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AS COMUNIDADES DE VIDA E ORAÇÃO 
 

O Papa João Paulo II pediu em 25/03/1996, através do documento pontifício 
Exortação Apostólica VITA CONSECRATA, que fossem criadas em todo o 
mundo as Comunidades de Vida, com o objetivo de evangelizar e de cultuar 
a espiritualidade profunda, através da oração e dos Sacramentos da Igreja.  
 

As Comunidades de Vida e Oração da diocese de Santa Cruz do Sul, foram 
criadas pelo Bispo Dom Sinésio Bohn, por Decreto em 09/03/2007, com o 
aval do então Vigário Judicial da Diocese, Padre Erno Birck, e com a 
indicação do Padre Álvaro Lenhardt como Diretor Espiritual, e que desde 
então acompanha os eventos e os cenáculos e rezando as Santas Missas.   
 

Em 21/11/2010, por ocasião da Sagração da Capela Nossa Senhora dos 
Anjos na Comunidade Nossa Senhora das Graças de Vida e Oração, o atual 
Bispo Dom Canísio Klaus ratificou o decreto de Dom Sinésio, e indicou esta 
comunidade localizada na Linha Cereja no município de Vera Cruz, como 
responsável pela coordenação das atividades de todas as comunidades, e 
pediu ali a centralização dos eventos de oração bem como dos projetos de 
evangelização devido a adequada estrutura do local.  
 

A participação é aberta a todos que se sintam chamados a  vivenciar uma 
espiritualidade mais profunda, sendo que a programação oficial das 
atividades das Comunidades de Vida e Oração, bem como matérias de 
evangelização, catequese e espiritualidade, estão publicadas no site do 
Movimento Cidadãos do Infinito. www.cidadaosdoinfinito.com.br 
 
 

PRINCIPAIS EVENTOS  
Cenáculos com Maria – Mensalmente com datas divulgadas no site 

Cenáculos de Misericórdia/Santa Filomena – Mensalmente com datas no site 
Passio Domini – Todas as 5ªs feiras às 19h na Capela do Hospital 

Caminhadas a Cemitérios – Todo 1º Sábado do mês 
Hora da Misericórdia - Diariamente na Catedral às 15 horas 
Rosário no Sacrário  -  Diariamente na Catedral às 19 horas 

Terço dos Homens – Toda as segundas feiras, às 19h30 no Santuário 
Relógios Vivos – Meditação diária individual privada 

Pequenos Cenáculos – Mensalmente em cada um dos grupos 
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NOSSOS BENFEITORES 
 

DOM CANÍSIO KLAUS 
Bispo da Diocese de Santa Cruz do Sul 

 

DOM SINÉSIO BOHN 
Bispo Emérito e criador das Comunidades de Vida e O ração 

 

PADRE ÁLVARO LENHARDT 
Diretor Espiritual das Comunidades de Vida e Oração  

 

PADRE JOLIMAR MÁRCIO LEMOS DA SILVA 
Assessor Espiritual das Comunidades de Vida e Oraçã o 

 

A CAPELA 
 

 
 

ÍCONE DA CAPELA – Cruz de São Damião  
PADROEIRA DA COMUNIDADE – Nossa Senhora das Graças  

PADROEIRA DA CAPELA – Nossa Senhora dos Anjos  
 

OS PATRONOS 
 

PATRONO DA COMUNIDADE Nª SENHORA  DAS GRAÇAS  
São João Paulo II  

PATRONA DAS CAMINHADAS NOS CEMITÉRIOS 
Santa Mathildes 

PROTETOR E ACOMPANHANTE DAS CAMINHADAS 
Principado de São Azariel 

PATRONA DAS ÁGUAS 
Santa Clara de Assis  

PATRONO DOS ANIMAIS E DAS CRIAÇÕES 
São Francisco de Assis  

PATRONO DAS ORAÇÕES 
São Domingos de Gusmão  

PATRONO DAS PLANTAÇÕES 
São José  

PROTEÇÃO E GUARDA DA TERRA 
São Sebastião  
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APRESENTAÇÃO 

A ORAÇÃO DO CATÓLICO 

A oração deve ser como a respiração, como as batidas do coração, uma 
coisa normal na vida de cada ser humano. A oração é falar com Deus, a 
quem reconhecemos como nosso Senhor, a quem devemos tudo o que 
temos e somos, e a Quem, portanto, devemos mostrar reverência e 
agradecimento, ao mesmo tempo que expomos a Ele as nossas 
necessidades e Lhe pedimos perdão, quando não correspondemos ao 
Seu amor providente e misericordioso. 

Alguém já disse que “nunca o homem é tão grande como quando 
está de joelhos ”, significando que orar é uma obrigação para a criatura, 
ao mesmo tempo que nos eleva à dignidade de podermos dialogar com 
Deus, o Criador do universo e a Fonte de todo Bem.   

Ao conhecer-se a si mesma, a criatura humana sabe de sua limitação e 
de suas necessidades, e abre-se a Deus em oração, para que Ele ajude 
a resolvê-las. O nosso catecismo nos ensina e apresenta a fonte:  

CIC 2650 - A oração não se reduz ao brotar espontâneo dum impulso 
interior: Para orar, é preciso querer . Tampouco basta saber o que a 
Escritura revela sobre a oração: É preciso também aprender a rezar . 
É através duma transmissão viva que o Espírito Santo na Igreja , 
ensina os filhos de Deus a orar. 

CIC 2652 - O Espírito Santo é a «Água viva » que, do coração jorra para 
a Vida Eterna. Ele ensina a recolhê-la na própria Fonte: Jesus Cristo.  
Ora, há na vida cristã mananciais onde Cristo nos espera para nos dar a 
beber o Espírito Santo. 
 
Na Bíblia encontramos várias exortações para rezar: 
Quero, pois, que os homens orem em todo lugar,  
levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. (1 Tim 2:8) 
 

Saibam que o Senhor escolheu o piedoso;  
O Senhor ouvirá quando ele o invocar. (Salmos 4:3) 
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HINOS E LOUVORES A DEUS 
 

Na Santa Missa, quem preside o ato litúrgico é o Próprio Cristo , que se 
une a nós e Se oferece a Si mesmo ao Pai, em nosso favor.                   
O sacerdote, após vestir-se para celebrar a missa, já não é mais ele 
mesmo que está ali, mas o Próprio Cristo!   
 
Por isso os cantos litúrgicos da missa devem respeitar cada um de seus 
ritos; ritos iniciais, da palavra, rito eucarístico, rito de comunhão e ritos 
finais. Devem ser cantos originais, jamais plágios, paródias de cunho 
social ou mundano, ou não católicos; de preferência, eles devem ter 
aprovação da Igreja, isto é, devem ser cantos indulgenciados. 
 
Em eventos de oração fora da Santa Missa, podem ser usados outros 
tipos de cantos, mas sempre com o cuidado de não ofender a Deus, 
pois cantar é rezar duas vezes.  

(Salmo 96)  1Cantai ao SENHOR um cântico novo, cantai ao SENHOR 
toda a terra. 2Cantai ao Senhor, bendizei o Seu nome; anunciai a Sua 
salvação de dia em dia. 3Anunciai entre as nações a Sua Glória; entre 
todos os povos, as Suas maravilhas. 4Porque grande é o Senhor, e 
digno de louvor, mais temível do que todos os deuses.  

O OBJETIVO 
 
Este livro de orações e cantos tem por objetivo reunir, num único 
compêndio, todo o manancial acumulado nos últimos anos, na 
realização dos cenáculos de oração do Movimento Cidadãos do Infinito 
da diocese de Santa Cruz do Sul.  
 
O livro tem a pretensão de facilitar, simplificar e agilizar a prática da 
piedade, individual e especialmente nos cenáculos de oração, pois nele 
se conseguiu reunir as principais orações e cantos do nosso costume. 
 
 
 

Santa Cruz do Sul, Novembro de 2015 
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A NÓS DESCEI, DIVINA LUZ                                            281 
A TI, MEU DEUS                                                                   286 
A TREZE DE MAIO                                                              317      
A VIRGEM MARIA, EU SEMPRE AMAREI                    316 
ABRE, SENHOR, OS MEUS LÁBIOS                                 271                      
ADOREMOS JESUS EM NOSSA ALMA                           301 
AGORA  É  TEMPO  DE SER IGREJA                             274 
AINDA QUE EU FALE                                                         303 
ALEGRES VAMOS                                                               273 
ALELUIA (4x), GLÓRIA AO SENHOR                             278 
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA                   283 
ALELUIA, ALELUIA. A MINH’ALMA ABRIREI           282  
ALÉM DO INFINITO                                                            327 
ALMA DE CRISTO, SANTIFICAI-ME                              290     
ANTES QUE TE FORMASSES                                           314    
BATE O SINO  PEQUENINO                                              336 
BATIZA-ME SENHOR                                                         310  
BEM MAIOR                                                                         330 
BENDITA (3X) A PALAVRA DO SENHOR                      282 
BENDITA E LOUVADA SEJA                                            300 
BENDITO, LOUVADO SEJA                                               299 
BRILHE A VOSSA LUZ                                                        300 
BUSCAI PRIMEIRO O REINO DE DEUS                         282 
CANTAI AO SENHOR UM CÂNTICO NOVO                  307 
CANTO PARA A VIA SACRA                                              337 
CIDADÃO DO INFINITO                                                      270 
COM A IGREJA SUBIREMOS                                             271 
COM MINHA MÃE ESTAREI                                              321 
COMO É BONITO, SENHOR                                               326 
COMO O SOL NASCE DA AURORA                                 336 
COMO SÃO BELOS                                                               281 
CONFESSEMOS OS NOSSOS PECADOS                          275 
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66 - DEUS DE BONDADE                                                                  38 
67 - AO PAI, DO FUNDO DO ABISMO                                           39 
68 - PRECE DOS HOMENS DE BOA VONTADE                         39 
69 - OFERECIMENTO DA SANTA FACE AO ETERNO PAI     39 
70 - ATO DE OFERECIMENTO                                                       40 
71 - OFERECIMENTO DOS SOFRIMENTOS                               40  
72 - ORAÇÃO PELOS FILHOS                                                        40 
73 - ACEITAÇÃO DO MARTÍRIO                                                  40 
74 - TE DEUM “A VÓS, Ó DEUS”                                                    41 
75 - O SENHOR É O MEU PASTOR                                                41 
 

 IV - ORAÇÕES A JESUS                                                 42 
76 - CORAÇÃO SAGRADO DE JESUS                                           42 
77 - ORAÇÃO À CHAGA DO OMBRO DE JESUS                        42 
78 - ORAÇÃO A JESUS VIVENDO EM MARIA                           42 
79 - A JESUS SALVADOR                                                                 42 
80 - ATO DE CONSAGRAÇÃO AO CORAÇÃO DE JESUS        43 
81 - CONSAGRAÇÃO DAS NOSSAS COMUNIDADES               43 
82 - LADAINHA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS             44 
83 - POR QUEM SANGRAS, JESUS                                                45  
84 - LEMBRAI-VOS, Ó DIVINO MENINO JESUS                        45 
85 - ORAÇÃO A JESUS MESTRE DA PALAVRA                         46   
86 - CONSAGRAÇÃO DE SI MESMO A JESUS, POR MARIA   46 
 

V - ORAÇÕES AO ESPÍRITO SANTO                           48 
87 - VINDE, ESPÍRITO SANTO                                                       48 
88 - VENI SANCTE SPÍRITUS                                                         48  
89 - SÚPLICA AO ESPÍRITO SANTO                                             48 
90 - VEM ESPÍRITO SANTO, HÓSPEDE DIVINO                       48 
91 - ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO                                             49 
92 - VINDE DIVINO ESPÍRITO SANTO                                         49 
93 - VINDE ESPÍRITO SANTO CRIADOR                                    49 
94 - VENI CREATOR SPIRITUS                                                      50 
95 - ESPÍRITO SANTO, ENCHE-ME DE TUA PRESENÇA        50   
96 - ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO PELA IGREJA                 50 
97 - TERÇO DO ESPÍRITO SANTO                                                51 
98 - TERÇO DO DIVINO ESPÍRITO SANTO                                53                 
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VI - ORAÇÕES A MARIA                                                55 
 99 -  SÚPLICA À MÃE DE DEUS                                                    55 
100 - ORAÇÃO A NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS                   55 
101 - MAGNÍFICAT                                                                            55 
102 - ORAÇÃO À MÃE DE DEUS                                                     56 
103 - MARIA, PASSA NA FRENTE                                                  56 
104 - EU VOS SAÚDO, Ó MARIA                                                     56 
105 - ORAÇÃO DAS MÃES                                                                57 
106 - AVE MARIA, FILHA DE DEUS PAI                                       57 
107 - AO CORAÇÃO DE MARIA, PARA A HORA DA MORTE 58 
108 - LADAINHA DE NOSSA SENHORA                                        60 
109 - A NOSSA SENHORA DESATADORA DOS NÓS                  61 
110 - ORAÇÃO A NOSSA SENHORA ROSA MÍSTICA                61 
 

VII - ORAÇÕES PELAS VOCAÇÕES                             62 
111 - PELAS VOCAÇÕES SACERDOTAIS E RELIGIOSAS       62 
112 - ORAÇÃO VOCACIONAL AO PAI                                          62  
113 - ORAÇÃO A MARIA PELAS VOCAÇÕES                             62 
114 - ORAÇÃO A JESUS PELAS VOCAÇÕES                               63 
115 - ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES SIONENSES                        63 
116 - ORAÇÃO PELA MINHA VOCAÇÃO                                     63 
 

VIII - ORAÇÕES A SÃO JOSÉ                                        64 
117 - ORAÇÃO A SÃO JOSÉ                                                            64 
118 - CONSAGRAÇÃO A SÃO JOSÉ                                              64 
119 - AVE JOSÉ                                                                                   64 
120 - TERÇO DE SÃO JOSÉ                                                             65 
121 - INVOCAÇÃO A SÃO JOSÉ                                                     65 
122 - ORAÇÃO DE SÃO JOSÉ PELOS AGONIZANTES             66 
123 - BENDITO SEJAS, SÃO JOSÉ                                                  66 
124 - LADAINHA DE SÃO JOSÉ                                                      66   
 

IX - ORAÇÕES AOS SANTOS                                         67 
125 - ORAÇÃO A SÃO JOÃO PAULO II (INTERCESSÃO )        67 
126 - ORAÇÃO A SÃO JOÃO PAULO II                                        67 

 346

ORAÇÃO                                                                             Nº e Pág     
 

VIA SACRA TRADICIONAL                                                 253 - 178 
VINDE DIVINO ESPÍRITO SANTO                                         92 - 49 
VINDE ESPÍRITO SANTO CRIADOR                                     93 - 49 
VINDE, ESPÍRITO SANTO                                                        87 – 48 
 
 

“Deus te abençoe e te guarde” 
 

“Deus te abençoe eternamente” 
 
 
 

CANTOS 
 

ÍNDICE DOS CAPÍTULOS 
 

CAPÍTULO                                                                 Página 
 
1 - CANTOS DE ENTRADA                                        271 
2 - ATO PENITENCIAL                                              275 
3 – GLÓRIA                                                                   277 
4 – ACLAMAÇÃO                                                        279 
5 – OFERTÓRIO                                                           283 
6 – SANTO                                                                     287 
7 – COMUNHÃO                                                          290 
8 - AÇÃO DE GRAÇAS                                               294 
9 - ADORAÇÃO E LOUVOR                                      299 
10 - AO ESPÍRITO SANTO                                         308 
11 - CURA E MEDITAÇÃO                                        311     
12 - LOUVOR MARIANO                                           315 
13 - CANTOS DIVERSOS                                           325 
13 - CANTOS DO TEMPO PASCAL                         333    
15 - CANTOS DE NATAL                                           334       
 



 345

ORAÇÃO                                                                             Nº e Pág     
 

TERÇO DA EXALTAÇÃO DA SANTA CRUZ                    230 - 142 
TERÇO DA LIBERTAÇÃO                                                    225 - 140 
TERÇO DA MÃE DE JESUS                                                  227 - 140 
TERÇO DA MISERICÓRDIA                                                215 - 131 
TERÇO DA SAGRADA FACE                                               229 - 142 
TERÇO DA VITÓRIA PELO SANGUE DE JESUS            224 - 139 
TERÇO DAS LÁGRIMAS DE SANGUE                               228 - 141 
TERÇO DAS SANTAS CHAGAS                                           231 - 143 
TERÇO DAS SETE ALEGRIAS DE NOSSA SENHORA   234 - 145 
TERÇO DAS SETE DORES DA VIRGEM MARIA            233 - 144 
TERÇO DE EXORTAÇÃO À VIRGEM PODEROSA        218 - 134 
TERÇO DE SÃO JOSÉ                                                              120 - 65 
TERÇO DO AMOR                                                                    163 - 93 
TERÇO DO AMOR MAIOR                                                   220 - 137 
TERÇO DO AMOR SUBLIME                                               226 - 140 
TERÇO DO CORAÇÃO TRINO DE DEUS                          222 - 138                        
TERÇO DO DESAGRAVO                                                     223 - 138 
TERÇO DO DIVINO ESPÍRITO SANTO                                 98 - 53                  
TERÇO DO ESPÍRITO SANTO                                                 97 - 51 
TERÇO DO GLÓRIA                                                               221 - 137 
TERÇO DO PERDÃO                                                              219 - 135 
TERÇO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO                       179 -  101 
TERÇO EUCARÍSTICO                                                          180 - 101 
TERÇO PELAS ALMAS                                                           164 - 93 
TREZENA DE SANTO ANTÔNIO                                        236 - 150 
TRISÁGIO À SANTÍSSIMA TRINDADE                             235 - 147 
UM SEGREDO DE SANTIDADE E DE FELICIDADE      281 - 264       
UMA ORAÇÃO QUE EXPIA BLASFÊMIAS                      279 - 263 
USO DIÁRIO DOS SACRAMENTAIS                                  284 - 268 
VATER UNSER                                                                           08 - 26 
VEM ESPÍRITO SANTO, HÓSPEDE DIVINO                       90 - 48 
VENI CREATOR SPIRITUS                                                      94 - 50 
VENI SANCTE SPÍRITUS                                                         88 - 48  
VIA SACRA                                                                              275 - 253 
VIA SACRA MENOR PELOS JUDEUS                               255 - 189 
VIA SACRA PARA O POVO JUDEU                                   254 - 182 
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127 - ORAÇÃO AO ARCANJO SÃO RAFAEL                           67 
128 - ORAÇÃO A SÃO MIGUEL ARCANJO                              68 
129 - ORAÇÃO AO ARCANJO SÃO GABRIEL                         68 
130 - CONSAGRAÇÃO DA FAMÍLIA A SÃO MIGUEL           68 
 

X – ORAÇÕES DA COMUNHÃO                                 69 
131 - ORAÇÃO A Nª SENHORA, ANTES DA COMUNHÃO    69 
132 - ORAÇÃO APÓS A  COMUNHÃO                                       70 
133 - ORAÇÕES APÓS A SANTA MISSA                                    70 
 

XI – EXORCISMOS                                                         71 
134 - ORAÇÃO DE RENÚNCIA  E LIBERTAÇÃO                    71 
135 - PEQUENO EXORCISMO DO PAPA LEÃO XIII              72  
136 - EXORCISMO PARTICULAR                                               75 
137 - ORAÇÃO DE DEFESA CONTRA TODO MAL                 75   
138 - BREVE ORAÇÃO DE VITÓRIA CONTRA SATANÁS    75 
 

XII - ORAÇÕES DE CURA E LIBERTAÇÃO              76 
139 - INTERCESSÃO DE CONVERSÃO E LIBERTAÇÃO       76 
140 - ORAÇÃO DA SERENIDADE                                                 76 
141 - ORAÇÃO DE CURA INTERIOR                                           77 
142 - ORAÇÃO DE CURA DO CORAÇÃO                                   77 
143 - ORAÇÃO DE LIBERTAÇÃO                                                 78  
144 - ORAÇÃO DE CURA DOS MEDOS                                       78 
145 - ORAÇÃO DE CURA DOS TRAUMAS                                  79 
146 - ORAÇÃO PELA CURA DA DEPRESSÃO                           79 
147 - ORAÇÃO CONTRA A DEPRESSÃO                                    80 
148 - ORAÇÃO PARA CURA DA DEPRESSÃO                           81 
149 - ORAÇÃO DE QUEBRA DE MALDIÇÃO                             81 
150 - ORAÇÃO PARA A BÊNÇÃO DO LAR                                 82 
151 - ORAÇÃO “TU REDIMES A MINHA VIDA”                       82 
152 - ORAÇÃO DA MINHA VIDA                                                   82 
153 - ORAÇÃO “FICA COMIGO SENHOR”                                 83 
154 - ORAÇÃO AO ESPÍRITO DO SENHOR                                83 
155 - ORAÇÃO “TE AGRADEÇO SENHOR”                               84  
156 - ORAÇÃO “DÁ-ME SAÚDE”                                                   84 
157 - ORAÇÃO POR UMA CRIANÇA ABORTADA                    84 
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XIII – ROSÁRIOS DIVERSOS                                        85 
158 - O SANTO ROSÁRIO DE MAR4IA                                        85 
159 - COROINHA DE NOSSA SENHORA                                     87 
160 - COROA DE GLÓRIAS DA VIRGEM MARIA                     88             
161 - ROSÁRIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO                             90 
162 - O ROSÁRIO DA CHAMA DE AMOR                                   92 
  

XIV – ORAÇÕES PELAS ALMAS                                  93 
163 - TERÇO DO AMOR                                                                   93 
164 - TERÇO PELAS ALMAS                                                          93 
165 - BATISMO DAS CRIANÇAS NÃO NASCIDAS                     94 
166 - A MARIA, PELO LIVRAMENTO DAS ALMAS                  94 
167 - ORAÇÃO PELAS ALMAS ABANDONADAS                       95 
168 - AO PAI ETERNO, PELO ALÍVIO DAS ALMAS                  95 
169 - A DEUS, PEDINDO MISERICÓRDIA PARA AS ALMAS  96 
170 - COROA PELAS ALMAS DO PURGATÓRIO                       96 
171 - ORAÇÃO PELAS ALMAS - SANTO SUDÁRIO                   97 
172 - ORAÇÃO À SANTA CRUZ, PELAS ALMAS                        97 
173 - PAI NOSSO DAS ALMAS                                                         97 
174 - LADAINHA PELAS ALMAS DO PURGATÓRIO                99 
 
XV - ADORAÇÃO E LOUVOR                                      100 
175 - ATO DE ADORAÇÃO                                                            100 
176 - EIS-ME AQUI, BOM E DULCÍSSIMO JESUS                    100 
177 - MEU DEUS, EU CREIO                                                          100 
178 - Ó MARIA, MÃE DA EUCARISTIA                                      100 
179 - TERÇO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO                        101 
180 - TERÇO EUCARÍSTICO                                                          101 
181 - QUINZE MINUTOS DIANTE DO SANTÍSSIMO                102 
182 - ATO DE ADORAÇÃO E REPARAÇÃO                               105 
183 - CONSAGRAÇÃO ÀS SANTAS CHAGAS                            106 
184 - ORAÇÃO DE SAUDAÇÃO AO SENHOR JESUS               107 
185 - NÃO ME TROQUES A CRUZ                                                108 
186 - ORAÇÃO A JESUS, PEDINDO A CURA                             108 
187 - ORAÇÃO P/ CORTAR OS LAÇOS DO PASSADO            108 
188 - COROA EM HONRA ÀS 5 CHAGAS DE JESUS                109 

 344

ORAÇÃO                                                                             Nº e Pág     
 

PAI, ME AJUDA A PERDOAR                                                 42 - 32  
PAI, QUEREMOS VOS AJUDAR                                             65 - 38 
PARA AJUDAR A DILUIR O TERROR                            286 - 269 
PARA O DOM DA ABSOLVIÇÃO TOTAL                       285 - 268 
PARA SOLICITAR O SELO DO DEUS VIVO                  287 - 269 
PATER NOSTER                                                                        07 - 26 
PELAS VOCAÇÕES SACERDOTAIS E RELIGIOSAS      111 - 62 
PELO SINAL DA SANTA CRUZ                                             01 - 25 
PEQUENO ATO DE CONTRIÇÃO                                          25 - 28 
PEQUENO EXORCISMO DO PAPA LEÃO XIII                  135- 72  
PER SIGNUM                                                                              02 - 25 
POR QUEM SANGRAS, JESUS                                                83 - 45  
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR E RECUPERAR        278 - 263 
PRECE DOS HOMENS DE BOA VONTADE                          68 - 39 
PROMESSAS DE JESUS QUE VENERAM O S.S.              276 - 259 
PROTEÇÃO CONTRA A PERSEGUIÇÃO                        288 - 269 
QUARESMA DE SÃO MIGUEL                                           272 - 238 
QUINZE MINUTOS DIANTE DO SANTÍSSIMO               181 - 102 
ROSÁRIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO                              161 - 90 
SALVE RAINHA                                                                          36 - 30 
SALVE REGINA                                                                          37 - 30 
SANCTUS, SANCTUS, SANCTUS                                            18 - 27 
SANTO ANJO DO SENHOR                                                      26 - 28 
SANTO, SANTO, SANTO                                                           17 - 27 
SÃO MIGUEL ARCANJO                                                          27 - 29 
SAUDAÇÕES AO SS. CORAÇÃO DE JESUS                    200 - 115 
SETE PAI NOSSO E SETE AVE-MARIA                            252 - 176 
SÚPLICA À MÃE DE DEUS                                                      99 - 55 
SÚPLICA A Nª SENHORA PELOS SACERDOTES           209 - 127 
SÚPLICA A NOSSA SENHORA P/ SACERDOTES           214 - 130 
SÚPLICA AO ESPÍRITO SANTO                                             89 - 48 
SÚPLICAS A JESUS                                                               192 - 110                                                                              
SÚPLICAS A MARIA, PELOS SACERDOTES                  206 - 122 
TE DEUM “A VÓS, Ó DEUS”                                                    74 - 41 
TERÇO  PELOS  SACERDOTES                                          208 - 126 
TERÇO “ABRE CAMINHOS”                                               232 - 143 



 343

ORAÇÃO                                                                             Nº e Pág     
 

ORAÇÃO DE S. TERESINHA P/ SACERDOTES            213 - 130 
ORAÇÃO DE SÃO JOSÉ PELOS AGONIZANTES          122 - 66 
ORAÇÃO DE SAUDAÇÃO AO SENHOR JESUS            184 - 107 
ORAÇÃO DO PERDÃO                                                           43 - 32 
ORAÇÃO DOS OBJETOS PERDIDOS                              243 - 154 
ORAÇÃO EUCARÍSTICA II                                               264 - 219 
ORAÇÃO EUCARÍSTICA III                                              265 - 221 
ORAÇÃO EUCARÍSTICA IV                                              266 - 223 
ORAÇÃO EUCARÍSTICA V                                                267 - 226 
ORAÇÃO EUCARISTICA VII                                             269 - 230 
ORAÇÃO EUCARISTICA VI-B                                           268 - 228 
ORAÇÃO FORTE NAS DIFÍCEIS NECESSIDADES       280 - 264  
ORAÇÃO JUNTO À CRUZ GLORIOSA                            217 - 134 
ORAÇÃO P/ CORTAR OS LAÇOS DO PASSADO           187 - 108 
ORAÇÃO PARA A BÊNÇÃO DO LAR                                 150 - 82 
ORAÇÃO PARA CURA DA DEPRESSÃO                         148 - 81 
ORAÇÃO PELA CURA DA DEPRESSÃO                           146 - 79 
ORAÇÃO PELA CURA DAS GERAÇÕES                         191 - 109 
ORAÇÃO PELA MINHA VOCAÇÃO                                   116 - 63 
ORAÇÃO PELA SANTA IGREJA                                       282 - 265 
ORAÇÃO PELAS ALMAS - SANTO SUDÁRIO                 171 - 97 
ORAÇÃO PELAS ALMAS ABANDONADAS                      167 - 95 
ORAÇÃO PELAS FAMÍLIAS                                                  46 - 33 
ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES SIONENSES                     115 - 63 
ORAÇÃO PELO CLERO                                                     211 - 128 
ORAÇÃO PELO PAPA                                                            41 - 31 
ORAÇÃO PELOS AGONIZANTES                                       47 - 33            
ORAÇÃO PELOS FILHOS                                                     72 - 40 
ORAÇÃO POR UMA CRIANÇA ABORTADA                  157 - 84 
ORAÇÃO REPARADORA AO SS. SACRAMENTO       193 - 110 
ORAÇÃO VOCACIONAL AO PAI                                      112 - 62  
ORAÇÃO DAS MÃES                                                            105 - 57 
ORAÇÕES APÓS A SANTA MISSA                                    133 - 70 
ORAÇÕES DIÁRIAS PARA OS CONSAGRADOS          273 - 240 
PAI NOSSO                                                                                06 - 26 
PAI NOSSO DAS ALMAS                                                      173 - 97 
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189 - AMOROSÍSSIMO JESUS                                                      109 
190 - CONSAGRAÇÃO À SAGRADA EUCARISTIA                 109 
191 - ORAÇÃO PELA CURA DAS GERAÇÕES                         109 
192 - SÚPLICAS A JESUS                                                               110                                                                              
193 - ORAÇÃO REPARADORA AO SS. SACRAMENTO         110 
194 - ORAÇÃO A JESUS SOLITÁRIO NO SACRÁRIO            111 
195 - HÓSTIA SANTA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO       112 
196 - DESCANSANDO EM JESUS                                                 114 
197 - AMADO JESUS, JOSÉ E MARIA                                         114 
198 - ORAÇÃO DE S. FRANCISCO DIANTE DA CRUZ           114 
199 - ADORAÇÃO À DIVINDADE ESCONDIDA                        114 
200 - SAUDAÇÕES AO SS. CORAÇÃO DE JESUS                     115 
201 - LADAINHA ‘REPARAÇÃO A JESUS EUCARISTIA”     1 16   
202 - ORAÇÃO CARITATIVA, DIANTE DA CRUZ                   117 
203 - BÊNÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO                    118 
204 - LADAINHA DO PRECIOSÍSSIMO SANGUE                     120 
205 - INTERCESSÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO         121 
 

XVI – ORAÇÕES PELOS SACERDOTES                   122 
206 - SÚPLICAS A MARIA, PELOS SACERDOTES                  122 
207 - MISTÉRIOS DOLOROSOS - DE JESUS E SACERDOTES   124 
208 - TERÇO  PELOS  SACERDOTES                                          126 
209 - SÚPLICA A Nª SENHORA PELOS SACERDOTES           127 
210 - A MARIA, PELOS SACERDOTES                                       127 
211 - ORAÇÃO PELO CLERO                                                       128 
212 - LADAINHA DA ROSA MÍSTICA P/ SACERDOTES        129 
213 - ORAÇÃO DE S. TERESINHA P/ SACERDOTES              130 
214 - SÚPLICA A NOSSA SENHORA P/ SACERDOTES           130 
 

XVII - TERÇOS DIVERSOS                                            131 
215 - TERÇO DA MISERICÓRDIA                                                131 
216 - LADAINHA A JESUS MISERICORDIOSO                         132 
217 - ORAÇÃO JUNTO À CRUZ GLORIOSA                              134 
218 - TERÇO DE EXORTAÇÃO À VIRGEM PODEROSA        134 
219 - TERÇO DO PERDÃO                                                              135 
220 - TERÇO DO AMOR MAIOR                                                   137 
221 - TERÇO DO GLÓRIA                                                               137 
222 - TERÇO DO CORAÇÃO TRINO DE DEUS                          138                       
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223 - TERÇO DO DESAGRAVO                                                     138 
224 - TERÇO DA VITÓRIA PELO SANGUE DE JESUS            139 
225 - TERÇO DA LIBERTAÇÃO                                                    140 
226 - TERÇO DO AMOR SUBLIME                                               140 
227 - TERÇO DA MÃE DE JESUS                                                  140 
228 - TERÇO DAS LÁGRIMAS DE SANGUE                               141 
229 - TERÇO DA SAGRADA FACE                                               142 
230 - TERÇO DA EXALTAÇÃO DA SANTA CRUZ                    142 
231 - TERÇO DAS SANTAS CHAGAS                                           143 
232 - TERÇO “ABRE CAMINHOS”                                               143 
233 - TERÇO DAS SETE DORES DA VIRGEM MARIA            144 
234 - TERÇO DAS SETE ALEGRIAS DE NOSSA SENHORA   145 
235 - TRISÁGIO À SANTÍSSIMA TRINDADE                             147 
236 - TREZENA DE SANTO ANTÔNIO                                        150 
 
XVIII – BÊNÇÃOS DIVERSAS                                      152 
237 - INVOCAÇÃO DA BÊNÇÃO DE DEUS                                152 
238 - BÊNÇÃO PARA A CASA                                                       152 
239 - BÊNÇÃO PARA SEUS MORADORES                                 153 
240 - BÊNÇÃO DA SAÚDE                                                              153 
241 - BÊNÇÃO À FAMÍLIA                                                            154 
242 - BÊNÇÃO A UM AUTOMÓVEL                                            154 
243 - ORAÇÃO DOS OBJETOS PERDIDOS                                154 
244 - BÊNÇAO GERAL                                                                    154 
 
XIX - JACULATÓRIAS INDULGENCIADAS            155   
245 - JACULATÓRIAS INDULGENCIADAS                              155 
246 - INDULGÊNCIAS EM FINADOS                                          156 
 
XX – OFÍCIOS DIVERSOS                                            157 
247 - AS 15 ORAÇÕES DE SANTA BRÍGIDA                            157 
248 - CONSAGRAÇÃO À SANTÍSSIMA TRINDADE               162 
249 - OFÍCIO DA IMACULADA CONCEIÇÃO                         163 
250 - OFÍCIO DO GLORIOSO SÃO JOSÉ                                  167 
251 - OFÍCIO DAS ALMAS                                                            170 
252 - SETE PAI NOSSO E SETE AVE-MARIA                           176 

 342

ORAÇÃO                                                                             Nº e Pág     
 

ORAÇÃO A NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS                   100 - 55 
ORAÇÃO A NOSSA SENHORA ROSA MÍSTICA               110 - 61 
ORAÇÃO À RAINHA DOS ANJOS                                          29 - 29 
ORAÇÃO À SANTA CRUZ, PELAS ALMAS                       172 - 97 
ORAÇÃO A SÃO JOÃO PAULO II                                        126 - 67 
ORAÇÃO A SÃO JOÃO PAULO II (Intercessão )                 125 - 67 
ORAÇÃO A SÃO JOSÉ                                                            117 - 64 
ORAÇÃO A SÃO MIGUEL ARCANJO                                 128 - 68 
ORAÇÃO ANTES DAS REFEIÇÕES                                       56 - 35 
ORAÇÃO AO ARCANJO SÃO GABRIEL                            129 - 68 
ORAÇÃO AO ARCANJO SÃO RAFAEL                              127 - 67 
ORAÇÃO AO ESPÍRITO DO SENHOR                                154 - 83 
ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO                                            91 - 49 
ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO PELA IGREJA                96 - 50 
ORAÇÃO AO PAI DE AMOR                                                   63 - 38 
ORAÇÃO AO PAI ETERNO                                                     62 - 37 
ORAÇÃO AO PAI PELA SANTA IGREJA                             61 - 37 
ORAÇÃO APÓS A  COMUNHÃO                                          132 - 70 
ORAÇÃO CARITATIVA, DIANTE DA CRUZ                   202 - 117 
ORAÇÃO CONTRA A DEPRESSÃO                                     147 - 80 
ORAÇÃO DA MANHÃ                                                               50 - 34 
ORAÇÃO DA MINHA VIDA                                                   152 - 82 
ORAÇÃO DA NOITE                                                                  52 - 34 
ORAÇÃO DA SERENIDADE                                                  140 - 76 
ORAÇÃO DE AÇÃO DE GRAÇAS                                          57 - 35 
ORAÇÃO DE CURA DO CORAÇÃO                                     142 - 77 
ORAÇÃO DE CURA DOS MEDOS                                        144 - 78 
ORAÇÃO DE CURA DOS TRAUMAS                                   145 - 79 
ORAÇÃO DE CURA INTERIOR                                            141 - 77 
ORAÇÃO DE DEFESA CONTRA TODO MAL                    137 - 75   
ORAÇÃO DE LIBERTAÇÃO                                                  143 - 78  
ORAÇÃO DE PACIÊNCIA                                                        54 - 35 
ORAÇÃO DE QUEBRA DE MALDIÇÃO                              149 - 81 
ORAÇÃO DE RENÚNCIA  E LIBERTAÇÃO                       134 - 71 
ORAÇÃO DE REVISÃO DE VIDA                                           55 - 35 
ORAÇÃO DE S. FRANCISCO DIANTE DA CRUZ           198 - 114 
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ORAÇÃO                                                                             Nº e Pág     
 

MÃE DE DEUS                                                                           38 - 30 
MAGNÍFICAT                                                                          101 - 55 
MARIA, PASSA NA FRENTE                                                103 - 56 
MEU DEUS, EU CREIO                                                         177 - 100 
MISSA EM LATIM                                                                 270 - 232 
MISTÉRIOS DOLOROSOS Vida de Jesus e Sacerdotes       207 - 124 
NÃO ME TROQUES A CRUZ                                               185 - 108 
NOVENA À SANTA FILOMENA                                          259 - 197 
NOVENA DO PADRE BACH                                                 271 - 226 
O GRANDE ROSÁRIO DAS 1.000 AVE MARIAS             261 - 202 
O GRANDE VALOR DO “DEUS LHE PAGUE”                283 - 266 
Ó MARIA, MÃE DA EUCARISTIA                                      178 - 100 
Ó MEU JESUS                                                                             15 - 27 
O PIE JESUS                                                                                16 - 27 
O ROSÁRIO DA CHAMA DE AMOR                                    162 - 92 
O SANTO ROSÁRIO DE MAR4IA                                         158 - 85 
O SENHOR É O MEU PASTOR                                               75 -  41 
OFERECIMENTO DA SANTA FACE AO ETERNO PAI    69 - 39 
OFERECIMENTO DO DIA                                                       51 - 34 
OFERECIMENTO DOS SOFRIMENTOS                               71 - 40  
OFÍCIO DA IMACULADA CONCEIÇÃO                           249 - 163 
OFÍCIO DAS ALMAS                                                              251 - 170 
OFÍCIO DO GLORIOSO SÃO JOSÉ                                    250 - 167 
ORAÇÃO “DÁ-ME SAÚDE”                                                   156 - 84 
ORAÇÃO “FICA COMIGO SENHOR”                                 153 - 83 
ORAÇÃO “TE AGRADEÇO SENHOR”                               155 - 84  
ORAÇÃO “TU REDIMES A MINHA VIDA”                       151 - 82 
ORAÇÃO À CHAGA DO OMBRO DE JESUS                       77 - 42 
ORAÇÃO A JESUS MESTRE DA PALAVRA                      85 - 46   
ORAÇÃO A JESUS PELAS VOCAÇÕES                              114 - 63 
ORAÇÃO A JESUS SOLITÁRIO NO SACRÁRIO             194 - 111 
ORAÇÃO A JESUS VIVENDO EM MARIA                           78 - 42 
ORAÇÃO A JESUS, PEDINDO A CURA                            186 - 108 
ORAÇÃO À MÃE DE DEUS                                                    102 - 56 
ORAÇÃO A MARIA PELAS VOCAÇÕES                            113 - 62 
ORAÇÃO A Nª SENHORA, ANTES DA COMUNHÃO       131 - 69 
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XXI – A VIA SACRA                                                  178 
 

253 - VIA SACRA TRADICIONAL                                          178 
254 - VIA SACRA PARA O POVO JUDEU                             182 
255 - VIA SACRA MENOR PELOS JUDEUS                         189 
 

XXII – CENÁCULOS DE ORAÇÃO                         191 
 

256 - INTENÇÕES E PREPARAÇÃO                                       191 
257 - CENÁCULO DE SANTA FILOMENA                            193 
258 - LADAINHA DE SANTA FILOMENA                             195 
259 - NOVENA À SANTA FILOMENA                                    197 
260 - CENÁCULO DAS MIL AVE-MARIAS                           198  
261 - O GRANDE ROSÁRIO DAS 1.000 AVE MARIAS        202 
262 - CENÁCULO DAS MIL MISERICÓRDIAS                    213  
263 - CENÁCULO DAS MIL SALVAI ALMAS                       218 
 

XXIII - ORAÇÕES EUCARÍSTICAS                        219 
 

264 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA II                                            219 
265 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA III                                           221 
266 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA IV                                           223 
267 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA V                                            226 
268 - ORAÇÃO EUCARISTICA VI-B                                      228 
269 - ORAÇÃO EUCARISTICA VII                                         230 
270 - MISSA EM LATIM                                                            232 
 
XXIV – DIVERSOS                                                      235 
 

271 - NOVENA DO PADRE BACH                                           226 
272 - QUARESMA DE SÃO MIGUEL                                      238 
273 - ORAÇÕES DIÁRIAS PARA OS CONSAGRADOS       240 
274 - CONFISSÃO E EXAME DE CONSCIÊNCIA                247 
 
XXV – ORAÇÕES COM PROMESSAS                    253 
 

275 - VIA SACRA                                                                         253 
276 - PROMESSAS DE JESUS AOS QUE VENERAM  
         O SANTÍSSIMO SACRAMENTO DO ALTAR              259 
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277 - AS SEIS SANTAS MISSAS                                                     260                                              
278 - POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR E RECUPERAR  
         O TEMPO PERDIDO E ANOS MAL EMPREGADOS       263 
279 - UMA ORAÇÃO QUE EXPIA BLASFÊMIAS                      263 
280 - ORAÇÃO FORTE NAS DIFÍCEIS NECESSIDADES        264  
281 - UM SEGREDO DE SANTIDADE E DE FELICIDADE      264       
282 - ORAÇÃO PELA SANTA IGREJA                                         265 
283 - O GRANDE VALOR DO “DEUS LHE PAGUE”                 266 
284 - USO DIÁRIO DOS SACRAMENTAIS                                  268 
 
