei 

Amai-vos uns aos outros como Eu vos tenho 

amado 

 

Prova de amor maior não há que doar a vida 

pelo irmão! 

 

 

Dia 2 
A entrega total do discípulo: superar com Cristo momentos de dores e de alegrias 

 

ORAÇÃO INICIAL DO TRÍDUO 

ENTRONIZAÇÃO DA CRUZ 



 

 

             

Benção da Cruz 

(para aqueles que a trouxeram) 

 

 

 

 

Quem quer ser meu discípulo, tome sua cruz 

e me siga (Mt16,24-28) 

 

Leitor 1: Em seguida, Jesus disse a seus 

discípulos: “Se alguém quiser vir comigo, 

renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-

me. Porque aquele que quiser salvar a sua 

vida, irá perdê-la; mas aquele que tiver 

sacrificado a sua vida por minha causa, irá 

recobrá-la. Que servirá a um homem ganhar o 

mundo inteiro, se vem a prejudicar a sua vida? 

Ou que dará um homem em troca de sua 

vida? Porque o Filho do Homem há de vir na 

glória de seu Pai com seus anjos, e então 

recompensará a cada um segundo suas 

obras. Em verdade vos declaro: muitos destes 

que aqui estão não verão a morte, sem que 

tenham visto o Filho do Homem voltar na 

majestade de seu Reino”."  

 

 

Leitor 2: Mesmo com os problemas de saúde, 

o senhor João não desanimou de sua missão, 

mas dia-dia oferecia estes sacrifícios nas 

mãos da Mãe Deus. Além da pouca vista, 

João tinha duas hérnias que lhe incomodavam 

muito. Tudo isso oferecia pela liberdade do 

Padre José Kentenich, como ele mesmo dizia: 

“Pai, através dos meus sacrifícios a tua 

liberdade”. 

 

Todos: Concede-nos Senhor a força e a 

paciência para suportar e levar nossas cruzes 

diárias. Dá-nos, a exemplo de Pozzobon, um 

espírito de sacrifício e entrega por aqueles 

que mais sofrem. 

 

 

 

Animador: Juntos recebamos a Imagem da 

Mãe rainha e Vencedora Três Vezes 

Admirável de Schoenstatt. Por ela João 

consagrou sua vida e entendeu sua missão. 

Ela o ajudou a percorrer os caminhos e 

suportar o peso de suas cruzes. 

 

(Entronização da imagem da MTA) 

 

Canto: Maria Clamamos a vós 

 

Os coros dos anjos vos louvam.  Maria, 

clamamos a vós  

Saúdam-vos todos os santos.  Maria, 

clamamos a vós  

O mundo dos astros vos louva.  Maria, 

clamamos a vós  

A santa Igreja vos louva.  Maria, clamamos a 

vós  

Os homens na terra vos louvam.  Maria, 

clamamos a vós  

T: Mãe de Deus, clamamos a vós. 

 

 

 

 

 

 

Mistérios Dolorosos 

Animador: João Pozzobon foi aprendendo a 

aplicar na sua vida o que meditava nos 

mistérios dolorosos. Nele se cumpriu o anseio 

do Pe. Kentenich: “Que nasçam homens 

novos que se comportem como Cristo nas 

alegrias e dificuldades... Dispostos a entregar 

por amor, com júbilo, o sangue e a vida”. 

 

 
1º - A oração de Jesus no Horto das 

Oliveiras. (Mt 26,36- 56) 

Leitor1: No primeiro mistério contemplamos a 

Oração de Jesus no Horto das Oliveiras. 

Como Jesus no Horto das Oliveiras, o Sr. João 

Pozzobon se apoia na oração. Seu rosário 

rezado, vivido e oferecido todos os dias no 

Santuário vai lhe dando amor e forças para 

superar tudo: a chuva, o vento, o cansaço, a 

dor, a incompreensão e as lutas. 

