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“TERÇO INTERNACIONAL”
17 SETEMBRO 2022
INÍCIO
*** COMEÇANDO A CANTAR ***
Saudações do Coordenador Internacional Mario Apone.

Caríssimos irmãos saletinos. Muitos de nós subiremos à
Montanha de La Salette nos próximos dias.
A Mensagem de Nossa Senhora desceu a Montanha e ganhou
o mundo, percorrendo caminhos novos e difíceis. Leigos
Saletinos sobem a Montanha em busca de um aprofundamento
na espiritualidade que a Mensagem deixou escorrer por suas
escarpas.
Após o Encontro, voltaremos renovados para nossas casas.
Continuaremos sendo o braço estendido de nossos Missionários
Saletinos, participando de seus projetos, participando de suas
vidas comunitárias.
A Mensagem de La Salette, incrustada em nossas mentes e em
nossos corações encontrará eco em nossas comunidades.
Maximino e Melânia encontraram eco ao descreverem o
encontro que tiveram com a Bela Senhora. O encontro para eles
foi uma experiência de Deus, que eles nunca esqueceram.
Nos veremos na Montanha. Boa oração a todos nós.

em todos os espaços do nosso convívio, que Deus é
misericórdia!
Como Leigos Saletinos, somos chamados e enviados a
testemunhar a alegria da reconciliação. E pedimos que este
testemunho, toque os corações, endurecidos pela indiferença
gerada pela ganância, que divide os irmãos e destrói todas as
possibilidades de concórdia entre os homens.
Pai, Santo. Acolhei o nosso propósito de vos servir, com
sinceridade de coração. Compartilhando a vida e o chamado a
uma vocação reconciliadora. Que a Virgem Mãe da Salette,
ilumine os nossos passos com a luz do Cristo, que trazia em seu
peito. E a graça da sua intercessão, nos faça verdadeiros
embaixadores da reconciliação. Amém
Primeiro Mistério: Maria Acolhe o Anúncio do Anjo
“O Anjo entrou onde ela estava e disse: - Alegra-te cheia de
graça! O Senhor está contigo!” (Lc 1,28)
Intenção: Deus nosso Pai, te damos graças e rogamos por
nosso Papa Francisco a quem entregaste Tua igreja para que
tenha Teu apoio e Teu vigor para que seja um bom pastor da
Igreja que avança no coração do mundo. Que ele seja como
Jesus, atento a cada pessoa, profético em suas palavras e
gestos, fiel e generoso em seu serviço à igreja.
ESLOVAQUIA
Pai Nosso/ 5 Ave María

Ordem tradução: Italiano – Espanhol – Inglês - Francês – Polonês

Saudação inicial
Bem vindos todos a este momento de oração. Este Terço é uma
resposta à Bela Senhora que em sua mensagem nos pede “rezar
mais”.
É uma oportunidade de poder fazê-lo com a grande Família
Saletina.
“Quando dois ou três estão reunidos em meu nome, eu estou no
meio deles.”
Gratidão ao Senhor por este tempo de graça, tão próximo ao 19
de setembro, aniversário da aparição de Maria na Salette. Que
seu Espírito Santo esteja conosco para que nossa oração se
expresse com profundidade.
É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que estamos
reunidos. Amém.
Ordem tradução: Italiano – Espanhol – Português –Inglês– Polonês

ORAÇÃO
Deus e Senhor nosso. O vosso Filho Jesus Cristo, nos fez
discípulos e missionários do seu projeto de amor e reconciliação.
Pelo Batismo, assumimos com fé e coragem a missão da Igreja.
E guiados pela graça do vosso Espírito, queremos fazer ressoar

INDIA
5 Ave María / Glória
Jaculatoria Saletina

Segundo Mistério: A Visita de Maria a sua prima Santa
Isabel.
« Quando Isabel ouviu a sudação de Maria, a criança pulou
de alegria em seu ventre. » (Lc 1,41)
Intenção: Oremos pela paz no mundo, para que os lideres
beligerantes se deixem guiar pelo Espírito Santo e voltem a
dialogar para que a guerra termine definitivamente em espírito
de reconciliação e reconstrução.
Oremos por todas as populações que são vítimas de conflitos
armados. Senhor, faz frutificar os anseios de paz inscritos no
coração de cada povo para que todos louvem tua sabedoria e
dêem graças pelo cuidado que tens por Teus filhos.
ANGOLA
Pai Nosso/ 5 Ave María