XXVI - CRUZADA DE ORAÇÕES                               268 
 

285 - PARA O DOM DA ABSOLVIÇÃO TOTAL                        268 
286 - PARA AJUDAR A DILUIR O TERROR                             269 
287 - PARA SOLICITAR O SELO DO DEUS VIVO                   269 
288 - PROTEÇÃO CONTRA A PERSEGUIÇÃO                        269 
  

 
 
 
 

 
 

“Deus te abençoe e te guarde” 
 

“Deus te abençoe eternamente” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 340

ORAÇÃO                                                                             Nº e Pág     
 

CREDO IN DEUM                                                                     05 - 26 
CREDO NICENO-CONSTANTINOPOLITANO                  03 - 25 
CREIO EM DEUS PAI                                                              04 - 25 
DESCANSANDO EM JESUS                                                196 - 114 
DEUS DE BONDADE                                                                 66 - 38 
EHRE SEI DEM VATER                                                           14 - 27 
EIS AQUI A CRUZ DO SENHOR                                            31 - 29 
EIS-ME AQUI, BOM E DULCÍSSIMO JESUS                  176 - 100 
ENTREGA TOTAL AO PAI                                                     58 - 36 
ESPÍRITO SANTO, ENCHE-ME DE TUA PRESENÇA      95 - 50   
ETERNO PAI (ORAÇÃO DE SANTA GERTRUDES)          22 - 29 
EU VOS SAÚDO, Ó MARIA                                                   104 - 56 
EXORCISMO PARTICULAR                                                136 - 75 
GEGRUESSET SEIST DU MARIA                                          11 - 26 
GLÓRIA AO PAI                                                                        12 - 27 
GLÓRIA PATRI                                                                          13 - 27 
HÓSTIA SANTA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO      195 - 112 
INDULGÊNCIAS EM FINADOS                                          246 - 156 
INTENÇÕES E PREPARAÇÃO                                            256 - 191 
INTERCESSÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO         205 -121 
INTERCESSÃO DE CONVERSÃO E LIBERTAÇÃO        139 - 76 
INVOCAÇÃO A SÃO JOSÉ                                                    121 - 65 
INVOCAÇÃO DA BÊNÇÃO DE DEUS                                237 - 152 
JACULATÓRIAS INDULGENCIADAS                               245 - 155 
LADAINHA ‘REPARAÇÃO A JESUS EUCARISTIA”    201 - 11 6   
LADAINHA A JESUS MISERICORDIOSO                        216 - 132 
LADAINHA DA ROSA MÍSTICA P/ SACERDOTES        212 - 129 
LADAINHA DE NOSSA SENHORA                                       108 - 60 
LADAINHA DE SANTA FILOMENA                                   258 - 195 
LADAINHA DE SÃO JOSÉ                                                      124 - 66   
LADAINHA DO PRECIOSÍSSIMO SANGUE                     204 - 120 
LADAINHA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS             82 - 44 
LADAINHA PELAS ALMAS DO PURGATÓRIO                1 74 - 99 
LEMBRAI-VOS                                                                            39 - 31 
LEMBRAI-VOS, Ó DIVINO MENINO JESUS                        84 - 45 
LEVANTE-SE DEUS                                                                   49 - 33 



 339

ORAÇÃO                                                                             Nº e Pág     
 

AVE MARIA, CHEIA DE GRAÇA                                          09 - 26 
AVE MARIA, FILHA DE DEUS PAI                                     106 - 57 
AVE MÁRIS STÉLLA                                                               45 - 33 
AVE, MARIS  STELLA                                                             44 - 32 
BATISMO DAS CRIANÇAS NÃO NASCIDAS                  165 - 94 
BÊNÇÃO À FAMÍLIA                                                            241 - 154 
BÊNÇÃO A UM AUTOMÓVEL                                           242 - 154 
BÊNÇÃO DA SAÚDE                                                             240 - 153 
BÊNÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO                   203 - 118 
BÊNÇAO GERAL                                                                   244 - 154 
BÊNÇÃO PARA A CASA                                                      238 - 152 
BÊNÇÃO PARA SEUS MORADORES                                239 - 153 
BENDITO SEJAS, SÃO JOSÉ                                                 123 - 66 
BREVE ORAÇÃO DE VITÓRIA CONTRA SATANÁS      138 - 75 
CENÁCULO DAS MIL AVE-MARIAS                               260 - 198  
CENÁCULO DAS MIL MISERICÓRDIAS                        262 - 213  
CENÁCULO DAS MIL SALVAI ALMAS                           263 - 218 
CENÁCULO DE SANTA FILOMENA                                1257 - 93 
CONFESSO A DEUS TODO PODEROSO                              19 - 27 
CONFISSÃO E EXAME DE CONSCIÊNCIA                     274 - 247 
CONFITEOR DEO OMNIPOTENTI                                       20 - 27 
CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA                                 48 - 33  
CONSAGRAÇÃO À SAGRADA EUCARISTIA                 190 - 109 
CONSAGRAÇÃO À SANTÍSSIMA TRINDADE                248 - 162 
CONSAGRAÇÃO A SÃO JOSÉ                                              118 - 64 
CONSAGRAÇÃO AO DIVINO PAI ETERNO                       59 - 36 
CONSAGRAÇÃO ÀS SANTAS CHAGAS                           183 - 106 
CONSAGRAÇÃO DA FAMÍLIA A SÃO MIGUEL              13 0 - 68 
CONSAGRAÇÃO DAS NOSSAS COMUNIDADES               81 - 43 
CONSAGRAÇÃO DE SI MESMO A JESUS, P/ MARIA      86 - 46 
CONSAGRAÇÃO DIÁRIA A NOSSA SENHORA                  40 - 31  
CORAÇÃO SAGRADO DE JESUS                                           76 - 42 
COROA DE GLÓRIAS DA VIRGEM MARIA                     160 - 88             
COROA EM HONRA ÀS 5 CHAGAS DE JESUS              188 – 109 
COROA PELAS ALMAS DO PURGATÓRIO                     170 - 96 
COROINHA DE NOSSA SENHORA                                     159 - 87 
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ÍNDICE GERAL DOS CANTOS 
 

ÍNDICE LITÚRGICO 
Nº                                                                                           Página   
 

01 - CIDADÃO DO INFINITO                                                      270 
 

1 - CANTOS DE ENTRADA                                          271 
02 - EM NOME DO PAI                                                                  271                     
03 - COM A IGREJA SUBIREMOS                                              271 
04 - Ó PAI, SOMOS NÓS O POVO                                                271 
05 - ABRE, SENHOR, OS MEUS LÁBIOS                                   271                     
06 - ME CHAMASTE PARA CAMINHAR NA VIDA                272 
07 - SENHOR, SE TU ME CHAMAS                                            272  
08 - O POVO DE DEUS                                                                   272 
09 - JESUS CRISTO É O SENHOR                                               272                           
10 - SENHOR, QUEM ENTRARÁ                                                 272 
11 - QUEM É QUE VAI                                                                   273  
12 - SENHOR MEU DEUS                                                              273 
13 - EIS O TEMPO DE CONVERSÃO                                          273 
14 - ALEGRES VAMOS                                                                  273 
15 - AGORA  É  TEMPO  DE SER IGREJA                                274 
16 - JESUS CRISTO, ONTEM, HOJE E SEMPRE                     274          
17 - PASTOR DO POVO SANTO                                                  274 
18 - VÓS SOIS MEU PASTOR                                                       274 
  

2 - ATO PENITENCIAL                                                275 
19 - CONFESSEMOS OS NOSSOS PECADOS                          275 
20 - SENHOR, TENDE PIEDADE E PERDOAI                        275 
21 - SENHOR, QUE VIESTES SALVAR                                    275    
22 - SENHOR, EU ESTOU AQUI                                                 275 
23 - MEU DEUS E MEU TUDO                                                    276  
24 - PELOS PECADOS, ERROS PASSADOS                            276 
25 - POR NOSSAS FRAQUEZAS HUMANAS                           276 
26 - PERDOAI-NOS, Ó PAI, AS NOSSAS OFENSAS               276         
27 - PERDÃO, SENHOR, POR TER TE OFENDIDO               276 
28 - PERDÃO, SENHOR                                                                277  
29 - SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS                                277 
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3 – GLÓRIA                                                                  277 
 

30 - GLÓRIA A DEUS NAS ALTURAS                                   277 
31 - GLÓRIA A DEUS NA IMENSIDÃO                                 278 
32 - GLÓRIA A DEUS NO MAIS ALTO DOS CÉUS             278 
33 - GLÓRIA A DEUS NO CÉU                                                278 
34 - GLÓRIA AO PAI, DOS HOMENS                                    278 
35 - GLÓRIA, GLÓRIA, ALELUIA                                          278 
36 - ALELUIA (4x), GLÓRIA AO SENHOR                           278 
37 - DEUS IMENSO CRIADOR                                                278 
38 - EU LOUVAREI                                                                    279 
39 - GROßER GOTT, WIR LOBEN DICH                              279 
40 - GLÓRIA A DEUS QUE POR AMOR À SUA IMAGEM      279    
 
4 – ACLAMAÇÃO                                                        279 
41 - É COMO A CHUVA QUE LAVA                                       280 
42 - PORQUE ÉS, SENHOR, O CAMINHO                             280 
43 - PÕE A SEMENTE NA TERRA                                           280 
44 - EU VIM PARA ESCUTAR                                                  280 
45 - VAI FALAR NO EVANGELHO                                         280 
46 - PALAVRAS SANTAS DO SENHOR                                  280 
47 - COMO SÃO BELOS                                                             281 
48 - A NÓS DESCEI, DIVINA LUZ                                            281 
49 - CONVERTEI-VOS E CREDE NO EVANGELHO           281 
50 - DEUS VEM FALAR AO CORAÇÃO                                 281 
51 - PELA PALAVRA DE DEUS                                                281 
52 - MARIA, GUARDAVAS TUDO                                            281 
53 - SHEMA ISRAEL                                                                   282 
54 - ESCUTA, ISRAEL                                                                282 
55 - HONRA, GLÓRIA, PODER E LOUVOR                          282 
56 - BUSCAI PRIMEIRO O REINO DE DEUS                        282 
57 - TEU POVO AQUI REUNIDO                                             282 
58 - A ESCRITURA NOS DOIS TESTAMENTOS                  282 
59 - BENDITA (3X) A PALAVRA DO SENHOR                     282 
60 - ALELUIA, ALELUIA. A MINH’ALMA ABRIREI          282 
61 - ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA                  283 
 

 338

ÍNDICE ALFABÉTCIO DAS ORAÇÕES 
 
 

 ORAÇÃO                                                                              Nº e Pág     
 
 

A CRUZ SAGRADA                                                                     30 - 29 
A DEUS, PEDINDO MISERICÓRDIA PARA AS ALMAS   169 - 96 
A JESUS SALVADOR                                                                  79 - 42 
A MARIA, PELO LIVRAMENTO DAS ALMAS                   166 - 94 
A MARIA, PELOS SACERDOTES                                        210 - 127 
A NOSSA SENHORA DESATADORA DOS NÓS                  109 - 61 
ACEITAÇÃO DO MARTÍRIO                                                   73 - 40 
ADORAÇÃO À DIVINDADE ESCONDIDA                         199 - 114 
AMADO JESUS, JOSÉ E MARIA                                          197 - 114 
AMOROSÍSSIMO JESUS                                                        189 - 109 
ÂNGELUS                                                                                      33 - 29 
ÂNGELUS DO TEMPO PASCAL                                              35 - 30 
ÂNGELUS EM LATIM                                                                34 - 30 
ANJOS DE DEUS                                                                          28 - 29 
AO CORAÇÃO DE MARIA, P/ A HORA DA MORTE         107  - 58 
AO MEU CRIADOR                                                                     64 - 38 
AO PAI ETERNO, PELO ALÍVIO DAS ALMAS                  168 - 95 
AO PAI TODO PODEROSO                                                       60 - 37 
AO PAI, DO FUNDO DO ABISMO                                           67 - 39 
APOSTOLADO DA ORAÇÃO -  Oferecimento do dia               53 - 35 
AS 15 ORAÇÕES DE SANTA BRÍGIDA                              247 - 157 
AS SEIS SANTAS MISSAS                                                     277 - 260                                             
ATO DE ADORAÇÃO                                                             175 - 100 
ATO DE ADORAÇÃO E REPARAÇÃO                             182 - 105 
ATO DE CARIDADE                                                                  23 - 28 
ATO DE CONSAGRAÇÃO AO CORAÇÃO DE JESUS        80 - 43 
ATO DE CONTRIÇÃO                                                               24 - 28 
ATO DE ESPERANÇA                                                                22 - 28 
ATO DE FÉ                                                                                   21 - 28 
ATO DE OFERECIMENTO                                                       70 - 40 
AVE JOSÉ                                                                                   119 - 64 
AVE MARIA GRATIA PLENA                                                 10 - 26 
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ORAÇÕES 
 

ÍNDICE ALFABÉTICO DOS CAPÍTULOS 
 

Introdução 
 

APRESENTAÇÃO                                                           05 
AS COMUNIDADES DE VIDA E ORAÇÃO                    06 
ÍNDICE GERAL                                                                07 
 

Capítulo                                                                                Página 
 

ADORAÇÃO E LOUVOR                                                    100 
BÊNÇÃOS DIVERSAS                                                         152 
CENÁCULOS DE ORAÇÃO                                               191 
CRUZADA DE ORAÇÕES                                                 268 
DIVERSOS                                                                             235 
EXORCISMOS                                                                        71 
JACULATÓRIAS INDULGENCIADAS                            155   
OFÍCIOS DIVERSOS                                                           157 
ORAÇÕES A JESUS                                                               42 
ORAÇÕES A MARIA                                                             55 
ORAÇÕES A SÃO JOSÉ                                                        64 
ORAÇÕES AO ESPÍRITO SANTO                                      48 
ORAÇÕES AO PAI                                                                 36 
ORAÇÕES AOS SANTOS                                                      67 
ORAÇÕES COM PROMESSAS                                          253 
ORAÇÕES DA COMUNHÃO                                               69 
ORAÇÕES DE CADA DIA                                                    34 
ORAÇÕES DE CURA E LIBERTAÇÃO                             76 
ORAÇÕES EUCARÍSTICAS                                               219 
ORAÇÕES GERAIS DO CATÓLICO                                  25 
ORAÇÕES PELAS ALMAS                                                  93 
ORAÇÕES PELAS VOCAÇÕES                                          62 
ORAÇÕES PELOS SACERDOTES                                    122 
ROSÁRIOS DIVERSOS                                                         85 
TERÇOS DIVERSOS                                                            131 
VIA SACRA                                                                            178 
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5 – OFERTÓRIO                                                            283 
62 - MINHA VIDA TEM SENTIDO                                            283 
63 - SENHOR, VOS OFERTAMOS                                             284 
64 - SABES, SENHOR                                                                   284 
65 - QUE PODEREMOS AO SENHOR APRESENTAR          284 
66 - TEM COMPAIXÃO DESTE POVO                                    284 
67 - MUITOS GRÃOS DE TRIGO                                               284 
68 - MEU CORAÇÃO É PARA TI                                               285 
69 - OS GRÃOS QUE FORMAM A ESPIGA                             285 
70 - PÃO E VINHO APRESENTAMOS COM LOUVOR         285 
71 - FICA SEMPRE UM POUCO DE PERFUME                     285 
72 - UM CORAÇÃO PARA AMAR                                             285 
73 - CREIO, SENHOR                                                                   286 
74 - OFERTAS SINGELAS                                                           286 
75 - A TI, MEU DEUS                                                                    286 
76 - NO TEU ALTAR                                                                     286 
77 - VIVO OFERTÓRIO                                                               286 
78 - OFERTAR NOSSA VIDA QUEREMOS                             286 
79 - UM NOVO DIA, MAIS VIDA E ESPERANÇA                  286 
80 - É PROVA DE AMOR JUNTO À MESA PARTILHAR     286 
 

6 – SANTO                                                                      287 
81 - SANTO, SANTO, SANTO                                                    287 
82 - SANTO, SANTO, SANTO É O SENHOR                          288  
83 - O SENHOR É SANTO                                                          288 
84 - DEUS ETERNO, A VÓS LOUVOR                                    288 
85 - DEUS É SANTO, DEUS É AMOR                                      288 
86 - O SENHOR É SANTO E O SEU NOME BRILHA            288 
87 - SANTO, SANTO É; SANTO, SANTO É                             288 
88 - O SENHOR É SANTO (3X)                                                  289 
89 - SAN...ANTO, SAN...ANTO, SANTO É O SENHOR                289 
90 - SANTO, SANTO, SANTO É O SENHOR                           289 
91 - SANTO É DEUS, SANTO É O SENHOR                            289 
92 - HOSANA HEI, HOSANA HÁ                                               289 
93 - SANTO, SANTO, SANTO, DIZEM TODOS OS ANJOS            289 
94 - SANTO DE TODA TERRA                                                  290     
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 7 – COMUNHÃO                                                         290 
95 - ALMA DE CRISTO, SANTIFICAI-ME                            290     
96 - A IGREJA SE UNE, PARA CELEBRAR                          290 
97 - O PÃO DA VIDA, A COMUNHÃO                                   291 
98 - JESUS CRISTO ESTÁ REALMENTE                              291 
99 - EU TE ADORO, JESUS HÓSTIA                                      291 
100 - EU VOS DOU UM NOVO MANDAMENTO                 291 
101 - TU, VIESTE À MARGEM DO LAGO                            292 
102 - GLÓRIA A JESUS NA HÓSTIA SANTA                       292 
103 - EU QUIS COMER DESTA CEIA                                    292 
104 - HÓSTIA BRANCA                                                            292                                   
105 - EU SOU A VIDEIRA, MEU PAI É O AGRICULTOR      293 
106 - PELOS PRADOS  E CAMPINAS                                    293 
107 - DENTRO DE MIM EXISTE UMA LUZ                         293 
108 - VÓS SOIS O CAMINHO                                                   294 
109 - SIM, EU QUERO                                                                294 
 
8 - AÇÃO DE GRAÇAS                                               294 
110 - DAI-NOS A BÊNÇÃO                                                         295 
111 - SE AS ÁGUAS DO MAR DA VIDA                                   295 
112 - QUEM NOS SEPARARÁ                                                    295 
113 - OBRIGADO, SENHOR                                                       296 
114 - SENHOR, PÕE TEUS ANJOS AQUI                                296 
115 - REI DIVINO, QUE À TERRA DESCESTE                      296 
116 - SENHOR, FAZEI-ME INSTRUMENTO DE VOSSA PAZ 296 
117 - QUEREMOS DEUS                                                             297 
118 - JESUS CRISTO ME DEIXOU INQUIETO                      297 
119 - EU TE EXALTAREI                                                           297 
120 - LENTA E CALMA SOBRE A TERRA                             298 
121 - POR CAUSA DE UM CERTO REINO                             298 
 
9 - ADORAÇÃO E LOUVOR                                       299 
122 - TÃO SUBLIME SACRAMENTO                                       299 
123 - TANTUM ERGO SACRAMENTUM                                 299 
124 - BENDITO, LOUVADO SEJA                                             299 
125 - VITÓRIA, TU REINARÁS                                                  299 
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262 - FELIZ NATAL! Feliz Natal,  cantam os Anjos do Senhor! 
1 - Ah! Quanta Paz e quanto Amor, na gruta nasce o Salvador. 
2 - Aumenta a Paz universal, na Noite Santa de Natal. 
 
263 - CANTO PARA A VIA SACRA 
 

I - A morrer crucificado. Teu Jesus é condenado. 
Por teus crimes, pecador, por teus crimes, pecador.  
 

“Pela Virgem Dolorosa, Vossa MÃE tão Piedosa.  
Perdoai, ó meu JESUS, perdoai, ó meu JESUS.” 
 

II -  Com a Cruz é carregado. E do peso, acabrunhado.  
      Vai morrer por Teu amor, vai morrer por teu amor.  
III - Pela Cruz tão oprimido. Cai JESUS desfalecido.  
       Pela tua salvação, pela tua salvação.  
IV - Vê a dor da MÃE amada. Que se encontra desolada.  
      Com Seu Filho em aflição, com Seu Filho em aflição.  
V - No caminho do Calvário. Um auxílio é necessário.  
      Não Lhe nega o Cireneu, não Lhe nega o Cireneu.  
VI - Eis o rosto ensangüentado. Por Verônica enxugado.  
      Que no pano apareceu, que no pano apareceu.  
VII - Outra vez desfalecido. Pelas dores abatido.  
       Cai por terra o Salvador. cai por terra o Salvador.  
VIII - Das mulheres que choravam. Que fiéis O acompanhavam.  
        É JESUS consolador, é JESUS consolador.  
IX - Cai terceira vez prostrado. Pelo peso redobrado.  
       Dos pecados e da Cruz, dos pecados e da Cruz.  
X - Das suas vestes despojado.Todo chagado e pisado.  
     Eu Vos vejo, meu JESUS, eu Vos vejo, meu JESUS.  
XI - Sois por mim na Cruz pregado. Insultado, blasfemado.  
      Com cegueira e com furor, com cegueira e com furor.  
XII - Meu JESUS, por nós morrestes! Por nós todos padecestes.  
       Oh! que grande é Vossa dor!  Oh! que grande é Vossa dor!  
XIII - Do madeiro Vos tiraram. E à MÃE Vos entregaram.  
        Com que dor e compaixão, com que dor e compaixão.  
XIV - No sepulcro Vos puseram. Mas os homens tudo esperam.  
        Do Mistério da Paixão, do Mistério da Paixão.  
 
“Pela Virgem dolorosa, Vossa MÃE tão piedosa. 
   Perdoai, ó meu JESUS, perdoai, ó meu JESUS.” 
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258 - COMO O SOL NASCE DA AURORA, de Maria nascerá, 
Aquele que a terra seca, em jardim converterá.  
Ó Belém, abre teus braços ao Pastor que a ti virá,  
Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo, vem.  
1. Ouve, ó Pastor do teu povo. Vem do alto Céu onde estás.  
Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo, vem! 
2. Vem teu rebanho salvar. Mostra o Amor que lhe tens.  
Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo, vem! 
3. Salva e protege esta vinha. Foi Tua Mão que a plantou.  
Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo, vem! 
 

259 - BATE O SINO  PEQUENINO , sino de Belém,  
já nasceu Deus-Menino para o nosso bem. Paz na Terra,  
pede o sino alegre a cantar, abençoe Deus-Menino este nosso lar. 
1. Hoje a noite é bela, vamos à capela, sob a luz da vela, felizes a rezar, 
ao soar o sino pequenino, vai o Deus-Menino nos abençoar.  
Bate o sino pequenino, Sino de Belém, já nasceu Deus-Menino  
para o nosso bem. Paz na Terra, pede o sino alegre a cantar,  
abençoe Deus-Menino este nosso lar. 
 
260 – VEM, Ó SENHOR, COM O TEU POVO CAMINHAR ,  
Teu Corpo e Sangue vida e força vêm nos dar. (bis)    
1. A boa nova proclamai com alegria, Deus vem a nós,  
Ele nos salva e nos recria, e o deserto vai florir e se alegrar. 
Da terra seca, flores, frutos vão brotar. (bis)  
2. Eis nosso Deus, e Ele vem para salvar, com Sua Força vamos juntos 
caminhar, e construir um mundo novo libertado. 
Do egoísmo, da injustiça e do pecado. (bis) 
3. Uma voz clama no deserto com vigor! Preparai hoje os caminhos do 
Senhor, tirai do mundo a violência e ambição. 
Que não nos deixa ver no outro o nosso irmão. (bis)  
 
261 - SOBE A JERUSALÉM 
Sobe a Jerusalém, Virgem Oferente sem igual;  
vai, apresenta ao Pai Teu Menino: Luz que chegou o Natal.  
E junto à Sua Cruz, quando Deus morreu, fica de pé, sim,  
Ele Te salvou, mas O ofereceste por nós com toda a fé      
Nós vamos renovar este Sacrifício de Jesus:  
Morte e ressurreição, vida que brotou de Sua Oferta na Cruz.  
Mãe, vem nos ensinar a fazer da vida uma oblação,  
culto agradável a Deus é fazer a oferta do próprio coração. 
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254 - GLÓRIA IN EXCELSIS DEO                                                       
1. Ah! Vinde todos neste dia, cantar um Hino de Louvor.                           
Hino de Paz e de Alegria, que os Anjos cantam ao Senhor. 
 

        Gló-ó-ó-ó-ó-ó (3x)ria in Excelsis Deo (bis)  
 

2. Naquela hora abençoada, em que nasceu o Senhor.                             
A terra inteira foi abraçada, pelas Palavras deste clamor. 
3. Há uma voz pela campina, anunciando que Deus nasceu.              
Naquela gruta tão pobrezinha, cantam os Anjos do Céu. 
4. Naquela noite Venturosa, em que nasceu o Salvador. 
Vozes de Anjos harmoniosas, lançam ao Céu este clamor. 
 
 

255 - NOITE FELIZ, noite feliz, ó Senhor, Deus de Amor.  
Pobrezinho nasceu em Belém, eis na lapa Jesus, nosso bem.  
Dorme em Paz, ó Jesus, dorme em Paz, ó Jesus!    
2. Noite feliz, noite feliz, ó Jesus, Deus da Luz.  
Quão Afável é Teu coração, que quiseste nascer nosso irmão.                   
E a nós todos salvar, e a nós todos salvar!    
3. Noite feliz, noite feliz , eis que no ar vêm cantar.  
Aos pastores, seus Anjos no Cu, anunciando a chegada de Deus.  
De Jesus Salvador, de Jesus Salvador! 
 
 
256 - CRISTÃOS, VINDE TODOS, com alegres cantos.  
Oh! Vinde, oh! vinde até Belém. Vede nascido vosso Rei Eterno.  
/: Oh! Vinde adoremos, oh! vinde adoremos,  
oh! vinde adoremos o Salvador :/  
 

2. Humildes, pastores deixam seu rebanho e alegres acorrem ao Rei do Céu. 
Nós igualmente, cheios de alegria.  
3. O Deus invisível de Eternal Grandeza, sob véus de humildade 
podemos ver. Deus pequenino. Deus envolto em faixas!  
4. Nasceu em pobreza, repousando em palhas, o nosso afeto Lhe 
vamos dar.Tanto amou-nos! Quem não há de amá-lo?  
 
 

257 - SENHOR, VEM SALVAR TEU POVO  das trevas da escuridão.   
Só Tu és nossa esperança, és nossa libertação.  
Vem, Senhor! Vem nos salvar. Com Teu povo, vem caminhar!  
2. Contigo o deserto é fértil, a terra se abre em flor;                           
Da rocha brota Água Viva, da treva nasce Esplendor.  
3. Tu marchas à nossa frente, és Força, Caminho e Luz.                  
Vem logo salvar Teu povo, não tardes, Senhor Jesus!  
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15 - CANTOS DE NATAL 
 

251 - Ó PINHEIRINHO DE NATAL , que lindos são seus ramos.  
Ó pinheirinho de Natal, que lindos são seus ramos.  
Suas flores nascem, no verão, e, no inverno, elas se vão. 
Ó pinheirinho de Natal, que lindos são seus ramos.                               
1. Fulgura em ti, em cores mil, sorriso de Natal. 
Perpassa um som, celestial, no farfalhar, leve e gentil. 
Em ti estão, sempre a reluzir, ó pinheirinho altivo.                                  
2. Divino espírito de Amor, encantamento e Luz. 
No Céu o Nosso Rei Jesus, será do mundo o Salvador. 
Divino Espírito de Amor, encantamento e Luz. 
 
 
252 - VINDE, CRISTÃOS, VINDE À PORFIA , hinos cantemos de 
louvor, hinos de paz e de alegria, hinos dos anjos do Senhor:  
Glória a Deus nas alturas! (bis)  
2. Foi nesta noite venturosa do nascimento do Senhor!  
Que Anjos de voz harmoniosa deram a Deus o Seu louvor!  
3. Vinde juntar-vos aos pastores, vinde com eles a Belém!  
Vinde correndo pressurosos! O Salvador enfim nos vem!  
 
 

253 - NO PRESÉPIO, PEQUENINO, Deus é hoje nosso irm ão. 
E nos dá seu Corpo e Sangue nesta Santa Comunhão.                        
1. Para os homens que erravam nas trevas, lá do Céu resplandece uma 
Luz. Hoje Deus visitou nossa terra e nos deu o seu Filho Jesus.  
2. Duma flor germinada na terra, fecundada por Sopro de Deus,  
hoje um novo começo desponta e se abraçam a terra e os Céus.  
3. Boas-novas de grande alegria mensageiros do Céu vêm cantar,  
e aos pastores um Anjo anuncia: “Deus nasceu em Belém de Judá”.  
4. Para nós nasceu hoje um Menino, do seu povo Ele é Salvador. Glória 
a Deus no mais alto dos Céus, Paz aos homens aos quais tanto amou.  
5. Para os pobres e fracos da terra, em Belém nasceu hoje um irmão. 
Ele humilha os soberbos e fortes, e se faz dos pequenos o Pão.  
6. Poderosos e grandes da terra nem souberam da grande alegria.  
Mas pastores e pobres vieram adorar o Senhor com Maria.  
7. Hoje o mundo é de novo criado e a Glória se espalha na terra.  
Como irmãos, homens todos, uni-vos, destruí vossas armas de guerra.  
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247 - EU VIM PARA QUE TODOS TENHAM VIDA,  
         que todos tenham Vida plenamente. (bis) 
Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor;  
Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão:  
Onde está o teu irmão, Eu estou presente nele. 
 
248 - SANTO ANJO , que me guardas, noite e dia sem cessar. 
/: Eu te rendo muitas Graças e te quero sempre amar  :/ 
És meu Santo companheiro desde a hora em que nasci. 
/: Ó perdoa se algum dia Teus conselhos não segui : /  
Que seria de minha alma sem a Tua proteção. 
/: Não me deixes meu Bom Anjo em nenhuma ocasião. 
Sê meu guia neste mundo vem minh’alma iluminar. 
/: Que me leve antes a morte do que contra Deus pec ar :/ 
E na hora derradeira desta vida que é mortal. 
/: Apresenta minha Alma na Mansão Celestial :/  
 
 
 
 

14 - CANTOS DO TEMPO PASCAL 
 
 
249 - JÁ RESSUSCITOU, ALELUIA!  
Cristo Jesus, ei-lo vivo entre nós. (bis) 
Enfim Jesus venceu, aleluia!.  
Abrindo o Céu para todos nós. 
Jerusalém, Jesus não morre mais!  
Cantai, cristãos, cantai, aleluia!  
Ao Redentor dai Glória. 
 
250 - O RESSUSCITADO VIVE ENTRE NÓS, Amém, aleluia!  (bis) 
1. Não temais, irmãos,  Eu estive morto,   
mas agora vivo, vivo para sempre. Amém. 
2. Não temais, irmãos, Eu sou o primeiro,   
último também; Eu sou o Vivente. Amém.  
3. Não temais, irmãos, tenho em Mãos as chaves,   
que da morte foram; hoje são vitória. Amém. 
4. Não temais, irmãos, Paz convosco esteja!   
Vós sereis felizes, crendo sem ter visto. Amém. 
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243 - PARA MIM A CHUVA no telhado, é cantiga de ninar.  
Mas ao pobre meu irmão, para ele a chuva fria, 
vai entrando em seu barraco, e faz lama pelo chão.  
Como posso ter sono sossegado,  
se no dia que passou, os meus braços eu cruzei.  
Como posso ser feliz, se ao pobre meu irmão,  
eu fechei meu coração, meu amor eu recusei. 
2 - Para mim o vento que assobia, é noturna melodia, mas o pobre,  
meu irmão, ouve o vento angustiado,  
pois o vento este malvado lhe desmancha o barracão. 
 
244 -  DO ALTAR DE DEUS ME APROXIMAREI, 
          meu Deus e minha Vida. (bis) 
1 - Só Vós sois minha Força, ó meu Deus! Preservai-me de todo o mal! 
2 - Vós sois Bom, Vós sois Pai, ó meu Deus!  
     Dai-me Luz, dai-me Paz, dai-me Amor! 
3 - E eu quero cantar-Vos, meu Deus! Vosso Nome eu quero louvar! 
 
245 - SENHOR, QUE QUERES QUE EU FAÇA, Senhor, que q ueres  
de mim? Mostra-me os Teus caminhos, Senhor, que que res de mim? 
1. Eu quero tua mão se abrindo, Teu rosto sorrindo pedindo perdão.  
Eu quero tua vida sorrindo, e nunca exigindo amor, gratidão. 
2. Eu quero justiça, bondade, amor e igualdade, paz e comunhão.  
Eu quero meu povo eleito, buscando seu jeito de libertação. 
3. Eu quero que venhas a mim, no Meu Céu sem fim onde tudo é novo. 
Não quero que chegues sozinho, no mesmo caminho, 
vem vindo Meu povo. 
 
246 - ILUMINA 
1 - Minha prece de Pai é que meus filhos sejam felizes, minha prece de 
Mãe é que meus filhos vivam em Paz. Que eles achem os seus 
caminhos; amem e sejam amados, vivam iluminados.  
Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filha s.  
Ilumina, ilumina cada passo de nossas famílias! 
2 - Minha prece, ó Senhor, é também pelos meus familiares; minha 
prece, ó Senhor, é por quem tem um pouco de nós. Que eles achem os 
seus caminhos, amem e sejam amados, vivam iluminados. 
3 - Nossa prece, ó Senhor, é também pelos nossos vizinhos.  
Por quem vive, caminha e trabalha conosco, Senhor. Que eles achem 
os seus caminhos, amem e sejam amados; vivam iluminados. 
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I - ORAÇÕES DO CATÓLICO 
 

(Incluímos nas orações cotidianas a versão em latim e alemão) 
 

1 - Pelo sinal da Santa Cruz  livra-nos, Deus Nosso Senhor  dos 

nossos inimigos  Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
Amém  
 

2  - Per signum Crucis , de inimicis nostris  libera nos Deus noster 

       In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen 
 
3 - CREDO NICENO-CONSTANTINOPOLITANO  
Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, 
de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus 
Cristo, Filho Unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os 
séculos: Luz da Luz, Deus Verdadeiro de Deus Verdadeiro, gerado, 
não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. 
E, por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos Céus: e 
encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez 
homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos; padeceu e 
foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras;             
E subiu aos Céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de 
vir, em Sua Glória, para julgar os vivos e os mortos; e o Seu Reino não 
terá fim. Creio no Espírito † Santo, Senhor que dá a vida, e procede do 
Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado: Ele que 
falou pelos Profetas. Creio na Igreja Una †, Santa, Católica e 
Apostólica. Professo um só batismo para Remissão dos pecados. 
Espero a Ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. 
Amém  

4 - 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  
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5 - CREDO IN DEUM, Patrem omnipotentem, creatorem Caeli et terrae, 
et in Jesum Christum, Filium ejus unicum, Dominum Nostrum, qui 
conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio 
Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus, descendit ad inferos, tertia dia 
resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet at dexteram Dei Patris 
omnipotentis, inde venturus est judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum 
Sanctum, sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, 
remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amen 

6 - PAI NOSSO, que estais no céu, 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 deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém  
 
7 - PATER NOSTER, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum.  
Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. 
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Et dimitte nobis debita 
nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.  Et ne nos inducas in 
tentationem: sed libera nos a malo. Amen 
 
8 - VATER UNSER, der du bist im Himmel, geheiligt werde Dein 
Name, Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf 
Erden. Unser taegliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere 
Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und fuehre uns, 
damit wir nicht in Versuchung gefuehrt werden, sondern erloese uns 
von dem Boesen. Amen  
 
9 - 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 
 
10 - AVE MARIA GRATIA PLENA , Dominus tecum, benedicta tu in 
mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria mater 
Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen  
 
11 - GEGRÜSSET SEIST DU MARIA , voll der Gnade, der Herr ist mit 
Dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht 
Deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte fuer uns 
Suender, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen  
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2 - Quem aceitou um amigo para caminhar, sente que não vai cair no 
espinho da flor. É como ter descoberto o Amor, ter encontrado um 
conforto maior, sentir o carinho de alguém na hora da dor. 
3 - Quem acolheu um amigo encontrou a Paz; não há discórdia, no 
mundo ninguém sabe mais. Não há perigo nem guerras, todos são 
filhos do mesmo Pai. Quem aceitou um amigo não morre jamais. 
 
241 - UM CERTO DIA, À BEIRA MAR, apareceu um Jovem Galileu. 
Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar, do jeito que Ele 
amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem O 
escutava.  
/: E Seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espa lhou, e todos 
vinham ver o fenômeno do Jovem pregador, que tinha tanto Amor :/  
2 - Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu. 
Naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar estórias tão bonitas. 
Seu jeito amigo de se expressar, enchia o coração de Paz tão infinita. 
3 - Em plena rua, naquele chão, naquele poço, e em casa de Simão. 
Naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a Paz de uma 
esperança. Seu jeito puro de perdoar, fazia o coração voltar a ser criança. 
3 - Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o Jovem Galileu, ninguém sabia 
qual foi o mal e o crime que Ele fez, quais foram Seus pecados. Seu jeito 
honesto de denunciar, mexeu na posição de alguns privilegiados.  
E mataram a Jesus de Nazaré, e no meio de ladrões p useram sua 
Cruz, mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinh a tanto Amor! 
 
242 - EU ERA PEQUENO, NEM ME LEMBRO, só lembro que à noite,  
ao pé da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como 
alguém que ama. Nas Ave-Marias que eu rezava, eu sempre engolia umas 
palavras, e muito cansado acabava dormindo, mas dormia como quem amava. 
/: Ave Maria, Mãe de Jesus. O tempo passa, não volta m ais 
Tenho saudade daquele tempo que eu Te chamava de mi nha Mãe 
Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Mãe de Jesus :/  
2. Depois fui crescendo, eu me lembro, e fui esquecendo nossa amizade. 
Chegava lá em casa chateado e cansado, de rezar não tinha nem vontade. 
Andei duvidando, eu me lembro, das coisas mais puras que me ensinaram. 
Perdi o costume da criança inocente, minhas mãos quase não se ajuntavam. 
3. O Teu Amor cresce com a gente, a mãe nunca esquece o filho ausente.  
Eu chego lá em casa chateado e cansado, mas eu rezo como antigamente. 
Nas Ave-Maria que hoje eu rezo, esqueço as palavras e adormeço.  
E embora cansado, sem rezar como eu devo, eu de Ti, Maria, não me 
esqueço. 
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237 - EU CONFIO EM NOSSO SENHOR, com fé, esperança e amor!  bis) 
1. A meu Deus fiel sempre serei, eu confio em Nosso Senhor.  
Seu caminho, oh! sim seguirei, com Fé, Esperança e Amor. 
2. Venha embora qualquer tentação, eu confio em Nosso Senhor.  
Mostrarei que sou sempre cristão, com Fé, Esperança e Amor. 
3. E depois de uma vida com Deus, eu confio em Nosso Senhor.  
Eu espero partir para os Céus, com Fé, Esperança e Amor. 
 
238 - GRAÇAS DOU POR ESTA VIDA , pelo bem que revelou 
Graças dou pelo futuro, e por tudo que passou 
Pelas Bênçãos derramadas, pelo Amor, pela aflição 
Pelas Graças reveladas, graças dou pelo perdão  
2. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também 
Pelas rosas do caminho, e os espinhos que elas têm 
Pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou 
Pela prece respondida, e a esperança que falhou 
3. Pela cruz e o sofrimento, e também Ressurreição 
Pelo Amor que é sem medida, pela Paz no coração 
Pela lágrima vertida, e o consolo que é sem par 
Pelo dom da Eterna Vida, sempre Graças hei de dar . 
 
239 – VEM, EU MOSTRAREI, que o Meu Caminho te leva ao Pai, guiarei 
os passos teus e junto a Ti hei de seguir. Sim, Eu irei, e saberei como 
chegar ao fim, de onde vim, aonde vou; por onde irás, irei também! 
2 - Vem, Eu te direi, que ainda estás a procurar, a Verdade é como o sol 
e invadirá o teu coração. Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser, 
eu creio em Ti, que crês em mim, e, à Tua Luz, verei a Luz. 
3 - Vem, Eu te farei da minha vida participar, viverás em Mim aqui,  
viver em Mim é o bem maior. Sim, eu irei e viverei a vida inteira assim, 
Eternidade é na verdade o amor vivendo sempre em nós. 
4 - Vem, que a terra espera quem possa e queira realizar, com Amor a 
construção de um mundo novo e muito melhor. Sim, eu irei e levarei 
Teu Nome aos meus irmãos, iremos nós, e o Teu Amor vai construir 
enfim a Paz. 
 
240 - BEM MAIOR 
1 - Quem conheceu um amigo jamais morrerá, pois os amigos são um 
pedaço do Céu. É como ser uma flor no quintal, desapegada ao chão 
floresceu, quem conheceu um amigo, descobriu o seu Deus.  
Mas o bem maior é ter no peito um jeito sincero de se dar,  
é deixar o coração, se abrir direito do jeito que a lguém precisar. 
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12 - GLÓRIA AO PAI  e ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era 
no princípio, agora e sempre. Amém   
 
13 - GLÓRIA PATRI  et Fílio et Spirítui Sancto, sicut erat in princípio, et 
nunc et semper, et in saécula saeculórum. Amen  
 
14 - EHRE SEI DEM VATER und dem Sohne und dem Heiligen Geist, 
wie im Anfang so auch jetzt und allezeit, und in Ewigkeit. Amen  
 
15 - Ó MEU JESUS, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai 
as almas todas para o Céu e socorrei principalmente as que mais 
precisarem da Vossa Misericórdia. 