ESCUTA DA PALAVRA DE DEUS 

ENTRONIZAÇÃO DO QUADRO DA MÃE 

RAINHA 

ORAÇÃO DO SANTO TERÇO 



 

 

             

Todos: Jesus, quero enfrentar os desafios de 

minha vida como Tu, apoiando-me na oração. 

Como João Pozzobon, quero entender a 

tua vontade e que minha entrega seja total! 

 

2º - A Flagelação de Jesus. (Mt 27,26) 

Leitor 2: No segundo mistério contemplamos 

a flagelação de Jesus. 

Quando sofre, o Sr. João Pozzobon aceita 

com amor os pequenos espinhos e 

flagelações. Com Jesus as oferece e assim vai 

crescendo. “Jesus não sofreu mais que isto?” 

disse. 

Todos:  Jesus, quero responder com amor aos 

que me ferem e me fazem sofrer. . Como João 

Pozzobon, quero entender a tua vontade e 

que minha entrega seja total! 

 

 
3º - A Coroação de espinhos. (Mc 15,16-20) 

Leitor 2: No terceiro mistério contemplamos a 

coroação de espinhos. 

Jesus é coroado com uma coroa com 

espinhos e seus algozes riem da sua missão. 

Jesus oferece sua imensa dor para nos salvar. 

Do Sr. João Pozzobon também se riram por 

estar carregando a santinha, porém ele 

continuou levando sua missão até o fim sem 

desânimo e sem rancor. 

Todos:  Jesus, ensina-me a perdoar aos que e 

ferem ou não compreendem a minha missão. 

Que a exemplo de João Pozzobon eu não 

desanime e que procure somente seguir a 

vontade de Deus. . Como João Pozzobon, 

quero entender a tua vontade e que minha 

entrega seja total! 

 

4º - Jesus com a cruz nas costas a 

caminho do Calvário. (Mt 27, 32) 

Leitor 2: No quarto mistério contemplamos 

Jesus carregando sua cruz até o calvário. 

Com a Peregrina ao ombro, o Sr. João, medita 

o quarto mistério doloroso. “Sempre que 

andava por ali afora, caminhado pelos 

campos, tinha presente o grande sacrifício de 

Cristo, que carregava a Cruz e fez aquilo por 

amor de todos nós. Então eu queria cooperar 

também um pouco neste Sacrifício (de Jesus) 

e fiz muita penitência, muitas vezes deixava 

de comer, por caminhar todo o dia. Me sentia 

alegre ao sofrer, oferecendo tudo pela grande 

Campanha do Terço” e acrescenta; “o 

sacrifício que fazemos vai convertendo pouco 

a pouco as pessoas.” 

Todos: Jesus, quero seguir teus passos com 

alegria. Como João Pozzobon, quero 

entender a tua vontade e que minha 

entrega seja total! 

 

5º - A Crucificação e morte de Jesus. (Jn 

19,17-37) 

Leitor 1: Como Jesus na Cruz, o Sr. João 

oferece sua vida pela salvação de seus 

irmãos. “Me ofereço como holocausto pela 

grandiosa missão que me foi confiada.” 

Todos:  Jesus, dia após dia, em milhares de 

altares, voltas a oferecer-te por nós ao Pai. Em 

cada missa queremos unir-nos ao teu 

sacrifício, ajudar-te entregando-te nossos 

sofrimentos e alegrias. Dá- nos a graça de 

adorar-te presente na Eucaristia e receber-te 

na comunhão, para que vás transformando 

nossa vida. Como João Pozzobon, quero 

entender a tua vontade e que minha 

entrega seja total! 

 
 

 

 

Deus, nosso Pai, fizeste de João Luiz 

Pozzobon um esposo e pai exemplar, um 

amigo dos pobres e um incansável peregrino. 

Ele dedicou a sua vida a levar a Mãe e Rainha 

às famílias, hospitais, escolas e presídios, 

rezando o terço. 

Por isso Pai, confiante peço que, se for da Tua 

vontade, este Teu servo seja beatificado e, por 

sua intercessão, eu possa receber a graça 

que tanto necessito: (pedir a graça...). 

