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“TERÇO INTERNACIONAL”
28 Março 2022
INÍCIO
*** COMEÇANDO A CANTAR ***
Saudações do Coordenador Internacional Mario Apone.
Caríssimos irmãos saletinos,
Mais do que nunca nossas orações são para nosso Superior Geral,
Padre Silvano Marisa. Certamente, Deus em seu infinito amor, está
orientando os profissionais de saúde que estão cuidando dele.
Neste momento de oração, rezamos por ele e por todos os Missionários
Saletinos que estão em tratamento de saúde.
Encaminhemos também nossas orações para o próximo Encontro
Internacional de Leigos Saletinos. A programação está concluída e as
providências necessárias estão sendo encaminhadas.
Desejo-lhes muita saúde, alegria e paz. Fraternos abraços,
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Saudação inicial
Bom dia e boa noite queridos irmãos Leigos de todo mundo. Em
nome dos Leigos da Região Argentina-Bolívia lhes damos as
boas vindas ao quinto Terço Internacional e invocamos o Espírito
Santo a vir sobre cada um de nós e que sejam nossos lábios a
pronunciar cada oração vinda do mais profundo de nossos
corações. Que a Mãe da Salette guie sempre nossas ações. Em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
Ordem tradução: Italiano – Português – Francês– Inglês – Polonês

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
1º MISTÉRIO GLORIOSO: A RESSURREIÇÃO DE JESUS.
O anjo disse às mulheres: “Não tenham medo! Porque eu sei
que estão procurando Jesus o Crucificado. Ele não está
aquí, pois ressuscitou como havia dito. Venham ver o lugar
onde ele estava.” (Mateus 28, 5-6).
Intenção: Deus te bondade, te pedimos por nosso querido Papa
Francico para que em sua voz escutemos Jesus, nosso Mestre
e que rezando incansavelmente roguemos por sua missão e
serviço. Que Maria de La Salette nos sustente e anime na
oração.
EEUU
Pai Nosso/ 5 Ave María

2º MISTÉRIO GLORIOSO: A ASCENSÃO DE JESUS
“Então Jesus levou-os para fora da cidade, até perto da
Betânia. Ali ergueu as mãos e os abençoou. E enquanto os
abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu.”
(Lucas 24, 50-51).
Intenção: O medo paraliza e nos impede de atuar. Estas graves
consequências são produto da insegurança deixada pela
pandemia e guerra. Roguemos a Deus para que como Maximino
e Melania vençamos os medos e saiamos em missão
anunciando a mensagem da Bela Senhora.
ÍNDIA
Pai Nosso/ 5 Ave María

ORAÇÃO

ESLOVÁQUIA
5 Ave María / Glória
Jaculatoria Saletina

POLONIA
5 Ave María / Gloria
Jaculatoria Saletina

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
em todos os espaços do nosso convívio, que Deus é
misericórdia!

3º MISTÉRIO GLORIOSO: O ENVIO DO ESPÍRITO SANTO

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.

Intenção: O Pai Criador nos entregou o mundo para que o
administremos com plena liberdade. Está em nossas mãos
construir e cuidar de nossa casa comum. Que Maria de La
Salette sempre nos ensine como amar e cuidar da criação. .

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,

“Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos
estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio
do céu um ruído como de vento forte, que encheu toda a
casa em que se encontravam.” At 2, 1-2.

FILIPINAS
Pai Nosso/ 5 Ave María

ITALIA
5 Ave María / Gloria
Jaculatoria Saletina
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4º MISTÉRIO GLORIOSO: A ASSUNÇÃO DE MARIA
“…porque Ele olhou para a humildade de sua serva. Eis que,
de agora em diante, todas gerações me chamarão bem
aventurada, pois o Todo Poderoso fez grandes coisas por
mim. (Lc 1, 48-49).
Intenção: Senhor, ilumine os responsáveis diretos pela
organização do Terceiro Encontro Internacional de Leigos
Saletinos.. Que cada comunidade saletina permaneça unida em
espírito de oração sendo uma assembleia fraterna, praticando a
reconciliação tão necessária nestes tempos em que vivemos.
FRANÇA
Pai Nosso/ 5 Ave María

BRASIL
5 Ave María / Gloria
Jaculatoria Saletina

5º MISTÉRIO GLORIOSO: A COROAÇÃO DE MARIA
“Então apareceu no céu um grande sinal: uma mulher
vestida com o sol, tendo a lua debaixo dos pés e, sobre a
cabeça, uma coroa de doze estrelas.” (Ap 12,1).
Intenção: Em nossos países da Argentina e Bolívia nos
sentimos sobrecarregados pelas crises políticas, económicas e
sociais . Te rogamos Mãe da Salette que intercedas por nós
junto a Deus, Nosso Senhor, para que tenhamos sabedoria e
fortaleza para lutar pela justiça , pela dignidade das pessoas e
pela Paz em nossa sociedade que tanto sofre fome de pão,
justiça e paz.
ANGOLA
Pai Nosso/ 5 Ave María

ESPANHA
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 do 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
Em nome dos Leigos Saletinos da Região Argentina – Bolívia
agradecemos ás pessoas que se uniram durante o Terço
Internacional e àqueles que através das redes sociais buscan
unir-se para atender ao pedido de nossa Mãe Salette.
Que seja o Espírito Santo quem permaneça para sempre em
nossos corações e nos dê a paz, solidariedade e amor entre
nós e com todo o mundo. Somos todos convidados a nos
reunirmos para o próximo Terço Internacional no sábado, 25
de junho que será coordenado pela Indía.. Muitas graças e
bençãos!
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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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