16 - O PIE JESU, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igne inferni, 
perduc in caelum omnes animas, praesertim eas, quae misericordiae 
tuae maxime indigent. 

17 -  SANTO, SANTO, SANTO , Senhor do Universo, o Céu e a terra 
proclamam a Vossa Glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em 
Nome do Senhor. Hosana nas alturas. (3x)  
 
18 - SANCTUS, SANCTUS, SANCTUS , Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.   Hosanna in excelsis. Benedictus qui 
venit in nomine Domini.  Hosanna in excelsis. (3x)  
 
19 - CONFESSO A DEUS TODO-PODEROSO, à Bem-aventurada 
sempre Virgem Maria, ao Bem-aventurado São Miguel Arcanjo, ao Bem-
aventurado São João Batista, aos Santos Apóstolos Pedro e Paulo, e a 
todos os Santos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras e 
ações, por minha culpa, minha tão grande culpa. Por isso, peço à Bem-
aventurada sempre Virgem Maria, ao Bem-aventurado São Miguel Arcanjo, 
ao Bem-aventurado São João Batista, aos Santos Apóstolos Pedro e Paulo, 
e a todos os Santos, que oreis por mim a Deus Nosso Senhor. Amém  

20- CONFITEOR DEO OMNIPOTENTI, beatae Mariae semper Virgini, 
beato Michaeli Archangelo, beato Ioanni Baptistae, sanctis Apostolis Petro 
et Paulo, et omnibus Sanctis, quia peccavi nimis cogitatione, verbo et 
opere: mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam 
Mariam semper Virginem, beatum Michaelem Archangelum, beatum 
Ioannem Baptistam, sanctos Apostolos Petrum et Paulum, et omnes 
Sanctos, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Amen  
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21 - ATO DE FÉ:  Eu creio firmemente que há um só Deus, em Três 
Pessoas, realmente distintas: Pai, Filho e Espírito Santo, que dá o Céu 
aos bons e o inferno aos maus, para sempre. Creio que o Filho de 
Deus se fez Homem, padeceu e morreu na Cruz para nos salvar, e que 
ao terceiro dia ressuscitou. Creio tudo o mais que ensina a Santa Igreja 
Católica, Apostólica, Romana, porque Deus, Verdade Infalível, Lho 
revelou. E, nesta crença, quero viver e morrer. Amém  
 

22 - ATO DE ESPERANÇA:  Eu espero, meu Deus, com firme 
confiança, que, pelos merecimentos de meu Senhor Jesus Cristo, me 
dareis a Salvação Eterna e as graças necessárias para consegui-la, 
porque Vós, sumamente Bom e Poderoso, o haveis prometido a quem 
observar fielmente os Vossos Mandamentos, como eu proponho fazer 
com o Vosso auxílio. Amém  
 

23 - ATO DE CARIDADE 
Eu Vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as 
coisas, porque sois infinitamente Bom e Amável, e antes quero perder 
tudo, do que Vos ofender. Por amor de Vós amo meu próximo como a 
mim mesmo. Amém 
 

24 - ATO DE CONTRIÇÃO : Ó meu Jesus, crucificado por minha culpa, 
estou muito arrependido de ter feito pecado, pois ofendi a Vós que sois 
tão Bom, e mereci ser castigado neste mundo e no outro, mas perdoai-
me, Senhor, não quero mais pecar. Amém   
 
25 - PEQUENO ATO DE CONTRIÇÃO 
Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de Vos ter ofendido, 
porque sois tão Bom e Amável. Prometo, com a Vossa Graça, esforçar-
me para ser bom. Meu Jesus, Misericórdia!  Amém  
 

26 - SANTO ANJO DO SENHOR , meu zeloso guardador, se a Ti me 
confiou a Piedade Divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me 
ilumina. Amém  
 

27 – SÃO MIGUEL ARCANJO,  defendei-nos neste combate, sede 
nosso auxílio e proteção contra as maldades e as ciladas do demônio. 
Instante e humildemente Vos pedimos que Deus sobre ele impere.  
E Vós, ó Príncipe da Milícia Celeste, por este poder divino, precipitai no 
inferno a satanás e aos outros espíritos malignos, que andam pelo 
mundo, para perdição das almas.  Amém  
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233 - SÃO JOSÉ FELIZ ESPOSO  de Maria Mãe de Deus.  
Com o Teu favor piedoso, vem valer aos filhos Teus. 
Que poder, que excelsa Glória, Te confere o Salvado r,  
Oh! por isso da vitória à Igreja do Senhor. 
2. Se nos vires na indigência, sem remédio no penar,  
seja Tua Providência, quem nos venha sustentar. 
3. Quando sobre nós a morte estender seu negro véu,  
sejas Tu quem nos transporte, desta vida para o Céu.  
                                                                           
234 - MAIS OUTRO DIA FINDOU , eu venho Te ver para conversar 
Mais outra noite chegou, eu venho agradecer, antes de repousar 
Andei o dia inteiro procurando o meu irmão. 
Eu quis ser instrumento do Teu Amor, do Teu perdão.  
2. Muito obrigado, Senhor, pelo Amor que eu ensinei,  
    pelo Amor que eu recebi.  
Muito obrigado, Senhor, pela dor que suavizei, por sorrisos que sorri. 
3. Sou peregrino do Amor e venho agradecer o dia que vivi.  
Houve tristeza, Senhor, mas eu não quis sofrer, pois caminhei em Ti. 
 
235 - UM DIA UMA CRIANÇA ME PAROU,  olhou-me nos meus olhos a 
sorrir. Caneta e papel na sua mão. Tarefa escolar para cumprir.  
E perguntou no meio de um sorriso: O que é preciso para ser feliz? 
/: Amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Pensar 
como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu. Sentir o  que Jesus 
sentia. Sorrir como Jesus sorria.  E ao chegar ao f im do dia,  
eu sei que dormiria muito mais feliz :/  
2. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou. E disse que era lindo o que eu 
falei, pediu que eu repetisse, por favor. Mas não dissesse tudo de uma 
vez, e perguntou de novo num sorriso: O que é preciso para ser feliz?                                                        
3. Depois que eu terminei de repetir. Seus olhos não saíram do papel. 
Toquei no seu rostinho e, a sorrir pedi que ao transmitir fosse fiel.  
E ela deu-me um beijo demorado. E ao meu lado foi dizendo assim! 
 
236 – EU TE PEÇO DESTA ÁGUA QUE TU TENS , és Água viva, meu 
Senhor. Tenho sede, tenho fome de Amor, e acredito nesta Fonte de 
onde vens. Vens de Deus, estás em Deus, também és Deus, e Deus 
Contigo faz um só. Eu, porém, que vim da Terra e volto ao pó, quero 
viver eternamente ao lado Teu. 
/: És água viva, és Vida Nova, e todo dia me batiza s outra vez,  
Me fazes renascer, me fazes reviver, e quero Água d esta Fonte  
de onde vens :/ 



 327

230 – ESCADA DA VIDA 
1. Na escada da vida, não pude subir, por mais que eu quisesse 
voltava a cair. Degrau por degrau, somente contava, porque minha 
força na hora faltava.  
/:Um dia encontrei uma Luz e segui, a escada da vid a eu pude subir:/ 
2. Quando eu fui subindo a escada da vida, comigo estava minha Mãe 
Querida. E lá nas alturas eu pude avistar, Jesus me chamando no Céu 
para entrar. 
3. Escada que leva a gente ao Infinito, lá tudo é perfeito e muito bonito. 
Não tem distinção de raça ou de cor, pois lá só existe Amor, muito Amor. 
 

231 -  ORAÇÃO DA FAMÍLIA  
1. Que nenhuma família comece em qualquer de repente, que nenhuma 
família termine por falta de Amor. Que o casal seja um para o outro,  
de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. 
Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém 
interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem 
nenhum horizonte, que eles vivam do ontem, do hoje e em função de 
um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o 
homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um 
céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força 
que brota do Amor.   Abençoa, Senhor, as famílias! amém! 
                                  Abençoa, Senhor, a minha também. (bis)  
2. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida.  
Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão.  
Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família 
celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se 
traiam, nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor 
entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho, 
seja a firme esperança de um céu aqui mesmo, e depois. 
 

232 - VINDE, ALEGRES CANTEMOS , a Deus demos louvor.  
          A um Pai exaltemos sempre com mais fervor. 
São José, a Vós nosso Amor. Sede nosso Bom Protetor ;  
aumentai o nosso fervor.  
2. Quis o Verbo Divino dar-vos nome de Pai.  
Um glorioso destino para nós impetrai. 
3. Vós, esposo preclaro, amantíssimo Pai.  
Dos cristãos firme amparo, este canto aceitai. 
4. Vossa grande valia, venha nos socorrer. 
Com Jesus e Maria, oh! possamos morrer.  
 

 28

28 - ANJOS DE DEUS,  que por Divina Piedade sois minha guarda e 
proteção, inspirai-me, defendei-me, dirigi-me e governai-me. Amém  
 
29 - ORAÇÃO À RAINHA DOS ANJOS:  Ó Augusta Rainha dos Céus e 
Senhora dos Anjos, que recebestes de Deus o Poder e a Missão de 
esmagar a cabeça de satanás, nós Vos pedimos humildemente: Enviai as 
Legiões Celestes, para que, sob as Vossas ordens, elas persigam os 
demônios, combatam-nos em toda parte, reprimam sua audácia e os 
precipitem no abismo. Quem é como Deus? Santos Anjos, Arcanjos, 
protegei-nos e defendei-nos! Ó Boa e Terna Mãe, Vós sereis sempre o 
nosso Amor e a nossa Esperança! Ó Divina Mãe, enviai os Vossos Anjos, 
para que nos defendam e afastem de nós o cruel inimigo! Amém     
 

30 - A CRUZ SAGRADA  seja a minha Luz, não seja o dragão o meu 
guia; retira-te, satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mau o que  
tu  me ofereces; bebe tu mesmo o teu veneno. Amém  
 

31 - EIS AQUI A CRUZ DO SENHOR!   Fugi potências inimigas!   
O Leão da tribo de Judá, a Raiz de Davi, venceu!  Aleluia! Aleluia!  
 

32 - ETERNO PAI, ofereço-Vos o Preciosíssimo Sangue de Vosso 
Divino Filho Jesus, em união com todas as Santas Missas, que hoje são 
celebradas em todo o mundo, por todas as Santas Almas do Purgatório 
e da Mansão Pagã, pelos pecadores em todos os lugares, pelos 
pecadores na Igreja Católica, pelos pecadores em todas as outras 
Igrejas, pelos de minha casa, meus vizinhos. Amém!   
 
33 - ÂNGELUS  
D - O Anjo do Senhor anunciou a Maria.  
R - E Ela concebeu do Espírito Santo.  Ave-Maria... 
D - Eis aqui a Serva do Senhor.  
R - Faça-se em mim, segundo a Vossa Palavra .  Ave Maria...  
D - E o Verbo Divino se fez Carne.  R - E habitou entre nós.  Ave Maria.  
D - Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.    
R - Para que sejamos dignos das  Promessas de Crist o.    
Oremos : Infundi, Senhor, nós Vos pedimos, a Vossa Graça em nossas 
almas, para que nós, que pela Anunciação do Anjo, viemos ao 
conhecimento da Encarnação de Jesus Cristo, Vosso Filho, por sua Paixão 
e Morte na Cruz, sejamos conduzidos à Glória da Ressurreição, pelo 
mesmo Cristo Senhor Nosso. Amém        
Glória ao Pai ...  
Santo Ano do Senhor ... 
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34 - ÂNGELUS EM LATIM 
D - Angelus Domini nuntiavit Mariae.  
R - Et concepit de Spiritu Sancto.  Ave Maria, gratia plena,...  
D - Ecce ancilla Domini   
R - Fiat mihi secundum verbum tuum.  Ave Maria, gratia plena... 
D - Et verbum caro factum est   
R - Et habitavit in nobis.   Ave Maria, gratia plena... 
D - Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix 
R - Ut digni efficiamur promissionibus Christi   
Oremus : Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut 
qui, angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per 
Passionem eius et Crucem ad resurrectionis gloriam perducamur.                   
Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen 
 

35 - ÂNGELUS DO TEMPO PASCAL  (Regina Caeli)  
D - Rainha do Céu, alegrai-Vos.  R - Aleluia!  
D - Porque Aquele que merecestes trazer em Vosso Puríssimo Seio.  R - Aleluia!  
D - Ressuscitou como disse.  R - Aleluia!  
D - Rogai por nós a Deus.  R - Aleluia!  
D - Exultai e alegrai-Vos, ó Virgem Maria. R - Aleluia!  
D - Pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente.  R - Aleluia! 
 

36 - SALVE RAINHA, Mãe de Misericórdia, Vida, Doçura e Esperança 
nossa, Salve! A Vós bradamos, degradados filhos de Eva. A Vós 
suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, 
Advogada nossa, esses Vossos Olhos Misericordiosos a nós volvei.  E, 
depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, Bendito Fruto de Vosso Ventre. 
Ó clemente! Ó Piedosa!  Ó Doce sempre Virgem Maria!  
D - Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.  
R - Para que sejamos dignos das Promessas de Cristo. A mém. 
 
37 - SALVE REGINA , Mater misericordiae Vita dulcedo, et spes nostra, 
salve. Ad te clamamus, exsules filii Hevae, ad te suspiramus, gementes 
et flentes in hac lacrimarum valle. Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos 
Misericordes oculos ad nos converte; et Jesum, benedictum fructum 
ventris tui, Nobis post hoc exilium ostende.  
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.          
D - Ora pro nobis sancta Dei Genitrix. 
R - Ut digni efficiamur promissionibus Christi. 
 
38 - MÃE DE DEUS, derramai, sobre a humanidade inteira, as graças 
eficazes da Vossa Chama de Amor, agora e na hora da nossa morte. 
Amém  
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226 -  FELICIDADE CHEGOU,  nem sequer se apresentou;  
foi chegando de mansinho, pelas frestas que eu deixei,  
quando a porta eu fechei, e jurei não mais amar. 
2 - Esperança chegou, nem sequer se apresentou,  
foi entrando de mansinho, pelas frestas que eu deixei,  
no sermão que eu escutei, e lutei pra não chorar. 
3 - Jesus Cristo chegou, nem sequer se apresentou,  
foi entrando de mansinho, pelas frestas que eu deixei,  
no irmão que eu ajudei, sem querer devolução. 
4 - Minha vida mudou, minha Paz eu encontrei, 
e ela veio de mansinho, pelas frestas que eu deixei,  
e porque me descuidei, Deus entrou com Seu Amor. 
 
227 - LEVANTAI-VOS, SOLDADOS DE CRISTO ;  
         para frente, marchai à  vitória. 
/: Desfraldando a bandeira da Glória, a Bandeira Re al de Jesus :/ 
2 - Não nascemos senão para a luta. De batalha amplo campo é a terra. 
/: É renhida, é constante esta guerra, é herança do s filhos de Adão :/ 
3 - É Jesus nosso Rei Soberano, de vencer dá-nos firme  promessa.  
/: Seu Amor de atrair-nos não cessa, nos prepara Et ernal Galardão :/ 
4 - Sob a sombra da bela bandeira, de Jesus, nosso Rei, Grande e Forte. 
/: Lutaremos na vida e na morte, na certeza de semp re vencer :/   
 
228 - DEUS ENVIOU 
1 - Deus enviou, Seu Filho Amado, para morrer, no meu lugar, na Cruz 
pagou, por meus pecados, mas o sepulcro, vazio está, porque Ele vive. 
/: Porque Ele vive eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, 
temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro, está  nas Mãos do 
meu Jesus, que vivo está :/ 
2 - Um dia eu vou, cruzar os rios, e verei então, um Céu de luz, e verei 
que lá, em plena Glória, vitorioso, vive e reina, o meu Jesus. 
 
229 – ALÉM DO INFINITO 
O que vai além do infinito, é o bonito que eu fiz aqui.  
Ô ô ô, que eu fiz aqui, que eu fiz aqui.  
O Amor de cada dia construir vai servir, vai contar.  
Ôôô, vai contar, vai contar. 
Ao despertar cada manhã é reviver pra renovar o cor ação, é 
caminhar buscando a Paz do nosso Deus, com os pés n o chão. Ôôô 
Verdes campos, céu azul pra refletir, saber quem sou. Ô ô ô, saber quem 
sou diante de Ti. Se a lei é perdoar, vou aceitar, vou redimir.  
Ô ô ô, vou redimir com o coração.  
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221 -  Ó DOCE SANTA FILOMENA , Virgem pequena, Virgem pequena. 
Ó Vem juntinho de nós, juntinho de nós, ao Pai interceder! (bis)   
1 - Tua Vida entregaste, ao Teu Jesus, ao Teu Jesus;  
      e multidão converteste, para Jesus, para Jesus. 
2 - Querida Santa Filomena, a nossa Igreja, a nossa Igreja;  
     imitar-Te deseja levando a Luz, levando a Luz. 
3 - Renunciaste ao mundo, só por amor, só por Amor;  
e o martírio aceitaste, dizendo não ao malfeitor, dizendo não ao malfeitor. 
 
222 -  SALVAI ALMAS , salvai almas, chegou de mansinho,  
conquistou o meu coração, salvai almas, salvai alma s. (bis) 
1. As almas clamando, por favor atenda o pedido meu. 
     Quero, neste dia, ver a Alegria do Rosto de Deus. 
2. É o Amor chegando, coração pulsando, e o povo a rezar. 
     É Jesus sorrindo, coração abrindo, e o mundo a cantar. 
3. Minha Mãe Querida, Teu Rosto Sublime, quero contemplar. 
     Por mais este dia, Mãe de Deus Maria, vem me consolar. 
 
223 - PROMETI NO MEU SANTO BATISMO , ser fiel a Jesus sem  
cessar. O que então meus padrinhos falaram, hoje mesmo eu vim  
confirmar.   Fiel, sincero, eu mesmo quero.  
                  /: A Jesus prometer meu Amor :/  
2. Creio, pois, na Divina Trindade, Pai Filho e Inefável Amor.               
No Mistério do Verbo Encarnado, na Paixão de Jesus Redentor. 
3. Eu prometo da Igreja de Cristo, os preceitos sublimes guardar,         
Sua voz, como um eco divino, saberei obediente escutar. 
 
224 - O AMOR É LINDO 
1 - Do mais profundo do nosso peito, nossa alma louva a Cristo Salvador, 
     e no infinito além do Céu, entoa um hino a Deus Nosso Senhor!  
/: O amor é lindo, a vida é bela, se nós soubermos amar, amar :/ 
2 - E nossa vida que é tão curta e que em breve acabará,  
     se nossa alma, viver o amor, lá no céu com Deus habitará! 
 
225 - COMO É BONITO, SENHOR, cada manhã Te agradecer; 
Mais uma vez Teu Amor vem me chamar para viver. 
 /: Contigo, Pai de Amor, eu quero caminhar; 
 E assim por onde eu for, irás me acompanhar :/ 
2. Como é bonito, Senhor, cada manhã ter o meu Pão; 
    E desejá-lo também a cada um dos meus irmãos; 
3. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar; 
   Tendo a certeza e a fé que a Tua Mão vai me ajudar. 
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39 - LEMBRAI-VOS,  ó Purísima Virgem Maria, que nunca se ouviu 
dizer que, algum daqueles que tenham recorrido à Vossa proteção, 
implorado a Vossa assistência, ou reclamado o Vosso socorro, fosse 
por Vós desamparado! Animado eu, pois, com igual confiança, a Vós ó 
Virgem, entre todas singular, como à Minha Mãe recorro, de Vós me 
valho, e gemendo sob o peso de meus pecados, me prostro a Vossos 
pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus 
humanado, mas dignai-Vos de as ouvir propícia, e de me alcançar as 
graças que Vos rogo. Amém 
D - Sacratíssimo Coração de Jesus. R - Tende Misericórdia de nós!                           
D - Imaculado Coração de Maria.      R - Sede a nossa Salvação! 
 
40 - CONSAGRAÇÃO DIÁRIA A NOSSA SENHORA   
Ó Santa Mãe Dolorosa de Deus, ó Virgem Dulcíssima, eu Vos ofereço o 
meu coração, a fim de que o torneis intacto como o Vosso Coração 
Imaculado. Eu Vos ofereço a minha inteligência, para que ela conceba 
apenas pensamentos de paz e bondade, de pureza e verdade.  Eu Vos 
ofereço a minha vontade, para que ela se mantenha viva e generosa a 
serviço de Deus. Eu Vos ofereço o meu trabalho, as minhas dores, 
meus sofrimentos, minhas angústias, minhas tribulações e minhas 
lágrimas, no meu presente e no meu futuro, para serem apresentadas 
por Vós ao Vosso Divino Filho, para purificação da minha vida. Mãe 
compassiva, eu me refugio em Vosso Coração Imaculado, para acalmar 
as dolorosas palpitações de minhas tentações, de minha aridez, de 
minha indiferença e das minhas negligências. Escutai-me, ó Mãe, guiai-
me, sustentai-me e defendei-me, contra todos os perigos da alma e do 
corpo, agora e por toda a eternidade. Assim seja! 
 
41 - ORAÇÃO PELO PAPA  
Pai Santo, Vós que sois o Senhor de todas as gentes e de todo o 
Universo, olhai para o nosso Santo Padre o Papa, escolhido por Vós 
como timoneiro desta Santa Igreja, que tanto sofre por causa dos 
constantes ataques do inimigo, para que ele consiga prosseguir na 
elaboração de Vossos Planos e ser sempre o guardião fiel de Vossos 
Segredos, a fim de que nossa Santa Igreja seja sempre protegida e 
salva das mãos inimigas! Pai Santo, derramai Luzes sobre a Santa 
Igreja, fortaleza e discernimento sobre o Santo Padre! Cuidai dele e 
protegei-nos sempre, para que também possamos ser Igreja Fiel, e 
seguidora das orientações deste nosso pastor. Obrigado, Pai, por nos 
amardes tanto. Amém 
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42 – PAI, ME AJUDA A PERDOAR 
Pai, eu Vos confesso que não tenho amado; tenho tido ressentimentos 
de certas pessoas e falta de perdão no coração. Peço que me perdoeis 
e que me ajudeis a perdoar a todos os que de alguma forma me 
magoaram ou me provocaram. Eu agora perdôo a .................................. 
(dizer o nome de todos os que lhe vierem à mente. Vivos ou mortos). 
Também Vos peço, Pai, que perdoeis a estas pessoas e as abençoeis. 
Agora, eu também me perdôo e me aceito. Em nome de Jesus. Amém  
 
43 - ORAÇÃO DO PERDÃO 
Pai Celestial: Inflama em mim e em minha família o Fogo do Amor 
Divino! Conduze-nos a uma união mais profunda com o Senhor, através 
do perdão. Abre nossos olhos e dá-nos uma nova visão! Ajuda-nos a 
enxergar as áreas de nossa vida que estão em escuridão por falta de 
perdão! Senhor Jesus Cristo: ajuda-nos a sermos obedientes e a 
perdoar. Ajuda-nos a amar e a perdoar como Tu amas e perdoas - 
incondicionalmente!  Ajuda-nos a mudar a tendência do nosso coração, 
para que as pessoas vejam Tua Paz reinando vitoriosamente em nós, e 
desejem esta Paz, que vem apenas de Ti.  Ó Doce Espírito Santo: 
ilumina nosso corpo, nossa mente, nosso coração e nossa alma. Não 
permitas que nenhuma área do nosso ser permaneça na escuridão. 
Revela-nos todas as áreas onde há falta de perdão, onde há amargura, 
ressentimento, ódio e raiva. Dá-nos a força e o desejo de nos abrir ao 
dom e à graça do perdão, de aceitá-los, e de agir de acordo com eles. 
Toda a Glória, Honra e Louvor ao Senhor, Pai Amoroso, agora e por 
toda a eternidade. Amém, Aleluia, Amém! 
 

Meu Jesus Perdão e Misericórdia! 
Pelos Méritos de Vossas Santas Chagas! 
 
44 - AVE, MARIS  STELLA  
Ave, do mar estrela, de Deus Mãe bela, sempre Virgem, da morada 
celeste feliz entrada. Ó Tu que ouviste da boca do Anjo a saudação, dá-
nos a Paz e quietação; e o nome da Eva troca, as prisões aos réus 
desata, e a nós cegos alumia, de tudo que nos maltrata nos livra, o bem 
nos granjeia; ostenta que és Mãe, fazendo que os rogos do povo Seu, 
ouça Aquele que nascendo por nós, quis ser Filho Teu. Ó virgem 
especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dá-nos 
pureza e bravura, dá-nos uma vida pura, põe-nos em vida segura, para 
que a Jesus gozemos, e sempre nos alegremos. A Deus Pai 
veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos, aos 
três, um Louvor:  Amém. 
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217 - MÃE ADMIRÁVEL, Ó MÃE PEREGRINA, 
a Tua visita aquece e ilumina, pois trazes Contigo, Teu Filho Jesus,  
que é Vida, Caminho, Verdade e Luz. 
2. Por nossa Judéia, ó Mãe, com carinho, Tu vens apressada,  
estás a caminho, e onde Tu chegas, a Paz faz morada,  
as portas Te abrimos, em cada chegada. 
3. De Teu santuário, Tu vens, peregrina, a Graça trazendo,  
que lá se origina, ao dar-nos abrigo, transformas pro bem,  
nosso apostolado, abençoas também. 
4. Unida a Teu filho, és co-redentora, milagres alcanças,  
doce intercessora, a água é mudada em vinho de Amor,  
também de esperança, e de Fé no Senhor. 
Rezando e vivendo o santo rosário, será nossa casa também Santuário, 
oh! fica conosco, haja o que houver, faremos Contigo, o que Cristo disser. 
 
218 -  SALVE RAINHA , Mãe de Misericórdia, vida,  
          doçura, esperança nossa, salve (bis) .  
A Vós bradamos degredados filhos de Eva,  
a Vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas.  
/:Eia, pois, Advogada nossa:/ .  
Estes Vossos Olhos misericordiosos a nós volvei,  
e depois deste desterro mostrai-nos Jesus.  
Bendito Fruto do Vosso ventre;  ó Clemente, ó Piedosa,  
/:Ó Doce e sempre Virgem Maria:/. 
 
 
 
 

13 - CANTOS DIVERSOS 
 
 
219 - ESTE ENCONTRO SERÁ ABENÇOADO ,  
         pois o Senhor vai derramar o seu Amor.  
        ”Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor,  
         Derrama sobre nós o Teu Amor” 
 
220 –  MOSTRA-ME, SENHOR, OS TEUS CAMINHOS,  
           eu quero em Teus caminhos andar. (bis) 
           Pois sozinho ando perdido pela vida, e me canso de andar!   
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216 - LADAINHA DE NOSSA SENHORA 
 

Mãe de Deus, clamamos a Vós.  
T: Mãe de Deus, clamamos a Vós! 
S: Os coros dos Anjos Vos louvam:  
T: Maria, clamamos a Vós. 
S: Saúdam-Vos todos os Santos: 
S: O mundo dos astros Vos louva: 
S: A Santa Igreja Vos louva: 
S: Os homens na terra Vos louvam:  
T: Mãe de Deus clamamos a Vós! 
 

Vós sois Medianeira das Graças:       
T: Maria, clamamos a Vós. 
Sois Sede da Sabedoria: 
Sois Mãe da Eterna Beleza: 
Sois Mãe do Perpétuo Socorro: 
Sois Mãe do Amor Verdadeiro:  
T: Mãe de Deus, clamamos a Vós! 
 

Vós sois a alegria dos santos:   
T: Maria, clamamos a Vós. 
Dos mártires sois a Rainha: 
Vós sois a Rainha dos justos: 
Vós sois o socorro na luta: 
Da Paz sois fiel mensageira:  
T: Mãe de Deus, clamamos a Vós! 
 

Sois Fonte de toda a virtude:   
T: Maria, clamamos a Vós. 
Sois Templo do Espírito Santo: 
Sois Arca da Nova Aliança: 
Do reino do Céu sois a Porta: 
Sois Glória da Santa Igreja:      
T: Mãe de Deus, clamamos a Vós! 
 

Vos sois o Refúgio nas dores:  
T: Maria, clamamos a Vós. 
Vós sois o Auxílio do povo: 
Vós sois dos enfermos saúde: 
Consolo dos desamparados: 
Na morte sois nossa Esperança:  
T: Mãe de Deus, clamamos a Vós! 
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45 - AVE MÁRIS STÉLLA, Déi Máter álma, Atque semper Virgo, Félix 
caéli pórta. Súmens íllud Ave Gabriélis óre, Fúnda nos in páce, Mútans 
Hevæ nómen. Sólve vincla réis, Prófer lúmen caécis: Mála nóstra pélle, 
Bóna cúncta pósce. Mónstra te ésse mátrem: Súmat per te préces, Qui pro 
nóbis nátus, Túlit ésse túus. Virgo singuláris Inter ómnes mítis, Nos cúlpis 
solútos, Mítes fac et cástos. Vítam praésta púram, Iter pára tútum: Ut 
vidéntes Jésum, Semper collaetémur. Sit laus Déo Pátri,  
Súmmo Christo décus, Spirítui Sáncto, Tríbus hónor únus. Amen  
 

46 - ORAÇÃO PELAS FAMÍLIAS:  Ó Deus, que na Sagrada Família 
nos deixastes um modelo perfeito de vida familiar vivida na fé e na 
obediência de Vossa Vontade, ajudai-nos a ser exemplo de fé e amor 
aos Vossos Mandamentos. Socorrei-nos na nossa missão de transmitir 
a fé aos nossos filhos. Abri seus corações para que cresça neles a 
semente da fé que receberam no Batismo. Fortalecei a fé dos nossos 
jovens, para que cresçam no conhecimento de Jesus. Aumentai o amor 
e a fidelidade em todos os casais, especialmente naqueles que passam 
por momentos de sofrimento ou dificuldade. Unidos com José e Maria, 
pedimo-Vos por Jesus Cristo Vosso Filho, nosso Senhor. Amém 
 
47 - ORAÇÃO PELOS AGONIZANTES                                            
Ó Misericordiosíssimo Jesus, que ardeis de tão Grande Amor pelas 
almas, eu Vos suplico, pela Agonia do Vosso Sacratíssimo Coração e 
pelas Dores de Vossa Mãe Imaculada, que purifiqueis em Vosso 
Preciosíssimo Sangue, todos os pecadores da terra que estão em 
agonia e que hoje mesmo hão de morrer. Coração agonizante de Jesus, 
tende piedade dos moribundos. Coração Doloroso e Imaculado de 
Maria, rogai pelos pecadores.  Amém   (Rezar 3 Ave-Maria)  
 
48 - CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA   
Ó minha Senhora, ó Minha Mãe, eu me ofereço todo a Vós, e em prova 
da minha devoção para Convosco, Vos consagro, neste dia, meus 
olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e inteiramente todo o 
meu ser. E por que assim sou Vosso(a) ó Incomparável Mãe, guardai-
me e defendei-me como coisa e propriedade Vossa. Amém  
 
49 - LEVANTE-SE DEUS,  pela intercessão da Virgem Maria, de São 
Miguel Arcanjo e de toda a Milícia Celeste; sejam dispersos Seus 
inimigos, e fujam de Sua Face todos os que O odeiam. Em nome do Pai 
e do Filho e do Espírito Santo. Amém  
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II  - ORAÇÕES DE CADA DIA  
 

50 - ORAÇÃO DA MANHÃ:  Senhor, no início deste dia, venho pedir-
Te saúde, força, Paz e sabedoria. Quero olhar hoje o mundo, com olhos 
cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente; ver 
além das aparências Teus filhos, como Tu mesmo os vês, e assim não 
ver senão o bem em cada um. Fecha os meus ouvidos a toda calúnia. 
Guarda a minha língua de toda maldade. Que só de Bênçãos se encha 
o meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre, que, todos quantos 
se aproximarem de mim, sintam a Tua presença. Senhor, reveste-me da 
Tua beleza, e que, no decurso deste dia, eu Te revele a todos. Amém 
 

51 - OFERECIMENTO DO DIA: Ofereço-Vos, ó meu Deus, em 
união com o Santíssimo Coração de Jesus e por meio do Coração 
Imaculado de Maria, as orações, obras, sofrimentos e alegrias deste 
dia, em reparação das nossas ofensas e por todas as intenções pelas 
quais o mesmo Divino Coração está continuamente intercedendo e 
sacrificando-Se em Vossos altares. Eu Vo-las ofereço de modo 
particular nas intenções de Sua Santidade o Papa, pelas almas do 
Purgatório e pelas almas da Mansão Pagã.  Amém 
 

52 - ORAÇÃO DA NOITE: Meu Pai, agora que as vozes silenciaram 
e os clamores se apagaram, aqui do pé da cama, minha alma se eleva 
a Ti, para dizer: Creio em Ti, espero em Ti, e amo-Te com todas as 
minhas forças, Glória a Ti, Senhor! Deposito nas Tuas mãos a fadiga e 
a luta, as alegrias e desencantos deste dia que ficou para trás. Se os 
nervos me traíram, se os impulsos egoístas me dominaram, se dei 
lugar ao rancor ou à tristeza, perdão, Senhor! Tem piedade de mim. Se 
fui infiel, se pronunciei palavras em vão, se me deixei levar pela 
impaciência, se fui um espinho para alguém, perdão, Senhor! Nesta 
noite não quero entregar-me ao sono, sem sentir na minha alma a 
segurança da Tua Misericórdia, da Tua Doce Misericórdia inteiramente 
gratuita, Senhor! Eu Te agradeço, meu Pai, porque foste a sombra 
fresca que me cobriu durante todo este dia. Eu Te agradeço, porque, 
invisível, carinhoso e envolvente, cuidaste de mim como uma mãe, em 
todas essas horas, Senhor! Ao redor de mim tudo já é silêncio e calma. 
Envia o Anjo da Paz a esta casa. Relaxa meus nervos, sossega o meu 
espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de 
serenidade. Vela por mim, Pai Querido, enquanto eu me entrego 
confiante ao sono, como uma criança que dorme feliz em Teus braços. 
Em Teu nome, Senhor, descansarei tranqüilo. Assim seja! 
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212- QUE VOS DIREI, Virgem Maria,   
        /: Mãe terna e Pia, Vos quero amar :/ 
2 - Ó Mãe Querida, ao Vosso lado, o filho amado quer sempre estar! 
3 - Sois minha vida, minha esperança, e segurança no meu lidar. 
4 - Mãe Carinhosa, quantos favores, e quantas flores, Vós me alcançais. 
5 - Ó quantas Graças, eu quero dar-Vos, e consagrar-Vos meu coração. 
6 - Eu só desejo ver-Vos Maria, no Eterno Dia, na Eterna Luz. 
 
213 - FORMOSA ÉS, Ó MÃE IMACULADA, mais que esplendor do 
infinito Sol, mais que o fulgor de mil flores abertas, mais que a luz 
fulgente do arrebol, formosa és, ó Mãe Imaculada, o próprio Deus, 
de Ti fez um Primor, Tu tens o Sol, o brilho insuperável, todo esplendor 
dos astros a brilhar! 
2. Formosa és, ó minha Mãe Querida, como o sorriso meigo de Jesus, 
como o fulgor do Coração Divino, irradiando Vida, Amor e Luz, quero 
viver, cantando Teus louvores, quero morrer, dizendo o Nome Teu,  
ó volve a mim Teus olhos protetores, Contigo, Mãe, conduze-me ao Céu! 
3. Íris de Paz, do mundo Protetora, atende meu confiante suplicar, 
acende em mim, do Amor, a viva chama, e leva o mundo ao eterno lar, 
que o meu viver, Maria aqui na terra, seja um eterno e único cantar,  
de Tua Beleza e encanto Imaculado, que nos revela o Esplendor de Deus! 
 
214 - QUEM É ESTA SENHORA , revestida de Sol,  
tão branca como a neve, de estrelas coroada! 
/: Ela é a Imaculada, Mãe de Jesus, Ela é nossa Mãe , eis ó Mãe, 
recebe a coroa, e junto a ela Te ofertamos nosso co ração :/ 
2. Mãe por Deus escolhida, trouxe-nos o Senhor, 
e sempre a Seu lado, na Redenção operou!  
3. Sempre em sua vida, respondeu Sim ao Pai,  
na dor e na alegria, foi luz em nossa estrada!  
4. Seu Filho ao morrer, nos deu imenso tesouro,  
pois no-la deu por Mãe, que ao Pai nos vai guiando! 
 
215 - NOME DULCÍSSIMO, Nome de Amor, Tu és refúgio do pecador. 
Cantam os anjos, em  harmonia: "Ave Maria, ave Maria".  
2. Nas manhãs fúlgidas, da minha vida, por Ti suspiro, ó Mãe Querida. 
3. Dores e júbilos venho depor, aos Pés da Virgem, meu casto Amor. 
4. Teus olhos volvei-nos, Meiga Senhora, vê que o Teu povo hojeTe implora. 
5. Virgem Maria, Imaculada, sem Vosso auxílio, não somos nada. 
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208 - MÃEZINHA DO CÉU, eu não sei rezar; eu só sei dizer:  
Eu quero Te amar. /: Azul é Teu manto, branco é Teu véu,  
                                Mãezinha, eu quero Te ver lá no Céu :/  
2 - Mãezinha do céu, Mãe do Puro Amor,  
     Jesus é Teu Filho, eu também o sou. 
3 - Mãezinha do Céu, vou Te consagrar,   
     A minha inocência, guarda-a sem cessar. 
4 - Mãezinha do Céu, em Tua Proteção,  
     Ó guarda meus pais e todos os meus irmãos!      
 
209 - GRAÇAS DEMOS À SENHORA , que por Deus foi escolhida. 
/: Para ser a Mãe de Cristo, a Senhora Aparecida :/                                       
1. Virgem Santa, Virgem Bela, Mãe Amável, Mãe Querida,                        
/: Amparai-nos, socorrei-nos, ó Senhora Aparecida : /                                     
2. Nos momentos de perigo, que são tantos nesta vida,                            
/: Confiantes recorramos à Senhora Aparecida :/ 
3. Protegei a Santa Igreja, nossa Mestra, nossa Guia. 
/: Protegei a nossa Pátria, Ó Senhora Aparecida :/ 
4. E na hora derradeira, ao sairmos desta vida, 
/: Suplicai a Deus por nós, Virgem Mãe Aparecida :/   
 
210 - IMACULADA , MARIA DE DEUS ,  
         Coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada, Maria do povo,  
         Mãe dos aflitos que estão junto à Cruz! 
1. Um coração que era “sim” para a vida, um coração que era “sim” 
para o irmão, um coração que era “sim” para Deus;  
Reino de Deus renovando este chão. 
2. Olhos abertos pra sede do povo, passo bem firme que o medo 
desterra, mãos estendidas que os tronos renegam;  
Reino de Deus que renova esta terra. 
 
211 - LOUVANDO A MARIA  o povo fiel, a voz repetia de São Gabriel    
Ave, ave, ave, Maria!   Ave, ave, ave, Maria!  
2. Humilde, piedosa, rezava Maria. Mensagem grandiosa o Anjo anunciou 
3. Mãe Santa e Querida de Cristo Jesus, guiai nossa vida ao Reino da Luz 
4. Um anjo descendo num raio de luz, feliz Bernadete à fonte conduz.  
5. Vestida de branco, ela apareceu, trazendo na cinta as cores do Céu. 
6. Mostrando um Rosário na cândida mão, ensina o caminho da santa 
oração. 
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53 - APOSTOLADO DA ORAÇÃO –  OFERECIMENTO DO DIA 
Deus, Nosso Pai, eu Te ofereço todo o dia de hoje; minhas orações e 
obras, meus pensamentos e palavras, minhas alegrias e sofrimentos, 
em reparação de nossas ofensas, em união com o Coração de Teu 
Filho Jesus, que continua a oferecer-Se a Ti, na Eucaristia, pela 
salvação do mundo. Que o Espírito Santo, que guiou a Jesus, seja meu 
guia e meu amparo neste dia, para que eu possa ser testemunha do 
Teu Amor. Com Maria, Mãe de Jesus e da Igreja, rezo especialmente 
pelas intenções do Santo Padre. 
Eu Vo-Lo ofereço, de modo particular, para... ( colocar as intenções) 
 
54 - ORAÇÃO DE PACIÊNCIA: Senhor, dá-me a paciência 
suficiente para suportar as longas esperas, para aceitar os imprevistos, 
para tolerar o que me aborrece, para conviver com as minhas 
limitações. Dá-me a coragem necessária para dialogar com quem é 
insensível, para perseverar diante das desilusões, para enfrentar as 
adversidades, para acreditar no que é possível. Dá-me a Sabedoria 
indispensável para apreciar as coisas simples, para acolher o mistério 
de cada dia, para ter um coração generoso e confiar na Tua 
Providência. Amém  
 
55 - ORAÇÃO ANTES DAS REFEIÇÕES  
Abençoai-nos, Pai do Céu, e ao pão nosso deste dia, que o Vosso 
Amor nos deu; que ele nos conserve a vida a servir bem e fielmente à 
Vossa Vontade Santa. Amém.  Abençoai, também, Senhor, os 
alimentos que vamos tomar, que eles renovem as nossas forças, para 
melhor Vos servir e amar. Amém . Glória ao Pai... 
 

56 - ORAÇÃO DEPOIS DAS REFEIÇÕES  
Graças Vos dou, meu Deus, por me terdes dado de comer e de beber, 
sem eu o merecer. Dai-me o Céu, quando eu morrer. Nós Vos damos 
Graças, Senhor, pelos Vossos Benefícios, a Vós que viveis e reinais 
pelos séculos dos séculos. Amém.   Glória ao Pai... 
 

