Orações do Terço

ORAÇÕES DO TERÇO

de fé no mistério
Sinal
dada
Santíssima
Cruz
Trindade: Em nome do Pai,

do Filho e do Espírito Santo. Amém

Creio em Deus Pai
:(Credo)
contém as principais verdades de nossa fé.
o dos mortos; ressuscitou ao terceiro dia; subiu aos céus, está sentado à
direita de Deus Pai todo-p

: a mais perfeita
Paioração,
Nosso a oração dos filhos de Deus, ensinada por Jesus.
osso de cada dia dai-nos hoje;
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos

o Arcanjo Gabriel
Ave-Maria
e de Santa Isabel à Virgem Maria. Contém também uma

petição acrescentada pel

Ave Maria,
cheia de graça,
o Senhor é convosco,
ndita sois vós entre as mulheres
e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus.

Santa Maria,
e Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte.

Amém.

e louvor à Santíssima
Glória aoTrindade,
Pai
com o qual normalmente encerramos nossas orações.
como era no princípio, agora e sempre e por todos os séculos dos séculos. Amém "
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Jaculatória
:
erno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aqueles que mais precisarem".

Oração Preparatória ou Inicial:
eles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. e renovareis a face da terra."
Oremos
ciemos retamento todas as coisas segundo o mesmo espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo,

Oferecimento
ssárias para bem rezá-lo e a graça de ganhar as indulgências anexas a esta devoção. Ofereço-vos particularmen

Agradecimento
:
tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo, e para mais Vos obrigar ( ou se desejar pode dizer: e para melho

Salve,
: umRainha
hino de louvor à Mãe de Deus e nossa.
imas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro most
de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém."

2/2

