A imagem de Jesus Misericordioso foi pintada conforme os desejos
do Salvador, seguindo as orientações de Santa Faustina em 1934, em
Vilnius – Lituânia. Esta imagem é venerada no Santuário da Divina
Misericórdia em Vilnius.
Jesus Cristo disse: “Prometo que a alma que venerar esta Imagem
não perecerá. Prometo também, já aqui na Terra, a vitória sobre os
inimigos e, especialmente, na hora da morte” (Diário, 47).
“Por essa imagem concederei muitas graças às almas; que toda tenha,
por isso, tenha acesso a ela” (Diário, 570).

TERÇO DA MISERICÓRDIA DIVINA
Jesus Cristo ditou a Santa Faustina o Terço da Misericórdia Divina em
Vilnius nos dias 13-14 de novembro de 1935, como uma oração para
aplacar a ira divina e pedir perdão pelos nossos pecados e pelos
pecados do mundo inteiro.
“Por ele conseguirás tudo, se o que pedires estiver de acordo com
a Minha vontade” (Diário, 1731).
“Recita, sem cessar, este Terço que te ensinei. Todo aquele que
o recitar alcançará grande misericórdia na hora da sua morte.
Os sacerdotes o recomendarão aos pecadores como a última tábua
de salvação. Ainda que o pecador seja o mais endurecido, se recitar
este Terço uma só vez, alcançará a graça da Minha infinita misericórdia” (Diário, 687).
“Quando recitam esse Terço junto a um agonizante, aplaca-se a ira de
Deus, e uma inconcebível misericórdia envolve a alma” (Diário, 811).
Para ser rezado nas contas do terço. “No começo:
Pai nosso, que estais no céus, santificado seja o vosso nome; venha
a nós o vosso reino; seja feita a vossa vontade assim na terra como
no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje; perdoai-nos as nossas
ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido; e não
nos deixeis cair em tentação; mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois Vós
entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa
Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da
nossa morte. Amém.
Creio em Deus Pai, todo-poderoso, criador do Céu e da Terra. E em
Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, que foi 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; na santa Igreja Católica; na
comunhão dos santos; na remissão dos pecados; na ressurreição da
carne; na vida eterna. Amém.
Nas contas do Pai nosso, dirás as seguintes palavras: Eterno Pai, eu
Vos ofereço o Corpo e o Sangue, a Alma e a Divindade de Vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos
pecados e dos pecados do mundo inteiro.
Nas contas da Ave-Maria rezarás as seguintes palavras: Pela Sua
dolorosa Paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
No fim, rezarás três vezes estas palavras: Deus Santo, Deus Forte,
Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo interiro” (Diário, 476).
(Trechos selecionados do Diário de Santa Faustina)
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