Terço da Divina Misericórdia
- Este terço reza-se todos os dias às 15h.
- Usa-se a mesmo terço de Nossa Senhora. .
Seguir a sequência abaixo:
1. Sinal da Cruz
2. Pai Nosso
3. Ave Maria
4. Credo (Símbolo dos Apóstolos)
Creio em Deus, Pai todo-poderoso, Criador do Céu e da Terra
E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo;
nasceu da Virgem Maria; padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado;
desceu à mansão dos mortos; ressuscitou ao terceiro dia;
subiu aos Céus; está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso,
de onde há-de vir a julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo; na santa Igreja Católica;
na comunhão dos Santos; na remissão dos pecados;
na ressurreição da carne; e na vida eterna. Amen
5. Nas contas maiores do Terço, em vez do Pai Nosso, reza-se:
Eterno Pai, eu Vos ofereço o Corpo e Sangue, a Alma e Divindade
de Vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em
expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro.
6. Nas contas menores do Terço, em vez das Ave Marias, reza-se:
Pela Sua dolorosa Paixão, Pai
- tende misericórdia de nós e de todo o mundo.
7. No final do terço, em vez das três Ave Marias, reza-se:
- Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal,
tende piedade de nós e do mundo inteiro.

Costuma-se acrescentar, três vezes:
Ó Sangue e Água que brotastes do Coração de Jesus~
- Como fonte de Misericórdia para nós, eu confio em Vós
E mais três vezes:
- Jesus, eu confio em Vós
8. Oração conclusiva (opcional)
Deus, Pai Misericordioso, que revelastes o Vosso amor em Jesus Cristo,
Vosso Filho e o derramastes sobre nós pelo Espírito Santo, nós Vos
confiamos hoje o destino do mundo inteiro e de cada ser humano. Dirigi
sobre nós pecadores, o Vosso Coração Misericordioso e curai as nossas
fraquezas, libertai-nos de todo o mal, derramai a Vossa Misericórdia, como
fonte da esperança e, no meio das dificuldades não desanimemos, mas
procuremos sempre a Vossa Santíssima Vontade, que é Amor e
Misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amem