57 - ORAÇÃO DE AÇÃO DE GRAÇAS 
Eu Vos adoro, meu Deus, e Vos amo de todo o meu coração.  Dou-Vos 
Graças por me terdes criado, feito cristão e conservado neste dia. 
Perdoai-me as faltas que hoje cometi. Se algum bem fiz, aceitai-o. 
Guardai-me durante o repouso e livrai-me dos perigos. A Vossa Graça 
esteja sempre comigo e com todos os que me são mais queridos. 
Amém 
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III - ORAÇÕES AO PAI 
 

58 - ENTREGA TOTAL AO PAI  
Pai, queremos Vos entregar neste momento a nossa vida. Queremos 
que façais de nós instrumentos de Amor e de Paz. Pai, protegei-nos 
sempre, para podermos caminhar as estradas de Jesus, seguindo Seus 
rastros de Amor, Seus rastros de Paz e também Seus rastros de 
Sangue. Aqui estamos, Pai, à Vossa disposição, tomai-nos! Somos 
Vossos! Protegei toda a nossa casa, nossa família e protegei as famílias 
em todo o mundo. Protegei a todos nós do inimigo mortal que nos quer 
arrebatar. Pai, ajudai-nos, para que tenhamos coragem de seguir Jesus. 
Queremos entregar as nossas vidas nas Vossas Mãos. Sabemos que 
quereis transformar o mundo: Contai conosco, Pai, queremos Vos 
ajudar.  Obrigado, Pai, por nos terdes escolhido, porque não somos 
nada, e mesmo assim nos escolhestes.  Somos nada!  Somos nada! 
Oxalá possamos fazer o nosso trabalho conforme pedis. Queremos ser 
Vossos instrumentos, mas precisamos de mais coragem, de mais Amor: 
precisamos do Vosso Amor! Dai-nos o Vosso Amor! Obrigado, Pai. 
Amém 
 
59 - CONSAGRAÇÃO AO DIVINO PAI ETERNO 
Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-Vos a nossa homenagem. 
Nós cremos em Vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos 
em Vossa bondade e poder. Queremos amar-Vos sempre, cumprindo 
os Vossos Mandamentos e servindo o Vosso Filho Jesus, na pessoa de 
nossos irmãos. Nós Vos damos graças pelo Vosso Amor e pela Vossa 
ternura. Vós nos atraís e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais 
com os ensinamentos do Vosso Filho, Nosso Senhor, e nos dais 
sempre o Vosso perdão.  
Divino Pai Eterno , queremos consagrar-Vos:   
As nossas famílias, para que vivam em Paz e Harmonia. 
As nossas casas, para que sejam iluminadas pela Vossa Presença.  
As nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo Vosso Amor.  
As nossas preocupações, para que sejam acolhidas em Vossa Bondade.   
As nossas doenças, para que sejam remediadas com a Vossa 
Misericórdia. Os nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a 
Vossa Bênção. Divino Pai Eterno , recebei a homenagem da nossa fé, 
fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso Amor. Dai-nos o dom da 
Paz e da fidelidade à Vossa Igreja. Pela intercessão de Nossa Senhora, 
Mãe do Vosso Querido Filho, dai-nos a perseverança na fé e a Graça 
da salvação eterna.  Amém!  
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204 - MARIA, Ó MÃE CHEIA DE GRAÇA ,  
         Maria, protege os filhos Teus.   
         Maria, Maria... nós queremos Contigo estar  no Céu  
1. Aqui servimos a Igreja do Teu Filho, sob o Teu Imaculado Coração.  
Dá-nos a Bênção, e nós faremos da nossa vida uma constante oblação 
2. A nossa vida é feita de esperança, Paz e flores nós queremos semear.  
Felicidade, somente alcança, quem cada dia se dispõe a caminhar. 
 
205 - NÓS VOS SAUDAMOS , em cada dia: Imaculada  
         Ave Maria. Imaculada, Salve! 
2 - No mar da vida, fulgente guia, sois aos errantes,  
        Ave Maria! Imaculada, Salve! 
3 - Também na morte, Amor valia, de Vós teremos,  
        Ave Maria! Imaculada, Salve! 
 
206 - TODAS AS GERAÇÕES  vão proclamar-te Santa, por isso,  
Maria, nossa geração, Te ama e também Te canta. 
1 - Tu és Santa, ó Mãe do Rosário, és bendita entre todas, Maria,  
Te louvamos em Teu Santuário, és a causa da nossa alegria.  
Do Perpétuo Socorro bendita, Mãe das Graças, Mãe terna e amável,  
Tu consolas a alma aflita, Mãe Rainha, Mãe Admirável. 
2 - És feliz mesmo sendo das Dores, Mãe da Igreja, ó Mãe da saúde, 
Rosa Mística, Flor entre as flores, Teu Poder junto a Deus nos ajude,. 
Dos Apóstolos, ó Mãe, Te clamamos, de Loreto, do Divino Amor,  
como Deus e com Deus Te louvamos, pois foi d’Ele o primeiro louvor.  
3 - Mãe de Lourdes, e de Guadalupe, em Salete és bendita também,  
que na vida nada me preocupe, pois Tu és minha força e meu bem.  
Mãe Senhora do Carmo, és Santa, Mãe dos Pobres, Mãe Aparecida,  
Mãe de Fátima, a Igreja Te canta Mãe de Deus, Mãe da Luz, Mãe da Vida. 
4 - És bendita Rainha da Paz, nosso povo que a Deus só adora,  
Seu amor e carinho Te traz, ao chamar-Te de Nossa Senhora.  
Te chamamos Bem-Aventurada, Medianeira, também Conceição,  
com Mil Nomes, ó Mãe, Te honramos, mas Te amamos num só coração. 
 
207 - COM MINHA MÃE ESTAREI,   na santa Glória um dia.  
         Ao lado de Maria, no céu triunfarei. 
        /: No céu, no céu com minha mãe estarei :/  
2. Com minha Mãe estarei, aos Anjos me ajuntando, 
     Eu hinos entoando, louvores Lhe darei. 
3. Com minha Mãe estarei, ditoso pensamento, 
    Que, em meio ao sofrimento, fiel recordarei.      
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200 - Ó MARIA, CONCEBIDA, sem pecado original, 
Quero amar-Vos toda a vida, com ternura filial.                                     
Vosso Olhar a nós volvei! Vossos filhos protegei! 
Ó Maria, ó Maria, Vossos filhos protegei! (bis)                                               
2. Mais que a aurora sois formosa, mais que o sol resplandeceis!   
Do universo, Mãe bondosa, o louvor Vós mereceis.                                           
3. Nesta terra peregrina, nós buscamos vida e Luz; 
Virgem santa, conduzi-nos, para o Reino de Jesus!                                         
4. Exaltamos a beleza, com que Deus Vos quis ornar. 
Vossa Graça de Pureza, venha em nós também brilhar.  
 
201 – RAINHA DO SALVAI ALMAS 
AVÊ, AVÊ ê ê Ave Mari-ia  - AVÊ, AVÊ ê ê  Ave Mari-ia!  
1. Nós a Ti nos consagramos, pela nossa vida inteira.  
Sempre será Nossa Rainha, dentre as mulheres a primeira. 
2. Tu és o melhor caminho, para se chegar até Jesus.  
E Ele leva ao Pai, e ao Novo Reino nos conduz. 
3. Rainha do Salvai Almas, Te veneramos toda hora.  
És a nossa intercessora, para sempre Nossa Senhora. 
4. Nós Te agradecemos, pelas Graças recebidas.  
Quando a Ti nós recorremos, nossas preces são ouvidas. 
 
202 – MARIA, MÃE DOS CAMINHANTES , ensina-nos a caminhar,  
nós somos todos viandantes, mas é difícil sempre andar. 
1 - Fizeste longa caminhada para servir a Isabel,  
sabendo-Te de Deus morada, após Teu sim a Gabriel. 
2 - Depois de dura caminhada, para a cidade de Belém,  
não encontraste lá pousada, mandaram-Te passar além. 
3 - Com fé fizeste a caminhada, levando ao Templo Teu Jesus,  
mas lá ouviste da espada, da longa estrada para a Cruz. 
4 - De medo foi a caminhada, que para longe Te levou,  
para escapar à vil cilada, que um rei atroz Te preparou. 
 
203 - VIRGEM, TE SAUDAMOS  , vem nos amparar.        
         Nós Te suplicamos, vem nos amparar.                                                                             
Ó Maria, Mãe de Deus, Vem salvar os filhos Teus. 
 

2. Em qualquer perigo, vem nos amparar.     
    Dá-nos Teu abrigo, vem nos amparar.  
3. Cheia de Bondade, vem nos amparar. 
    Salva a humanidade, vem nos amparar. 
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60 - AO PAI TODO PODEROSO 
D - Bendito és Tu, Deus Todo Poderoso! 
R - Seja sempre feita, louvada e eternamente exalta da a justíssima, 
altíssima e amabilíssima Vontade de Deus Pai, em to das as coisas.   
 

D - Bendito e Louvado sejais, ó Senhor!  
R - Porque Sois Bom e eterna é a Vossa Misericórdia . Amém.   
 

D - Bendito és Tu, Senhor Deus do Universo!      
R - Que tudo provê e não nos deixa faltar nada. Amé m. 
 

D - Bendita seja a hora na qual Nosso Senhor Jesus Cristo se 
encarnou, nasceu, morreu, ressuscitou e subiu ao Céu! 
R - Meu bom Jesus, concedei-me a Vossa Misericórdia  e 
acompanhai-me agora e na hora da minha morte.  Amém 
 

D – Pai Celeste, com confiança, eu Vos ofereço os Corações unidos de 
Jesus e Maria, as Chagas sangrentas e dolorosas, gloriosas e vitoriosas 
de Jesus e as lágrimas de Maria.  
R - Senhor, seja feita sempre a Vossa Vontade . Amém 
 

D – Jesus, tende piedade de mim!  
R – Jesus, cura-me! Jesus, salva-me! Jesus, liberta -me! (3x) 
 
61 - ORAÇÃO AO PAI PELA SANTA IGREJA  
Deus todo poderoso, livrai-nos das hostes inimigas, dai à Santa Igreja 
forças, para que, baseada na coragem que possui, no Amor que prega 
e na Fé que vive, possa seguir até o fim o plano a ela determinado por 
Vossa suma bondade. Que sejamos submissos a ela, apesar das horas 
de tribulação e dor. Pai Eterno, livrai a Pedro das ciladas inimigas, para 
que as portas do inferno não derrubem a Vossa Santa Igreja. A Igreja 
reviverá e Pedro será o vencedor. Amém 
                                                                      
62 - ORAÇÃO AO PAI ETERNO   
Pai Eterno, sabemos da proximidade das coisas.  Sabemos do fim, 
sabemos dos Teus desígnios, sabemos da Tua santa justiça. Te 
agradecemos, Pai, por Tua magnânima paciência para com Teus filhos 
e por Teu Amor infinito. Mas entendemos que é necessário que se 
cumpra tudo o que planejastes, a fim de que o mundo possa ser melhor, 
e que Teus filhos possam então encontrar, finalmente, a Paz tão 
desejada. Por isso estamos alegres, Pai, e estamos aguardando a Volta 
de Jesus, que nos tomará nos Braços e nos conduzirá para a terra do 
leite e mel. Ele vem, e tudo já é próximo. Obrigado Pai, Muito Obrigado. 
Amém 
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63 - ORAÇÃO AO PAI DE AMOR 
Ó Meu Pai Eterno, Meu Deus, Criador do Universo, em nome do Teu 
Filho Jesus, peço-Te que nos faças mais Te amar. Ajuda-nos a sermos 
corajosos, destemidos e fortes em face da adversidade! Aceita os 
nossos sacrifícios, os sofrimentos e as provas, como um dom, ante o 
Teu trono, para salvar Teus filhos na terra! Amolece os corações das 
almas sujas! Abre seus olhos para a Verdade do Teu Amor! Para que 
eles possam juntar-se com todos os Teus filhos no Paraíso, que Tu 
criaste amorosamente para nós, de acordo com Tua divina vontade. 
Amém  
 
 

64 - AO MEU CRIADOR 
Meu Deus, meu Pai e meu Criador, eu Vos adoro e Vos reverencio de 
todo o meu coração. Dou-Vos infinitas graças por me haverdes criado, 
feito nascer no seio da Igreja Católica, bem como por todos os 
benefícios que me concedestes, ao longo de toda a minha vida, tanto 
para o meu corpo como para a minha alma. Dignai-Vos, Senhor, 
guardar-me, para o resto dos meus dias, de todos os assaltos do 
espírito maligno, de uma morte repentina e de todos os males do corpo 
e da alma. Amém 
 
65 - PAI, QUEREMOS VOS AJUDAR 
Pai, ajudai-nos para que tenhamos coragem de seguir Jesus. Queremos 
entregar as nossas vidas nas Vossas Mãos. Sabemos que quereis 
transformar o mundo: Contai conosco, Pai, queremos Vos ajudar. 
Obrigado, Pai, por nos ter escolhido, porque somos nada, e mesmo 
assim nos escolhestes. Amém  
 
 

66 - DEUS DE BONDADE,  Pai de Misericórdia, nós Vos suplicamos, 
pelo Coração Imaculado de Maria e pela intercessão dos Patriarcas e 
dos Santos Apóstolos, que nos ensineis a buscar amorosamente e viver 
a aliança comum aos filhos de Israel, a fim de que possamos chegar ao 
conhecimento pleno da salvação, nas escrituras e em Jesus Cristo, até 
o dia em que tivermos a graça de fazermos parte da redenção final. 
Amém. 
 

D – Pai, perdoai-nos!  
R - Porque ainda não Vos conhecemos plenamente! 
D - Ó Maria concebida sem pecado!  
R - Rogai por nós que recorremos a Vós! 
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196 - QUEM É ESSA MULHER tão formosa, vestida de sol? 
Quem é essa mulher tão bonita como o arrebol? 
Quem é essa mulher coroada com as estrelas do Céu? 
Quem é essa mulher de sorriso meigo, doce como o mel? 
/: É Maria, a Mãe de Jesus! É Maria, a Senhora da L uz! :/ 
2. Quem é essa mulher de ternura expressa no olhar? 
Quem é essa mulher, braços fortes, Rainha do lar? 
Quem é essa mulher, que aceitou dar ao mundo a Luz? 
Quem é essa mulher que carregou em seu ventre Jesus? 
 
197 - O SOL SE PÕE, O SINO QUE BATE,  ao som da Ave-Maria.  
Voltamos pra casa depois do trabalho, sentindo no peito uma grande alegria.  
/: Quando à tardinha à Nossa Senhora se fica lá for a tentando rezar, é 
forte a emoção que se sente no peito, precisa ser f orte para não chorar:/
2. Quando criança, nos marcaram bastante, certos momentos de grande 
emoção, o por do sol, a casa e o poente, que nós trazemos, na recordação. 
3. Maria em meus olhos me olha profundo, querendo falar de Sua Grande 
missão, tem gente sofrendo e morrendo de fome, precisa lutar pela libertação.
 
198 - MÃE QUERIDA, Ó MÃE PADROEIRA DO NOSSO BRASIL ,  
foi nas águas desta Pátria amada Tua Imagem surgiu, Mãe Morena,  
por isso pedimos Tua Bênção Divina, nos ajude nesta caminhada,  
ó Mãe Peregrina. Entre negros e brancos vieste para unificar,  
entre pobres sofridos vieste para consolar, entre um povo de fibra 
dominas o Brasil inteiro, Mãe Rainha do povo sofrido, mas povo 
guerreiro. Hoje o jovem, o idoso e a criança estão Te saudando,  
as bandeiras no ar balançando por Ti estão clamando, abençoa,  
ó Virgem Morena o povo brasileiro, com Teu Manto,  
ó Virgem Morena, cobre o mundo inteiro. 
Dá a paz, dá a paz, dá a paz.   
 
199 - MAGNIFICAT, MAGNIFICAT . É o  canto de amor.  
Minha alma engrandece a Deus, meu Salvador.                                                            
1. Canta, coração, alegre e feliz,  
    com gratidão a Deus bendiz. (2X)  
2. Santo é Seu Nome que está em toda a terra,  
    Puro é Seu Amor que alegria encerra. (2X) 
3. Nossa união é o milagre de amor, 
    vindo de Jesus, o Nosso Salvador: (2X) 
4. Deus é um Pai fiel, de ninguém esquece.  
Obrigado, Deus, ouve esta prece. (2X) 
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192 - MARIA DE NAZARÉ, Maria me cativou. Fez mais forte a minha fé 
e por filho me adotou.  Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem 
perceber me vejo a rezar. E meu coração se põe a cantar pra Virgem de 
Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra Mãe de Jesus, o Filho 
de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do Céu.  
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus!   
2. Maria que eu quero bem, Maria do Puro Amor, igual a você ninguém, 
Mãe Pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço 
de Deus Maria deixou, um sonho de Mãe Maria plantou pro mundo 
encontrar a Paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus 
caminhar, Maria que só viveu pra seu Deus, Maria do povo meu. 
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus! 
 
193 - SANTA MÃE MARIA, NESTA TRAVESSIA , cubra-nos Teu Manto 
cor de anil. Guarda nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do Brasil. 
Ave Maria! Ave Maria! (Bis)  
2. Mulher peregrina, força feminina, a mais importante que existiu. 
Com justiça queres que nossas mulheres sejam construtoras do Brasil. 
3. Com Amor Divino, guarda os peregrinos, nesta caminhada para o além. 
Dá-lhes companhia, pois também um dia, foste Peregrina de Belém. 
4. Com seus passos lentos enfrentando os ventos, quando sopram noutra 
direção. Toda Mãe Igreja pede que Tu sejas companheira de libertação. 
 
194 - ENTOEMOS, FIÉIS ENTOEMOS, neste mês o mais Puro Louvor.   
 /:À Maria, dos Céus a Rainha, nossa Mãe de ternura e Amor:/                                  
2. Neste mês quantas Bênçãos e Graças, não alcança o cristão todo dia.   
/:Se contrito procura entoar os Louvores da Virgem Maria:/                                
 3. Lá do Céu Ela escuta, Ela aceita nossas preces de Amor filial.             
/:Também pede por nós a Seu Filho, com doçura de Am or Maternal:/                             
4. Recorramos cristãos a Maria, fiel tipo de Amor e Ternura.   
/:A mais terna das mães, a mais Santa.  
   A mais bela, a mais linda, a mais Pura:/   
 
195 - PELAS ESTRADAS DA VIDA,  nunca sozinho estás. 
  Contigo pelo caminho, Santa Maria vai. 
  /:Oh vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem:/   
2. Se pelo mundo dos homens, sem conhecer-se vão. 
  Não negues nunca a Tua mão, a quem Te encontrar. 
3. Mesmo que digam os homens, Tu nada podes mudar. 
  Lutas por um mundo novo de unidade e paz 
4. Se parecer tua vida  inútil caminhar. 
  Lembras que abres caminho, outros Te seguirão. 
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67 - AO PAI, DO FUNDO DO ABISMO 
Clamo a Vós, Senhor!  Senhor, ouvi minha oração. Que Vossos ouvidos 
estejam atentos à voz de minha súplica. Se tiverdes em conta os nossos 
pecados Senhor, quem poderá subsistir diante de Vós? Mas em Vós se 
encontra o perdão dos pecados, para que, reverentes, Vos sirvamos.  
Ponho a minha esperança no Senhor. Minha alma tem confiança em Sua 
Palavra. Minha alma espera pelo Senhor, mais ansiosa do que os vigias 
pela manhã. Mais do que os vigias que aguardam a manhã, espere Israel 
pelo Senhor, porque junto ao Senhor se acha a Misericórdia e encontra-se 
Nele copiosa redenção. E Ele mesmo há de remir Israel de todas as suas 
iniqüidades. Amém 
 
 

68 - PRECE DOS HOMENS DE BOA VONTADE  
Senhor! No silêncio deste dia venho pedir-Te a Paz, a Sabedoria, a Força. 
Quero hoje olhar o mundo, com os olhos cheios de Amor. Quero ser 
paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver, além das 
aparências os Teus filhos como Tu mesmo os vês, e, assim, Senhor, não 
ver senão o bem em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia, 
guarda minha língua de toda a maldade. Que só de bênçãos se encha a 
minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre que todos aqueles que se 
aproximem de mim sintam a Tua presença. Reveste-me de Tua beleza, 
Senhor, e que no decurso deste dia eu Te revele a todos. Glória a Deus 
nas alturas, Paz na terra aos homens de boa vontade. Amém 

 
69 - OFERECIMENTO DA SANTA FACE AO ETERNO PAI  
Pai Nosso que estais no céu, Deus de Amor Infinito, cheio de bondade e 
Misericórdia, pelo Coração Imaculado de Maria, Mãe das Dores, e em 
união com São José, com todos os Anjos, Santos e Bem-aventurados e em 
nome de toda a humanidade, assim como com todas as Almas do 
Purgatório, ofereço-Vos a Face cheia de lágrimas e Sangue do Vosso 
Amantíssimo Filho.  
 

Vo-Lo ofereço com inefável Amor, juntamente com cada respiração, cada 
pulsação, com todos os pensamentos, palavras e ações de todos os seres 
humanos. Eu Vos ofereço esta Santíssima e Adorável Face, com todo o 
Amor, em expiação de todos os pecados do mundo, em reparação de todas 
as blasfêmias, para apaziguar a Vossa Divina Cólera, para iluminar os 
sacerdotes e religiosos, pela conversão dos pecadores, especialmente os 
mais obstinados, e para alívio das Almas do Purgatório, de um modo 
especial pelas almas dos sacerdotes defuntos.  
Amém 
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70 - ATO DE OFERECIMENTO  
Ofereço-vos, ó meu Deus, em união com o Santíssimo Coração de Jesus e 
por meio do Coração Imaculado de Maria, as orações, obras, sofrimentos e 
alegrias deste dia, em reparação das nossas ofensas e por todas as 
intenções pelas quais o mesmo Divino Coração está continuamente 
intercedendo e sacrificando-Se em Vossos altares. Eu Vo-Lo ofereço de 
modo particular nas intenções de Sua Santidade o Papa e pelas Almas do 
Purgatório e da Mansão Pagã.  Amém 
 
71 - OFERECIMENTO DOS SOFRIMENTOS 
Deus, Nosso Pai, eu Te ofereço toda a minha vida, minhas orações e 
minhas obras, meus pensamentos e minhas palavras, minhas alegrias e 
meus sofrimentos - presentes, passados e futuros - em reparação de 
minhas ofensas, pela salvação das Almas do Purgatório, pelos pecadores 
de todo o mundo, pela Santa Igreja, por todos os nossos sacerdotes, por 
nosso Bispo....e pelo Papa....Tudo isso em união com o Coração de Teu 
Filho Jesus, que continua a oferecer-Se a Ti na Eucaristia, pela salvação do 
mundo. Que o Espírito Santo, que guiou Jesus, seja meu guia e meu 
amparo pelo resto dos meus dias, para que eu  possa ser  fiel testemunha 
do Teu Amor. Amém 
 
72 – ORAÇÃO PELOS FILHOS 
Ó Senhor, eu Vos recomendo os meus filhos. Que os maus instintos 
não encontrem lugar em seus corações. Que a malícia não os perverta. 
Que a corrupção do meio e os maus exemplos não anulem os efeitos da 
Vossa Graça em seus corações.  
Que eles encontrem apoio no amor e carinho dos pais, na amizade dos 
bons companheiros, nos professores de escola e de catequese e no 
trabalho. E, assim, sejam libertados dos maus hábitos e das más 
inclinações, encontrem gosto no estudo, na oração e na companhia dos 
bons. Amém 
 
73 – ACEITAÇÃO DO MARTÍRIO 
Senhor e Deus Todo Poderoso, escolho e desejo a senda da virtude, 
aceito o martírio, o caminho da eternidade na vida, por onde me guiais. 
Se não mereço de Vossa Justiça, apelo à Vossa Misericórdia, e 
apresento, em meu favor, os Infinitos Merecimentos de Vosso Filho 
Santíssimo e meu Redentor Jesus Cristo. Senhor, sei que a Vossa 
vitória vai ser a vitória final na minha vida. Eu só Vos louvo pelos meus 
sofrimentos. Amém 
D - Pai, perdoai-nos!   
R - Porque ainda não Vos conhecemos plenamente! 
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188 - MILDE KÖNIGIN, GEDENKE, wie’s auf Erden unerhört, 
dass zu dir, ein Pilger lenke, der verlassen wiederkehrt. 
Nein, o Mutter, weit und breit, schallt’s durch dei ner Kinder Mitte, 
dass Maria eine Bitte, eine Bitte nicht erhört, ist  unerhört, 
/: unerhört in Ewigkeit :/ 
2. Wer zu dir um Schutz geflohen, wer nur deiner nicht vergisst, 
muss erkennen, wie das Drohen, selbst der Hölle nichtig ist. 
3. Ach, erhöre meine Worte, f ̧hr mich einst zu deinem Sohn, 
öffne mir die Himmelspforte, dass ich ewig bei dir wohn. 
 
189 - KOMMT UND LOBET OHNE END' , das hochheil'ge Sakrament, 
welches Jesus eingesetzet, uns zum Testament. 
2. Hier ist Jesu Fleisch und Blut, hier das allerhöchste Gut. 
Keine Seele geht verloren, unter seiner Hut. 
3. Sei geehrt, gebenedeit, Trost in Widerwärtigkeit: 
Pfand des Friedens, Pfand der Liebe, Pfand der Seligkeit! 
4. Segne uns, o Herr und Gott, mit dem wahren Lebensbrot, 
wenn wir streiten, wenn wir leiden, und in Todesnot! 
5. Gib uns wahre Buß' und Reu', mach uns von der Sünde frei; 
daß Glaube, Hoffnung, Liebe, sich in uns erneu! 
6. Schenke, Herr, zu jeder Zeit, deiner ganzen Christenheit 
in dem Glauben, in der Liebe, Fried' und Einigkeit! 
7. Deine Kirche, deine Braut, die du auf den Fels gebaut, 
schütze vor der Hölle Pforten, was sie dir vertraut! 
 
190 - A TREZE DE MAIO, na cova da Iria,  
          no Céu aparece, a Virgem Maria.    
         Ave, ave, ave Maria!   Ave, ave, ave Maria !  
2. Aos três pastorinhos, cercada de Luz, visita Maria, Mãe de Jesus. 
3. A Mãe vem pedir constante oração, pois só de Jesus nos vem a Salvação! 
4. Da agreste azinheira, a Virgem falou, e aos três a Senhora tranqüilos deixou. 
5. Então da Senhora, o nome indagaram, do Céu a Mãe terna,  
bem claro escutaram. 
6. Se o mundo quiserdes da guerra livrar, fazei penitência, de tanto pecar. 
7. A Virgem lhes manda, o terço rezar, a fim de alcançarem, da guerra o findar.  
 
191 - DOCE CORAÇÃO DE MARIA, sede nossa Salvação. ( bis)  
1. Quando corporal doença nos causar grave aflição. 
2. Quando nossos inimigos levantarem tentação. 
3. Quando dúvida maligna perturbar o coração. 
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186 - À VIRGEM MARIA, EU SEMPRE AMAREI, na dor na alegria,  
seu servo serei. Minh’alma, ó Maria, se inflama de Amor,  
e em vós se extasia, ó Célica Flor! 
2. Ó Virgem Formosa, que o mundo alegrais, sois Mãe carinhosa dos 
pobres mortais. O Vosso semblante é Íris de Paz.  
Que ao mundo distante o alento refaz! 
3. Dos fracos auxílio, dos cegos clarão, dos tristes no exílio,  
sois consolação. Volvei, ó Senhora, os olhos de Amor,  
ao pobre que chora, transido de dor! 
4. Ó Mãe, eu quisera amar-vos melhor, por Vós, se pudera,  
morria de Amor. Guiai-me na vida, com Graça e Luz,  
oh! sim Mãe Querida, levai-me a Jesus! 
 
187 - MARIA ZU LIEBEN,  ist allzeit mein Sinn, in Freuden und Leiden, 
ihr Diener ich bin, Mein Herz, o Maria, brennt ewig zu Dir, in Liebe und 
Freude, o himmlische Zier! 
2. Maria, Du milde, Du süße Jungfrau, Nimm auf mein e Liebe,  
so wie ich vertrau, Du bist ja die Mutter, Dein Kin d will ich sein,  
im Leben und Sterben Dir einzig allein!  
3. Gib, daß ich von Herzen, Dich liebe und preis, gib, daß ich viel 
Zeichen der Liebe erweis, Von Dir mich nichts scheide, nicht Unglück 
noch Leid, Dich lieb ich auf ewig, Dich lieb ich allzeit! 
4. Ach, hätt ich der Herzen, nur tausendmal mehr, D ir tausend zu 
geben, das ist mein Begehr, so oft mein Herz klopfe t, befehl ich es 
Dir, so vielmal ich atme, verbind ich Dich mir! 
5. Du Trost der Betrübten, zur Hilf sei bereit, Du Stärke der Schwachen, 
beschütz mich im Streit, wenn wider mich kämpfen, Fleisch, Hölle und 
Welt, sei Du mir als Zuflucht zur Seite gestellt! 
6. Du Meerstern, ich bitte, dein Licht auch erteil,  Versinsterten 
Seelen, zum ewigen heil; Die irren im Glauben, erle ucht und 
bekehr, zur wahren Erkenntnis, der christlichen Leh r! 
7. Verwandte und Freunde mit Leib und mit Seel, ich Dir, o Maria, auf 
ewig empfehl. Du Mutter der Gnaden, barmherzig und mild, sei meine 
Patronin, mein Schutz und mein Schild! 
8. Gedenke, o Herrin, auch gnädig zu sein, den leid enden Seelen, 
in Fegfeuers Pein. Du bist ihre Hoffnung, Dir rufen  sie zu, ach laß 
sie gelangen, zur ewigen Ruh! 
9. O Mutter, nun segne den ewigen Bund. Dein Nam' mir versiegle, 
das Herz und den Mund. Sei bei mir im Tode, dann reich mir die Hand, 
und führ mich nach oben, in's himmlische Land! 
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74 - TE DEUM  (“A VÓS, Ó DEUS”) 
(Santo Ambrósio de Milão - Santo Agostinho de Hipona, séc. IV) 

A Vós ó Deus, louvamos. A Vós Senhor, cantamos. A Vós Eterno Pai, 
adora toda Terra. A Vós cantam os Anjos, os céus e seus poderes. 
Sois Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do Universo!  Proclamam céus 
e terra a Vossa imensa Glória. A Vós celebra o coro glorioso dos 
Apóstolos, Vos louva o dos Profetas, a nobre multidão e o luminoso 
exército dos Vossos Santos Mártires. A Vós por toda a terra proclama a 
Santa Igreja, ó Pai Onipotente, de Imensa majestade, e adora 
juntamente o Vosso Filho único, Deus vivo e verdadeiro, e ao Vosso 
Santo Espírito. Ó Cristo, Rei da Glória, do Pai Eterno Filho, nascestes 
duma Virgem a fim de nos salvar. Sofrendo Vós a morte, da morte 
triunfastes, abrindo aos que têm fé, dos céus o Reino Eterno. Sentastes 
à direita de Deus, do Pai na Glória. Nós cremos que de novo vireis 
como Juiz. Portanto Vos pedimos: Salvai os Vossos servos, que Vós, 
Senhor, remistes com Sangue Precioso. Fazei-nos ser contados, 
Senhor, Vos suplicamos, em meio a Vossos Santos na Vossa eterna 
Glória. Salvai o Vosso povo. Senhor, abençoai-o. Regei-nos e guardai-
nos até a Vida Eterna. Senhor, em cada dia, fiéis, Vos bendizemos, 
louvamos Vosso nome, agora e pelos séculos. Dignai-vos, neste dia, 
guardar-nos do pecado. Senhor, tende piedade de nós, que a Vós 
clamamos. Que desça sobre nós, Senhor, a Vossa Graça, porque em 
Vós pusemos a nossa confiança. Fazei que eu, para sempre, não seja 
envergonhado: Em Vós, Senhor, confio, Sois Vós minha esperança! 
Amém 
 
75 - O SENHOR É O MEU PASTOR (Salmo 23)  
 

O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados Ele me faz 
repousar, conduz-me junto às águas refrescantes. Restaura as forças 
de minha alma, pelos caminhos retos Ele me leva, por amor do Seu 
nome. Ainda que eu atravessasse o vale escuro, nada temerei, pois 
estais comigo. Vosso bordão e Vosso báculo são o meu Amparo.  
 

Preparais para mim a mesa à vista de meus inimigos. Derramais o 
perfume sobre minha cabeça. E transborda minha taça. A Vossa 
bondade e Misericórdia hão de seguir-me por todos os dias de minha 
vida, e habitarei na Casa do Senhor por longos dias.  Amém 
 

D - Pai, perdoai-nos  
R - Porque ainda não Vos conhecemos plenamente.  
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 IV - ORAÇÕES A JESUS 
 

76 - CORAÇÃO SAGRADO DE JESUS , derramai as Vossas 
Bênçãos sobre a Santa Igreja, sobre o Santo Padre, sobre todo o clero 
e religiosos. Dai aos justos perseverança, convertei os pecadores, 
iluminai os infiéis, abençoai os nossos amigos, parentes e benfeitores, 
salvai os moribundos, livrai as almas do Purgatório e estendei sobre os 
corações o doce Império do Vosso Santo Amor. Amém.  
 
77 – ORAÇÃO À CHAGA DO OMBRO DE JESUS 
Ó amantíssimo Jesus, manso Cordeiro de Deus, apesar de ser eu uma 
criatura miserável e pecadora, Vos adoro e venero a Chaga causada 
pelo peso da Vossa Cruz, que, dilacerando Vossas carnes, desnudou o 
osso do Vosso Ombro Sagrado, e da qual Vossa Mãe Dolorosa tanto se 
compadeceu. Também eu, ó Aflitíssimo Jesus, me compadeço de Vós, 
e do fundo do meu coração Vos louvo, Vos glorifico, Vos agradeço por 
esta Chaga Dolorosa do Vosso Ombro, em que quisestes carregar 
Vossa  Cruz, por minha salvação. Ah! pelos sofrimentos que padecestes 
e que aumentaram o enorme peso de Vossa Cruz, Vos rogo com muita 
humildade, tende piedade de mim, pobre criatura pecadora, perdoai os 
meus pecados e conduzi-me ao Céu, pelo caminho da Cruz. Amém!  
 

D - Minha Mãe Santíssima, imprimi em meu coração as Chagas de 
Jesus crucificado! 
R - Ó dulcíssimo Jesus, não sejais meu Juiz, mas me u Salvador .  
 
78 - ORAÇÃO A JESUS VIVENDO EM MARIA 
Ó Jesus, que viveis em Maria, vinde e vivei em Vossos servos, no 
Espírito de Vossa Santidade, na plenitude de Vossa Força, na perfeição 
de Vossas Vias, na verdade de Vossas Virtudes, na comunhão de 
Vossos Mistérios, dominai a potestade inimiga, em Vosso Espírito, para 
Glória do Pai. Amém!   
 

79 - A JESUS SALVADOR 
Jesus Salvador, meu Senhor e meu Deus, meu Deus e meu tudo, que, com 
o sacrifício da Cruz, me redimiu e libertou do poder de satanás, Te peço 
que me libertes de cada presença maléfica e de cada influência do maligno. 
Te rogo em Teu Nome; Te rogo pelas Tuas Chagas; Te rogo pelo Teu 
Sangue; Te rogo pela Tua Cruz; Te rogo pela intercessão de Maria 
Imaculada e Amada. O sangue e a Água que saíram do Teu Sacrifício, 
caiam sobre mim, para purificar-me, libertar-me, guardar-me. Amém.   
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12 - LOUVOR MARIANO 
 

 
183 - QUEM PODERÁ DEFINIR O ENCANTO ,  
         que há no espelho do Teu Olhar?   
 

/: Ó Mãe de Deus, eu Te amo tanto, mas cada vez mai s Te quero amar:/ 
 

2 - Teu Rosto é sol que, brilhando, aquece as horas tristes da solidão.   
/: E ao Teu sorriso de Mãe parece abrir-se  em flor  nosso coração:/ 
 

3 -Tu és a mais Santa das mulheres. Tu és do céu a mais linda Flor.   
/: Fazei de nós o que bem quiseres. Somos escravos do teu Amor:/ 
 
 
184 - MARIA, TEU LINDO NOME  é todo encanto e Luz, 
/: Quando eu Te chamo, Maria, Tu logo chamas Jesus: / 
 

2. Ao som do meu instrumento, Teu Nome eu quero cantar, 
/: E Tu, em meu coração, Teu nome hás de gravar:/ 
 

3. Maria, mil vezes Maria, nos lábios, no coração, 
/: Maria, eu quero chamar-Te, nas horas de aflição: / 
 

4. Tu és Perpétuo Socorro, em toda e cada aflição, 
/: E o Teu olhar, ó Maria, nos rouba o coração:/ 
 

5. Maria, mil vezes Maria, Teu Nome eu quero dizer, 
/: Nos lábios Teu nome Santo, assim eu quero morrer  :/ 
 

6. Quando o Teu nome ressoa. No Céu há mais alegria.  
/: E o Anjo São Gabriel, repete: Ave Maria!:/  
 
 
185 - MARIA, MINHA MÃE MARIA , queria Te falar de Amor, 
Mostrar que em meu peito aberto, cultivo um jardim de flor. 
Cultivo um jardim de rosas, que não tem espinhos pra Te  machucar, 
Cultivo um jardim tão lindo, rosas perfumadas pra Te ofertar. 
 

2.   Maria, eu que não sabia, como era tão sublime amar. Agora  Mãe do 
Céu Maria, contigo sigo a cantar.  E canto pela vida afora, e embora 
encontre pedras, não vou mais parar, pois sei que com você,  
Maria, minha Mãe Maria, vou sempre contar. 
 

Maria, minha Mãe Maria, Maria vou sempre Te amar. ( 2x) 
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181 - DIA DE ANGÚSTIA  
1 - Ouve senhor; as palavras de afronta.  
Escuta ó Deus o que diz o inimigo contra mim.  
Se levanta, para intimidar dizendo que o Senhor não me livrará.  
Mas uma coisa eu faço, venho a Ti, e quando desabo,  
Te apresento o meu clamor. Dia de angústia, de perseguição.  
Dia de vergonha, mas sei que meu Deus não é como os outros,  
feitos por mãos. Abre os meus olhos Senhor e vê,  
Criador do Céu e da terra, salva-nos das suas mãos agora,  
que todos saibam que o Senhor... É Deus. 
2 - Assim diz o Senhor o Deus de Israel:  
ouvi filho Meu, a oração que fizestes a Mim.  
Eu defenderei e te salvarei, por amor de Mim!  
E a cerca do inimigo, digo assim; não corres perigo,  
zomba dele ó filha de Sião. Despreza e zomba do inimigo, 
 enquanto ele foge. Não foi contra ti que blasfemou,  
ou levantou a voz arrogante. Porei um anzol no seu nariz, 
e um freio em sua boca. E o farei voltar por onde veio, 
 e contra ti nenhuma flecha atingirá! 
 