Assim rezo com Maria, a Grande Missionária, 

para a Tua Glória, o florescimento da Igreja e 

a santificação das famílias. Amém

ORAÇÃO PELA BEATIFICAÇÃO DE JOÃO 

LUIZ POZZOBON 



 

 

DIA 3 

 

 

Saudação inicial: Em nome do Pai e do Filho 

e do Espírito Santo. Amém 

 

ORAÇÃO INICIAL DO TRÍDUO 

 

Animador:  Neste terceiro dia do tríduo do 

aniversário da morte de João Luiz Pozzobon, 

invoquemos a Deus nosso Pai, para que 

nestes dias de fervorosa oração possamos 

pedir a graça de sermos servidores da vida e 

testemunhas do Evangelho, tal como fez o 

nosso Peregrino de Maria. 

  

Todos: Deus Pai de bondade chamaste ao teu 

servo João Luiz Pozzobon a peregrinar 

levando a imagem de Maria por estas terras 

brasileiras.  Percorre as sendas de nossa 

história, de nossas famílias. Dai-nos o ímpeto 

missionário como o de João. Concede-nos o 

amor a Maria, como ele o fez e transforma os 

rincões de nossa alma no teu Santuário. 

Amém. 

 

ENTRONIZAÇÃO DA PEREGRINA 

 

Leitor 1: João Luiz Pozzobon recebeu a 

missão e colocou-se a caminho, na busca de 

anunciar o Evangelho e levar Maria às famílias 

a fim de resgata-las para Cristo. Foram 

140.000 quilómetros de amor e devoção. Nos 

ombros carregava a sua grande missão: 

Através da Mae de Deus conduzir as pessoas 

a Cristo. 

 

Todos: Pelo batismo Senhor, somos enviados 

ao mundo para pregar a tua boa notícia, com 

nossa Aliança de Amor anunciamos o amor 

que tua Mãe tem por cada um de nós. Dá-nos 

a fé e a esperança que deste a João Luiz 

Pozzobon, para que com convicção 

possamos resgatar o mundo para ti. 

 

Animador: Vamos receber nesta noite a 

imagem da Mãe Peregrina que nos recorda 

que somos chamados a levar a missão 

confiada a João Luiz Pozzobon para todos os 

que ainda não conhecem.  

 

(Entronização da imagem da Mãe Peregrina0 

 

Canto: Hino da Mãe Peregrina (Mãe 

Rainha) - Antônio Maria 

 

Mãe admirável, ó mãe peregrina 

A tua visita aquece e ilumina 

Pois trazes contigo teu filho Jesus 

Que é vida, caminho, verdade e luz 

 

Por nossa judeia, ó mãe, com carinho 

Tu vens apressada, estás a caminho 

E onde tu chegas a paz faz morada 

As portas te abrimos em cada chegada 

 

De teu santuário tu vens, peregrina 

A graça trazendo que lá se origina 

Ao dar-nos abrigo transformas pro bem 

Nosso apostolado abençoas também 

 

 

 

 

Ide por todo o mundo e anunciai a boa 

notícia (Mt 28,16-20) 

 

Leitor 2: "Os onze discípulos foram para a 

Galileia, para a montanha que Jesus lhes 

tinha designado. Quando o viram, adoraram-

no; entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas 

Dia 3 

A missão do discípulo: servir a vida e irradiar a Boa nova 

 

ORAÇÃO INICIAL DO TRÍDUO 

ENTRONIZAÇÃO DA MÃE PEREGRINA 

ESCUTA DA PALAVRA DE DEUS 



 

 

             

Jesus, aproximando-se, lhes disse: “Toda 

autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, 

pois, e ensinai a todas as nações; batizai-as 

em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Ensinai-as a observar tudo o que vos 

prescrevi. Eis que estou convosco todos os 

dias, até o fim do mundo”." 

 

Leitor 1: O padre José Kentenich comentou 

sobre a grande pastoral que havia começado 

João com muito entusiasmo: “O que ele faz? 

