
Amados e Amadas, 
 

   Acredito que Deus nos fala por sinais. Foi assim 
que no dia 21 de julho de 2019, às 02:15 da 
madrugada, senti uma forte moção interior para 
escrever um texto oracional dedicado a Jesus 
Eucarístico, “esplendor da nossa amada Igreja 
Católica”. 
   Mais que uma devoção, desejo que as pessoas, 
especialmente os Filhos e Filhas da Misericórdia, 
vivenciem uma experiência íntima e profunda com o 
Senhor, hoje tão esquecido e abandonado nos 
sacrários do mundo inteiro. 
   Acredito que, à medida que nos tornarmos 
adoradores e adoradoras do Deus vivo, em seu 
corpo, sangue, alma e divindade presentes neste 
admirável sacramento, receberemos as graças que 
Ele deseja dar a todos quantos o procurarem 
mendigos do seu amor.  
   Alegra-me muito ver que, em tão pouco tempo, 
esse exercício espiritual se propaga por tantos 
lugares, chegando além-fronteira e se constituindo 
no verdadeiro milagre, resgatando nos corações dos 
fiéis a alegria de ser de Deus. Tendo a aprovação do 
Bispo de Pesqueira, Dom José Luiz Ferreira Salles,     
igualmente aceito e divulgado em tantas Igrejas 
Particulares, a partir da adesão maciça dos fiéis isto 
nos leva a dizer humildemente: “Agindo Deus, quem 
impedirá”? 
   Adorar a Jesus Eucarístico é a mais importante de 
todas as atividades humanas e também a mais 
necessária à vida da Igreja, da qual dependerá o 
êxito de todos os trabalhos pastorais, inclusive os 
mais urgentes: a caridade, a justiça social e a 
promoção humana. 
  

 

Em Cristo, Padre Adilson Carlos Simões da Silva. 

 

 

Como Rezar o Terço: 

- Invocação à Santíssima Trindade: 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! 

- Pai Nosso... 
- Ave-Maria... 
- Credo Niceno-Constantinopolitano: 

Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu 
e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio 
em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, 
nascido do Pai antes de todos os séculos: Deus de Deus, 
Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, 
não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas 
foram feitas. E por nós homens e para nossa salvação, 
desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo, no 
seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós, 
foi crucificado sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi 
sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as 
Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita 
do Pai. E de novo há de vir em sua glória, para julgar os 
vivos e os mortos; e o seu reino não terá fim. Creio no 
Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e 
do Filho; e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele 
que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, 
Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a 
remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos 
e a vida do mundo que há de vir. Amém. 

- Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo 
 
- Oração Inicial: 

Oh! mistério insondável de amor, penetrai-me tão 
profundamente que eu desapareça, mergulhado(a) nesse 
oceano infinito de amor: o vosso preciosíssimo Corpo, 
Sangue, Alma e Divindade, presentes neste admirável 
Sacramento. Lavai-me, santificai-me, oh amor de todo 
amor! 

- Momento de Silêncio 
 
-Nas contas grandes, reza-se:  
Oh Pão dos céus, descido à terra para salvação do 
gênero humano; adoro-vos  e amo-vos de todo o meu 
coração. 



 
- Nas contas pequenas, reza-se:  
Jesus Eucarístico, Vós sois o meu Paraíso. 

 
- Reza-se a Jaculatória: 
Graças e louvores se deem a todo o momento, ao 
Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. (3x) 

- Oração dos Filhos da Misericórdia  

“Senhor Jesus Cristo, 
Tu és o Pão que vivifica 
Tu és o Pão que nos faz irmãos, 
Tu és o Pão que nos dá o Pai, 
Tu és o Caminho que nós escolhemos, 
Tu és o Caminho que nos conduz através do Sofrimento,  
Tu és o Caminho que nos conduz à alegria. 
É digno e justo cantar-Te, bendizer-Te,  
Louvar-Te, dar-te graças e adorar-te, 
em toda parte onde se estende o teu domínio.” 
Amém! 
 
- Oração Final: 
Não há poder maior do que o poder da Santíssima 
Trindade e é com este poder que eu me revisto;  
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.  
Amém! 

 

 
 

A oração deste terço deve ser feita diante  
do Santíssimo Sacramento ou do ícone da 

Sagrada Face. 
 

Contatos: (87) 3822-2828’ 

E-mail: cedec@terradamisericordia.com.br 
                   

                  
          

Com aprovação Eclesiástica. 
Dom José Luiz Ferreira Salles, C.Ss.R 

Bispo de Pesqueira-PE. 

 

  
 

             TERÇO DE ADORAÇÃO 

AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO 
 

 
 

                  Jesus  Eucarístico, 
 Tu és o meu Paraíso. 