182 - ANTES QUE TE FORMASSES  
1 - Antes que te formasses dentro do ventre de tua mãe,  
antes que tu nascesses, te conhecia Te consagrei,  
para ser Meu profeta dentre as nações Eu te escolhi,  
irás onde Eu te envio e o que mando proclamarás. 
Tenho que gritar, tenho que arriscar. Ai de mim se não o faço!  
Como escapar de Ti, como calar, se Tua voz arde em meu peito? 
Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não o faço!  
Como escapar de Ti, como calar se Tua voz arde em meu peito. 
2 - Não temas arriscar-te porque contigo Eu estarei.  
Não temas anunciar-me porque em tua boca Eu falarei.  
Hoje te dou meu povo para arrancar e derrubar,  
para edificar destruirás e plantarás. 
3 - Deixa os teus irmãos, deixa teu pai e tua mãe,  
abandona tua casa porque a terra gritando está.  
Nada tragas contigo porque a teu lado Eu estarei.  
É hora de lutar porque Meu povo sofrendo está! 
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80 - ATO DE CONSAGRAÇÃO AO CORAÇÃO DE JESUS 
Eu consagro ao Sacratíssimo Coração de Jesus, a minha pessoa e 
vida, minhas ações e trabalhos, para empregar-me todo em Seu Amor e 
Glória. É minha firme resolução pertencer-Lhe inteiramente, fazer tudo 
por Seu Amor e renunciar a tudo aquilo que Lhe possa desagradar. Pelo 
que escolho a Vós, Coração Amabilíssimo, por único objeto de meu 
amor, protetor da minha vida, segurança da minha salvação e refúgio 
seguro na hora da morte. Ó Coração Sagrado, imprimi Vosso Amor tão 
profundamente em meu coração, que nunca Vos possa esquecer nem 
separar-me de Vós; fazei, enfim, com que meu nome seja gravado em 
Vosso Coração para sempre, pois em Vosso santo serviço quero viver e 
morrer. Assim seja 
 

81 - CONSAGRAÇÃO DAS NOSSAS COMUNIDADES  
Ó Coração de Jesus, viemos consagrar-Te as nossas pessoas e nossas 
vidas. Entregamos-Te as nossas ações, nossos desejos, nossos problemas 
e os nossos sofrimentos. Entregamos-Te nossa Santa Igreja, o Santo 
Padre, todo o clero, nossas dioceses, nossas comunidades, nossos 
benfeitores, nossos amigos e inimigos, nossas famílias, nossa missão e 
todo o nosso ser. Queremos viver somente para honrar-Te, amar-Te e 
trazer-Te Glória. Tomamos uma decisão, e não queremos mudar: 
Queremos pertencer totalmente a Ti, fazer tudo por Teu Amor, e renunciar 
de todo o coração  a tudo que possa desagradar-Te. Tu serás sempre o 
coração do nosso desejo. E o objetivo dos nossos esforços será sempre Te 
amar cada vez mais e tornar-Te também conhecido, amado e servido pelas 
almas às quais nos enviares.  
Por isso Te levamos, ó Sagrado Coração de Jesus, como o principal objeto 
do nosso amor, como Aquele que protege nossas vidas, guarda nossas 
comunidades, nossa missão e como Aquele que provê um remédio para a 
nossa incompetência, nossa infidelidade, e nossa instabilidade. Tu também 
és a nossa satisfação diante de todas as deficiências em nossas ações, 
porque Aquele que responde por nós, é também nosso Poderoso Auxílio 
durante toda a vida e nosso Refúgio Seguro na hora da nossa morte.  Vós 
sois o Amigo Fiel e íntimo do nosso coração. O único que não nos engana, 
nem trai. Vós sois também nossa riqueza.  Amém 
D - Sacratíssimo Coração de Jesus!   R - Nós confiamos em TI! 
D - Ó Altíssimo e Glorioso Jesus, ilumina as trevas do meu coração. 
R - Dá-nos uma fé reta, esperança certa, caridade p erfeita, e 
profunda humildade. 
D - Ó Altíssimo e Glorioso Jesus, ilumina as trevas do meu coração. 
R - Dá-nos, Senhor, senso e discernimento para cump rir a Tua 
Verdade e a Tua Santa Vontade. Amém 
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82 - LADAINHA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 
“Senhor, Tende piedade de nós” 
“Jesus Cristo, Tende piedade de nós” 
“Senhor, Tende piedade de nós” 
Jesus Cristo, ouvi-nos       R - Jesus Cristo atendei-nos  
Deus Pai do Céu, ....         R - Tende piedade de nós  
Deus Filho, Redentor do mundo....   Deus Espírito Santo... 
Santíssima Trindade que sois um só Deus... 
Coração de Jesus, Filho do Pai Eterno... 
Coração de Jesus, formado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria... 
Coração de Jesus, unido substancialmente ao Verbo de Deus...  
Coração de Jesus, de Majestade Infinita... 
Coração de Jesus, Templo Santo de Deus... 
Coração de Jesus, Tabernáculo do Altíssimo... 
Coração de Jesus, Casa de Deus e Porta do céu... 
Coração de Jesus, fornalha ardente de caridade... 
Coração de Jesus, receptáculo de Justiça e de Amor... 
Coração de Jesus, cheio de Bondade e de Amor... 
Coração de Jesus, abismo de todas as Virtudes... 
Coração de Jesus, digníssimo de todo o Louvor... 
Coração de Jesus, Rei e centro de todos os corações...  
Coração de Jesus, em que se encerram os tesouros da Sabedoria e ciência  
Coração de Jesus, onde habita toda a plenitude da Divindade...  
Coração de Jesus, em que o Pai pôs toda a Sua Complacência... 
Coração de Jesus, de cuja plenitude nós recebemos e participamos.. 
Coração de Jesus, o desejado das Colinas Eternas... 
Coração de Jesus, paciente e de muitas Misericórdias... 
Coração de Jesus, riquíssimo para todos que Vos invocam... 
Coração de Jesus, fonte de Vida e Santidade... 
Coração de Jesus, propiciação por nossos pecados... 
Coração de Jesus, saturado de opróbrios... 
Coração de Jesus, triturado de dor por causa de nossos crimes... 
Coração de Jesus, obediente até à morte... 
Coração de Jesus, transpassado pela lança... 
Coração de Jesus, fonte de toda a Consolação... 
Coração de Jesus, nossa Vida e Ressurreição... 
Coração de Jesus, nossa Paz e Reconciliação... 
Coração de Jesus, Vítima dos pecadores... 
Coração de Jesus, salvação dos que esperam em Vós... 
Coração de Jesus, esperança dos que morrem em Vós... 
Coração de Jesus, delícia de Todos os Santos...                       
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178 - DEUS DE MILAGRES  
1 - Quem é esse que faz o mar se acalmar, e a tempestade obedece a 
Sua voz. Quem é esse que anda sobre as águas, e por onde passa 
tudo pode transformar. Quem é esse que todas as coisas pode ver,  
e o coração do homem pode sondar. Quem é esse que cura doenças e 
o corpo e a alma pode restaurar. 
Seu nome é Jesus, o Filho de Deus, morreu na Cruz e m meu lugar, 
mas a morte venceu e ressuscitou, igual ao meu Deus  não há.  
O meu Deus é um Deus de milagres, não há limites pa ra o Seu poder 
agir. Realiza o impossível, para Ele nada é tão dif ícil, e o maior 
milagre já operou em mim. (E o maior milagre quer operar em ti.) 
2 - Quem é esse que fecha a boca dos leões, e na fornalha ardente 
pode passear. Quem é esse que ressuscita os mortos, e uma nova vida 
faz o homem experimentar. Quem é esse que abre as portas das 
prisões, e em liberdade faz Seus servos caminhar. Quem é esse que 
diz, venho sem demora para minha amada noiva buscar! 
 
179 - MERGULHAR EM TEU SER  
1 - Mergulhar em Teu Ser, encontrar-me Contigo, meu maior prazer ser 
Teu amigo. Ouvir Tua Voz, as batidas do Teu Coração.  
Fala Senhor, ensina-me a Tua canção. 
2 - Conhecerei e prosseguirei em conhecer-Te Senhor.  
Me lançarei com tudo o que sou, nas profundezas do Teu Imenso Amor. 
3 - Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças,  
e cantarei louvores a Ti, meu Deus, meu Redentor. 
 
180 - CONVITE 
1 - Sopra um vento sobre o mundo, vai mexer em fundo no teu 
coração. Ele faz tremer as águas vem curar as mágoas e a solidão.  
Tu que sofres deste jeito, abre logo no peito a consolação,  
joga tua noite e reparta a aurora com o teu irmão. Cristo te ama!  
Cristo te chama! E te convida com Ele morar. Ouve bem isto:  
quem chama é Cristo, traz vida nova pra te transformar. 
2 - Não importa teu passado, tens agora ao lado o teu Salvador;  
é Jesus que no Calvário faz-se solidário com a tua dor!  
Clama por Jesus, entrega a tua dor mais cega e teu amargor.  
Provarás toda a doçura e a Paz mais pura do Libertador. 
3 - De que vale a tua vida pra não ser vivida com amor e Paz?  
E pensar no teu futuro como um poço escuro onde afogarás?  
Só Jesus tem água Viva, que te reaviva quando morto estás.  
Vem! Mergulha neste rio e do teu vazio te libertarás. 
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2 - Ele mostrou o Caminho, veio dizer quem Tu és.  
Disse com Graça e com jeito que os nossos defeitos, Tu vais perdoar. 
Disse que a vida que destes, queres com juros ganhar. 
Cuidas de cada cabelo, que vamos perdendo, sem mesmo notar! 
 
175 - Ó CORAÇÃO FERIDO 
Ó coração ferido, ó coração magoado! Olha Jesus do lado,  
pronto pra salvar... Ah! Se Jesus, tão terno, te toca o coração,  
brota do teu peito a fonte do perdão. 
1 - Deixa correr o azeite, que pode te curar,  
que tua mágoa aceite no sangue mergulhar... 
2 - Entrega o teu passado! Desata o que passou!  
Jesus crucificado também já se entregou. 
 
176 - NO SEU NOME HÁ PODER 
1 - Jesus, no Seu Nome há Poder, Jesus, no Seu Nome há Poder,  
o Seu Nome é poderoso, Sua Glória em toda a terra.  
Há poder no Nome de Jesus! 
2 - O impossível Ele pode realizar, o impossível Ele pode realizar.  
O impossível, sim o impossível; o impossível a nós, Ele pode realizar. 
3 - O impossível Ele já realizou, o impossível Ele já realizou. 
O impossível, sim o impossível, o impossível a nós, Ele já realizou! 
 
177 - PRESENÇA REAL 
1 - Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. 
Entregue tua vida, e teus problemas, fale com Deus,  
Ele vai ajudar você. 
Oh! Oh! Oh! Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos.  
Oh! Oh! Oh! É ele o Autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus 
momentos. 
 

/: (e) Ainda se vier noites traiçoeiras, 
se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. 

O mundo pode até fazer, você chorar, 
mas Deus te quer sorrindo :/ 

2 - Seja qual for o teu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. 
Após a dor vem a alegria, Deus é amor, não te deixará sofrer. 
Oh! Oh! Oh! Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos.  
Oh! Oh! Oh! É ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus 
momentos. 
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Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo (3x) 
R - Perdoai-nos, Senhor.   
R - Ouvi-nos, Senhor.    
R - Tende piedade de nós.                                                                                                       
D - Jesus, Manso e Humilde de Coração. 
R - Fazei nosso coração semelhante ao Vosso. 
Oremos: Deus Onipotente e Eterno, olhai para o Coração de Vosso 
Filho diletíssimo e para os louvores e as satisfações que Ele, em nome 
dos pecadores, Vos tributa;  e aos que imploram a Vossa Misericórdia 
concedei benigno o perdão em nome do Vosso mesmo Filho Jesus 
Cristo, que Convosco vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.   
 

83 - POR QUEM SANGRAS, JESUS? 
Por que um Coração manchado de Sangue? Por que tantas Dores, 
tanta aflição? Por que espinhos no Coração? Já não bastaram a Coroa 
de outrora, as surras, o Lenho da Cruz?   Por que  agora sangras no 
peito, Jesus?  Será possível, Meu Deus, que mereço tanto? Esta Tua 
atitude me deixa abalado!  Acaso, já não estás no Céu, no outro lado? 
Por que então assim Te apresentas? Qual carne, qual humana 
fraqueza, apesar de toda a Realeza? Vermelho de Sangue... Envolto 
em Luz!  Sublime Visão! Profundo Poder!  Só Tu poderias amar tanto 
este ser!  Por quem sangras, Jesus?   
 
84 – LEMBRAI-VOS, Ó DIVINO MENINO JESUS , da consoladora 
promessa que fizestes à Santa Margarida do Santíssimo Sacramento: 
“Recorrei a Meu Coração Divino. Pedi tudo quanto qu iserdes, pelos 
Méritos de Minha Infância, e nada vos será recusado .”  
Cheio de confiança em Vós, ó Menino Jesus, eu venho expor-Vos as 
minhas necessidades. Ajudai-me a levar uma vida santa, a fim de 
chegar à feliz eternidade. Concedei-me, pelos méritos de Vossa 
Encarnação e de Vossa Infância, pela intercessão de Vossa Santa Mãe 
e do Glorioso Patriarca São José, a graça que ardentemente Vos 
peço....  

( Coloque  aqui sua intenção no colo do Menino Jesus ) 
Ó Menino Jesus, não serei confundido em minha esperança! Lanço-me 
nos braços de Vossa Misericordiosa Onipotência. Em virtude de Vossa 
Divina Promessa, estou certo de que acolheis favoravelmente as minhas 
orações e Vos dignareis atendê-las segundo a Vossa Vontade. Amém!   
D - Menino Jesus, eu confio em Vós. (12x) 
R - Ó meu Salvador e Deus, mostrai a força de Vossa  Infância e o 
poder de Vosso Berço!   
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85 – ORAÇÃO A JESUS MESTRE DA PALAVRA  
Senhor Jesus, gosto de te chamar de  Mestre. Tu mesmo disseste que 
és nosso Unico Mestre! Mestre, quero ser Teu discípulo, não sozinho, 
mas com outros, com muitos outros. Gosto de ver quando Te retiras e 
buscas o Semblante do Pai no mistério da montanha. Tu me levas ao 
mistério do Pai com Tua oração silenciosa e discreta. Gosto de ver 
quando elevas os olhos para dar Graças ao Pai que revela Seus 
Segredos aos pobres e pequeninos e os esconde dos grandes e 
portentosos. Contemplo Teu semblante sereno na montanha das bem-
aventuranças, no lago de Genesaré. Enternece-me ver a compaixão de 
Teu olhar diante das multidões que não tinham pão e eram como 
ovelhas sem pastor. Tu és o Mestre da fala e do silêncio. Tu te calaste 
tantas vezes. Nada falaste diante de Pilatos, diante daqueles que Te 
condenavam mentirosa, hipócrita, ardilosamente. Tu não  levantaste a 
Voz quando rajadas de escarro chegavam à Tua Face Divino-humana. 
Tu Te calaste diante do Pai calado na hora das horas. Tu Te fizeste  
silêncio eloqüente em Tua Paixão de Amor. Tu tens o direito de me 
chamar. Tu és bom, profundamente bom quando me chamas para ser 
Teu discípulo. Ecoam ainda dentro de  mim as palavras que um dia 
pronunciastes: “Vem e segue-me” . Cheio de confusão e ao mesmo 
tempo profundamente alegre, quero deixar  bagagens e orgulho, 
vaidade  e valises, e colocar meus pés nos Teus Pés, meus passos 
titubeantes em Teus Passos decididos. Tu és o Mestre Vivo e o Mestre 
da Vida. Acolhe neste momento o coração partido e dolorido deste Teu 
indigno discípulo. Amém  
 
86 - CONSAGRAÇÃO DE SI MESMO A JESUS, POR MARIA 

São Luiz Maria Grignon de Montfort 
Ó Sabedoria Eterna e Encarnada! Ó amabilíssimo e adorável Jesus, 
verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Unigênito Filho do Eterno Pai e 
da sempre Virgem Maria, adoro-Vos profundamente no seio e nos 
esplendores do Vosso Pai, durante a eternidade, e no seio Virginal de 
Maria, Vossa Mãe Digníssima, no tempo de Vossa Encarnação. Eu Vos 
dou graças por Vos terdes aniquilado a Vós mesmo, tomando a forma 
de escravo, para livrar-me do cruel cativeiro do demônio. Eu Vos louvo 
e glorifico por Vos terdes querido submeter a Maria, Vossa Mãe 
Santíssima, em todas as coisas, a fim de por Ela tornar-me Vosso fiel 
escravo. Mas, ai de mim, criatura ingrata e infiel! Não cumpri as 
promessas que Vos fiz solenemente no batismo. Não cumpri com 
minhas obrigações; não mereço ser chamado Vosso filho, nem Vosso 
escravo, e, como nada há em mim que de Vós não tenha merecido 
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11 - CURA E MEDITAÇÃO 
 
171 – VITÓRIA PELO SANGUE DE JESUS 
Mãos ensangüentadas de Jesus, Mãos feridas lá na Cruz.   
Vem tocar em mim (3x) – Vem, Senhor Jesus!  
2. Mãos que as crianças abençoaram. Mãos que os pães multiplicaram. 
Vem tocar em mim (3x) – Vem, Senhor Jesus!  
Ao Teu lado quero andar, sempre mais a Te amar.  
Cada dia que eu orar, seja assim meu Jesus, seja assim.  
Eu sou fraco e sem vigor, sê Jesus meu Salvador, tira todo meu valor, 
ao Teu lado quero andar. Neste mundo aterrador,  
se eu cair ninguém se importa, quem está em meu favor é Jesus libertador. 
Mãos ensangüentadas de Jesus, Mãos feridas lá na Cruz.   
Vem tocar em mim (3x) – Vem, Senhor Jesus!  
 
172 – CURA-ME 
Hoje, Senhor Jesus, venho aqui para louvar-Te. 
Hoje, Senhor Jesus, com Teu Poder podes curar-me. 
Cura-me Senhor, pois quero viver. 
Dá-me o Teu Amor, sem Ti não posso ser feliz. 
Cura-me Senhor, livra-me do mal. 
Toca o coração, para alcançar a Santidade.  
 
173 – SE A DOR ME VISITAR ( Águias feridas) 
Se a dor algum dia, Senhor me visitar. Se o corpo algum dia, Senhor, 
não me obedecer. Se a mente algum dia, Senhor, já não distinguir.  
Pra saber carregar minha cruz, olharei pra Jesus. 
Sabiás ainda são sabiás, mesmo quando não cantam.  
Águias feridas ainda são águias, eu sei que elas são. Quando alguém a 
podou, a roseira chorou, mas depois vingou, deu mais rosas que 
nunca. Ninguém nasceu pra sofrer! Mas a dor nos faz crescer! (bis) 
 
174 - ELE ASSUMIU NOSSAS DORES 
1 - Ele assumiu nossas dores, veio viver como nós.  
Santificou nossas vidas, cansadas, vencidas, de tanta ilusão.  
Ele falou do Teu Reino, e Te chamava de Pai,  
e revelou Tua Imagem, que deu-nos coragem de sermos irmãos. 
Ousamos chamar-Te de Pai, Ousamos chamar-Te Senhor.  
/: Jesus nos mostrou que Tu sentes e ficas presente  onde mora o 
amor:/  /: Pai nosso que estais no céu, Pai nosso q ue estais aqui :/ 
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166 - REVESTE- ME, SENHOR, co‘a Tua Graça, eu quero meu irmão 
servir melhor, que Teu Espírito em mim se faça, que eu possa caminhar 
no Teu Amor! Reveste-me, Senhor. Reveste-me, Senhor.    
                       Reveste-me, Senhor, com Teu Amor! 
2 - Que eu busque em minha vida a Santidade, no exemplo de Jesus,  
a inspiração. Na fé e na esperança e caridade, fazendo acontecer 
libertação 
 
167 – DERRAMA, Ó SENHOR   
/:Nossos irmãos serão abençoados, porque o Senhor vai derramar o 
seu Amor:/ Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor,  
                  derrama sobre nós o Teu Amor. (bis) 
/:Nossos irmãos já foram abençoados, porque o Senhor já derramou o 
seu Amor:/  Obrigado, ó Senhor, obrigado,  
                   ó Senhor, obrigado pela paz do T eu Amor. (bis) 
 
168 - ENVIAI O VOSSO ESPÍRITO 
Enviai o Vosso Espírito Senhor! Enviai o Vosso Espírito Senhor! 
E da terra toda face renovai, e da terra toda face renovai  
Bendize minha alma ao Senhor, meu Deus e meu Senhor como sois 
Grande. De Majestade e Esplendor Vos revestis, e de Luz Vos 
envolveis como num manto. 
Quão numerosas ó Senhor são Vossas Obras, e que sabedoria em 
todas elas. Encheu-se a terra com as Vossas criaturas, bendize minha 
alma ao Senhor. 
 
169 - BATIZA-ME SENHOR  
Batiza-me Senhor , com Teu Espírito, (3x) 
Batiza-me, batiza-me Senhor! 
/: E deixa-me sentir, Teu fogo de amor, aqui no coração Senhor :/ 
Inunda-me Senhor...   ( Lava-me ...)   ( Transforma-me...)  
 
170 - ESPÍRITO DIVINO 
1 - Espírito Divino, acende em mim a luz.  
     Que faça o meu destino ser, alcançar Jesus. 
2 - Sem Ti a Lei Celeste, não posso discernir.  
     Que o Teu Poder me empreste, forças para cumprir. 
3 - Feliz do que executa a Sacrossanta Lei.  
     Com fé sempre impoluta, no Onipotente Rei. 
4 - Ó Sacrossanto Guia, fazei-me a Lei guardar.  
     Para que eu possa um dia, no Eterno Reino entrar. 
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repulsa e cólera, já não ouso aproximar-me por mim mesmo de Vossa 
Santíssima e Augustíssima Majestade. É por esta razão que recorro à 
intercessão de Vossa Mãe Santíssima, que me deste por medianeira 
junto a Vós, e é por este meio que espero obter de Vós a contrição e o 
perdão de meus pecados, a aquisição e conservação da sabedoria. 
Ave, pois, ó Maria Imaculada, Tabernáculo Vivo da Divindade, onde a 
Eterna Sabedoria escondida quer ser adorada pelos Anjos e pelos 
homens! Ave, ó Rainha do Céu e da terra, a cujo império está sujeito 
tudo o que está abaixo de Deus! Ave, ó refúgio seguro dos pecadores, 
cuja Misericórdia jamais a ninguém falece! Atendei ao desejo que tenho 
da Divina Sabedoria, e recebei, para este fim, os votos e as oferendas, 
apresentadas pela minha baixeza.  
Eu, ............................, infiel pecador, renovo e ratifico hoje, em Vossas 
Mãos, os votos do batismo. Renuncio para sempre a satanás, suas 
pompas e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, Sabedoria 
Encarnada, para segui-lo levando minha cruz, em todos os dias de 
minha vida.  E, a fim de lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, 
escolho-Vos neste dia, ó Maria Santíssima, em presença de toda a 
Corte Celeste, para minha Mãe e minha Senhora. Entrego-Vos e 
consagro-Vos, na qualidade de escravo, meu corpo e minha alma, 
meus bens interiores e exteriores, e até o valor de minhas boas obras 
passadas, presentes e futuras, deixando-Vos direito pleno e inteiro de 
dispor de mim e de tudo o que me pertence, sem exceção, a Vosso 
gosto, para a maior Glória de Deus, no tempo e na eternidade. 
Recebei, ó benigníssima Virgem, esta pequena oferenda de minha 
escravidão, em união e honra à submissão que a Sabedoria Eterna 
quis ter à Vossa Maternidade; em homenagem ao poder que tendes 
ambos sobre este vermezinho e miserável pecador; em ação de graças 
pelos privilégios com que Vos favoreceu a Santíssima Trindade. 
Protesto que quero, de agora em diante, como Vosso verdadeiro 
escravo, procurar Vossa honra e obedecer-Vos em todas as coisas. Ó 
Mãe admirável, apresentai-me ao Vosso Amado Filho, na qualidade de 
escravo perpétuo, para que, tendo-me remido por Vós, por Vós 
também me receba favoravelmente. Ó Mãe de Misericórdia, concedei-
me a graça de obter a Verdadeira Sabedoria de Deus, e de colocar-me, 
para este fim, no número daqueles a quem amais, ensinais, guiais, 
sustentais e protegeis como filhos e escravos Vossos. Ó Virgem fiel, 
tornai-me em todos os pontos um tão perfeito discípulo, imitador e 
escravo da Sabedora Encarnada, Jesus Cristo, Vosso Filho, que eu 
chegue um dia, por Vossa intercessão e a Vosso exemplo à plenitude 
de Sua idade na terra e de Sua Glória nos céus. Amém  
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V. ORAÇÕES AO ESPÍRITO SANTO 
 

87- VINDE, ESPÍRITO SANTO, enchei os corações de Vossos fiéis e 
acendei neles o Fogo do Vosso Amor. Enviai, Senhor, o Vosso Espírito, 
e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes 
os corações dos Vossos fiéis, com a Luz do Espírito Santo, fazei que 
apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e 
gozemos sempre da Sua consolação, por Cristo Nosso Senhor. Amém   
 

88 - VENI SANCTE SPÍRITUS, reple tuórum corda fidélium, et tui 
amóris in eis ignem accénde. Emítte Spíritum tuum et creabúntur. Et 
renovábis faciem terrae. Deus, qui corda fidélium Sancti Spíritus 
illustratióne docuisti da nobis in eódem Spíritu recta sápere, et de ejus 
semper consolatióne gaudére. Per Christum Dóminum nostrum.  Amen 
 
89 - SÚPLICA AO ESPÍRITO SANTO 
D - Jesus, seja o Teu Santo Espírito nosso Consolador: 
R - Seja a Fortaleza de minha fraqueza nas dificuld ades do mundo. 
D - Jesus, seja o Teu Santo Espírito nosso Intercessor:  
R - Seja o Amor puro e verdadeiro em meus relaciona mentos! 
D - Jesus, seja o Teu Santo Espírito nosso Santificador:  
R - Seja o Guia e Protetor dos meus passos em direç ão ao futuro 
glorioso que hoje me ofereces! 
D - Jesus, seja o Teu Santo Espírito nosso Criador:  
R - Seja o Autor de todo o Louvor que sai dos meus lábios, para se 
unir ao coro dos que Te adoram e testemunham:  
     “Vimos a Sua Glória”, Jesus!   Amém  
 
90 - VEM, ESPÍRITO SANTO, HÓSPEDE DIVINO 
Jesus, pela Autoridade que recebeste de Deus Pai e pelo poder do Teu 
Sangue Redentor, derramado na Cruz, eu expulso agora, de mim e da 
minha família, todo o mal. Em Teu nome, eu corto e desligo 
definitivamente do meu corpo, da minha mente e da minha alma, todos 
os laços negativos que ainda me prendem às lembranças, traumas, 
mágoas, vícios e acontecimentos dolorosos do passado. Com muita fé 
eu clamo, Jesus, derrama sobre mim e minha casa a plenitude do Teu 
Espírito Santo, com a mesma força que O derramastes em Pentecostes 
sobre os Teus Apóstols reunidos com Tua Mãe, no cenáculo. Como 
eles, eu também me abro e me abandono à ação deste Hóspede 
Adorável e Divino. Amém 
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4. Que o meu canto ao Senhor seja agradável.  
     É nele que está a minha alegria. 
 
162 -  VEM, ESPÍRITO SANTO, ILUMINAR,  
          A nossa vida, Espírito Santo vem. (bis) 
1. Este nosso encontro vem, vem iluminar,  
    Nossa Santa Igreja vem, vem iluminar. 
2. Nosso Santo Padre vem, vem iluminar,  
    Nossa diocese vem, vem iluminar.   
3. Nossos sacerdotes vem, vem iluminar,  
    Os seminaristas vem, vem iluminar. 
4. Todas as famílias vem, vem iluminar,  
    As comunidades vem, vem iluminar. 
 
163 - CONHEÇO UM CORAÇÃO, tão manso, humilde e sereno,  
que louva o Pai por revelar Seu nome aos pequenos,  
que tem o dom de amar, que sabe perdoar e deu a Vida para nos salvar. 
/: Jesus manda Teu Espírito, para transformar meu c oração :/ 
 

2. Às vezes no meu peito, bate um coração de pedra magoado,  
frio, sem vida aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar,  
nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar.  
3. Lava, purifica e restaura-me de novo, serás o nosso Deus e nós 
seremos o Teu povo, derrama sobre nós a água do Amor,  
o Espírito de Deus Nosso Senhor. 
 
164 -  EU NAVEGAREI, no Oceano do Espírito. 
                 E ali adorarei ao Deus de meu Amor. (bis)   
/: Espírito, espírito, que desce como fogo.                                         
Vem como em Pentecostes e enche-me de novo :/  
2.  /: Eu adorarei ao Deus da minha vida.  
       Que  me compreendeu, sem nenhuma explicação :/  
3. /: Eu servirei ao meu Deus fiel, ao meu Libertador. 
      Àquele que venceu :/ 
 
165 -  ESPÍRITO CONSOLADOR  
/: Vem Santo Espírito Consolador! Acende a chama do nosso Amor :/ 
Luz do Céu que vem para nos consolar,  
Dom que o Pai mandou para santificar.  
Claridade Santa que vem nos guiar,  
força no caminho que vamos andar. 
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157 - EU RENDO GRAÇAS 
1 - Eu rendo graças, ao Coração, do meu Jesus que é meu Irmão. Eu 
rendo graças, ao Coração, do meu Jesus que se fez homem e se fez pão. 

/: E render Graças é oração, que sobe aos Céus e vo lta ao chão, 
é ver a Face do nosso Deus na criação :/ 

2 - No amanhecer, que traz o dia, eu rendo Graças com alegria.  
No iniciar de outra jornada, o meu Senhor vai me guiar na caminhada. 
3 - No olhar inquieto, do meu irmão, eu rendo Graças pelo perdão.  
No abraço forte e na partilha, no aconchego deste lar, desta família. 
 

 

10 - AO ESPÍRITO SANTO 
 

158 -  VEM, ESPÍRITO DE LUZ!   Santo Espírito Divino, vem! 
Fazer a Mãe de Jesus, Ser a nossa Mãe também.  
1. Foi no seio de Maria, que Jesus a recebeu.  
    A unção que O faria, Filho só do Pai do Céu!  
2. E bem junto de Maria, nossa Igreja viu baixar 
    Toda força que teria, pra Jesus anunciar.  
3. Hoje tantos desunidos, vivem sem calor nem Luz: 
    Por Maria reunidos, vamos lhes levar Jesus. 
 

159 - ESPÍRITO SANTO DE DEUS 
/: Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus :/ 
Vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver,  
o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir... 
 

160 -  VEM, ESPÍRITO SANTO, VEM, vem iluminar. (bis)   
1 - Nossos caminhos vem, iluminar. Nossas idéias vem, iluminar.  
Nossas angústias vem, iluminar. As incertezas vem, iluminar. 
2 - Nosso encontro, vem, iluminar. O Movimento vem, iluminar.  
Nossa história vem, iluminar. A humanidade vem, iluminar.  
3 - Toda a Igreja vem, iluminar. A nossa vida vem, iluminar. 
Nossas famílias vem, iluminar.Toda a terra vem, iluminar. 
 

161 - ENVIA TEU ESPÍRITO, SENHOR, e renova a face da terra  (bis) 
1. Bendize minha alma ao Senhor.  
    Senhor, meu Deus, como és tão grande 
2. Como são numerosas as tuas obras, Senhor.  
    A terra está cheia das Tuas criaturas. 
3. Quando ocultas tua face, elas se perturbam.  
    Quando lhes tiras suas vidas, voltam ao seu nada. 
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91- ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO 
Espírito Santo, estamos diante de Vós, sob o peso de nossas culpas, 
mas reunidos em Vosso nome. Vinde a nós e ficai conosco! Penetrai em 
nossos corações. Ensinai-nos o que devemos fazer, que caminho 
seguir; mostrai-nos como devemos agir, para podermos, com Vossa 
ajuda, agradar-Vos em tudo. Que somente Vós sejais o inspirador e o 
doador de nossos pensamentos. Vós, que amais infinitamente a 
eqüidade, não permitais que subvertamos a justiça. Que a ignorância 
não nos leve a praticar o mal, nem nos deixemos guiar pela 
parcialidade, nem por interesses pessoais, mas sejamos firmemente 
unidos a Vós, para que sejamos uma só coisa Convosco, jamais nos 
desviando da Verdade. Espírito Santo, assim como nos reunimos em 
Vosso nome, do mesmo modo, guiados pelo Vosso Amor, que 
permaneçamos na Justiça. E que nesta terra jamais nos afastemos de 
Vós e, na vida futura, alcancemos a felicidade eterna. Amém  
 
92 – VINDE, DIVINO ESPÍRITO SANTO,  vinde por meio da 
poderosíssima intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa 
Amadíssima Esposa. ( 3x)  
 
93 – VINDE, ESPÍRITO SANTO CRIADOR 
 

Visitai as almas daqueles que são Vossos; enchei com Vossa Graça 
celestial os corações que criastes! Vós sois o Divino Consolador, o Dom 
Inefável do Altíssimo; a fonte viva, o fogo, a caridade, a unção espiritual 
das almas. Concedei-nos Vossos Santos Dons! Sois o dedo de Deus, o 
objeto real da promessa do Pai.  Colocai Vossas palavras em nossos 
lábios, acendei Vossa Luz em nossas almas; insuflai Vosso Amor em 
nossos corações e amparai sempre, com Vossa força, nossa carne 
desfalecida. Afastai para longe de nós o inimigo, apressai-Vos em dar-
nos a Paz; fazei com que, sob Vossa condução, evitemos tudo que nos 
seja prejudicial; fazei com que, por Vós, conheçamos o Pai, assim como 
o Filho, e Vós, que procedeis do Pai e do Filho, sede sempre o objeto 
de nossa crença. Glória a Deus Pai, a Seu Filho, que ressuscitou dos 
mortos, assim como ao Paráclito, por todos os séculos dos séculos. 
Amém  
 

Oremos:  Ó Deus, que instruístes os corações dos Vossos fiéis, com a 
Luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, 
segundo o mesmo Espírito, e gozemos da Sua consolação. Por Cristo 
Senhor Nosso. Amém 



 49

94- VENI CREATOR SPIRITUS (Rabano Mauro, séc. IX) 
Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, quae 
tu creasti, pectora. Qui diceris Paraclitus, altissimi donum Dei, fons 
vivus, ignis, caritas, et spiritalis unctio. Tu septiformis munere, digitus 
Paternae dexterae, tu rite promissum Patris, sermone ditans guttura. 
Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirma nostri 
corporis, virtute firmans perpeti. Hostem repellas longius, pacemque 
dones protinus; Ductore sic te praevio, vitemus omne noxium. Per te 
sciamus da Patrem noscamus atque Filium; Teque utriusque Spiritum 
credamus omni tempore. Deo Patri sit gloria, et Filio, qui a mortuis 
surrexit, ac Paraclito in saeculorum saecula. Amen 
Oremus:  Deus, qui corda fidélium Sancti Spíritus illustratióne docuisti 
da nobis in eódem Spíritu recta sápere, et de ejus semper consolatióne 
gaudére. Per Christum Dóminum nostrum. Amen. 
 

95 - ESPÍRITO SANTO, ENCHEI-ME COM A TUA PRESENÇA , 
como gostas de fazê-lo aos que se abrem à Tua vinda, a fim de que 
tudo se transforme em mim e me torne homem novo. Enche-me de Ti, 
Dom de Deus, plenitude suprema. Enche-me de Tua presença, para 
que ela faça de todo o meu ser Teu santuário. Enche-me de Tua Luz, 
para que faça surgir em mim pensamentos novos, mais elevados. 
Enche-me de Tua vida, de sorte que possa viver em minha existência 
humana a Vida superior de Deus. Enche-me de Teu Amor, a fim de que 
toda minha conduta consista em amar à maneira extrema do Amor 
Divino. Enche-me ao máximo, conforme a minha capacidade de Te 
receber. Enche-me sem cessar, aumentando o Teu domínio sobre mim 
e fazendo  crescer em mim a Tua santidade. Enche-me de Tua alegria, 
de Teu Amor, de Teu inebriamento e cumula toda a Igreja de Tua 
unidade. Amém 
 

96 – ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO PELA IGREJA 
Ó Espírito Santo Criador, assisti benignamente a toda a Igreja Católica. 
Fortalecei-A e confirmai-A pela Vossa Divina Virtude contra todos os 
ataques dos inimigos. Renovai, também, pela Vossa Graça e caridade, 
o Espírito dos Vossos servos que ungistes, para que em Vós glorifiquem 
o Pai e Seu Filho Unigênito, Jesus Cristo, Nosso Senhor. Amém. 
Oremos:  Ó Deus, que santificais Vossa Igreja inteira, em todos os 
povos e nações, derramai, por toda a extensão do mundo, os Dons do 
Espírito Santo e realizai agora no coração dos fiéis, as Maravilhas que 
operastes no inicio da pregação do Evangelho. Por Nosso Senhor Jesus 
Cristo Vosso Filho, na Unidade do Espírito Santo. Amém 
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153 - EU TE OFERTO O DIA INTEIRO, Coração do meu Jesus,  
no Hlocausto Verdadeiro, que no Altar renova a Cruz.  
2 - Quer na dor, quer na alegria, hei de amar e reparar, 
junto à Cruz, junto a Maria, para o Teu Amor honrar. 
3 - Meu orar constante seja, pelas Tuas intenções,  
pelo Papa, pela Igreja, pela união, pelas missões. 
 
154 - CANTAI AO SENHOR, UM CÂNTICO NOVO, cantai ao Senhor 
um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, 
cantai ao Senhor. 
2. Porque Ele fez, Ele faz Maravilhas, porque Ele fez, Ele faz Maravilhas. 
Porque Ele fez, Ele faz Maravilhas, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. 
3. É Ele quem dá o Espírito Santo, é Ele quem dá o Espírito Santo. 
É Ele quem dá o Espírito Santo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. 
4. Jesus é o Senhor, amém, aleluia, Jesus é o Senhor, amém, aleluia. 
Jesus é o Senhor, amém, aleluia, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. 
 
155 - MINHA LUZ É JESUS 
1- Dentro de mim existe uma Luz, que me mostra por onde deverei andar.  
Dentro de mim também mora Jesus, que me ensina buscar o Seu jeito de 
amar. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos  da Paz. 
2 - Dentro de mim existe um farol, que me mostra por onde deverei remar.  
Dentro de mim Jesus Cristo é o Sol, que me ensina buscar o Seu jeito de 
sonhar. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos  da Paz. 
3 - Dentro de mim existe um Amor, que me faz entender e lutar por meu irmão. 
Dentro de mim, Jesus Cristo é o calor, que acendeu e aqueceu pra valer meu 
coração. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos  da Paz. 
 
156 - JESUS NAZARENO 
1 - Jesus Nazareno pregado na Cruz, coberto de Sangue seu Rosto ficou. 
Seu Rosto em declínio, qual Anjo Divino,  
Coroa de espinhos que o povo lhe deu. 
Eloí, Eloí, Lama Sabactãni: Clamava ao Pai, o Divin o Jesus,  
o Bom Redentor de novo clamou, sem forças, porém...   
1 - O Rosto inclinou. 2 - O Céu contemplou. 3 - O M estre espirou. 
2 - Não se maldizia da ingratidão, que o povo fizera, 
sem ter compaixão lhe deram vinagre, Jesus recusou,  
sentindo agonia da morte e da dor. 
3 - A luz se fez trevas, a terra tremeu, morrendo na Cruz,  
o Filho de Deus. Rasgou-se o véu da separação,  
trazendo a Esperança, a Paz e o Perdão. 
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4. Eu aqui, com Jesus, a vergonha da Cruz, quero sempre levar e 
sofrer; Cristo vem me buscar, e com Ele, no lar, uma parte da Glória hei 
de ter. 
 

149 - QUERES UM BÁLSAMO,  para tua alma? Queres a calma do 
coração? Buscas alívio, de penas e dores, nos dissabores, do teu viver? 
Vem, vem, acolhe-te, no Lado Aberto, /:Chega-te perto do Teu Jesus:/ 
2 - Outro refúgio, em vão procuras, nas desventuras, na oculta dor, do 
que esta Vítima, mais Santa e Pura, de mais ternura, teu Bom Jesus? 
3 - Divino Médico, Celeste Amigo, Seguro Abrigo, teu coração.  
Enxuga as lágrimas, o peito inflama, na viva chama do Teu Amor. 
 
150 - DOCE É SENTIR, em meu coração, humildemente vai nascendo o 
Amor. Doce é saber, não estou sozinho, sou uma parte de uma imensa 
vida, que generosa reluz em torno a mim.  
Imenso Dom do Teu amor sem fim. (2X) 
2. O Céu nos deste, e as estrelas claras, nosso irmão sol,  
nossa irmã a lua, nossa mãe terra com frutos, campos, flores,  
o fogo e o vento, o ar e a água pura, Fonte Divina de Tua criatura.  
 
151 - HONRA, GLÓRIA , louvor sempiterno; a Jesus, a Jesus Redentor. 
Deus de Deus, Luz de Luz, Verbo Eterno; Cristo Rei do niverso, Senhor.  
Jesus, Rei, Deus Verdadeiro, que o Teu Reino venha a nós.  
/: Obedeça o mundo inteiro ao Poder de Tua Voz :/ 
2 - Todo o orbe homenagem lhe renda, a Teus Pés traga o mundo 
cristão, de almas livres a livre oferenda, corações para o Teu Coração.  
 
152 - Ó CRUZ DE AMOR 
1 - Erguida para o Céu; perfumada como a flor. Sois o dedo de Deus,  
ó Paixão do Redentor, ó Cruz de Amor!  
Quem se abraçou à Cruz, só por Amor; caminha com Jesus.  
Ó Cruz de Amor. Ó Cruz de Jesus Cristo, sê nosso au xilio,  
e Luz da nossa noite, ó Cruz de Amor.  
Ó Cruz de Jesus Cristo, sê nosso auxilio, e Luz das  nossas vidas. 
2 - Sois Luz na escuridão, como uma estrela do céu;  
levai-me pela mão, para o Coração de Deus, ó Cruz de Amor!  
Quando eu vivo sem Luz, sois proteção nos Braços de Jesus. 
3 - Aos pés da Santa Cruz, está presente a Mãe de Deus;  
como aos pés de Jesus, amorosa clama ao céu, pelos filhos Seus,  
que rejeitando a Cruz, perdem Deus; perdendo a Seu Jesus. 
E enquanto o mundo mergulha na escuridão,  
Deus espalha, pela terra, a Luz da Cruz, Luz de Seu  Coração. 

 50

97 - TERÇO DO ESPÍRITO SANTO 
Oração nº 91 - Espírito Santo, estamos diante de vós...  
Creio, Pai-Nosso, Ave Maria, Glória. 
 

D - Jesus, Maria, José e o Espírito Santo! 
R - Tornai-nos Santos e unidos ao Pai. 
 

1 - Vinde Espírito Santo de Sabedoria , desprendei-nos das coisas da 
terra e infundi-nos o Amor e o gosto pelas coisas do Céu.  
E receberemos o Espírito Santo de Sabedoria e Fé:  
R - E seremos as Vossas testemunhas. 
D – Vinde, Espírito Santo (7x)    R - Dai-nos Sabedoria e Fé! 
 

D - Ó Maria, que por Obra do Espírito Santo concebestes o Salvador!      
R - Rogai por nós. 
D - Jesus, Maria, José e o Espírito Santo!  
R - Tornai-nos Santos e unidos ao Pai. 
 

2- Vinde Espírito Santo do Entendimento,  iluminai a nossa mente 
com a Luz da Eterna Verdade e enriquecei-a de puros e santos 
pensamentos. E receberemos o Espírito Santo do Entendimento e 
Humildade:  R – E seremos as Vossas testemunhas. 
D – Vinde, Espírito Santo: (7x)   
R - Dai-nos o Entendimento e a Humildade! 
 
3 - Vinde Espírito Santo do Bom Conselho , fazei-nos dóceis a 
Vossas inspirações, e guiai-nos no Caminho da Salvação.  
E receberemos o Espírito Santo do Bom Conselho e o Dom da Palavra:  
R - E seremos as Vossas testemunhas.  
D - Vinde, Espírito Santo: (7x)   
R - Dai-nos o Bom Conselho e o Dom da Palavra! 
 
