
            TERÇO DA DIVINA VONTADE 
(com o terço do Rosário) 

 
 

Na Tua vontade, Senhor, 
- está a nossa paz - 
 
No nome do Pai… 
 
 
PROFISSÃO DE FÉ 
 
Creio em Deus, PAI Todo Poderoso, 
Criador do Céu e da Terra, 
E em Jesus Cristo, 
Seu único FILHO, Nosso Senhor, 
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, 
a santa Igreja Católica, 
a comunhão dos Santos, 
a remissão dos pecados, 
a ressurreição dos mortos 
E a vida eterna. 
Amen 
 
 
Pater—Ave—Glória 
 

 
 
 
 
 
 

   CONSAGRAÇÃO À DIVINA VONTADE 
 
Senhor, 
Nos apresentamos a Ti, no Coração Imaculado 
de Maria e consagramos a nossa mente e o nosso 
coração ao Teu Querer Divino. Pedimos a Ti de 
entrar neste mar imenso de Bem que Tu nos 
oferece, colocamos aos pés da Tua Cruz a nossa 
vontade humana volúvel e nos livramos como de 
um peso insustentável, para nos mover 
finalmente, não mais com laços, correntes, 
situações de exaurimento e opressões. 
Deixamos tudo isto na nossa vontade para 
acolher a liberdade, para acolher aquilo que Tu 
destinaste para nós, Teus filhos e rei deste 
Universo, que Tu criaste para nós, por amor. 
Aceitamos de ser fundidos e remodelados nas 
formas perfeitas que Tu pensaste para nós, 
aceitamos de humilhar a nossa humanidade 
desagregada para resurgir e brilhar no Teu Céu. 
Invocamos sobre nós o Teu Santo Espírito, aval 
da Tua Promessa, para que possamos aceitar 
tudo, sofrer, alegrar-se e que nada possa diminuir 
a nossa esperança. 
A nossa liberdade de filhos voa a Ti, Senhor e 
que o Teu Projeto se realize sobre nós. 
Amen. 

(Nos grãos do Rosário) 
Senhor, 
Colocamos sobre o Teu Altar a nossa vontade, 
seja ela dissolvida como incenso. O perfume da 
nossa oferta se una ao Teu perfume e àquele de 
Maria, seja aceitado com prazer do Altíssimo, 
nos obtenha o dom do Divino Querer, hoje e 
sempre, na graça do Espírito Santo, assim seja. 
(1 vez x 5) 
 
 
 
 
 
 
 

De mim está escrito no rótulo do livro 
- eu venho, ó Deus, para fazer a Tua Vontade - 
                        (10 vezes x 5) 
(se conclui) 
Na tua Vontade, Senhor, 
- está a nossa paz - 

LADAINHA DO DIVINO  QUERER 
              R. O Teu  Querer seja 
Na nossa mente,     
No nosso coração, 
Nos nossos membros, 
Nos nossos pensamentos, 
Nos nossos afetos, 
Nos nossos passos, 
Nas nossas dificuldades, 
Nos nossos sofrimentos, 
Nas nossas dores, 
Na nossa carne, 
No nosso sangue, 
Na nossa alma, 
No nosso espírito, 
Nas nossas famílias, 
Nos nossos filhos, 
No amor entre nós, 
Nas nossas casas, 
Nas nossas coisas, 
Nos nossos relacionamentos com as criaturas, 
Nos nossos relacionamentos com a Criação, 
Sobre o nosso planeta e no universo, 
Como no Céu assim na terra, 
Em cada carne e em cada espírito criado, 
Em nós, filhos do Divino Querer, 
Na nossa oração, 
Na Adoração, no louvor, 
No respiro e na vida, 
Agora e no eterno, Senhor. 
 

 
 
 
 
 
 



ANGELUS DOMINI  
 
 

O Anjo do Senhor levou o Anúncio a Maria.  
E Ela concebeu por obra do Espírito Santo. 

Ave, o Maria… 
 

Eis a Serva do Senhor. 
Seja feito de mim segundo a tua palavra. 

Ave, o Maria… 
 

E o Verbo se fez carne. 
E veio a habitar em nós. 

Ave, o Maria… 
 
 

Ore por nós Santa Mãe de Deus. 
A fim de que sejamos feitos dignos das 
 promessas de Cristo. 
 
 
OREMOS: 
 
Ó Deus, 
que no Teu amor sem limites 
nos oferece a própria vida  
da Trindade Santa, 
faz que os filhos do Querer Supremo 
sejam documento vivo da Tua presença  
e do Teu amor e a terra seja novamente 
 ligada ao Céu na Tua Santíssima Vontade. 
Assim seja. 
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