
Terço da Divina 

 Misericórdia
 

Em nome do Pai, do Filho e 

do Espírito Santo. Amém! 
 

Pai-Nosso 

Ave-Maria 

Credo 
 

Nas contas grandes 

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. 
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 Nas contas pequenas

Pela Sua dolorosa Paixão, 

tende misericórdia de nós e 

do mundo inteiro. 

 
 

 No fim do Terço diz-se 3vezes

Deus Santo, Deus Forte, 

Deus Imortal, tende piedade 

 de nós e do mundo inteiro.
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