4 - Vinde Espírito Santo de Fortaleza , dai-nos força, constância e 
vitória, nas batalhas contra os nossos inimigos espirituais e corporais.         
E receberemos o Espírito Santo de Fortaleza e Mansidão:   
R -  E seremos as Vossas testemunhas.     
D – Vinde, Espírito Santo: (7x)  R - Dai-nos Fortaleza e Mansidão!   
 
5 - Vinde Espírito Santo de Ciência , sede o Mestre de nossas almas, 
ajudai-nos a praticar Vossos Santos Ensinamentos. E receberemos o 
Espírito Santo de Ciência e o Dom da cura: 
R - E seremos as Vossas testemunhas. 
D - Vinde, Espírito Santo: (7x)  R - Dai-nos a Ciência e o Dom da Cura! 
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6 - Vinde Espírito Santo de Piedade , vinde morar em nosso coração, 
tomai conta dele e santificai todos os seus afetos. E receberemos o 
Espírito Santo de Piedade e o Dom do Amor: 
R - E seremos as Vossas testemunhas. 
D - Vinde Espírito Santo: (7x) R - Dai-nos a Piedade e o Dom do Amor! 
 
7 - Vinde Espírito Santo do Santo Temor de Deus , vinde reinar em 
nossa vontade, e fazei que estejamos sempre prontos a antes sofrer e 
morrer do que Vos ofender. E receberemos o Espírito Santo do Santo 
Temor de Deus e o Discernimento:  
R - E seremos as Vossas testemunhas. 
D – Vinde, Espírito Santo: (7x)   
R - Dai-nos o Temor de Deus e o Discernimento!  
 
1 - Ó Puríssima Virgem Maria,  que na Vossa Conceição Imaculada, 
fostes pelo Espírito Santo, transformada em Tabernáculo predileto da 
Divindade, rogai por nós. R - Para que o Divino Paráclito venha o 
quanto antes renovar a face da terra .  Ave Maria... 
 
2 - Ó Puríssima Virgem Maria,  que no Mistério da Encarnação do 
Verbo, fostes pelo Espírito Santo transformada em verdadeira Mãe de 
Deus, rogai por nós. R - Para que  o Divino Paráclito venha o quanto   
antes renovar a face da terra.   Ave Maria... 
 
3 - Ó Puríssima Virgem Maria , que no Cenáculo em oração com os 
Apóstolos, fostes repleta do Espírito Santo, rogai por nós.   
R - Para que o Divino Paráclito venha o quanto ante s renovar a face 
da terra.   Ave Maria... 
 

D - Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.  
R - Para que sejamos dignos das Promessas de Cristo !   
 

OREMOS: Ó Espírito Santo, dai-me um coração grande, aberto à Vossa 
silenciosa e forte Palavra inspiradora, fechado a todas as ambições 
mesquinhas, alheio a qualquer desprezível competição humana, 
compenetrado do sentido da Santa Igreja Católica!  Um coração grande, 
desejoso de se tornar semelhante ao Coração do Senhor Jesus!  Um 
coração grande e forte, para amar a todos, para servir a todos, para 
sofrer por todos!  Um coração grande e forte, para superar todas as 
provações, todo tédio, todo cansaço, toda desilusão, toda ofensa! Um 
coração grande e forte, constante até o sacrifício quando for necessário! 
Um coração cuja felicidade é palpitar com o Coração de Cristo, é 
cumprir humilde, fiel e virilmente a Vontade do Pai. Amém! 
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145 - EU QUISERA, Jesus adorado, Teu Sacrário de Amor rodear,  
de almas puras, florinhas mimosas, perfumando o Teu Santo Altar.  
/: O desejo de ver-Te adorado, tanto invade o meu c oração,  
que eu quisera estar, noite e dia, a Teus Pés em hu milde oração :/ 
2 - Pelas almas as mais pecadoras, eu Te peço, Jesus, o perdão,  
dá-lhes todo o Amor e Carinho, todo o afeto do Teu Coração. 
3 - Pelas almas que não Te conhecem, eu quisera Jesus, só Te amar,  
e daquelas que de Ti se esquecem, as loucuras também reparar. 
4 - E se um dia, meu Jesus amado, meu desejo se realizar,  
vou amar-Te por todos aqueles que, Jesus, não Te sabem amar. 
 
146 - O MEU CORAÇÃO É SÓ DE JESUS: “Pois Ele morreu , por 
mim numa Cruz”  
2. A minha alegria, é a Santa Cruz: “Que viva Jesus, no meu coração”  
3. Nada mais desejo, não quero senão: “Que viva Jesus, no meu coração”  
4. Eu só peço a Deus, na minha oração: “Que viva Jesus, no meu coração” 
5. Em penas e dores, em dura aflição: “Que viva Jesus, no meu coração”  
6. Nas ruas e praças, todos ouvirão: “Que viva Jesus, no meu coração”  
7. Os ecos dos montes, me responderão: “Que viva Jesus, no meu coração”  
 
147 – SENHOR, EU SEI QUE É TEU ESTE LUGAR , todos querem Te 
adorar, toma Tu a direção. Sim ó vem, ó Santo Espírito, os espaços 
preencher, reverência à Tua Voz vamos fazer. /:Podes reinar, Senhor 
Jesus, ó sim, Teu Poder à Teu povo sentirá. Que bom , Senhor;  
saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste  lugar :/ 
2 - Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe Paz interior,  
mil razões pra Te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza, desamor, 
glorifica o Teu Nome, ó meu Senhor. 
 
148 - RUDE CRUZ se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de 
vergonha e dor; mas contemplo esta Cruz. Porque nela Jesus deu a 
Vida por mim, pecador.  
/: Sim, eu amo a mensagem da Cruz, ‘té morrer eu a vou proclamar, 
Levarei eu também minha Cruz, ‘té por uma coroa tro car :/        
2. Desde a Glória dos Céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário 
humilhante baixou. Essa Cruz tem, pra mim,  atrativos sem fim, porque 
nela Jesus me salvou. 
3. Nesta Cruz padeceu, e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o 
perdão, e eu me alegro na Cruz, dela vem Graça e Luz, para minha 
santificação. 
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4 - Teu Coração do Santo Amor ardente, hoje, Senhor, queremos 
adorar. Para dizer o que nossa alma sente, junto de Ti quiséramos ficar. 
 
141 -  ESTOU PENSANDO EM DEUS, estou pensando no Am or.  
1 - Os homens fogem do Amor, e, depois que se esvaziam,  
no vazio se angustiam, e duvidam de Você,  
Você chega perto deles, mesmo assim ninguém tem Fé. 
2 - Eu me angustio quando vejo, que depois de dois mil anos,  
entre tantos desenganos, poucos vivem sua Fé,  
muitos falam de Esperança, mas esquecem de Você. 
3 - Tudo seria bem melhor, se Meu povo procurasse, 
 nos caminhos onde andasse pensar mais no Seu Senhor,  
mas Você fica esquecido e por isso falta o Amor. 
4 - Tudo seria bem melhor, se o Natal não fosse um dia,  
se as mães fossem Maria e se os pais fossem José,  
e se os filhos parecessem com Jesus de Nazaré. 
 
142 - O SILÊNCIO está cantando uma canção de Amor e Paz!  
O silêncio está rezando uma oração por seu irmão.  
Muita gente vive sem Amor e tem solidão.  
/: Mas aqui, nesta Casa do Senhor, solidão não exis te não :/ 
2 - O silêncio está gritando pedindo Paz, gritando Amor.  
O silêncio está falando: põe teu Amor no Teu Senhor 
 
143 - SÓ NO SILÊNCIO, Deus se revela a você. Só no silêncio 
entendemos por que, é importante calar, para ouvir a Sua Voz.  
/: Agora é hora, de silêncio interior, 
 de deixar Cristo falar, Sua mensagem de Amor :/ 
2 - É fácil encontrar-se com Deus, é só saber silenciar,  
em tudo Ele se faz presente, até no marulho do mar. 
 
144 - SE OUVIRES A VOZ DO VENTO, chamando sem cessar,  
se ouvires a voz do tempo, mandando esperar...  
/: A decisão é tua, a decisão é tua . São muitos os convidados, são 
muitos os convidados. Quase ninguém tem tempo, quas e ninguém 
tem tempo :/ 
2 - Se ouvires a voz de Deus, chamando sem cessar, se ouvires a voz 
do mundo, querendo te enganar...  
3 - O trigo já se perdeu, cresceu, ninguém colheu, e o mundo passando 
fome, passando fome de Deus... 
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98 - TERÇO DO DIVINO ESPÍRITO SANTO  
                             Com intercessão de Maria. 
 
Oração:  Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos Vossos fiéis e 
acendei neles o fogo do Vosso Amor. Enviai, Senhor, o Vosso Espírito e 
tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus que instruístes os 
corações dos Vossos fiéis, com a Luz do Espírito Santo, fazei que 
apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e 
gozemos sempre da Sua consolação, por Cristo Nosso Senhor. Amém  
Creio, Pai-Nosso, Ave Maria, Glória. 
 

Rezar antes de cada dezena: 
D – Vinde, Espírito Santo, pela poderosíssima intercessão do Coração 
Imaculado de Maria:  
R - E concedei-nos a Graça dos Vossos Dons.  
D - Jesus, Maria, José e o Espírito Santo.  
R - Tornai-nos Santos e unidos ao Pai.  
 

I Invocação:   
Pedimos a Nossa Senhora do Desterro desterrar de nós todo 
comodismo, a falta de fé, o cansaço, a tristeza, o desânimo, as 
doenças, a hipocrisia, a falsidade, a mentira, o ódio, a falta de caridade, 
a insensatez. Enfim, tudo o que não vem de Deus, que seja tudo 
queimado com o fogo do Espírito Santo e transformado em pó.  
Para nunca mais atrapalhar os Filhos da Luz. Amém!   
E receberemos o Espírito Santo:   
R - E seremos as Vossas testemunhas. 
 

Após cada invocação reza-se (10x): 
D - Vinde, Espírito Santo!  
R - Sede a nossa Força e Entendimento!  
Glória ao Pai.. 
 
II Invocação:   
A Nossa Senhora da Guia, pedimos guiar-nos sempre em nossos 
caminhos, não nos deixando desviar nem para a esquerda, nem para a 
direita, mas seguirmos sempre em frente, e nos ensinando a termos um 
coração manso, prudente, humilde, virtuoso, paciente, caridoso, para 
assim amarmos mais a Jesus e a nossos irmãos. Amém!                
E receberemos o Espírito Santo:  
R - E seremos as Vossas testemunhas. 
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III Invocação:   
A Nossa Senhora da Salete pedimos que nos lembre sempre que 
somos apenas instrumentos de Deus Pai, para que sejamos 
verdadeiramente testemunhas de Jesus, transmitindo a Fé, o Amor, a 
Esperança, a Caridade, a Humildade, a Conversão e a Paz. Amém!  
E receberemos o Espírito Santo:  
R - E seremos as Vossas testemunhas. 
 

IV Invocação:  A Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, pedimos saúde 
física e espiritual, e também a ajuda em nossas necessidades, 
fraquezas, cansaço, dúvidas, comodismo, falta de fé. Que Ela nos dê 
sempre a Sua Mão para que jamais vacilemos, mas que sigamos 
sempre em frente sem esmorecimento, levando a todos os nossos 
irmãos o nosso Jesus, para que Ele seja mais conhecido e amado. 
Amém!  E receberemos o Espírito Santo: 
R - E seremos as Vossas testemunhas. 
 

V Invocação:  A Nossa Senhora Rainha da Paz, pedimos a paz aos 
nossos corações, em nossas famílias, entre confidentes e intercessores, 
entre sacerdotes e bispos, em toda a Igreja de Jesus Cristo, e no 
mundo inteiro. Amém!  
E receberemos o Espírito Santo:  
R - E seremos as Vossas testemunhas. 
 

VI Invocação : Oferecemos a Nossa Senhora Aparecida, e Te pedimos, 
Mãe, cobre-nos com Teu Manto Sagrado; que Teu Manto seja nosso 
escudo nos protegendo de todos os perigos, de todas as maldades deste 
mundo. Que Teu Manto nos proteja contra todas as armadilhas e ciladas 
dos inimigos, dos demônios, de satanás, e dos espíritos malignos. Amém!   
E receberemos o Espírito Santo:   
R - E seremos as Vossas testemunhas. 
 
VII Invocação :  
Oferecemos a Nossa Senhora do Carmo, e Te pedimos, ó Mãe, que nos 
ajudes a sermos cada dia mais santos, mais puros, e merecedores de 
sermos chamados Filhos de Deus. E quando chegar nossa hora; 
possamos ser levados em Teus Braços para o Pai. Amém!   
E receberemos o Espírito Santo:  
R - E seremos as Vossas testemunhas.  
 

Oração:  Vinde, Espírito Santo...  
D - Meu Jesus, Perdão e Misericórdia!  
R - Pelos méritos de Vossas Santas Chagas! 
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137 - AINDA QUE EU FALE, a língua dos homens, ainda que eu fale,  
a língua dos anjos, serei como bronze que soa em vão.  
Se eu não tenho Amor, Amor aos irmãos.  
/: O Amor é paciente e tudo crê, é compassivo, não tem rancor.  
Não se alegra com a injustiça e com o mal. Tudo sup orta, é Dom total :/  
2 - Ainda que eu tenha vigor de profeta, e o Dom da Ciência,  
firmeza na fé, ainda que eu possa transpor as montanhas,  
se eu não tenho Amor, de nada adianta. 
3 - Ainda que eu doe meus bens para os pobres, que eu deixe meu 
corpo em chamas arder, será como sonho, será tudo em vão,  
se eu não tenho Amor, Amor aos irmãos 
 

138 - CORAÇÃO SANTO, Tu reinarás. Tu nosso encanto sempre serás.  
1- Jesus Amável, Jesus Piedoso. Rei Amoroso, meu Salvador.  
A Teus pés venho, se Tu me deixas, sentidas queixas, humilde expor. 
2 - Divino peito, que Amor inflama, que em viva chama ardendo estás. 
Olha esta terra tão desolada e abrasada, logo a verás. 
3 - Estende, pois, Teu suave Fogo e tudo logo se inflamará.  
Mais tempo a terra, no mal sumida, e endurecida, não ficará. 
4 - Teu sacro fogo, Amor ardente, como consente tão grande mal?  
Ao Brasil chegue Tua Bondade, e a caridade, Rei Divinal ! 
 
139 - HOJE SENHOR, AQUI VÊS REUNIDOS , sevos fiéis, que querem 
Te adorar. Somos Senhor, soldados destemidos, pra Teu Amor, 
 no mundo propagar. /:Seja louvado, com devoção, por todos seja 
amado,   Jesus, Teu coração:/ 
2. Ó Bom Jesus, feliz é quem encerra, o Teu Amor, fiel no coração. 
Divino Rei, conserva à nossa terra, Teu Santo Amor e Tua proteção.     
3. Mas, ai de nós, que tanto Te ofendemos, ó Coração de Cristo 
Redentor. Reparação, Jesus, Te oferecemos, na comunhão, do Teu 
Divino Amor.  
 

140 - SOMOS SENHOR, AQUI AJOELHADOS , servos fiéis que querem  
Te adorar. A corações aflitos, humilhados, não deixarás, Jesus, de perdoar!  

/: Seja louvado com devoção, por todos seja amado, Jesus Teu 
coração. Por todos seja amado, Jesus Teu coração :/  

 

2 - Quanto ofendi Teu Coração Benigno. Quanto, também, meu Deus eu já 
pequei! Do Teu Amor não quero ser indigno; reparação, Jesus, eu Te farei. 
 

3 - Ó Bom Jesus, feliz é quem encerra o Teu Amor fiel no coração. Divino 
Rei, conserva a nossa terra, Teu Santo Amor, a Tua Proteção. 
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133 – TOCA, SENHOR; TOCA, SENHOR ,  
com Teu Amor, com Teu Amor. (bis) 
1 - Tira todo medo, angústia e aflição,  
toca nesta alma e cura o coração. 
2 - Cura da doença que faz o irmão sofrer,  
toca neste corpo, Jesus com Teu poder. 
3 - Tira toda mágoa que faz alguém chorar,  
tira todo o ódio, ensina a perdoar. 
4 - Cura do pecado e lava com perdão,  
faz das nossas pedras um novo coração. 
5 - Toca nossos lábios e o nosso interior,  
vamos Te louvar, Jesus com muito Amor 
 
134 - VOU REPOUSAR as minhas mãos nas Tuas Mãos, Senhor, sem 
medo de cair, vou confiar em Ti. Entrego o coração, doença e aflição, 
estou, Senhor em Tuas Mãos. 
/: Renova-me, Senhor, renova-me, Senhor,  
  renova-me com Teu Grande Amor :/ 
2 - Nas Tuas Mãos, ó meu Senhor, me acalma o Teu Amor,  
da angústia e depressão, liberta o coração. 
Entrego a minha vida e tudo o que passei, eu sei que assim livre estarei. 
/: Liberta-me, Senhor, liberta-me, Senhor,  
   liberta-me com Teu Grande Amor! :/ 
Senhor, tem piedade, Cristo, tem piedade. Piedade de nós, ó Senhor. 
 
135 - DEIXA A LUZ DO CÉU ENTRAR,  
1 - Tu anseias, eu bem sei, a Salvação, tens desejos de banir a escuridão, 
abre, pois, de par em par, teu coração, e deixa a Luz do Céu entrar.  
/: Deixa a Luz do Céu entrar, deixa a Luz do Céu en trar, abre bem 
as portas do teu coração e deixa a Luz do Céu entra r :/ 
2 - Cristo a Luz do Céu em ti quer habitar, para as trevas do pecado 
dissipar, teu caminho e coração iluminar. Deixa a Luz do Céu entrar. 
3 - Que alegria andar ao brilho desta Luz, Vida Eterna e Paz ao coração 
produz, ó aceita agora o Salvador Jesus. Deixa a Luz do Céu entrar! 
 
136 - JESUS, MEU REI, saciados com Teu Amor; com Tua Vida que 
nos dás, neste Santo Sacramento. Nós queremos Te louvar, Te amar, 
meu Bom Jesus. Te adorar e agradecer, por podermos estar aqui.   
      /: Te adorar, e agradecer, por podermos estar  aqui :/ 
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VI - ORAÇÕES A MARIA 
 
99 - SÚPLICA À MÃE DE DEUS 
Virgem Mãe do meu Jesus, sois minha força, alento e luz!  A Vós me 
consagro, na vida e na morte; a Vós me dou na dor e na sorte. Vosso 
sou, na felicidade;  Vosso, por tempo e eternidade. Virgem Mãe do meu 
Jesus, sois minha força, alento e luz!  Mãe e Rainha, em Vós confio, 
Mãe e Rainha, a Vós imploro. Mãe piedosa, me guardai, Mãe 
Poderosa, me salvai. Ó Mãe, vinde ajudar-me a rezar, ó Mãe, vinde 
ajudar-me a lutar! Ó Mãe, vinde ajudar-me a sofrer, ó Mãe, vinde 
comigo viver! Podeis me ajudar, Mãe Poderosa! Quereis me ajudar, 
Mãe Piedosa! Deveis me ajudar, Mãe Fidelíssima. Tendes de me 
ajudar, Mãe Clementíssima.  Ó Mãe da Graça, dos cristãos abrigo, 
Esperança da terra, do céu alegria, saúde dos enfermos, ó Doce Maria! 
Quem jamais debalde a Vós implorou? Quem jamais em vão Vosso 
Amor invocou?  Por isso, imploro com todo ardor: Maria, ajudai-me na 
angústia e na dor! A Vós eu confio a minha sorte, em cada dia, na vida 
e na morte. Eu creio e confio em Vós ó Maria. A Deus bendiremos na 
eterna alegria. Amém 
 
100 - ORAÇÃO A NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 
Santíssima Virgem, eu creio e confesso a Vossa Santa e Imaculada 
Conceição, pura e sem mancha. Ó Puríssima Virgem Maria, por Vossa 
Conceição Imaculada e gloriosa prerrogativa de Mãe de Deus, alcançai-
me de Vosso Amado Filho a humildade, a caridade, a obediência, a 
santa pureza de coração, de corpo e espírito, a perseverança na prática 
do bem, a castidade, uma santa vida e uma boa morte. Amém 
 
101 - MAGNÍFICAT:  Minh’alma se gloria no Senhor, e meu espírito 
exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a 
Humildade de Sua Serva. Doravante todas as gerações hão de chamar-
Me Bem aventurada, porque fez em Mim maravilhas Aquele cujo nome 
é Santo. Sua Misericórdia se estende de geração em geração sobre os 
que O temem.  Manifestou o poder de Seu braço e desconcertou os 
corações dos soberbos. Derrubou do trono os poderosos e exaltou os 
humildes, saciou de bens os famintos e despediu de mãos vazias os 
ricos. Socorreu Israel, Seu servo, lembrado da Sua Misericórdia, 
conforme prometera a nossos pais em favor de Abraão e de sua 
descendência para sempre.  
Amém 
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102 - ORAÇÃO À MÃE DE DEUS 
Maria, minha mãe e minha Senhora, eu Vos dou a minha alma  e o meu 
corpo, a minha vida e a minha morte e tudo o que virá. Deposito tudo 
em Vossas Mãos, ó minha mãe. Cobri-me com Vosso manto virginal e 
concedei-me a graça  da pureza do coração, de alma e de corpo.  
Defendei-me, com Vosso poder, de todos os inimigos, especialmente 
daqueles que escondem a própria maldade sob a máscara da virtude... 
Fortificai a minha  alma e que o sofrimento não a desanime. Ó Mãe da 
Graça, ensinai-me a viver em Deus. Amém. "Ó Maria, uma Espada 
terrível atravessou a Tua Santa Alma” ; exceto Deus, ninguém 
conheceu a Tua dor. A Tua Alma não se partiu; foi forte porque estava 
com Jesus. Doce Mãe, une a Ele a minh'alma, porque somente assim 
resistirei às provas, e os meus sacrifícios de cada dia, unidos aos de 
Jesus, serão aceitos por Deus. Mãe dulcíssima, que a espada da dor 
jamais me despedace.  Ò Maria ensina-me a vida interior. Amém ." 
 

103 – MARIA, PASSA NA FRENTE, e vai abrindo estradas e 
caminhos. Abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A Mãe 
indo na frente, os filhos estão protegidos e seguem Seus Passos. Maria, 
passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. 
Mãe,  cuida de tudo o que não está ao nosso alcance, Tu tens poder 
para isso! Mãe, vai acalmando, serenando e tranqüilizando os corações. 
Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições.  Tira Teus 
filhos das perdições!  Maria, Tu és Mãe e também a porteira. Vai 
abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu Te 
peço: PASSA NA FRENTE!!!   Vai conduzindo, ajudando e curando os 
filhos que necessitam de Ti.  Ninguém foi decepcionado por Ti depois 
de ter Te invocado e pedido a Tua proteção. Só tu, com o poder de Teu 
Filho, Jesus, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém!    

Rezar um Pai Nosso e três Ave Maria. 
 

104 - EU VOS SAÚDO, Ó MARIA,  Vós sois a esperança dos 
cristãos. Recebei a súplica de um pecador que Vos ama ternamente, 
Vos honra de um modo particular e em Vós põe toda a esperança de 
sua salvação. De Vós recebi a Vida, pois que me restabelecestes na 
Graça de Vosso Filho. Sois o penhor certo de minha salvação. Rogo-
Vos, pois, que me liberteis do peso de meus pecados, que dissipeis as 
trevas de minha inteligência, que derretais os afetos terrenos do meu 
coração, que reprimais as tentações dos meus inimigos e que governeis 
de tal sorte a minha vida, que eu possa, por Vosso intermédio e sob a 
Vossa proteção, chegar à felicidade eterna no Paraíso. Amém! 
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129 - MÃOS ENSANGÜENTADAS DE JESUS,  Mãos feridas lá na Cruz.   
Vem tocar em mim (3x) – Vem, Senhor Jesus!  
2. Mãos que as crianças abençoaram. Mãos que os pães multiplicaram. 
Vem tocar em mim (3x) – Vem, Senhor Jesus!  
3. Mãos glorificadas de Jesus. Mãos feridas lá na Cruz. 
Já tocou em mim (3x) – Sim, Senhor Jesus! 
 

130 - ADOREMOS JESUS EM NOSSA ALMA.  
Demos Graças a Nosso Senhor!   /:OBRIGADO, SENHOR:/  
2.Céus e terra, prostrados conosco, bendizei e louvai ao Senhor!  
3. Sou Caminho, Verdade, Sou Vida, vinde a mim na tristeza e na dor!   
4. Sois Videira, nós somos os ramos, não deixeis que sequemos, Senhor!  
5. Sois Maná que alimenta os famintos, no deserto da vida, Senhor!  
6. Pão da Vida, alimento divino, ficai sempre conosco, Senhor!  
7. Na viagem difícil da vida, sede a força dos fracos, Senhor!  
8. Dai-nos sempre a Alegria da Graça, Vosso Amor que nos basta, Senhor!  
 
131 - Ó ANJOS CELESTES , que a Cristo adorais,  
/: Dizei-lhe cantando: Bendito sejais :/   
2. E vós, redimidos, ditosos mortais! 
/: Em coro dizei-lhe: Bendito sejais! :/ 
3. Jesus, que prodígios, por nós operais!  
/: Ó Deus de bondade: Bendito sejais! :/ 
4. Em véus de humildade, oculto fiscais!  
/: Mistério Adorável: Bendito sejais! :/ 
5. A todo momento, ouvido nos dais! 
/: Por tanta Bondade: Bendito sejais! :/ 
6. Bondade tão grande não houve jamais!  
/: Jesus hoje e sempre: Bendito sejais! :/ 
7. Por Graças tão altas, por dádivas tais!  
/: Jesus, hoje e sempre: Bendito sejais! :/ 
 
 

132- VAMOS, JESUS, PASSEAR NA MINHA VIDA,  quero voltar aos 
lugares em que fiquei só. Quero voltar lá Contigo, vendo que estavas 
comigo, quero sentir Teu Amor a me embalar.                                                                                             

/: Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor; bem aqui. 
Cura, Senhor, onde eu não posso ir:/ 

2. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor 
entra em meu ser, Tu me carregas nos braços, leva-me com Teu 
abraço, sinto minh’alma a chorar junto de Ti.          
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126 - BENDITA E LOUVADA SEJA, no Céu a Divina Luz.  
/: E nós também cá na terra, louvemos a Santa Cruz :/ 
2 - Os céus cantam a Vitória, de Nosso Senhor Jesus; 
/: Cantemos também na terra, louvores à Santa Cruz :/ 
3 - Sustenta gloriosamente, nos Braços o Bom Jesus. 
/: Sinal de Esperança e Vida; o lenho da Santa Cruz  :/ 
4 - Humildes e confiantes, levemos a nossa cruz.  
/: Seguindo o Sublime exemplo, de Nosso Senhor Jesu s :/  
5. Aqui bem estamos vendo, brilhar uma clara Luz. 
/: É que está do Céu caindo, reflexos da Santa Cruz  :/    
6 - Já a Santa doutrina temos, para nossa Guia e Luz.  
/: Com o Sangue Divino escrita, no Livro da Santa C ruz :/ 
7 - No mais alto do Calvário morreu nosso Bom Jesus.  
/: Dando o último suspiro, nos braços da Santa Cruz  :/ 
8 - Os anjos no Céu contentes louvando estão a Jesus.   
/: Cantemos também na terra, louvores à Santa Cruz :/ 
 
127 - BRILHE A VOSSA LUZ , brilhe para sempre.  
Sejam luminosas vossas mãos e as mentes!  
/: Brilhe a vossa luz! Brilhe a vossa luz! :/  
2. Vós sois a luz do mundo, a todos aclarai!   
Afugentando as trevas, ao Pai glorificai!  
3. A vossa Luz é o Cristo que dentro em vós está:  
Via, Verdade e Vida, Ele vos guiará!  
4. Rompendo o jugo iníquo, banindo a opressão.  
A vossa luz rebrilha e as trevas fugirão!  
5. Ninguém a luz acende, deixando-a se esconder:  
Vossa luz ilumine, faça a Vida vencer!  
 

128 - EM CORO A DEUS LOUVEMOS,  Eterno é Seu Amor!   
         Pois Deus é Admirável.  Eterno é Seu Amor! 
       /: Por nós fez maravilhas, louvemos ao Senhor :/ 
 

2. Criou o Céu e a terra; Eterno é...  Criou o sol e a lua; Eterno é... 
3 .Fez águas, nuvens, chuvas. Eterno é Seu amor!  
    Fez pedras, terras, montes. Eterno é Seu amor!                                       
4. Distribuiu a vida. Eterno é... Na planta, peixe e ave; Eterno é...   
5. E fez à Sua imagem. Eterno é... O homem livre e forte. Eterno é... 
6. Na história que fazemos. Eterno é Seu amor!    
    Deus vai à nossa frente. Eterno é Seu amor! 
7. E quando nós pecamos. Eterno é Seu amor!  
    Perdoa e fortalece. Eterno é Seu amor! 
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105 - ORAÇÃO DAS MÃES  
Sois, meu Deus, o Criador e Verdadeiro Pai de meus filhos. De Vossas 
Mãos os recebi cheios de vida, como a dádiva mais preciosa que me 
podíeis ter dado, e que Vossa Bondade conserva para minha 
consolação e alegria. Agradeço-Vos de todo o coração, e consagro-Vos 
inteiramente a mim mesma e aos meus filhos, para que Vos sirvamos e 
Vos amemos sobre todas as coisas. Abençoai-nos, Senhor, enquanto 
eu, em Vosso nome, os abençôo. Não permitais que, por negligência de 
minha parte, venham eles a se desviarem do bom caminho. Velai sobre 
mim para que eu possa velar sobre eles e educá-los no Santo Temor a 
Vós e na Vossa Lei. Senhor, fazei-os dóceis, obedientes, inimigos do 
pecado, para que não Vos ofendam jamais. Colocai-os, Senhor de 
Bondade, sob a maternal proteção de Maria Santíssima, para que Ela 
os proteja sempre. Afastai deles as doenças, a pobreza e as impurezas 
demasiado perigosas. Livrai-os de todas as desgraças e perigos da 
alma e do corpo e concedei-lhes todas as graças que sabeis serem-lhes 
necessárias, a fim de que sejam bons filhos, bons cristãos e fiéis 
servidores da pátria. Fazei, Senhor, que possamos um dia, encontrar-
nos todos reunidos na Celeste Igreja Triunfante, amém. Assim seja 
 

D - Ó Maria, abençoa e protege toda a minha casa, e que nela, sempre 
e sem interrupção, seja louvado o Vosso nome. 
 

R - Viva sempre nela, Maria Imaculada, sempre virge m, bendita 
entre as mulheres, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo , Rainha do 
Paraíso!  Amém! 
 
106 - AVE MARIA, FILHA DE DEUS PAI , Ave Maria, Mãe de Deus 
Filho; Ave Maria, Esposa do Espírito Santo; Ave Maria, Templo da 
Santíssima Trindade; Ave Maria, Senhora minha, meu bem, meu amor, 
Rainha do meu coração, Mãe, Vida, doçura e esperança minha muito 
querida, Coração meu e Minha alma. Sou todo Vosso e tudo o que 
possuo é Vosso, ó Virgem sobre todas bendita. Venha, pois, a mim a 
Vossa Alma, para engrandecer o Senhor; venha a mim o Vosso Espírito 
para rejubilar em Deus. Colocai-Vos, ó Virgem Fiel, como selo sobre o 
meu coração, para que, em Vós e por Vós, seja eu achado fiel a Deus. 
Permiti, ó Mãe de Misericórdia, que eu pertença ao número daqueles 
que amais, ensinais, guiais, protegeis e sustentais como filhos. Fazei 
que, por Amor a Vós, despreze todas as consolações da terra e procure 
sempre as consolações do céu, até que, para Glória do Pai, Jesus 
Cristo, Vosso Filho, seja formado em mim pelo Espírito Santo, Vosso 
Esposo Fidelíssimo, e por Vós, Sua Fidelíssima Esposa. Assim seja.   
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107- AO CORAÇÃO DE MARIA, PARA A HORA DA MORTE 
 

Augusta Rainha do Universo, Mãe de Deus e minha Mãe: Tu és o Lírio 
Branco da Santíssima Trindade: não há outra criatura da Onipotência do 
Pai, da Sabedoria do Filho e do Amor do Espírito Santo semelhante a 
Ti. Eu acredito no que ensina a Santa Igreja Católica, que Tu és a 
Medianeira de todas as Graças, que posso esperar de Ti uma boa 
morte e que nenhuma alma se perde quando nesta hora é assistida por 
Ti. E por isso venho ao Teu Coração Imaculado. Através do Coração de 
Jesus e Suas Santas Chagas eu Te peço: Assume, ó Mãe, toda 
preocupação para este momento que decide sobre minha Eternidade.  
 

Já agora entrego meu corpo e minha alma, meus bens exteriores e 
interiores e também minhas dívidas e meus deveres, para que sobre 
eles tenhas domínio como o Coração de Mãe inspirar. Nego a mim 
mesmo de qualquer maneira e me entrego totalmente ao Teu agir. 
Quero então morrer quando Deus quer, onde Ele quer e como Ele quer; 
como Deus escolher para mim. Quero unir-me de todo o coração 
Contigo e com a Tua morte. Deixa-me assim participar profundamente 
na Tua morte e reveste a minha alma então de todas as virtudes que 
praticaste nesta hora. Deixa-me ver a Majestade Infinita do Pai, de 
forma tão perfeita que eu possa morrer mergulhado em profunda 
adoração, em obediência perfeita de acordo com a Santíssima Vontade 
do Pai. Deixa-me ver diante do meu espírito a morte de Cruz de Jesus, 
do Redentor, de forma tão comovente, que eu sinta grande dor e 
profundo arrependimento diante dos meus pecados.  
 

E, assim, desejo sofrer todas as dores da morte e ela mesma, em 
expiação pelos meus pecados e de todos os pecados do mundo inteiro. 
Desejo assim dar como sacrifício em Jesus a minha vida, para a 
salvação dos pecadores. Deixa do Vosso Coração Imaculado sair uma 
corrente de amor  do Espírito Santo e que com grande abundância ela 
penetre em meu ser, a fim de que mais a sede do amor para Deus do 
que a enfermidade do corpo, rompa os laços os quais ainda detêm 
minha alma no corpo. Ó Mãe, eu Te peço humildemente e 
insistentemente, se for da santíssima Vontade de Deus, que alcances 
para mim a graça da Santa Unção. Mas Te peço, prepara minha alma 
para esta graça; para que a última absolvição que receber no 
Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor purifique minha alma de todo o 
pecado, e que a última Santa Comunhão me una tão estreitamente com 
Jesus, que ela substitua todas as graças que eu perdi durante minha 
vida, por minha própria culpa ou por culpa de outros.  
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9 - ADORAÇÃO E LOUVOR 
 
122 - TÃO SUBLIME SACRAMENTO , adoremos neste Altar.  
Pois o Antigo Testamento deu ao Novo o seu lugar. 
Venha a Fé por suplemento os sentidos completar.  
Ao eterno Pai cantemos e a Jesus o Salvador.  
Ao Espírito exaltemos, na Trindade Eterno Amor 
Ao Deus Uno e Trino demos a Alegria do Louvor. Amém 
 
123 – TANTUM ERGO SACRAMENTUM , veneremur cernui: Et 
antiquum documentum, novo cedat ritui: Praestet fides supplementum, 
sensuum defectui. Genitori, Genitoque, laus et jubilatio, Salus, honor, 
virtus quoque, sit et benedictio: Procedenti ab utroque, compar sit 
laudatio. Amen. Panem de caelis praestitisti eis. Omne delectamentum 
in se habentem. 
Oremus:  Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tuae 
memoriam reliquisti: tribue, quaesumus, ita nos corporis et sanguinis tui 
sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis iugiter 
sentiamus. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. R - Amen . 
 
124 - BENDITO, LOUVADO SEJA (2x) 
/: O Santíssimo Sacramento :/  
1. Os anjos, todos os anjos. (2x) 
/: Louvem a Deus para sempre amém :/  
2 - Os Anjos, adorem todos. (2x) 
/: O Santíssimo Sacramento :/  
3 - Os Santos, adorem todos. (2x) 
/: O Santíssimo Sacramento :/  
4 - Os povos, adorem todos. (2x) 
/: O Santíssimo Sacramento :/  
5 - Os astros adorem todos. (2x) 
/: O Santíssimo Sacramento :/  
 
125 - VITÓRIA, TU REINARÁS, ó Cruz, Tu nos salvarás . (bis) 
1 - Brilhando sobre o mundo, que vive sem Tua Luz.  
Tu és um Sol fecundo, de Amor e de Paz ó Cruz. 
2 - Aumenta a confiança, do pobre e do pecador.  
Confirma nossa Esperança, na marcha para o Senhor. 
3 - À sombra dos Teus Braços, a Igreja viverá.  
Por Ti no Eterno Abraço, o Pai nos acolherá. 
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120 - LENTA E CALMA SOBRE A TERRA , desce a noite, foge a luz.    
/: Quero agora despedir-me; boa noite meu Jesus :/!  
2 -Ó Senhor dai-nos a Benção, e do mal que nos seduz,                                
/: A meus pais e a mim guardai-me; boa noite meu Je sus :/! 
3 - Em silêncio no Sacrário, rósea chama tremeluz,                                 
/: E suave cantam Anjos; boa noite meu Jesus :/. 
4 - Coração quem dera fosse, lamparina e Eterna Luz,                          
/: Porque então eu não diria;  boa noite meu Jesus :/. 
5 - A Teus pés ó Virgem Pura, peço a Benção Maternal,                                  
/: Boa noite Mãe Querida; boa noite meu Jesus :/! 
6. De joelhos no Sacrário, faço o Sinal da Cruz. 
/: Boa noite Mãe Querida; boa noite meu Jesus :/ 
 
121 - POR CAUSA DE UM CERTO REINO 
1 - Por causa de um certo Reino, estradas eu caminhei, buscando sem 
ter sossego, e o Reino que eu vislumbrei. Brilhava a estrela d‘Alva,  
e eu quase sem dormir,  
/: Buscando este certo Reino e a lembrança Dele a m e perseguir :/ 
2 - Por causa daquele Reino, mil vezes eu me enganei, tomando o 
caminho errado, errando quando acertei, chegava ao cair da tarde, 
 e eu quase sem dormir,  
/: Buscando este certo Reino e a lembrança Dele a m e perseguir :/  
3 - Um Filho de Carpinteiro, que veio de Nazaré, mostrou-se tão 
verdadeiro, pôs vida na minha fé. Falava de um novo Reino,  
de flores e de pardais,  
/: De gente arrastando a rede que eu tive sede da S ua Paz :/ 
4 - O Filho do Carpinteiro; falava de um mundo irmão, de um Pai que 
era verdadeiro, de Amor e libertação, lançou-me um olhar profundo, 
gelando meu coração,  
/: Depois me falou do mundo e me deu o Selo da voca ção :/ 
5 - Agora quem me conhece, pergunta se eu encontrei, o Reino que eu 
procurava, se é tudo o que desejei. Eu digo pensando Nele,  
no meio de vós está,  
/: O Reino que andais buscando e quem tem Amor comp reenderá:/  
6 - Jesus me ensinou de novo, as coisas que eu aprendi, por isso eu amei 
meu povo, e o Livro da Vida eu li. E em cada menina-moça, e em cada 
moço e rapaz,  
/: Eu penso que a minha gente será semente de Etern a Paz :/ 
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Que a última Unção anule todos os rastros dos meus pecados, para que 
sem demora e sem Purgatório, possa eu logo entrar na Glória de Deus 
e na Tua Glória, ó Mãe. Para tornar-me digno de receber estas graças, 
quero esforçar-me, preparando-me para cada santa confissão, para 
cada santa comunhão, tão zelosamente, como se fossem as últimas de 
minha vida. Mãe, segundo o Teu exemplo, uno minha morte com a 
morte de Jesus, para que ela se torne assim um canal para todas as 
graças que Jesus ao morrer mereceu para todo o mundo. Permite 
então, Amabilíssima Mãe, que todos se tornem receptivos a estas 
graças, que esta minha preparação se estenda a todos que estão agora 
na agonia de morte e a todos aqueles que ainda vão morrer até o fim do 
mundo. Através do Vosso Coração Imaculado ofereço ao Pai Celeste a 
morte de Jesus, a Tua e a minha, n’Ele, com Ele e por Ele, segundo 
todas as intenções de Nosso Senhor em nome de todas as criaturas. 
Assim seja o Teu Coração Imaculado, ó Maria, o santuário, no qual eu 
vivo; o altar no qual sendo um com Jesus ofereço minha vida como 
sacrifício ao Pai. Sejas Mãe, a torre firme que me defende contra todos 
os ataques do mundo e do inferno.  
 

O Teu Coração seja meu caixão e meu túmulo, onde anseio pela 
ressurreição. Que Tu sejas para mim, Portal do Céu. Sim!  Meu Céu, 
onde eu possa ver e gozar da Glória de Deus para toda a eternidade. 
Cada batida do meu coração e cada pulsar da minha respiração, cada 
Ave Maria e cada oferecimento que faço de Jesus ao Pai, seja de agora 
em diante um ASSIM SEJA  para esta consagração que agora fiz, até 
que meu coração pare de bater e minha alma separe de meu corpo; e 
eu possa subir jubilosamente na Glória do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo, ao qual sejam dadas todas as honras através de Ti, por toda a 
eternidade. Amém! 
 

D - Ó Maria, Concebida sem pecado.  
R - Rogai por nós que recorremos a Vós.   
 

D - Salve Lírio Branco da Trindade!  
R - Rosa brilhante que embeleza o Céu!  
 

