
Na medida do possível, o fiel é convidado 
a rezar diariamente, sozinho ou em grupo.

Quando devo rezar?

Para rezar o terço da Divina Misericórdia, 
você fará uso de um terço comum.  O mesmo 

que você usa ao rezar o Mariano.

Qual o terço você deve usar?

Jesus nunca disse que há um horário 
específico para rezar o terço, ou seja, em 

qualquer hora do dia e da noite é possível se 
encontrar com a Divina Misericórdia. Muitas 

pessoas costumam rezar as 15h.

Caso estejam passando por alguma 
dificuldade ou queiram agradecer uma 

graça alcançada, apresente suas 
intenções antes de iniciar a rezar o

terço da Divina Misericórdia.

Qual horário devo rezar?

Faça seus pedidos

Uma boa dica é antes de iniciar a rezar o 
terço, faça a leitura de um pequeno trecho 
do Diário de Santa Faustina, no livro cada 
parágrafo tem um número, assim fica fácil 

de marcar o que já foi lido

Leia trechos do Diário

Terço da
Divina Misericórdia

Introdução

Entre as diversas formas de devoção, o Terço da 
Divina  Misericórdia ocupa uma posição de destaque. 

Ele deve ser rezado especialmente na preparação para a
Festa da Misericórdia, o que indica elo com a Liturgia da Igreja, 

particularmente os sacramentos da Eucaristia e Confissão. 
Este Terço quer favorecer, particularmente,
a nossa confiança na Divina Misericórdia.

VAMOS
REZAR?

1 - Pai Nosso

3 - Creio

2 - Ave-Maria

2 - Ave-Maria

Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco; 
bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o 
fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de 
Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora 

de nossa morte. Amém.

Em seguida peça a intercessão de Nossa Senhora

3 - Creio

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, 

na vida eterna. Amém.

Eterno Pai, eu Vos ofereço o Corpo e o Sangue, a 
Alma e a Divindade do Vosso diletíssimo Filho, 

Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos 
pecados e dos do mundo inteiro.

Pela Sua dolorosa Paixão, tende misericórdia de 
nós e do mundo inteiro.

No fim do Terço diz-se três vezes:
Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende 

piedade de nós e do mundo inteiro.

Faça sua profissão de fé

1- Pai-Nosso

Pai Nosso, que estais no Céu, santificado seja o 
Vosso Nome; venha a nós o Vosso Reino; seja feita a 

Vossa Vontade, assim na terra como no Céu; 
o pão nosso de cada dia nos dai hoje; perdoai-nos as 
nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem 
nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tenta-

ção, mas livrai-nos do mal. Amém.

Inicie o terço com a oração que Jesus nos ensinou
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Na loja online temos disponível um
específico pra rezar o Terço da Misericórdia. Acesse agora

http://misericordia.org.br/loja/categoria-produto/tercos-e-dezenas/