Leva a Mãe de Deus a todos os lugares 

possíveis para ela poder atuar. Esta é a 

realidade. A Mãe de Deus está atuando. Ela 

tem uma grande missão. O Senhor João leva 

a Mãe de Deus na visita às famílias, escolas, 

prisões, e Ela atua nas pessoas e tem uma 

missão nos dias de hoje. Esta é a nova 

pastoral de que precisamos hoje” 

 

Todos: Ensinai-nos Senhor, a exemplo do 

servo de Deus João Luiz Pozzobon, levar a 

tua mensagem a todos aqueles que mais 

necessitam de ti. 

 

 

 

 

Animador: Neste último dia de nosso tríduo 

em que celebramos o 36º aniversário de morte 

de João Luiz Pozzobon, somos convidados a 

assumir a missão que ele nos deixou e sermos 

enviados a todas as partes. Seremos 

enviados neste dia com a cruz, a palavra de 

Deus e a imagem da Mãe Rainha. 

 

Leitor 1: (Com a cruz na mão): A cruz é o sinal 

da eterna Aliança que Cristo selou por nós. 

Este símbolo da missão mostra que 

pertencemos a Cristo e por ele queremos dar 

o nosso testemunho. 

 

Todos: Que a tua cruz Senhor seja o farol que 

nos guia para esta missão. 

 

Leitor 2: (Com a Palavra de Deus na mão): A 

Palavra de Deus é o itinerário que nos é 

revelado para voltarmos para o plano original 

que Deus teve para cada um de nós. Ela nos 

faz recordar que estamos ligados à história de 

salvação e somos nós que damos 

continuidade a essa história até a plenitude 

dos tempos. 

 

Todos: Que a tua Palavra Senhor seja para 

nós alimento de nossa caminhada como teus 

missionários. 

 

Leitor 3: (Com a peregrina na Mão): Que a tua 

imagem, querida Mãe Rainha, seja para nós 

fonte de alegria. Que em ti, ó Mãe querida, 

possamos refugiar-nos em nossas fraquezas, 

deixar-nos transformar em homens novos e 

sermos enviados para resgatar o mundo para 

o teu Divino Filho.  

 

Todos: Torna-nos semelhantes a tua Imagem, 

como tu passemos pela vida: fortes e dignos, 

simples e bondosos, espalhando amor, paz e 

alegria. Em nos, percorre o nosso tempo, 

preparando-o para Cristo Jesus, 

 

Leitor 3: Ela é a grande Missionária 

Todos: Ela realizará Milagres:  

 

 

 

Mistérios Gozosos 

 

Animador: Aliado com Maria, o Sr. João 

Pozzobon viveu os mistérios gozosos de sua 

vida seguindo o exemplo da Sagrada Família, 

cumprindo sua missão com amor e alegria, 

“como um homem novo”, que luta pela 

Santidade da vida diária. 

 

1o - A Anunciação do Anjo a Maria. (Lc 

1,26-38) 

 

Leitor 1: Como Maria na Anunciação, o Sr. 

João Pozzobon dá o “Sim” a missão que Deus 

lhe confia: cuidar de sua família e fazer a 

“Forçada Campanha do Santo Terço”, como 

ele dizia. “Entendi a missão e por ela minha 

ENVIO E COMPROMISSO COM A MISSÃO 

ORAÇÃO DO SANTO TERÇO 



 

 

             

entrega foi total. Disse a Mãezinha: tenho sete 

filhos, tenho uma esposa. Porém, se Deus 

quer que realize esta missão, um homem 

pode cuidar de sua família, pode fazer tudo. 

Um homem só pode mover o mundo se é de 

Deus...” 

 

Todos: Mãe, ajuda-me a cumprir minha 

missão na terra. Como João Pozzobon, quero 

ser herói hoje, não amanhã! 

 

2o - A visita de Maria a Santa Isabel. (Lc. 

1,39-45) 

 

Leitor 2: Como Maria, que atravessa com 

sacrifício montanhas e desertos para ajudar a 

Isabel, o Sr. João Pozzobon caminha 

incansavelmente levando sobre o seu ombro 

a Mãe de Deus e a Jesus. Nada o detém, nem 

a chuva, nem o barro, nem as noites escuras. 