D - Mãezinha, tu disseste em Fátima: "Sacrificai-vos pelos pecadores e 
dizei muitas vezes, em especial sempre que fizerdes algum sacrifício": 
 

R - "Ó Jesus, é por amor a Vós, pela conversão dos pecadores, e em 
reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculad o Coração de 
Maria" (3x) 
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108 - LADAINHA DE NOSSA SENHORA 
“Senhor, tende piedade de nós” 
“Jesus Cristo, tende piedade de nós” 
“Senhor, tende piedade de nós” 
D - Jesus Cristo, ouvi-nos   R - Jesus Cristo, atendei-nos  
Deus Pai dos céus...           R - Tende piedade de nós  
Deus Filho Redentor do mundo ...   Deus Espírito Santo... 
Santíssima Trindade que sois um só Deus... 
Santa Maria...   R - Rogai por nós  
Santa Mãe de Deus...  Santa Virgem das Virgens... 
Mãe de Jesus Cristo...  Mãe da Divina Graça...   Mãe Puríssima....  
Mãe Castíssima...  Mãe Imaculada... Mãe Intacta...  Mãe Amável...  
Mãe Admirável...  Mãe do Bom Conselho...  Mãe do Criador...  
Mãe do Salvador...  Mãe da Igreja...  Virgem Prudentíssima...  
Virgem Venerável...  Virgem Louvável...  Virgem Poderosa...  
Virgem Clemente...  Virgem Fiel...  Espelho de Justiça...  
Sede da Sabedoria... Causa de nossa alegria...  Vaso Espiritual...  
Vaso Honorífico...  Vaso insigne de devoção...  Rosa Mística...  
Torre de Davi...  Torre de Marfim...   Casa de Ouro...  Arca da Aliança... 
Porta do Céu...  Estrela da Manhã...  Saúde dos enfermos... 
Refúgio dos pecadores...  Consoladora dos aflitos... 
Auxílio dos cristãos...  Rainha dos anjos...  Rainha dos Patriarcas... 
Rainha dos profetas... Rainha dos Apóstolos... Rainha dos Mártires... 
Rainha dos confessores...  Rainha das Virgens... 
Rainha de todos os santos...  Rainha concebida sem pecado original... 
Rainha assunta ao Céu...  Rainha do Santo Rosário... 
Rainha dos sacerdotes...  Rainha das Almas do Purgatório... 
Rainha da Paz... 
 

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, 
R - Perdoai-nos, Senhor. 
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, 
R - Ouvi-nos, Senhor. 
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, 
R - Tende piedade de nós. 
Rogai por nós Santa Mãe de Deus.  
R - Para que sejamos dignos das Promessas de Cristo . 
 

Oremos : Defendei, nós Vos pedimos, ó Senhor, pela intercessão da 
Virgem Maria, nossa família, de toda a adversidade, e livrai-nos propício 
de todas as ciladas do inimigo. Por Cristo Nosso Senhor. Amém. 
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117 - QUEREMOS DEUS, povo escolhido, em Jesus Cristo Salvador, 
que em Seu Amor tem reunido, assim o justo e o pecador.  
A todos nós ó Virgem; firmes na fé guardai .  
/: Queremos Deus que é nosso Rei,  
   queremos Deus que é nosso Pai :/  
2 - Queremos Deus, a Caridade é nossa lei de bons cristãos,  
pois nisto está toda Verdade: amar-nos sempre como irmãos. 
3 - Queremos Deus, e na Esperança, peregrinamos sem temor,  
pois nossa fé e segurança nos vem da Igreja do Senhor. 
4. Queremos Deus, na sociedade, na lei, na escola e em nosso lar.   
Justiça e Paz, fraternidade, então no mundo há de reinar.   
5 - Queremos Deus, todos queremos o Sangue dar por Suas Leis. 
Cristãos leais nós seguiremos a Jesus Cristo, Rei dos reis. 
5 - Queremos Deus, prontos juramos ao Pai Divino obedecer,  
e de O servir nos alegramos: queremos Deus até morrer. 
 
118 - JESUS CRISTO ME DEIXOU INQUIETO, nas palavras que Ele 
proferiu. /: Nunca mais eu pude olhar o mundo, sem sentir aqu ilo 
que Jesus sentiu :/ 
1. Eu vivia tão tranqüilo e descansado, e pensava em ter chegado ao 
que busquei. Muitas vezes proclamei extasiado, que ao seguir a Lei de 
Cristo me salvei. Mas depois que meu Senhor passou,  
nunca mais meu coração se acomodou. 
2. Minha vida que eu pensei realizada, esbanjei como semente em 
qualquer chão. Pouco a pouco, ao caminhar na longa estrada, percebi 
que havia tido uma ilusão. Mas depois que meu Senhor passou,  
ilusão e comodismo se acabou. 
3. Hoje quando vou andando pela vida, encontrando a minha gente a 
me esperar. Já não canso nem reclamo da subida, pois entendo que é 
preciso caminhar. Coração daquele que tem fé, vai mais longe,  
bem mais longe que seu pé. 
 
119 - EU TE EXALTAREI, meu Deus e Rei, por todas as gerações.  
És o meu Senhor; Pai que me quer no Amor!  
/: Entoai Ação de Graças, entoai um canto novo.  
Aclamai a Deus Javé. Aclamai com Amor e Fé :/ 
2 - Eu vou reunir, Jerusalém, pra Te louvar ó Senhor!  
Te glorificar ao dar-me a Tua Paz!  
3 - Ao me revelar a Tua Lei, as Tuas Mãos senti.  
Sim, Te louvarei enquanto eu existir! 
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113 - OBRIGADO, SENHOR , porque és meu Amigo, porque sempre 
comigo Tu estás a falar, no perfume das flores, na harmonia das cores  
e no mar que murmura o Teu Nome a rezar. 
Escondido Tu estás no verde da floresta, nas aves e m festa e no 
sol a brilhar. Na sombra que abriga, na brisa amiga , na fonte que 
corre ligeiro a cantar.  
2.Te agradeço ainda porque na alegria, ou na dor de cada dia eu posso 
Te encontrar. Quando a dor me consome, murmuro o Teu Nome e 
mesmo sofrendo, eu posso cantar. 
 
114 - SENHOR, PÕE TEUS ANJOS AQUI  (2X) 
Com a espada desembainhada, Senhor, põe Teus Anjos aqui. 
Não deixes que o inimigo escarneça e zombe de nós.  
Cobre, Senhor, com Teu Sangue, Senhor, põe Teus Anjos aqui. 
2. Senhor, põe Teus Anjos lá em casa... na rua... na escola...  
 
115 - REI DIVINO, QUE À TERRA DESCESTE ,  
Vindo a nós de Teu trono de Glória,  
alcançaste fulgente Vitória, sobre a culpa, origem da dor!   

/: Reina, reina nas almas, no mundo, 
Rei dos reis, Jesus Cristo, Senhor! :/ 

2. Rei Bondoso, Tu nosso resgate, obtiveste do vil cativeiro, 
escolhendo por trono um madeiro, e por lei um Sacrário de Amor!               
3. Rei Piedoso, de Sangue é Teu Manto, é de espinhos  
o augusto diadema, mas nos deste uma Vida suprema,  
e a Ti mesmo em suave penhor!        
4. Rei Amável, Teu Verbo Sagrado, é a Luz que a vida ilumina! 
O Teu Reino não cai, não termina, brilha sempre de excelso fulgor! 
 
116 - SENHOR, FAZEI-ME INSTRUMENTO DE VOSSA PAZ  
Onde houver ódio, que eu leve o Amor. Onde houver ofensa,  
que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a União. 
Onde houver dúvida, que eu leve a Fé. 
Onde houver erro, que eu leve a Verdade. 
Onde houver desespero, que eu leve a Esperança. 
Onde houver tristeza, que eu leve a Alegria. 
Onde houver trevas, que eu leve a Luz.  
Ó mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, 
Compreender que ser compreendido, amar, que ser amado. 
Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado 
E é morrendo que se vive para a Vida Eterna. 
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109 - A NOSSA SENHORA DESATADORA DOS NÓS 
Virgem Maria, Mãe do belo amor, Mãe que jamais deixa de vir em 
socorro a um filho aflito,  Mãe cujas mãos não param nunca de servir 
Seus amados filhos, pois são movidas pelo Amor Divino e a imensa 
Misericórdia que existem em Teu coração, volta o Teu olhar compassivo 
sobre mim e vê o emaranhado de nós que há em minha vida. Tu bem 
conheces o meu desespero, a minha dor e o quanto estou amarrado por 
causa destes nós. Maria, Mãe que Deus encarregou de desatar os nós 
da vida dos seus filhos, confio hoje a fita da minha vida em Tuas mãos. 
Ninguém, nem mesmo o maligno, poderá tirá-la do Teu precioso 
amparo. Em Tuas mãos não há nó que não poderá ser desfeito. Mãe 
poderosa, por Tua graça e Teu poder Intercessor junto a Teu Filho e 
Meu libertador Jesus, recebe hoje em Tuas mãos este nó: 
                                          (       ..................        )  
Peço-Te que o desates para a Glória de Deus, e por todo o sempre. Tu 
és a minha esperança. Ó Senhora minha, és a minha única consolação 
dada por Deus, a fortaleza das minhas débeis forças, a riqueza das 
minhas misérias, a liberdade, com Cristo, das minhas cadeias. Ouve 
minha súplica. Guarda-me, guia-me, protege-me, ó seguro refúgio!  
D - Maria, desatadora dos Nós! (3x) 
R - Roga por mim a Deus. Amém! 
 
110 – ORAÇÃO A NOSSA SENHORA ROSA MÍSTICA 
Rosa Mística, Virgem Imaculada, Mãe da Graça, para honra de Vosso 
Divino Filho, nos ajoelhamos diante de Vós implorando a Misericórdia 
de Deus: não por nossos méritos, mas pelo amor de Vosso coração 
maternal, nós Vos suplicamos que nos concedais proteção e graça com 
a certeza de que nos haveis de atender. Ave Maria…  
Rosa Mística, Mãe de Jesus, Rainha do Santo Rosário e Mãe da Igreja, 
Corpo Místico de Jesus Cristo, nós Vos pedimos que concedais ao 
mundo, dilacerado pela discórdia, a unidade e a paz e todas as graças 
que podem mudar o coração de tantos de Vossos filhos.  
Ave Maria… 
Rosa Mística, Rainha dos Apóstolos, fazei florescer, à volta dos Altares 
Eucarísticos, muitas vocações sacerdotais, religiosos e religiosas, que 
difundam, com a santidade de sua vida e com o zelo apostólico pelas 
almas, o reino de Vosso Filho Jesus por todo o mundo. E derramai 
sobre nós também a abundância de Vossas graças celestiais!  
Ave Maria…     Salve Rainha… 
D - Maria, Rosa Mística, Mãe da Igreja!  (3x) 
R - Rogai por nós!  
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VII- ORAÇÕES PELAS VOCAÇÕES 
 

111 - PELAS VOCAÇÕES SACERDOTAIS E RELIGIOSAS 
Jesus, Mestre Divino, que chamastes os Apóstolos a Vos seguirem, 
continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas 
nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos 
jovens. Dai coragem às pessoas convidadas. Dai força para que Vos 
sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e 
religiosas, para o bem do Povo de Deus e de toda a humanidade. Amém  
 

112 - ORAÇÃO VOCACIONAL AO PAI : Ó Pai, sabemos que 
enviaste Teu Filho Jesus, para salvar a humanidade inteira e que 
desejas salvá-la com a ajuda de todos. O trabalho é imenso, mas os 
operários são poucos. Em muitos lugares há igrejas fechadas, palavra 
sem pregador, altares sem sacerdotes, comunidades sem animadores. 
Há muitas ovelhas perecendo por falta de pastores. Por isso, nós Te 
suplicamos pela intercessão da Virgem Maria: Envia-nos padres, 
diáconos, religiosos, leigos consagrados. Conserva e santifica os que já 
nos deste. Ajuda os batizados a viverem sua vocação. Assim a Igreja 
terá os operários de que necessita, para o cumprimento de Sua missão. 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém   
 

113 - ORAÇÃO A MARIA PELAS VOCAÇÕES  
Maria Santíssima, fostes prometida no Paraíso aos nossos primeiros 
pais, como a Mãe do Salvador do mundo. Chegando à plenitude dos 
tempos, na virgindade, concebestes o Filho de Deus; na pobreza O 
educastes e O gerastes,  e na obediência O levastes para o Egito e 
Nazaré e O acompanhastes até a morte na Cruz. Fazei que tudo o que 
Vós fostes outrora, sejam hoje, na Igreja e no mundo, os religiosos e as 
religiosas. Por isso, alcançai esta graça: Que muitos da nossa 
juventude sigam generosos  o Vosso exemplo. Em sua virgindade 
consagrada se tornem fecundos na santificação do mundo, e em sua 
pobreza evangélica sejam ricos em tesouros do Evangelho; em sua 
obediência apostólica irradiem a alegria da liberdade dos filhos de 
Deus. E Vós, Virgem Santíssima, que sois Medianeira de todas as 
graças, tudo alcançais  do Coração do Pai, porque sempre o pedis por 
intermédio de Vosso Filho. Sabemos também que é por Vossas preces 
que na Igreja de Cristo nascem novas vocações  para a vida 
consagrada. Por isso mesmo a Vós confiamos o cuidado de implorar 
sempre mais vocações. Por isso também felizes Vos chamamos a Mãe 
dos religiosos, Mãe das religiosas. Amém 
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 E BÊNÇÃO FINAL 
 

A Bênção final não é o fim, mas início da Grande Missão do cristão de ir 
anunciar o Boa Nova a toda gente. A despedida da assembléia ocorre, 
a fim de que todos voltem às suas atividades, louvando e bendizendo o 
Senhor com suas boas obras. 
 
Portanto, é um momento de alegria, onde desde já se fica na ânsia de 
voltar à Casa do Senhor para a “pausa restauradora” , que é o Sacrifício 
da Santa Missa. 
  
Este canto deve expressar a intenção do fim da missa, que é o início de 
nossa Missão no mundo, pois a Missa não se encerra com a Bênção 
final: ela inicia o nosso dever de cristão: 
“Ide pelo mundo e anunciai o Evangelho”. 
 
É um canto que acompanha o rito da saída do sacerdote do presbitério. 
Geralmente, no canto final, podemos cantar um canto de Nossa 
Senhora, quando for em tempo oportuno e em festas próprias. 

 
110 - DAI-NOS A BÊNÇÃO, ó Mãe Querida,  
         Nossa Senhora Aparecida. (bis)  
Sob esse Manto do azul do Céu, guardai-nos sempre no Amor de Deus. 
2. Eu me consagro ao Vosso Amor, ó Mãe Querida do Salvador 
3. Sois nossa Vida sois nossa Luz, ó Mãe Querida do meu Jesus 
 
111 - SE AS ÁGUAS DO MAR DA VIDA , quiserem te afogar, segura na 
Mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, 
segura na mão de Deus e vai. 
/: Segura na mão de Deus, segura na Mão de Deus, po is Ela,  
Ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não o lhes para trás, 
segura na Mão de Deus e vai :/ 
2. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura na Mão de 
Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na Mão 
de Deus e vai. 
 
112 - QUEM NOS SEPARARÁ, quem vai nos separar? 
Do Amor de Cristo, quem nos separará? 
Se Ele é por nós, quem será, quem será, contra nós? 
Quem vai nos separar do Amor de Cristo, quem será ? 
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108 - VÓS SOIS O CAMINHO, a Verdade e a Vida,  
o Pão da Alegria descido do céu. 
1 - Nós somos caminheiros que marcham para os Céus.  
Jesus é o Caminho que nos conduz a Deus. 
2 - Da noite da mentira, das trevas para a Luz,  
busquemos a verdade, Verdade é só Jesus. 
3 - Pecar é não ter Vida, pecar é não ter Luz,  
tem Vida só quem segue os passos de Jesus. 
 
109 - SIM EU QUERO que a Luz de Deus que um dia em mim brilhou, 
jamais se esconda, e não se apague em mim o Seu fulgor.  
Sim eu quero que o meu Amor ajude o meu irmão,  
a caminhar guiado por Tua Mão, em Tua Lei em Tua Luz Senhor.  
1 - Esta terra, os astros, o sertão em paz, esta flor e o pássaro feliz que 
vês, não sentirão, não poderão jamais viver esta vida singular que Deus 
nos dá. 
2 - Em minh’alma cheia do Amor de Deus, palpitando a mesma vida 
divinal, há um resplendor, secreto do Infinito Ser, há um profundo 
germinar de eternidade. 
3 - Quando eu sou um sol a transmitir a Luz, e meu ser é templo onde 
habita Deus, todo o Céu está presente dentro em mim, envolvendo-me 
na vida e no calor. 
4 - Esta vida, nova comunhão com Deus, no batismo aquele dia eu 
recebi, vai aumentando sempre vai me transformando, até que Cristo 
seja todo o meu viver. 
 
 

8 - AÇÃO DE GRAÇAS 
 

Após a comunhão, deve-se adotar o silêncio sagrado, onde todos 
meditam, louvam e rezam a Deus no íntimo do seu coração.  
Esse momento é dedicado exclusivamente a Deus, onde a criatura 
adora ao Criador, o remido louva o Salvador, o imperfeito adora o Amor 
em perfeição.  
A assembléia pode cantar um hino que una todas as preces de louvor e 
adoração num só propósito. É considerado por alguns padres como 
inapropriado, mas está prescrito no missal romano. Portanto, pode ser 
cantado e é facultativo. Deve ser obrigatoriamente um canto onde o 
destinatário é o próprio Deus, ou seja, deve ser um canto que ajude no 
diálogo com Deus, Cristo Eucaristia. Jamais deve ser cantado, neste 
momento, um canto a Nossa Senhora, ou cantos de apresentações 
teatrais, homenagens... (dia dos pais, dia das mães, aniversários...). 

 62

114 – ORAÇÃO A JESUS PELAS VOCAÇÕES 
A Vós nos dirigimos, Senhor, Filho de Deus, enviado do Pai para junto 
dos homens de todos os tempos e de todas as partes da terra!  Nós 
Vos invocamos por meio de Maria, Vossa e nossa Mãe: fazei com que 
na Igreja não faltem vocações, em particular as de especial 
consagração ao Vosso Reino!  Jesus, único Salvador do mundo, nós 
Vos pedimos pelos nossos irmãos e irmãs que responderam "sim"  ao 
Vosso apelo ao sacerdócio, à vida consagrada e à missão.  Fazei com 
que as suas existências se renovem no dia-a-dia, tornando-se 
Evangelho vivo. Senhor Misericordioso e Santo, continuai a enviar 
novos trabalhadores para a messe do Vosso Reino!  Ajudai aqueles 
que chamais para o Vosso seguimento neste nosso tempo: fazei com 
que, contemplando o Vosso rosto, eles respondam com alegria à 
maravilhosa missão que lhes confiais para o bem do Vosso povo e de 
todos os homens!  Vós, que sois Deus, viveis e reinais com o Pai e o 
Espírito Santo, nos séculos dos séculos. Amém!   
 

115 – ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES SIONENSES 
Senhor Nosso Deus e Deus de nossos pais, que fizestes de Maria a 
Filha de Sion por excelência, ao se tornar a Mãe do Vosso Filho Jesus 
Cristo, ouvi as preces que Vos dirigimos pela Congregação de Nossa 
Senhora de Sion. Despertai nos corações a compreensão e o interesse 
ao carisma pelo qual Sion é chamada a testemunhar perante a Igreja e 
o mundo, o Amor de Deus pelo povo de Israel. Amém 
 
116 – ORAÇÃO PELA MINHA VOCAÇÃO 
Deus e Pai, Teu povo sofre e meu coração se inquieta. Tua Igreja se 
renova e meu coração se alegra.  À medida que cresço e descubro a 
realidade do Teu amor redentor, vou conhecendo Tua ação 
transformadora neste mundo. Bendito Sejas! Jesus, nascido de Maria 
de Nazaré, irmão de fé e de caminhada, sinto surgir em mim o desejo 
de amar-Te sempre mais, e trabalhar Contigo, para que os 
abandonados deste mundo se tornem sinais de Tua glória e Igreja de 
Tua libertação. Escolhe-me para missionário da Tua redenção copiosa!  
Espírito Santo de Amor, ensina-me o caminho de minha vocação. Eu 
quero que minha vida seja bela e plena.  Dá-me coragem de enfrentar 
as decisões deste meu caminho.  Maria, Mãe do Perpétuo Socorro e 
educadora do Único Sacerdote, Jesus, aceita-me na Tua escola divina, 
para que eu aprenda a ser uma pessoa segundo o Coração do Pai e 
saiba gastar minha vida na obra da evangelização. Que assim seja. 
Amém 
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VIII - ORAÇÕES A SÃO JOSÉ 
 
117 - ORAÇÃO A SÃO JOSÉ   
A Vós, São José, recorremos em nossa tribulação, e cheios de 
confiança, solicitamos o  Vosso patrocínio. Pelo laço sagrado de 
caridade que Vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pelo amor 
paternal que tivestes ao Menino Jesus, ardentemente Vos suplicamos 
que lanceis um olhar benigno sobre nós, que somos a herança que 
Jesus Cristo conquistou com Seu Sangue, e nos socorrais nas nossas 
necessidades com o Vosso auxílio e poder. Protegei, ó guarda 
providente da Divina Família, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para 
longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste do erro e do vício.  
Assisti-nos do alto do Céu, ó nosso fortíssimo sustentáculo, na luta 
contra o poder das trevas. E assim como outrora salvastes a vida 
ameaçada do Menino Jesus, defendei agora a Santa Igreja de Deus, 
das ciladas dos seus inimigos e de toda a adversidade. Amparai  a cada 
um de nós com o Vosso constante patrocínio, a fim de que, sustentados 
com o Vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, piedosamente 
morrer e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém  
 

D -  São José, Pai Nutrício de Jesus e Verdadeiro Esposo de Maria! 
R - Rogai por nós e pelos agonizantes deste dia.  
      E dai-nos uma santa morte . Amém  
 
118 - CONSAGRAÇÃO A SÃO JOSÉ : Glorioso São José, digno de 
ser entre os santos venerado, amado e invocado com especial carinho 
pelo primor de Vossas virtudes, eminência de Vossa glória e poder de 
Vossa intercessão perante a Santíssima Trindade, tomo-Vos hoje por 
meu advogado, por meu protetor e pai, proponho firmemente nunca 
esquecer-me de Vós, honrar-Vos todos os dias que Deus me conceder. 
Em todas as minhas ações, assisti-me junto de Jesus e Maria, 
favorecei-me na hora da morte, não falteis, por piedade.  Amém 
 
119 - AVE JOSÉ,  filho de Davi, homem justo e virginal, a sabedoria 
está Convosco, bendito sois Vós entre todos os homens e Bendito é 
Jesus, o fruto de Maria, Vossa fiel esposa. São José, digno pai e 
protetor de Jesus Cristo e da Santa Igreja, rogai por nós pecadores e 
obtende-nos de Deus a divina sabedoria, agora e na hora da nossa 
morte. Amém  
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105 - EU SOU A VIDEIRA / MEU PAI É O AGRICULTOR / 
Vós sois os ramos/ Permanecei no Meu amor! 
1- Para dar muitos frutos/ Permanecei no Meu amor/ 
Para dar amor puro/ Permanecei no Meu amor/ 
Como ramos aos troncos/ Permanecei em Mim. 
2- Para amar sem medida/ Permanecei no Meu amor/ 
Para dar vossas vidas/ Permanecei no Meu amor/ 
Para ser meus amigos/ Permanecei em Mim. 
3- Para ver o caminho/ Permanecei no Meu amor/ 
Para ver a Verdade/ Permanecei no Meu amor/ 
Para ter sempre a vida/ Permanecei em Mim. 
4- Para ser sal da terra/ Permanecei no Meu amor/ 
Para ser Luz do mundo/ Permanecei no Meu amor/ 
Para ser testemunhas/ Permanecei em Mim. 
                                                                                      
106 - PELOS PRADOS  e campinas verdejantes eu vou, é o Senhor que 
me leva a descansar, junto às fontes de águas puras, repousantes eu 
vou, minhas forças o Senhor vai animar.  
/:Tu és Senhor, o meu Pastor, por isso nada em minh a vida, faltará:/ 
2 - Nos caminhos mais seguros, junto Dele eu vou, e pra sempre o Seu 
Nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos, nos caminhos eu vou, 
Segurança sempre tenho em Suas Mãos. 
3 - No banquete em Sua Casa, muito alegre eu vou, um lugar em Sua 
Mesa me preparou, Ele unge minha fronte e me faz ser feliz,  
e trasborda a minha taça em Seu Amor. 
4. Com alegria e esperança caminhando eu vou, minha vida está sempre 
em Suas Mãos, e na Casa do Senhor eu irei habitar,  
e este canto para sempre irei cantar 
 

 
107 - DENTRO DE MIM EXISTE UMA LUZ , que me mostra por onde 
deverei andar. Dentro de mim também mora Jesus, que me ensina 
buscar o Seu jeito de amar. 
/: Minha Luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos Camin hos da Paz :/ 
2 - Dentro de mim existe um farol, que me mostra por onde deverei remar. 
Dentro de mim Jesus Cristo é o Sol, que me ensina buscar o Seu jeito de 
sonhar. 
3 - Dentro de mim existe um Amor, que me faz entender e lutar por meu 
irmão. Dentro de mim, Jesus Cristo é o calor, que acendeu e aqueceu 
pra valer meu coração. 
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101 - TU, VIESTE À MARGEM DO LAGO , não buscaste nem sábios 
nem ricos, somente queres que eu Te siga.  
Senhor, Tu me olhaste nos olhos e, sorrindo, disses te meu nome.  
Lá na praia, eu deixei o meu barco, e Contigo, vou buscar outro mar.  
2. Tu, sabes tudo que tenho; no meu barco não há ouro nem prata. 
Somente redes e o trabalho. 
3. Tu necessitas de mim, do meu cansaço que a outros descanse.  
Amor que queira ser amado. 
4. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de homens que esperam. 
Meu bom amigo, que assim me chamas. 
 
102 - GLÓRIA A JESUS NA HÓSTIA SANTA , que Se consagra  
sobre o altar, e aos nossos olhos se levanta para o Brasil abençoar.  
Que o Santo Sacramento, que é o Próprio Cristo Jesu s:                             
/: Seja adorado e seja amado, nesta terra de Santa Cruz! :/  
2. Glória a Jesus, Deus escondido, que vindo a nós na comunhão, 
purificado, enriquecido, deixa-nos sempre o coração. 
3. Glória a Jesus na Eucaristia, cantemos todos sem cessar,  
certos também que de Maria, Bênçãos a Pátria há de ganhar. 
4. Glória a Jesus prisioneiro, do nosso amor a esperar, 
lá no Sacrário o dia inteiro, que O vamos todos procurar. 
5. Glória a Jesus que ao rico e ao pobre, se dá na Hóstia em Alimento, 
e faz do humilde e faz do nobre, um outro Cristo em tal momento! 
 
103 - EU QUIS COMER DESTA CEIA  AGORA,  pois vou morrer,  
já chegou Minha hora. /: Comei, tomai, é Meu Corpo, e Meu Sangue  
que dou. Vivei no Amor, Eu vou preparar, a Ceia na Casa do Pai :/ 
2 - Comei o Pão: é Meu Corpo Imolado,  
por Vós perdão para todo o pecado. 
3 - E vai nascer do Meu Sangue a esperança,  
o Amor, a Paz e uma Nova Aliança. 
4 - Eu vou partir, deixo o Meu testamento:  
vivei no Amor, eis o Meu Mandamento. 
 
104 - HÓSTIA BRANCA  no altar consagrada, adorável Cordeiro Pascal,  
os mais ímpios mortais regeneras, Teus devotos defendes do mal. 
 

 /: Sacrossanto Maná dos Altares, Corpo e Sangue do Meu Redentor; 
reverente minha alma Te adora; eu Te adoro Mistério  de Amor :/   
                                                                                  

2. Hóstia Santa, consolo dos justos, divinal esperança dos réus,  
és no mundo o refúgio das almas, és a Glória dos Santos dos Céus.        
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120 - TERÇO DE SÃO JOSÉ (300 dias de indulgência)  
 

Lembrai-Vos, ó Glorioso São José, esposo da Virgem Maria e doce 
protetor nosso, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que 
recorreram à Vossa proteção, implorando o Vosso auxílio, fossem por 
Vós abandonados.  Animado, pois, de igual confiança, a Vós recorro e 
devotamente me recomendo. Não desprezeis, pois as minhas súplicas, 
ó Pai adotivo do meu Redentor, mas dignai-Vos ouvi-las propício e me 
alcançar o que Vos rogo. Amém!   
 

Nas contas grandes:  
 

MEU GLORIOSO SÃO JOSÉ, NO VOSSO MAIOR VEXAME, NA VO SSA 
MAIOR TRIBULAÇÃO, UM ANJO DO CÉU NÃO VEIO VOS FALAR ?  
VALEI-ME, GLORIOSO SÃO JOSÉ! 
 

Nas contas pequenas: SÃO JOSÉ VALEI - ME! (10x) 
Pode se acrescentar ( Valei por minha família, por meu trabalho, ... ) 
 

No final de cada dezena: JESUS, MARIA E JOSÉ!   
 

No final: Pai Nosso – Ave-Maria – Glória ao Pai. 
 
Oração final: A Vós, glorioso São José, ofereço este terço em louvor e 
Glória de Jesus e de Maria, para que seja minha luz e guia, minha 
proteção e defesa, minha fortaleza e alegria em todos os meus 
trabalhos e tribulações, principalmente na hora da agonia.  Pelo nome 
de Jesus, pela glória de Maria, imploro o Vosso poderoso patrocínio, 
para que me alcanceis a graça que tanto desejo. Falai em meu favor, 
advogai a minha causa no céu, e na terra alegrai a minha alma, para 
honra e glória Vossa, de Jesus e de Maria. Assim seja.  
 

121 - INVOCAÇÃO A SÃO JOSÉ 
São José, Guardião de Jesus e casto esposo de Maria, empenhastes 
toda Vossa vida no perfeito comprimento de Vosso dever, Vós 
mantivestes a Sagrada Família de Nazaré com o trabalho de Vossas 
mãos. Protegei bondosamente aos que recorrem confiadamente a Vós. 
Vós conheceis nossas aspirações e nossas esperanças. Se dirigem a 
Vós, porque sabem que Vós os compreendeis e protegeis. Vós também 
conheceis as provas, dificuldades e trabalhos. Mas, ainda dentro das 
preocupações materiais da vida, Vossa alma estava cheia de profunda 
Paz e cantou cheio de verdadeira alegria pelo íntimo trato que tÍnheis 
com o Filho de Deus, o Qual Vos foi confiado, e também a Maria, Sua 
terna Mãe.  Amém.   ( João XXIII ) 
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122 - ORAÇÃO DE SÃO JOSÉ, PELOS AGONIZANTES 
Ó São José, pai adotivo de Jesus Cristo e verdadeiro esposo da Virgem 
Maria, rogai por nós e por todos os agonizantes deste dia. (noite) 
 
123 - BENDITO SEJAIS, SÃO JOSÉ 
Bendito sejais São José, que fostes testemunha da Glória de Deus na terra.  
Bendito seja o Pai Eterno que Vos escolheu.  
Bendito seja o Filho que Vos amou e o Espírito Santo que Vos santificou. 
Bendita seja Maria que muito Vos amou! 
  
124 - LADAINHA DE SÃO JOSÉ 
“Senhor, tende piedade de nós” 
“Jesus Cristo, tende piedade de nós” 
“Senhor, tende piedade de nós” 
Jesus Cristo, ouvi-nos!              R - Jesus Cristo, atendei-nos  
Pai Celeste que sois Deus...     R - Tende piedade de nós  
Deus Filho Redentor do mundo....   
Espírito Santo que sois Deus...   
 

Santa Maria .... R - Rogai por nós   
São José, Ilustre descendente de Davi...  
Luz dos patriarcas...    Esposo da Mãe de Deus... 
Casto guardião da Virgem...  Pai adotivo do Filho de Deus... 
Zeloso defensor de Jesus...  Chefe da Sagrada Família... 
José, o justo...  José, o Casto...  José, o prudente... 
José, o corajoso...  José Fiel...   Espelho da paciência... 
Amante da pobreza...  Modelo dos trabalhadores, 
Glória da vida de família...  Consolação dos infelizes... 
Esperança dos doentes...  Patrono dos moribundos... 
Terror dos demônios...  Protetor da Santa Igreja... 
 

D - Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo! (3x) 
R - Perdoai-nos, Senhor. 
R - Ouvi-nos, Senhor. 
R - Tende piedade de nós. 
D - Ele o estabeleceu Senhor de Sua Casa, 
R - E administrador de todos os Seus Bens. 
 

Oração : Ó Deus que, em Vossa inefável Providência, Vos dignastes 
escolher o bem-aventurado José para ser o esposo de Maria, fazei,  nós 
Vos pedimos, que venerando-O aqui na terra como Protetor, 
mereçamos tê-Lo por intercessor no Céu.  Vós que viveis e reinais, 
pelos séculos dos séculos. Amém. 
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97 - O PÃO DA VIDA, A COMUNHÃO , nos une a Cristo e aos irmãos. 
E nos ensina a abrir as mãos, para partir, repartir o Pão. 
1. Lá no deserto, a multidão,  com fome segue o Bom Pastor.   
Com sede busca a Nova Palavra: Jesus tem pena e reparte o Pão. 
2. Na Páscoa Nova da Nova Lei,  Jesus amou-nos até ao fim.  Partiu o 
Pão, disse: “Isto é meu corpo,  por vós entregue: tomai, e comei! 
3. Se neste Pão, nesta comunhão,  Jesus, por nós, dá a Própria a Vida,  
vamos também repartir os dons, doar a vida por nosso irmão. 
4. Onde houver fome, reparte o Pão,  e tuas trevas hão de ser Luz: 
Encontrarás Cristo no irmão,  serás bendito do Eterno Pai. 
5. Não é feliz quem não sabe dar.  Quem não aprende a lição do altar,  
de abrir a mão e o coração,  para doar-se no próprio dar. 
6. Abri, Senhor, estas minhas mãos,  que, para tudo guardar, se fecham! 
Abri minh’ alma, meu coração,  para doar-me no Eterno Dom! 
 
98 - JESUS CRISTO ESTÁ REALMENTE  de noite e de dia, presente no 
altar. Esperando que cheguem as almas ferventes, ansiosas pra O visitar. 
/: Jesus nosso Deus, Jesus Redentor, nós Te adoramo s na Eucaristia, 
Jesus de Maria, Jesus Rei do Amor :/  
2. O Brasil esta terra adorada por Ti abençoada, foi logo ao nascer.  
Sem Jesus o Brasil, pátria amada, não pode ser grande, não pode viver. 
3 . Jesus, morre misticamente, na Mesa Sagrada, é Dogma de Fé. 
Cada dia milhares de vezes, Jesus Se oferece pela Sua grei. 
4. Brasileiros, quereis que esta Pátria tão grande, tão bela, seja perenal; 
comungai, comungai, todo dia, a Eucaristia é Vida Imortal. 
 
99 -  EU TE ADORO, JESUS HÓSTIA, eu Te adoro Deus de Amor.(bis) 
1. Tu dos Céus o Soberano, Tu dos homens o Pastor! 
2. Tu dos fortes a doçura. Tu dos fracos o Vigor! 
3. Tu, meu Deus, oculto e grande. Tu, dos séculos Senhor!  
4. Tu, na vida, alento e força. Tu na morte Defensor! 
5. Tu, na terra, bom Amigo. Tu, do Céu, feliz Penhor! 
 
100 - EU VOS DOU UM NOVO MANDAMENTO , que vos ameis uns aos 
outros, assim como Eu vos amei, disse o Senhor. 
1 - Felizes os puros em Seus caminhos, os que andam na Lei do Senhor. 
2 - Felizes os que guardam os Seus Preceitos, e O procuram de todo o 
coração. 
3 - Promulgastes os Vossos Preceitos, para serem guardados fielmente. 
4 - O senhor na quinta-feira santa, pôs água na bacia e começou a 
lavar os pés dos Seus discípulos. 
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94 – SANTO DE TODA TERRA 
Santo! Santo! Santo! Santo é o Senhor! 
Toda a terra Te louva, Santo é o Senhor! Hosana! Hosana! 
Os homens exaltam seu Salvador. 
As flores exalam perfumes louvando o Senhor. 
As aves em festa cantam ao seu Criador. 
Hosana! Hosana! Hosana ao Redentor! 
Hosana! Hosana! Hosana ao Deus de Amor! 
 

 
7 - COMUNHÃO 

 

A Eucaristia é o Sacramento do Corpo e do Sangue de Jesus Cristo, 
sob as espécies de Pão e Vinho. Em essência, Jesus está realmente 
presente na Eucaristia e permanece conosco por 7 minutos, que é o 
tempo de absorção da partícula pelo nosso organismo.  
Aproveitemos este tempo com Jesus, também para agradecer e pedir. 
 
Enquanto o sacerdote e os fiéis recebem o Corpo de Cristo, entoa-se o 
canto de comunhão que exprime, pela unidade das vozes, a união 
espiritual dos comungantes, e demonstra a alegria dos corações e deve 
obrigatoriamente falar sobre a Comunhão, ou sobre o Corpo e Sangue 
de Cristo, ou sobre o Pão da vida, Pão do céu. 
  

 
95 - ALMA DE CRISTO, SANTIFICAI-ME.  Corpo de Cristo, salvai-me. 
Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me.  
Paixão de Cristo, confortai-me. Ó Bom Jesus, ouvi-me. Dentro de 
Vossas Chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de Vós.  
Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me.  
E mandai-me ir para Vós, para que com Vossos Santos Vos louve,  
por todos os séculos dos séculos. Amém  
 
96 - A IGREJA SE UNE, PARA CELEBRAR   
Cristo convida, todos têm lugar.  
/: Na Ceia de Cristo todos são irmãos,  
Ele compromete o Seu povo à Comunhão :/  
2. Com grande humildade, Cristo Se entregou.  
Tanta Bondade, nossos pés lavou.  
3. Fazendo-se pobre, nos enriqueceu.  
Gesto tão nobre, nos comprometeu.  
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IX - ORAÇÕES AOS SANTOS  
 
125 - ORAÇÃO A SÃO JOÃO PAULO II  ( Intercessão ) 
 

Ó São João Paulo, das janelas do céu dá-nos a tua bênção! Abençoa a 
Igreja que amaste, serviste e guiaste, empurrando-a corajosamente 
pelos caminhos do mundo, a fim de levar Jesus a todos, e todos a 
Jesus. Abençoa os jovens, que foram a tua grande paixão. Ensina-os a 
sonhar, ensina-os a olhar para o alto, a fim de encontrar a Luz que 
ilumina os caminhos desta vida daqui. Abençoa as famílias, abençoa 
cada família! Tu advertiste contra o assalto de satanás contra esta 
preciosa e indispensável centelha do céu que Deus acendeu na terra. 
São João Paulo, protege com tua oração a família e cada vida que 
floresce na família. Roga pelo mundo inteiro, ainda marcado por 
tensões, guerras e injustiças. Tu combateste a guerra invocando o 
diálogo e semeando o amor: Roga por nós, para que sejamos 
incansáveis semeadores da Paz. Ó São João Paulo, das janelas do 
Céu, onde te vemos próximo a Maria, faz descer sobre todos nós, a 
bênção de Deus. Amém 
 
126 – ORAÇÃO A SÃO JOÃO PAULO II ( Súplica ) 
 

Ó Trindade Santa, nós Vos agradecemos por terdes dado à Igreja o 
Papa João Paulo II e por terdes feito resplandecer nele a ternura da 
Vossa Paternidade, a Glória da Cruz de Cristo e o Esplendor do Espírito 
de Amor. Confiado totalmente na Vossa Infinita Misericórdia e na 
materna intercessão de Maria, ele foi para nós uma imagem viva de 
Jesus Bom Pastor, indicando-nos a santidade como a mais alta medida 
da vida cristã ordinária, caminho para alcançar a Comunhão Eterna 
Convosco. Segundo a Vossa Vontade, concedei-nos, por sua 
intercessão, a graça que imploramos, na certeza e na firme esperança 
de que ele logo nos atenderá.  Amém 
 
127 - ORAÇÃO AO ARCANJO SÃO RAFAEL   
 

Deus que, em Vossa inefável Providência, Vos dignastes escolher o 
Glorioso Arcanjo São Rafael para ser o companheiro de Vossos fiéis em 
suas viagens; fazei que possamos ser sempre conduzidos e defendidos, 
contra todos os nossos inimigos, visíveis e invisíveis, em todos os 
caminhos que empreendemos em nossa vida e, principalmente, em 
nossa viagem do tempo para a eternidade. Por Jesus Cristo Nosso 
Senhor.  Amém! 
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128 - ORAÇÃO A SÃO MIGUEL ARCANJO   
 

Gloriosíssimo Príncipe dos exércitos elestes, São Miguel Arcanjo, 
defendei-nos no combate contra os principados e as potestades, contra 
os chefes deste mundo de trevas, contra os espíritos malignos 
espalhados pelos ares. Vinde em auxílio dos homens que Deus fez à 
Sua Imagem e semelhança, e resgatou, com grande preço, da tirania do 
demônio.  É a Vós que a Santa Igreja venera como Seu Guardião e 
Patrono, Vós a quem o Senhor confiou as almas resgatadas, para as 
introduzir na felicidade celeste. Suplicai, pois, ao Deus da Paz, que 
esmague satanás sob os nossos pés, a fim de lhe tirar o poder para 
prejudicar a Igreja.  Apresentai ao Altíssimo as nossas orações, para 
que depressa desçam sobre nós as Misericórdias do Senhor. E sujeitai 
a antiga serpente – que não é outro senão o diabo ou satanás – para o 
precipitar encadeado nos abismos, de modo que não possa, nunca 
mais, seduzir as nações. Amém   
 

129 – ORAÇÃO AO ARCANJO SÃO GABRIEL 
Anjo da encarnação, fiel mensageiro de Deus, abri nossos ouvidos,  
até para as mais leves admoestações e toques da graça, do Coração de 
nosso Senhor. Permanecei sempre conosco, nós Vo-lo suplicamos, 
para que compreendamos devidamente a Palavra de Deus, sigamos 
Suas inspirações e, docilmente, cumpramos aquilo que Deus quer de 
nós. Fazei que estejamos sempre prontos e vigilantes, para que o 
Senhor, quando Ele chegar, não nos encontre dormindo. Amém! 
 
