
 
 PROMESSAS: 
 

        Prometi-vos que todos aqueles que fizessem todos os dias 
uma visita ao Santíssimo, que confessassem nos primeiros 
sábados do mês as suas culpas e comungassem e rezassem o  
santo Terço, os livraria do fogo do Inferno. Todos aqueles que 
cumprirem tudo isto, passarão também pelo Purgatório, mas 
não irão sofrer as penas do Purgatório, irão directamente às 
moradas celestiais. (13.12.83) 
 

         Todo aquele que rezar o santo Terço permanecerá no Meu 
rebanho, será protegido com o Meu manto e assistido na hora 
da morte.(7.7.90) 
 

        Rezai o santo Terço com muita devoção. A situação do 
mundo é cada vez pior… vai haver uma purificação na terra; 
permanecei, todos unidos, para estardes com Deus quando 
chegar o dia da purificação; assim, não afectará o vosso 
corpo nem a vossa alma. (3.11.90) 
 

        Por cada conta, olha a luz que entra no Purgatório. Por 
cada Ave-Maria, olha como se salvam almas. Cada conta do 
terço pode salvar uma alma que está a sofrer. (7.10.82) 
 

        Jesus: O Meu Coração sente enorme alegria ao ver que 
tantas e tantas almas acorrem a este lugar e que das suas bocas 
saem tantas Ave Marias. Protegerei durante toda a vida e 
visitarei na hora da morte todos os que diariamente rezarem o 
santo   Terço. (2.3.2002) 
 

 

 

FRASES: 

         Uma Avé Maria pode salvar uma alma do Purgatório. 
(7.10.82) 

        Rezai com muita devoção o santo Terço, Meus filhos, que 
Eu escutá-lo-ei como saísse dos próprios lábios de Minha Mãe 
(6.11.93) 

        Cada Ave Maria que rezais neste lugar é uma pétala de 
rosas que tereis no Paraíso (5.2.2000) 

                                                                     Fonte: pradonuevo.es 

O SANTO TERÇO  
NAS MENSAGENS DO ESCORIAL 

     
      Neste pequeno estudo,    
pesquisando a palavra 
“Rosário” nas 376 
mensagens encontrei 104 
referências, 90 de Nossa 
senhora e 14 de Jesus. 
Assim como em 
Garabandal , a Virgem 
Dolorosa ensina a rezar a 
Santa Maria com o     
acrescento: “Mãe de Deus e 
nossa Mãe”. 

OBJECTIVOS: 
- aplacar a ira divina (6.6.81) 
- salvar as almas (31.10.81) 
- evitar o Castigo (23.10.81) 
- vencer Satanás (7.10.82) 
- salvar-se (7.10.82) 
- não ser condenado (7.10.84) 
- evitar uma guerra, uma grande catástrofe e um grande     
crime (1.6.85) 
- intercessão perante o Filho (3.8.85) 
- salvação da Humanidade (20.5.84) 
- ganhar uma batalha, curar doenças, sarar as almas 
(5.8.2000) 
 

INTENÇÕES: 
 - pela paz (23.11.80) 
- pelas almas que estão indo para o inferno (16.10.81) 
- pelos sacerdotes (1.1.86) 



 

 

FRUTOS: 

- abençoado pela Virgem (14.6.81) 

- Cada conta do terço pode salvar uma alma que está a 
sofrer (7.10.82) 

- mais almas chegam a Deus (27.3.83) 

- conserva na graça de Deus (12.5.84) 

- evita guerras e castigos (20.5.84) 

Quando uma alma está em graça e reza o santo Terço 
bem meditado, são-lhe perdoados muitos pecados da 
sua vida passada (ind. plenária) (7.6.86) 

 

 

COMO REZAR: 

- todos os dias (20.11.81) 

- meditar após enunciar os mistérios (7.8.86) 

- muita devoção (1.7.89) 

- com amor (18.12.81) 

- pensar em cada Avé Maria, Pai Nosso e Glória 
(18.12.81) 

- rosário inteiro (23.10.81; 23.4.83) 

- não mecanicamente e não sé em Maio (5.5.84) 

- pureza: “é preciso ter tudo em ordem com 
Deus” (20.5.84) 

- andar sempre com o terço (1.3.86) 

- nele se encontra a Minha Paixão, Nascimento e Glória 
(5.11.90) 

- em família para receberdes graças (5.2.2001) 

 

 

 

RAZÕES: 
 

- tem muito poder (18.12.81) 

- para os 3 dias de trevas (18.10.81) 

- mundo em perigo (15.1.82) 

- o terço pode salvar o mundo (15.1.82; 21.11.82) 

- oração preferida da Mãe (15.1.82) 

- oração preferida de Deus (5.8.2000) 

- evitar a guerra (15.1.82) 

- salvar 1/3 da humanidade (15.1.82) 

- para cumprir os Mandamentos (15.3.82) 

- é uma arma (26.5.84) 

- arma potente contra os pecados dos homens (4.8.90) 

- arma poderosa contra todos os males do mundo 
(2.3.2000) 

- renova a Paixão de Cristo (7.6.86) 

- é uma oração litúrgica (6.8.88) p.11 

- o demónio odeia O TERÇO (1.7.89) 

 

 

 

 

 

 

 

 


