
 

 

  

Terço da Divina 
Provide ncia 

Inspirado na composição da “coroinha” da providência, feita por 

padre Mário Venturini, fundador da Congregação de Jesus 

Sacerdote  

 

 



 

TERÇO DA DIVINA PROVIDÊNCIA 
 

Vinde, ó Deus em meu auxílio. 

Socorrei-me sem demoraa 

 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo 

Como era no príncipio agora e sempre. Amém  

 

1. Adoremos a Providência Divina. 

 

Contemplando estes céus que plasmastes 

E firmastes com dedo de artista, 

Vendo a lua e as estrelas brilhantes, 

Perguntamos:Senhor, que é o homem 

Para dele assim vos lembrardes  

o tratardes com tanto carinho? (SI 8) 

 

 

Paterna Providência de Deus, Nós vos adoramos! (10v) 

 

Sagrado Coração de Jesus, Confiamos em Vós! 

Santa Mãe da Divina Providência, Rogai por nós 
 
2. Agradecemos à Providencia Divina 

 

Visitais a nossa terra com as chuvas 

e transborda de fartura. 

O ano todo coroais com vossos dons 

Brotam pastos no deserto. 

Nossos vales se revestem de trigais, 

Tudo canta de alegria. (SI 64) 

 

Paterna Providência de Deus, Nós vos agradecemos-nos! (10 v.) 

 

Sagrado Coração de Jesus, Confiamos em Vós! 

Santa Mãe da Divina Providência, Rogai por nós 



 

3. Peçamos perdão pelas nossas desconfianças. 

 

Tem piedade ó meu Deus misericórdia. 

Na imensidão de vosso amor purificai-me. 

Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria. 

Ensinarei vossos caminhos aos pecadores. (SI 51) 
 

Paterna Providência de Deus,       Perdoai-nos! (10 v.) 

 

Sagrado Coração de Jesus, Confiamos em Vós! 

Santa Mãe da Divina Providência, Rogai por nós 
 
4. Invoquemos a Providência Divina 

 

O Senhor é o pastor que me conduz; 

Não me falta coisa alguma; 

Para as águas repousantes me encaminha 

E restaura minhas forças. 

Preparais à minha frente uma mesa. (SI 23) 

 

Paterna Providência de Deus,        Socorrei-nos! (l0 v.) 

 

Sagrado Coração de Jesus, Confiamos em Vós! 

Santa Mãe da Divina Providência, Rogai por nós 

 

5. Confiemos na Providência Divina. 

Só em Deus, á minha alma, tem repouso, 

Porque dele é que me vem a salvação, 

A fortaleza onde encontro segurança. (SI 62) 

Paterna Providência de Deus, Confiamos em Vós!    (10v.) 

Sagrado Coração de Jesus, Confiamos em Vós! 

Santa Mãe da Divina Providência, Rogai por nós! 

 



 

Nós confiamos em vós, ó Senhor. 

Sois vós a nossa Esperança 

Oremos 

Ó Deus, cuja providência jamais falha, nós vos suplicamos 

humildemente: afastai de nós o que é nocivo, e concedei-nos 

tudo o que for útil. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso filho, 

na unidade do Espírito Santo. Amém 

Cantado ou Rezado 

Ó Maria Imaculada 

 

Ó Maria Imaculada, 

Doce Mãe da Providência, 

Governai a nossa vida, 

Com materna assistência. 

Consolai-nos na aflição, na dor, 

Alcançai-nos o perdão de Deus, 

E nas trevas sede a luz, 

Conduzindo a Jesus! 

Acolhei, ó Mãe bondosa, 

Nossas preces, nossos cantos. 

Ofendemos vosso Filho, 

Nos defenda o vosso manto. 

Se é tão doce confiar em vós, 

Que alegria não será vos ver!... 

Concedei-nos, Mãe de Deus, 

Vos saudar lá nos céus! 

 

 