Por amor entra em cada casa e se aproxima 

dos mais pobres, dos enfermos, dos presos, 

para rezar com eles o terço. Quer ajudar a 

todos a viver o Evangelho, salvar a todas as 

famílias.  

 

Todos: Mãe, dá-me um coração generoso e 

grande, disposto a ajudar sempre aos 

demais. Com João Pozzobon, quero ser 

herói hoje, não amanhã! 

 

3o - O Nascimento de Jesus em Belém. 

(Lc 2,1-21) 

 

Leitor 1: O espírito da Sagrada Família, o 

exemplo de Jesus, José e Maria, vão 

penetrando no lar e no pequeno armazém do 

Sr. João Pozzobon. É justo em suas contas, 

pontual em seus pagamentos, e em seu pátio 

há uma mesa redonda onde dá de comer aos 

mais necessitados. Terminado seu trabalho, 

joga com seus filhos para que sua mulher 

possa preparar a comida. Em família rezam 

juntos o terço. Cada manhã racha lenha, 

ordenha e prepara um café para levar na 

cama à sua mulher. “Um cafezinho não é 

nada, diz, mas significa amor.” 

Todos: Mãe, quero ser em minha família um 

instrumento de amor e união. Com João 

Pozzobon, quero ser herói hoje, não amanhã! 

 

4o - A apresentação de Jesus no Templo. 

(Lc 2,22-40) 

 

Leitor 2: Como Jesus, o Sr. João Pozzobon se 

põe nas mãos de Maria disposto a deixar-se 

guiar e educar por Ela: “Eu me coloco como 

um pequeno instrumento, como um menino. 

Que Ela me leve aonde quiser. Que eu iria 

aonde Ela me indicasse”, diz e experimenta, 

ao longo de toda sua vida, o poder e a 

bondade de Maria, sua aliada. “Ela sempre me 

acompanhou.” 

 

Todos: Mãe, em cada momento de minha vida 

quero deixar-me guiar por teu amor de Mãe. 

Com João Pozzobon, quero ser herói hoje, 

não amanhã! 

 

5o - Jesus perdido e achado no Templo. 

(Lc 2,41-45) 

 

Leitor 1: O Sr. João Pozzobon contempla 

Maria que durante três dias procura 

incansavelmente seu Menino Jesus que tinha 

se perdido. Compreende que a Mãe e Rainha 

quer sair agora a buscar a todos os seus 

filhos, para que nenhum se perca. Por isso 

percorre 140.000 quilômetros com a 

Peregrina no ombro. “Eu era o burrinho que a 

levava,” disse. E “juntos os dois” chegam 

“àqueles de outros credos para rezar com eles 

o terço, oração que abriu muitas portas e 

milhares de corações.” 

 

Todos: Mãe, que por minha oração e meu 

trabalho oferecido ao capital de graças de teu 

Santuário possas chegar a muitos para salvá-

los. Com João Pozzobon, quero ser herói 

hoje, não amanhã! 

 

 

 

 



 

 

             

 

 

 

Deus, nosso Pai, fizeste de João Luiz 

Pozzobon um esposo e pai exemplar, um 

amigo dos pobres e um incansável peregrino. 

Ele dedicou a sua vida a levar a Mãe e 

Rainha às famílias, hospitais, escolas e 

presídios, rezando o terço. 

Por isso Pai, confiante peço que, se for da 

Tua vontade, este Teu servo seja beatificado 

e, por sua intercessão, eu possa receber a 

graça que tanto necessito: (pedir a graça...). 

Assim rezo com Maria, a Grande Missionária, 

para a Tua Glória, o florescimento da Igreja e 

a santificação das famílias. Amém.

 

 

 

 

 

 

 

 

ORAÇÃO PELA BEATIFICAÇÃO DO SERVO 

DEUS JOÃO LUIZ POZZOBON 

 