FILIPINAS
5 Ave María / Gloria
Jaculatoria Saletina

Terceiro Mistério: O Nascimento do Filho de Deus em Belém.
« Ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em faixas
e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para
eles na hospedaria. »
Intenção: Te damos graças, Deus de bondade, pela beleza do
céu, da terra, do mar, pelo esplendor das montanhas, das
planícies e dos rios, pelo canto dos pássaros e beleza das flores.
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Te louvamos por Tuas generosas dádivas e te pedimos que nos
ajudes a preservá-las para as gerações vindouras. Mantém-nos
agradecidos pela criação tão rica e diversa. Em honra e glória de
Teu nome, agora e sempre.
BRASIL
Pai Nosso/ 5 Ave María

EEUU
5 Ave María / Gloria
Jaculatoria Saletina

Quarto Mistério: A apresentação de Jesus no templo.
« Levaram o menino a Jerusalém para apresentá-lo ao
Senhor, segundo a lei de Moisés. » (Lc 2, 22-23). « A partir
de agora todas as gerações me chamarão bem aventurada
porque o Poderoso fez grandes coisas poe mim. » (Lc 1. 4849)
Intenção: Oramos pela grande Família Carismática Saletina e
por cada país onde está estabelecida, para que cresça cada vez
mais em comunhão e na unidade possa levar a Boa Nova a todo
o povo como Maria nos pede para fazer.
Oremos também pelos participantes do 3º encontro Internacional
de Leigos Saletinos que acontecerá no próximo mês, no
Santuário da Salette na França.
POLONIA
Pai Nosso/ 5 Ave María

ESPANHA
5 Ave María / Gloria
Jaculatoria Saletina

Quinto Mistério: Jesus é encontrado entre os mestres do
templo
« Depois de três dias, o encontraram no templo, sentado
entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. »
(Lc 2, 46)
Intenção: Oremos pela nossa pátria França “filha mais velha da
igreja”. Que a Vigem Maria, Rainha do Céu e da Terra, Padroeira
da França, Mãe de Misericórdia, tenha misericórdia de seus
filhos e guie seus passos pelos caminhos de Seu Filho. Que ela
abra nossos corações e nos conduza pelos caminhos da fé, da
esperança, caridade e santidade. Que ela cuide de nossas
famílias, nossa igreja e de todos os habitantes de nosso país.
ARGENTINA / BOLÍVIA
Pai Nosso/ 5 Ave María

ITALIA
5 Ave María / Gloria
Jaculatoria Saletina

Salve Regína - en Latín
Salve, Regína, Mater misericórdiae, vita, dulcédo et spes
nostra, salve. Ad te clamámus, éxsules filii Evae.
Ad te suspirámus geméntes et flentes in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra, illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte. Et Iesum, benedíctum fructum
ventris tui, nobis, post hoc exsílium, osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María!

ORAÇÃO FINAL
Lembrai-vos ó Nossa Senhora da Salette, das lágrimas
que derramastes por nós no Calvário.
Lembrai-vos também dos cuidados, que sem cessar,
tendes por vosso povo, a fim de que, em nome de Cristo, se
deixe reconciliar com Deus.
E vede, se depois de tanto terdes feito por vossos filhos,
podeis agora abandoná-los.
Reconfortados por vossa ternura, ó Mãe,
eis-nos aqui suplicantes,
apesar de nossa infidelidade e ingratidão.
Não rejeiteis nossa oração, ó Virgem Reconciliadora,
mas volvei nosso coração para o Vosso Filho.
Alcançai-nos a graça de amar a Jesus acima de tudo
e de vos consolar por uma vida de doação,
para a glória de Deus e o amor de nossos irmãos.
Amém.
V. Nossa Senhora da Salette, Reconciliadora dos pecadores,
R. Rogai sem cessar por nós que recorremos a vós.
*** ÚLTIMA CANÇÃO***.
AGRADECIMENTO DO PAÍS GUÍA – breve
Temos um pensamento especial por todos aqueles que se
uniram a nós para este tempo de oração e por aqueles que não
puderam conectar-se.
A Bela Senhora da Salette está sempre conosco em nossos
caminhos de vida, nos ajudando a ser verdadeiros testemunhos
de sua mensagem de reconciliação.
Os Leigos Saletinos da França agradecem sua participação e
lhes desejam uma bela festa de 19 de setembro. Esperamos
que todos possam participar e unir-se nos diversos encontros
que teremos:
Primeiramente, nosso Encontro Internacional de 1º a 9
de outubro no lugar da Aparição de Maria.
Em dezembro acontecerá o Concerto internacional.
E em janeiro de 2023 retomaremos o
Terço Internacional.
Uma vez mais, muito obrigado a todos e um bom fim de ano!
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PALAVRAS DO CONSELHO GERAL
BÊNÇÃO FINAL.
Convida-se algum Missionário ou Sacerdote para nos dar a
bênção.
DESPEDIDA GERAL
*** Todos ligamos os microfones, se realiza a despedida
voluntária e deixamos a plataforma de transmissão.***
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