 

130 - CONSAGRAÇÃO DA FAMÍLIA A SÃO MIGUEL 
 

Ó grande Arcanjo São Miguel, príncipe e chefe das legiões angélicas, 
penetrados do sentimento de Vossas grandezas, de Vossa bondade e 
de Vosso poder, em presença da Adorável Trindade, da Virgem Maria e 
de toda a Corte Celeste, eu e minha família vimos hoje nos consagrar a 
Vós. Queremos Vos honrar e Vos invocar fielmente. Recebei-nos sob 
Vossa especial proteção e dignai-Vos desde então velar sobre os 
nossos interesses espirituais e temporais. Conservai entre nós a 
perfeita união dos espíritos e dos corações e o santo amor familiar. 
Defendei-nos contra os ataques inimigos; preservai-nos de todo o mal e 
particularmente da desgraça de ofender a Deus gravemente. Que por 
nossos cuidados, devotados e vigilantes, cheguemos todos à felicidade 
eterna. Dignai-Vos, grande São Miguel, reunir todos os membros de 
nossa família na cidade dos céus.  Assim seja 
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88 - O SENHOR É SANTO (3X) 
O Senhor é nosso Deus, O Senhor é nosso Pai. 
Que o Seu Reino de Amor, se estenda sobre a terra. 
Bendito o que vem, em Nome do Senhor. (2x) 
Hosana, Hosana, Hosana. 
 
89 - SAN...ANTO, SAN...ANTO, SAN...ANTO É O SENHOR (2X) 
O céu e a terra proclamam a Vossa glória. Hosana nas alturas! 
Bendito o que vem em Nome do Senhor. Hosana nas alturas! 
 
90 -  SANTO, SANTO, SANTO É O SENHOR,  
todos nós sabemos e queremos proclamar (bis)  
1 - Santo é o Senhor nas alturas, O Senhor é Santo! 
2 - Santo é o Senhor em toda terra, O Senhor é Santo! 
 
91 – SANTO É DEUS, SANTO É O SENHOR,  
        Hosana nas alturas, hosana ao Senhor. 
Santo é Deus, Santo é o Senhor, A Ele toda Glória, a Ele o Louvor! 
Santo é Deus, Santo é o Senhor, bendito O que vem em nome do Senhor!   
 
92 - HOSANA HEI, HOSANA HÁ ,  
        Hosana hei, Hosana hei, Hosana há. (bis)   
1. Ele é o Santo é o Filho de Maria, Ele é o Deus de Israel.  
Ele é o Filho de Davi, Santo é o Seu Nome.  É o Senhor Deus do 
Universo. Glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. 
2. Vamos a Ele com as flores dos pinhais. Com os ramos de oliveira, 
Alegria e muita Paz. Santo é o Seu Nome. É o Senhor Deus do 
Universo. Gloria a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. 
3. Ele é o Cristo, é o Unificador.  É Hosana nas alturas.  
É Hosana no Amor, Santo é o Seu Nome. É o Senhor Deus do 
Universo. Gloria a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador 
 
93 - SANTO, SANTO, SANTO, DIZEM TODOS OS ANJOS.  
Santo, Santo, Santo, é o Senhor Jesus. 
Santo, Santo, Santo é quem nos redime. 
 

Porque meu Deus é Santo, e a terra inteira de Sua G lória está (2x) 
Céus e terra passarão, mas Tua Palavra não passará (2x) 
 

Não, não, não passará. Não, não, não, não, não, não passará. Hosana 
a Jesus Cristo, Filho de Maria. Bendito o que vem em Nome do Senhor. 
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82 - SANTO, SANTO, SANTO é o Senhor . Aleluia! (bis )                                    
1.  Os anjos no Céu bendigam o Poder do Criador!                                                           
2.  No céu, nas águas, na terra, tudo cante Seu Louvor!                                                  
3.  Os homens todos, Seus filhos, bendigamos Seu Amor! 
 
83 - O SENHOR É SANTO, Ele está aqui.  
       O Senhor é Santo, eu posso sentir (bis) 
Quando olhei o sol a brilhar, vi que o Senhor é Santo! As estrelas lá no 
Céu, vi que o Senhor é Santo! Na imensidão do Céu, vi que o Senhor é 
Santo! No orvalho da manhã, vi que o Senhor é Santo!     
 
84 - DEUS ETERNO, A VÓS LOUVOR !   Glória à Vossa Majestade!  
Anjos e homens com fervor,  Vos adoram, Deus Trindade.                                                           
 /: Santo, Santo, Santo é Deus, Glória a Vós nos Al tos Céus :/                                           
2. Pai Eterno, a criação  que tirastes Vós do nada,  
repousando em Vossa Mão  um acorde imenso brada.  
/: Quem me fez foi Vosso Amor, Glória a Vós Pai Cri ador :/ 
3. Filho Eterno, nosso irmão,  Vossa morte deu-nos vida,  
Vosso Sangue, salvação, toda a Igreja agradecida,                                         
/: Exaltando a Vós, Jesus, Glória cante à Vossa Cru z :/ 
 
85 - DEUS É SANTO, DEUS É AMOR , Deus é Pai e Criador,  
e nos deu Jesus por Irmão; Louvado seja o Senhor.  
Céus e terra cantarão, ao que vem nos acolher,  
no Seu Reino de Amor, Hosana  damos ao Senhor 
 
86 - O SENHOR É SANTO E O SEU NOME BRILHA ;  
Nós O proclamamos com Amor e voz. Foi o Seu Poder que fez as 
Maravilhas pelo Universo e em cada um de nós. Hosana, hosana a 
Deus nos Altos Céus. Hosana, hosana a Deus nos Altos Céus.  

/: Maria, Bendito o Santo que de Ti nasceu, 
foi na Verdade Jesus Filho de Deus :/ 

 
87 - SANTO, SANTO É; SANTO, SANTO É,  
Deus do universo, ó Senhor Javé (2x)  
O Céu e a terra Vos proclamam Glorioso. 
Hosana, Hosana nas alturas, 
Bendito o que vem, em Nome do Senhor. 
Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana ao Rei. (2x) 
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X – ORAÇÕES DA COMUNHÃO 
 
 

É o momento de oferecer o nosso coração, para o Senhor repousar. 
"Vinde a Mim vós todos que estais aflitos e cansado s, e Eu vos 
aliviarei..."  É a hora de "estar com o Senhor", sem pressa... 
 
É o momento de abraçá-Lo, de desagravar-Lhe o coração tão ofendido 
pelos sacrilégios, ofensas, indiferenças que Ele recebe. É hora de 
invocar a Sua Misericórdia Infinita, para perdoar os nossos pecados, 
para salvar os agonizantes e pecadores, e as Almas do Purgatório. 
 
Oração: Ò Virgem Maria, preparai meu coração para receber a Jesus. 
Ó Divino Jesus, vinde ao meu coração. Vinde tomar posse da minha 
alma, pois desejo ardentemente receber-Vos e unir-me a Vós para 
sempre. Amém   
 
131 - ORAÇÃO A NOSSA SENHORA, ANTES DA COMUNHÃO 
Ó Maria, minha terna Mãe, ofereço-Vos este dia, abençoai-me e velai 
sobre mim. Eu Vos amo de todo o meu coração, sois minha esperança. 
Entre Vossas mãos encomendo o que tenho de mais caro: a salvação 
de minha pobre alma e as da minha família. Renovo as promessas que 
fiz tantas vezes, de Vos amar e de pôr em Vós toda a minha confiança. 
Em troca, minha Mãe querida, encarregai-Vos de minha salvação 
eterna. Escolho-Vos para protetora de minhas comunhões, ofereço-Vos 
o meu coração, para que Vós mesma o prepareis, todas as vezes que 
for receber a Jesus. Tende, sobretudo, particular cuidado da última 
comunhão de minha vida; fazei que ela seja um ato do mais puro amor. 
E daqui a pouco quando vou receber a Jesus, emprestai-me Vosso 
Coração Imaculado, adornado de todas as virtudes. Preparai meu 
coração com Vossas mãos maternais. É de Vossas mãos puríssimas 
que desejo receber a Jesus, dizei-lhe que sou fraco, mas não Vos 
esqueçais de acrescentar que sou Vosso Filho, pois sei que esse título 
há de movê-lo a fitar-me com olhos de Amor e de Misericórdia. Ó minha 
terna Mãe, quero amar-Vos sempre e por toda a eternidade.  
Assim seja!  
 

Ó doce Virgem Maria, preparai meu coração para receber a Jesus.  
Ó Divino Jesus, vinde ao meu coração. Vinde tomar posse da minha 
alma, que desejo ardentemente receber-Vos e unir-me a Vós para 
sempre.  Amém! 
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132 – ORAÇÃO APÓS A  COMUNHÃO 
Alma de Cristo, santificai-me, Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de 
Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, 
confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me! Dentro de Vossas chagas, 
escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito 
maligno, defendei-me. Na hora de minha morte, chamai-me. E mandai-
me ir para Vós, para que com os Vossos Santos Vos louve, pelos 
séculos dos séculos.  Amém, Aleluia, Amém.  
 
133 - ORAÇÕES APÓS A SANTA MISSA  (de  joelhos)  

A VISÃO DO PAPA LEÃO XIII 
No ano de 1898, durante a celebração da Santa Missa, o Papa Leão XIII 
teve a seguinte visão: O demônio apresentou-se a Deus e Lhe pediu um 
pouco de tempo para destruir a Igreja. Deus lhe concedeu o prazo de um 
século. Assim que o demônio se afastou, Deus dirigiu-se a Nossa Senhora 
e a São Miguel Arcanjo e lhes disse: “Dou-vos agora a incumbência de 
contrabalançar a obra nefasta do demônio”.  
O Papa, logo após esta visão, dirigiu-se apressadamente à sala de 
estudos e compôs a oração a São Miguel Arcanjo, ordenando depois, que 
fosse rezada de joelhos , no fim de cada Santa Missa, precedida pelas 
orações: “Deus, Refúgio e Fortaleza nossa”, por três “Ave Maria” e a 
Salve Rainha”.  
Tais orações foram rezadas até o Concílio Vaticano II, encerrado em 1965. 
(Obs: Estas orações não foram proibidas nem canceladas, mas apenas 
esquecidas. Diante do quadro atual da humanidade é direito e dever do fiel 
voltar a rezá-las não só após a Santa Missa mas constantemente). 
 
DEUS, REFÚGIO E FORTALEZA NOSSA , atendei propício aos 
clamores de Vosso povo, e pela intercessão da Gloriosa e Imaculada 
Virgem Maria, Mãe de Deus, e do bem-aventurado São José, esposo de 
Maria, de Vossos bem-aventurados Apóstolos Pedro e Paulo, e de 
todos os Santos, ouvi benigno e misericordioso as súplicas que do 
fundo da alma Vos dirigimos, pela conversão dos pecadores, pela 
liberdade e exaltação da Santa Madre Igreja. Pelo mesmo Cristo Nosso 
Senhor. Amém.   Ave Maria.. (3x).  
 

Salve Rainha ....  
 

São Miguel Arcanjo...   
 

D - Sacratíssimo Coração de Jesus! (3x)   
R - Tende piedade de nós  
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2. A injustiça que fere e que mata, tanto homem, criança e mulher,    
Faz o jovem viver sem sentido, frustrado, perdido, distante da fé.      
3. Como o Pão e o Vinho se tornam Corpo e Sangue de Cristo Jesus,    
transformemos a realidade, pra ser de verdade Esperança e Luz.  
 
79 - UM NOVO DIA, MAIS VIDA E ESPERANÇA, aqui trazemos, com 
toda a confiança, ao Teu Altar, Senhor, nós elevamos, a Vida que nos 
deste e os bens que esperamos      
/: Nós ofertamos, Senhor, a nossa Vida, num mundo q ue suspira 
por Tua Luz, a nossa oferta é feita de Esperança, d e esforço que 
não cansa de ouvir a Tua Voz :/     
2. De Ti saímos, a Ti é que voltamos, na caminhada que neste mundo 
damos, e com Tua Bênção, no altar nós consagramos, tornando nossa 
vida o Dom que Te ofertamos 
 
80 - É PROVA DE AMOR JUNTO À MESA PARTILHAR, é sinal de 
humildade nossos dons apresentar.   
/: Acolhei as oferendas deste Vinho e deste Pão, e o nosso 
coração também. Senhor que Vos doastes totalmente p or Amor, 
fazei de nós o que convém :/       
Quem vive para si empobrece o seu viver, quem doar a própria vida, 
vida nova há de colher.  
 
 

6 - SANTO 
 
É a aclamação pela qual toda a assembléia, unindo-se aos Espíritos 
Celestes, louvam a Deus Trindade, TRÊS VEZES SANTO, pois Deus é 
o Santo dos santos. Este canto é o próprio rito de aclamação do Santo, 
e deve ser cantado integralmente. Por isso, para que um canto seja 
considerado canto de santo, ele deve obrigatoriamente conter todas as 
palavras da oração recitada, ou seja:  
 
SANTO, SANTO, SANTO (ou seja três vezes santo) + BENDITO O 
QUE VEM EM NOME DO SENHOR + HOSANA NAS ALTURAS. 

  
81 - SANTO, SANTO, SANTO  é o Senhor, Deus do Universo.  
Os Céus e a terra proclamam a Vossa Glória. Hosana nas alturas, 
Bendito O que vem em Nome do Senhor. Hosana nas alturas.  
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73 - CREIO SENHOR, mas aumentai a minha fé/! 
1 - Creio em Deus, Pai Onipotente, criador da terra e do Céu. 
2 - Creio em Jesus, nosso Irmão, Verdadeiramente Homem Deus. 
3 - Creio também no Espírito de Amor, Grande Dom que a Igreja recebeu. 
 
74 - OFERTAS SINGELAS  , Pão e Vinho sobre a mesa colocamos, 
sinal do trabalho que fizemos e aqui depositamos... 
/: É Teu também nosso coração. Aceita Senhor a noss a oferta,  
que será depois na certa o Teu próprio Ser :/ 
2 - Recebe Senhor da natureza, todo o fruto que colhemos.  
Recebe o louvor de nossas obras, e o progresso que fizemos... 
3 - Sabemos que tudo tem valor, depois que a terra visitaste.  
Embora tivéssemos pecado, foi bem mais o que pagaste.. 
 
75 - A TI, MEU DEUS, elevo o meu coração, elevo as minhas mãos, 
meu olhar, minha voz. A Ti, meu Deus, eu quero oferecer,  
meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer.  
A Tua ternura, Senhor, vem me abraçar, a Tua bondad e infinita, me 
perdoar. Vou ser o Teu seguidor e Te dar o meu cora ção, eu quero 
sentir o calor de Tuas mãos. 
2 - A Ti, meu Deus, que és bom e que tens amor, ao pobre e ao 
sofredor, vou servir e esperar. Em Ti, Senhor, humildes se alegrarão, 
cantando a nova canção de Esperança e de Paz.  
 
76 - NO TEU ALTAR SENHOR , coloco a minha vida em oblação. 
1 - A alegria de Te amar e ser amado; quero em Tuas mãos depositar. 
2 - O desejo de ser bom e generoso; faz-me viver com mais Amor. 
3 - Os amigos que me deste e que são Teus; tudo entrego a Ti, Senhor. 
 
77 - VIVO OFERTÓRIO de Maria, dando aquele Sim, sempre,  
até o fim, firme e fiel por toda a vida.  

/: Eis-me aqui, Senhor, Pai de Bondade, 
faça-se em mim, Tua Vontade :/ 

2 - Vivo ofertório deste povo, que no Vinho e Pão dá seu coração,  
com desejo grande de ser novo. 
 
78 - OFERTAR NOSSA VIDA QUEREMOS , como gesto de Amor, 
doação, procuramos criar mundo novo, trazer para o povo a libertação.  
/: De braços erguidos a Deus ofertamos,  aquilo que  somos e tudo 
que amamos, os dons que nós temos, compartilharemos , aqueles 
que sofrem, sorrir os faremos :/  
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XI – EXORCISMO 
 

134 - ORAÇÃO DE RENÚNCIA  E LIBERTAÇÃO 
Em nome de Jesus Cristo, pelo Poder do Seu Sangue, pelas Suas 
Santas Chagas, pela intercessão da Virgem Maria, de todos os Anjos e 
Santos de Deus e com a proteção de São Miguel Arcanjo: 
Eu renuncio a satanás e a todas as suas obras e sed uções. 
Eu renuncio a lúcifer, que é o príncipe das trevas, pai de toda a mentira, 
e a todos os demônios e espíritos impuros que lhe servem. 
Eu renuncio ao espiritismo e a toda a sua malignida de.  
Eu renuncio ao curandeirismo e a tudo que está diretamente a ele ligado.  
Eu renuncio a todo ocultismo e a toda forma de supe rstição.  
Eu renuncio a todas as falsas filosofias e falsas religiões e seitas, como 
a Nova Era e outras, que não têm Jesus, como único Mestre e Senhor.  
Eu renuncio a todos os falsos racionalismos e a tod as as falsas 
teologias que mascaram as Sagradas Verdades do Evan gelho e 
atentam contra a fé.  
Eu renuncio a tudo que ponha em dúvida a PRESENÇA VIVA de Jesus 
na Sagrada Eucaristia, onde Ele se encontra inteiro, em Corpo, Sangue, 
Alma e Divindade;  
Eu renuncio a tudo que ponha em dúvida o SACRIFÍCIO  REAl de 
Cristo na Santa Missa.  
Eu renuncio a qualquer dúvida quanto à necessidade da confissão 
individual a um sacerdote; 
Eu renuncio a tudo que magoe o Coração Imaculado da  Maria.   
Eu renuncio a tudo que ponha em dúvida a autoridade do Santo Padre. 
Eu renuncio a todo tipo de pecado, que fira a qualq uer um dos 
Mandamentos da Santa Lei de Deus ou da Igreja.  
 

Definitiva, clara e conscientemente, com toda a força do meu coração: 
ACEITO a Jesus Cristo, como o meu Salvador, meu Rei  e meu 
único Senhor, e aceito a Virgem Maria, como minha Q uerida Mãe e 
Rainha.   
 

Eu sou lavado pelo Sangue Precioso de Nosso Senhor Jesus Cristo!  
Eu sou purificado pelo fogo abrasador que vem do Es pírito Santo.  
Com o Amor de Jesus:  
Quero PERDOAR a todos os que me ofenderam!   
Com o Coração de Maria: 
Quero pedir PERDÃO a quem eu tenha prejudicado ou o fendido.   
Amém!      
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135 - PEQUENO EXORCISMO DO PAPA LEÃO XIII         
           Forte oração de libertação contra os espíritos malignos 
               ( Para uso público e privado, por sacerdotes e leigos) 

 

         No lugar da  faz-se o sinal da Cruz sobre si mesmo: 
         Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém  

 
              (Segurar um crucifixo até o fim do exorcismo) 
 
Vinde, Espírito Santo , enchei os corações dos Vossos fiéis e acendei 
neles o fogo do Vosso Amor. Enviai, Senhor o Vosso Espírito e tudo 
será criado. E renovareis a face da terra. Deus que instruístes os 
corações dos Vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que 
apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e 
gozemos sempre da Sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém  
                      
Oração à rainha dos Anjos: Ó Augusta Rainha dos Céus e Senhora 
dos Anjos, que recebestes de Deus o Poder e a Missão de esmagar a 
cabeça de satanás, nós Vos pedimos humildemente: Enviai as Legiões 
Celestes, para que, sob as Vossas ordens, elas persigam os demônios, 
combatam-nos em toda parte, reprimam sua audácia e os precipitem no 
abismo. Quem é como Deus? Santos, Anjos, Arcanjos, protegei-nos e 
defendei-nos! Ó boa e terna Mãe, Vós sereis sempre o nosso Amor e a 
nossa Esperança! Ó Divina Mãe, enviai os Vossos Anjos, para que nos 
defendam e afastem de nós o cruel inimigo! Amém     
 

Oração a São Miguel Arcanjo   (de joelhos)  
Gloriosíssimo Príncipe dos Exércitos Celestes, São Miguel Arcanjo, 
defendei-nos no combate contra os principados e as potestades, contra 
os chefes deste mundo de trevas, contra os espíritos malignos 
espalhados pelos ares. Vinde em auxílio dos homens que Deus fez à 
Sua Imagem e Semelhança, e resgatou, com grande preço, da tirania 
do demônio.  É a Vós que a Santa Igreja venera como Seu Guardião e 
Patrono, Vós a quem o Senhor confiou as almas resgatadas, para as 
introduzir na felicidade celeste. Suplicai, pois, ao Deus da Paz, que 
esmague satanás sob os nossos pés, a fim de lhe tirar o poder para 
prejudicar a Igreja.  Apresentai ao Altíssimo as nossas orações, para 
que depressa desçam sobre nós as Misericórdias do Senhor. E sujeitai 
a antiga serpente – que não é outro senão o demônio ou satanás – para 
o precipitar encadeado nos abismos, de modo que não possa, nunca 
mais, seduzir as nações. Amém  
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68 - MEU CORAÇÃO É PARA TI , Senhor. (3X) Meu coração é para Ti. 
/: Porque Tu me deste a vida. Porque Tu me deste o existir 

Porque Tu me deste o carinho. Me deste o amor :/ 
2. O Pão e o Vinho são pra Ti, Senhor. (3X)  O Pão e o Vinho são pra Ti. 
3. A minha vida é para Ti, Senhor. (3X)  A minha vida é para Ti. 
 
69 - OS GRÃOS QUE FORMAM A ESPIGA , se unem para serem pão, 
os homens que são Igreja, se unem pela oblação. 

/: Diante do Altar, Senhor. Entendo minha vocação, 
Devo sacrificar, a vida por meu irmão:/  

2. O grão caído na terra só vive se vai morrer, é dando que se recebe, 
morrendo se vai viver. 
 
70 - PÃO E VINHO APRESENTAMOS COM LOUVOR.   
         E pedimos o Teu Reino: Vem, Senhor ! (bis)    
1. Pão e Vinho, repartidos entre irmãos, são o laço da unidade do Teu 
povo. Nossas vidas são também pequenos grãos, que Contigo vão 
formar o homem novo.                                                                                                 
2. Eis aqui a nossa luta, dia-a-dia, pra ganhar com o trabalho nosso 
pão. Mas Tu és o Alimento da Alegria, que dos pobres fortalece o 
coração.                                                   
3. Vem, Senhor, vem caminhar à nossa frente. Vem conosco toda a 
terra transformar, e no mundo libertado e transparente, os irmãos à 
mesma Mesa vão sentar. 
 
71 - FICA SEMPRE; um pouco de perfume, 
nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. 
1 - Dar do pouco que se tem, ao que tem menos ainda,  
enobrece o doador faz sua alma ainda mais linda. 
2 - Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela,  
aos Olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. 
 
72 - UM CORAÇÃO PARA AMAR , pra perdoar e sentir, para chorar e 
sorrir ao me criar Tu me deste. Um coração para sonhar, inquieto e 
sempre a bater, ansioso por entender as coisas que Tu disseste. 
/: Eis o que eu venho Te dar, eis o que eu ponho no  Altar,  
Toma Senhor, que ele é Teu. Meu coração não é meu : / 
2. Quero que o meu coração seja tão cheio de Paz, que não se sinta 
capaz de sentir ódio ou rancor. Quero que a minha oração possa me 
amadurecer, leve-me a compreender as conseqüências do Amor. 
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63 - SENHOR, VOS OFERTAMOS, em súplice oração,                               
/: O cálice com Vinho e na patena o Pão :/  
2. O pão vai converter-se na Carne de Jesus,                                                                      
/: E o vinho será o Sangue, que derramou na Cruz :/  
3. Senhor, Vos damos tudo, nosso pesar e gozo,                                                       
/: Nossa alegria e dores, trabalhos e repouso :/ 
 
64 - SABES, SENHOR , o que temos é tão pouco pra dar.  
Mas este pouco, nós queremos com os irmãos compartilhar. 
1. Queremos nesta hora diante dos irmãos, 
 comprometer a vida, buscando a união.                                                                                          
2. Sabemos que é difícil os bens compartilhar;  
mas com a Tua Graça, Senhor, queremos dar.   
 
65 - QUE PODEREMOS AO SENHOR APRESENTAR,  
quando Seu Filho de presente Ele nos dá?  
1. O infinito do universo, e o sorriso das crianças.  
Nossas lutas e alegrias, nossas dores e esperanças.  
2. Toda flor que desabrocha, toda lágrima que cai,  
o clamor dos pequeninos, todo riso e todo ai.  
 
66 - TEM COMPAIXÃO DESTE POVO , Senhor, necessitado de Paz e 
de Amor. Ele tem fome e precisa viver, se despedires vai desfalecer. 

/:Abençoa este Pão que um menino vai doar! 
Alimente a multidão este Pão que eu ofertar:/ 

2. Muitos de nós poderão ofertar o seu Amor e o povo salvar. Se no 
egoísmo os meus dons retiver, perde o sabor todo o Pão que eu não der. 
3. Nossa resposta o Senhor vai pedir. Tomar o Pão, bendizer, repartir.  
E outra vez Deus vai multiplicar de mão em mão este Pão que eu doar. 
4. Toda fraqueza do irmão que eu notar é o momento de Deus de eu 
salvar. O Seu Milagre vai acontecer e a Alegria no irmão vai nascer. 
 
67 - MUITOS GRÃOS DE TRIGO, se tornaram pão, hoje são Teu corpo, 
ceia e comunhão. Muitos grãos de trigo, se tornaram Pão. 
Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em f ruto e missão. 
Toma, Senhor, nossa vida em ação, para mudá-la em m issão. 
2. Muitos cachos de uva, se tornaram vinho, hoje são Teu Sangue, força 
no caminho. Muitos cachos de uva, se tornaram vinho. 
3. Muitas são as vidas, feitas vocação, hoje oferecidas em consagração. 
Muitas são as vidas, feitas vocação. 
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Exorcismo (de pé):  
Em nome de Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor, com a intercessão da 
Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, de São Miguel Arcanjo, dos Santos 
Apóstolos Pedro e Paulo, e de todos os Santos, apoiados na autoridade 
sagrada da Santa Igreja Católica, nós empreendemos, com confiança, a 
batalha para afastar os ataques e as emboscadas do demônio. Levante-se o 
Senhor e sejam dispersos os Seus inimigos! Fujam diante d’Ele aqueles que 
O odeiam! Desvaneçam como se desvanece o fumo. E como se derrete a 
cera ao fogo, assim pereçam os pecadores diante do Rosto de Deus.  
 

D - Eis a Cruz do Senhor, fugi potências inimigas! 
R - Venceu o Leão da tribo de Judá, o descendente d e Davi. 
 

D  -  Que a Tua Misericórdia, Senhor, seja sobre nós! 
R - Como nós esperamos em Ti, nós te exorcizamos, e spírito 
imundo, potência satânica, invasão do inimigo infer nal, legião, 
reunião ou seita diabólica.  
Em Nome e pela Virtude de Nosso Senhor Jesus Cristo , sejas 
desarraigado e expulso da Igreja de Deus, das almas criadas à Imagem de 

Deus e resgatadas pelo Precioso Sangue do Divino Cordeiro .  Desde 
este momento, não te atrevas mais, pérfida serpente, a enganar o gênero 

humano, perseguir  a Igreja de Deus e sacudir e joeirar, como o trigo, os 

eleitos de Deus . Manda-to o Deus Altíssimo , ao qual, na tua grande 
soberba, presumes ainda ser semelhante. Ele “que deseja que todos os 

homens se salvem e conheçam a Verdade”. Manda-to Deus Pai  Manda-

to Deus Filho  Manda-to Deus Espírito Santo  Manda-to o Cristo, Verbo 

Eterno de Deus feito Carne . Ele que, para salvação da nossa progênie 
perdida por tua inveja, Se humilhou e “tornou obediente até a morte”.(Fil. II, 8)  
 

Ele que edificou a Sua Igreja sobre pedra firme e prometeu que as portas do 
inferno não prevaleceriam jamais contra Ela, querendo permanecer com Ela 

“todos os dias, até o fim do mundo”.  Manda-to o sinal Sagrado da Cruz , e 

a virtude de todos os mistérios da nossa Fé Cristã Manda-to a Poderosa 

Mãe de Deus, a Virgem Maria , que desde o primeiro instante da sua 
Imaculada Conceição, pela Sua humildade esmagou a tua cabeça orgulhosa. 
Manda-to a fé dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo, e dos outros Apóstolos.  
Manda-to o Sangue dos Mártires e a piedosa intercessão de todos os Santos 

e Santas . Então, dragão amaldiçoado e toda a legião diabólica, nós te 

esconjuramos: Pelo Deus  Vivo, pelo Deus  Verdadeiro, pelo Deus  
Santo. Pelo Deus que tanto amou o mundo, que lhe deu Seu único Filho, 
para que quem creia n’Ele não pereça, mas tenha a Vida Eterna.    
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Cessa de enganar as criaturas humanas  e de derramar sobre elas o 
veneno da condenação eterna, Cessa de danificar a Igreja e de armar 
laços à sua liberdade.  Vai-te, satanás, inventor e mestre de enganos, 
inimigo da salvação dos homens.  
 

Cede o lugar a Cristo , em Quem não encontraste nada das tuas obras;  
Cede o lugar à Igreja – Una, Santa, Católica e Apostólica – que o 
próprio Cristo adquiriu com o Seu Sangue.   
 

Humilha-te sob a Poderosa Mão de Deus ; treme e foge à invocação, 
feita por nós, do Santo e terrível Nome de Jesus que faz tremer o 
inferno;  a Quem as Virtudes dos Céus, as Potestades e as Dominações 
estão submissas; e que os Querubins e os Serafins louvam sem cessar 
dizendo: R - Santo, Santo é o Senhor Deus dos Exércitos!   
                                                                                                              

D - Senhor, ouvi a minha oração!   
R - E chegue a Vós o meu clamor!  
                                                              
Oração final (de joelhos): Deus do céu, Deus da terra, Deus dos Anjos, 
Deus dos Arcanjos, Deus dos Patriarcas, Deus dos Profetas, Deus dos 
Apóstolos, Deus dos Mártires, Deus dos confessores, Deus das virgens, 
Deus que tendes o poder de dar a Vida depois da morte, o repouso 
depois do trabalho; porque não há outro Deus senão Vós; e não pode 
haver outro a não ser Vós; o Criador de todas as coisas visíveis e 
invisíveis, cujo Reino não terá fim; com humildade suplicamos que a 
Vossa Gloriosa Majestade se digne livrar-nos poderosamente, e 
guardar-nos sãos e salvos de todo o poder, laço, mentira e malvadez 
dos espíritos infernais. Por Jesus Cristo Nosso Senhor. Amém 
 
D - Dignai-Vos conceder à Vossa Igreja a segurança e a liberdade para 
Vos servir!  R - Nós Vos suplicamos, ouvi-nos, Senhor!  
 

D - Dignai-Vos humilhar os inimigos da Santa Igreja! 
R - Nós Vos suplicamos, escutai-nos, Senhor!        
                    
           (Aspergir com água benta as pessoas e o lugar) 
 

Levante-se Deus,  pela intercessão da Virgem Maria, de São Miguel 
Arcanjo e de toda a Milícia Celeste, sejam dispersos Seus inimigos, e 
fujam de Sua Face todos os que O odeiam.   
 

  Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo . Amém  
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61 - ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA (bis) 
1. Alguém do povo exclama: “Como é grande, oh Senhor!  
Quem Te gerou e alimentou”. Jesus reponde: “Ó mulher, pra Mim é 
feliz, quem soube ouvir a Voz de Deus e tudo guardou”.  
2. Nem todo que diz: “Senhor, Senhor” chega ao Céu, mas só quem 
obedece ao Pai. Jesus se a Igreja louva Tua Mãe, louva a Ti.  
E espera que a conduzas pela estrada onde vais. 
 

5 - OFERTÓRIO 
                                                                       
Assim como o 1º sacerdote do antigo testamento, MELQUIESEDEC 
ofereceu ao Senhor o pão e o vinho (Gn 14,18); assim também Cristo, 
na última ceia, ofereceu ao Pai, o pão e vinho e os transformou em 
Corpo e Sangue Seus; assim também nós oferecemos ao Senhor em 
Sacrifício o Pão e o Vinho para a Glória do nome do Senhor e para o 
nosso bem. Esse Pão e esse Vinho também para nós tornar-se-á Corpo 
e Sangue de Cristo, via de salvação, dons de Vida Eterna.  
 
Devemos ter o cuidado para não confundir o rito do ofertório com as 
ofertas materiais: dinheiro, objetos, alimentos, os quais podem ser 
apresentados ou recolhidos, mas não podem tirar o brilho da 
apresentação do pão e do vinho que serão consagrados em corpo e 
Sangue de Jesus Cristo. 
  
Para que um canto seja considerado como de apresentação das 
ofertas, este deve obrigatoriamente conter as palavras PÃO E VINHO, 
ou deixar implícito que as ofertas que realmente importam são o Pão e 
o  Vinho. 
 
62 - MINHA VIDA TEM SENTIDO , cada vez que eu venho aqui.    
E Te faço o meu pedido, de não me esquecer de Ti. Meu amor é como 
este pão, que era trigo, que alguém plantou, depois colheu.  
E depois, tornou-se salvação e deu mais vida e alimentou o povo Meu.   
/:Eu Te ofereço este Pão, Eu Te ofereço o Meu Amor: /                            
 2. Minha vida tem sentido, cada vez que eu venho aqui.  
E Te faço o meu pedido, de não me esquecer de Ti. Meu amor é como 
este vinho, que era fruto, que alguém plantou, depois colheu.  
E depois encheu-se de carinho e deu mais vida, e saciou o povo Meu.    
/:Eu Te ofereço Vinho e Pão, Eu Te ofereço o Meu Am or:/        
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53 - SHEMA ISRAEL , Adonai elohenu. Adonai, ehad! 
Escuta Israel, o Senhor é nosso Deus. Um é o Senhor! 
 
54 - ESCUTA ISRAEL , Javé Teu Deus vai falar/!  
/Fala Senhor Javé, Israel quer Te escutar!/ 
 
55 - HONRA, GLÓRIA, PODER E LOUVOR, A Jesus, nosso Deus e 
Senhor!  É Ele o Pão que se vai repartir, o Pão da Palavra que vamos 
ouvir. O homem não vive somente de pão, mas de toda Palavra da 
Boca de Deus! 
 
56 - BUSCAI PRIMEIRO O REINO DE DEUS e a sua justiça,  
e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia! Aleluia!  
2. Nem só de Pão o homem viverá, mas de toda Palavra, 
 que procede da Boca de Deus. Aleluia! Aleluia!  
3. Se vos perseguem por causa de Mim não esqueçais o porquê,  
não é o servo maior que o Senhor. Aleluia! Aleluia!   
 
57 - TEU POVO AQUI REUNIDO, procura vida nova.  
Tu és a esperança o Deus que nos consola.  
/: Fala Senhor, fala da Vida.  
Só Tu tens Palavras Eternas queremos ouvir :/  
2 - São tantos os apelos, que vem dos oprimidos,  
Tu és quem liberta, o Deus dos esquecidos! 
 
58 - A ESCRITURA NOS DOIS TESTAMENTOS, é a Palavra inspirada 
por Deus, é o Pai educando Seus filhos, é o Pai revelando-se aos Seus 
/: Nós amamos a Bíblia Sagrada,/ Paternal Testament o de Deus :/   
2. Profecias, exemplos, doutrina, aprendemos, fazei-nos, Senhor, 
conhecer-Vos na Bíblia Sagrada, de que sois principal Escritor. 
 
59 - BENDITA (3X) A PALAVRA DO SENHOR!  
       Bendito (3x) quem a vive com Amor! 
A Palavra de Deus escutai, no Evangelho Jesus vai falar:  
/: A justiça do Reino do Pai, procurai em primeiro lugar :/ 
 
60 - ALELUIA, ALELUIA. A MINH’ALMA ABRIREI 
Aleluia, aleluia. A minh’alma abrirei. 
Aleluia, aleluia. Cristo é meu Rei. (3x) 
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136 - EXORCISMO PARTICULAR 
 

Toda pessoa pode rezar este Exorcismo, fazendo o sinal da cruz com água 
benta. Para os tempos de graves tentações, grandes temores e perturbações, 
nas provações, angústias, desespero e nas decisões importantes. 
 

Em nome de Jesus e em nome de Maria, ordeno-vos, espíritos 
infernais, que vos afasteis de mim e deste lugar. Não vos atrevais a 
tentar-me novamente, nem causar-me prejuízo.   
D - Jesus, Maria e José!    R -  Socorrei-nos!  (3x) 
 

São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate e da malícia e das 
emboscadas dos demônios.  
Santo Anjo da Guarda, preservai-nos de todas as ciladas de espírito 
maligno.  
A bênção de Deus Pai, o Amor de Deus Filho e a Força do Espírito 
Santo permaneçam sempre comigo. A proteção maternal da Rainha do 
Céu, a assistência dos Anjos e a intercessão dos Santos me 
acompanhem por toda a parte e sempre. Amém 
 

Ó Maria, pelo Poder  que Vos concedeu o Eterno Pai,  livrai-me do 
pecado mortal.  Ave Maria... 
Ó Maria, pela Sabedoria  que Vos concedeu o Filho Eterno , livrai-me 
do pecado mortal. Ave Maria... 
Ó Maria, pelo Amor  que Vos outorgou o Espírito Santo , livrai-me do 
pecado mortal. Ave Maria... 
  
137 - ORAÇÃO DE DEFESA CONTRA TODO MAL  
Ó Deus, Criador e defensor do gênero humano, que formastes o 
homem e a mulher à Vossa Imagem, e de modo mais admirável os 
recriastes, pela Graça do batismo, olhai para mim, vosso(a) servo(a), e 
atendei às minhas súplicas. Fazei brilhar no meu coração o esplendor 
da Vossa Glória, para que seja afastado todo o terror, medo e temor, e 
com mente e espírito serenos, eu possa louvar-Vos com os irmãos e 
irmãs na Vossa Igreja. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém 
 
138 - BREVE ORAÇÃO DE VITÓRIA CONTRA SATANÁS 
Deus, autor de Infinita Misericórdia e de todo o bem, para afastar de 
nós o poder do inimigo, quisestes que o Vosso Filho sofresse por nós o 
patíbulo da Cruz. Olhai com bondade para a minha miséria e a minha 
dor, e fazei que, vencido o ataque do inimigo, cumuleis com a Bênção 
da Vossa Graça aquele(a) que renovastes na fonte do batismo. Por 
Cristo, Nosso Senhor. Amém  
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XII - ORAÇÕES DE CURA E LIBERTAÇÃO 
 

139 - INTERCESSÃO DE CONVERSÃO E LIBERTAÇÃO 
 

Senhor, Pai Eterno , em Nome do Teu Filho, Nosso Senhor Jesus 

Cristo , derrubamos, com o Poder do Espírito Santo, todas as 
fortalezas da mentira, engano, escravidão espiritual, presunção e 
orgulho na vida de Teu (Tua) filho (a) ........  
 

Senhor Pai Amoroso , usando a autoridade que nos foi concedida pelo 

Senhor Ressuscitado , vencedor de todo mal e da morte eterna, 
derrubamos as barreiras que se levantam em (.................) contra Teu 
conhecimento e adoração. 
Senhor Pai Justo e Santo , em Nome de Cristo Ressuscitado , único 
Senhor do universo, nós agora expulsamos de .......... todas as trevas e 
influências malignas em todas as áreas do seu ser, assim como todo e 
qualquer domínio que Teu inimigo, Senhor, possa ter sobre (............... )  
Neste instante, pelo Sangue do Senhor Jesus , que está na Sua 
Glória intercedendo por nós, libertamos ......... para que ele viva 
reconciliado Contigo, se converta, confesse seus pecados e seja, 
doravante, Teu (Tua) filho(a) obediente. E agradecemos-Te por isto, 
Senhor. 
Pela autoridade do Nome Onipotente do Senhor Jesus  , eu quebro 
todo poder de satanás sobre a vida de ...., e reclamo sua salvação, cura 
e libertação de todo malefício, macumba, controle mental, insegurança, 
medo, para que "a sua alegria seja perfeita" (João 16, 24) e o Sangue 
Precioso do Senhor Jesus produza em ...... os Frutos do Espírito Santo. 
Santa Maria, Mãe de Deus , roga por este Teu (Tua) filho (a) .... por sua 
conversão, salvação e libertação. Amém e Amém!  Creio em Deus Pai .. 
 
140 -  ORAÇAO DA SERENIDADE 
Senhor, dai-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu 
não posso modificar, coragem para modificar as coisas que eu posso, e 
sabedoria para saber a diferença, vivendo um dia de cada vez, 
aproveitando um momento de cada vez, aceitando as dificuldades como 
um caminho para a paz, indagando, como fez Jesus, a este mundo 
pecador e não como eu teria feito, aceitando que o Senhor tornaria tudo 
correto se eu me submetesse à Sua vontade, e para que eu seja feliz 
nesta vida e plenamente feliz com o Senhor, para sempre, na outra. 
Amém.    
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47 - COMO SÃO BELOS  os pés do Mensageiro que anuncia a Paz. 
Como são belos os pés do Mensageiro que anuncia o Senhor.  
/: Ele vive, Ele reina. Ele é Deus e Senhor :/  
2. O meu Senhor chegou com toda Glória. Vivo Ele está, Ele está. 
Bem junto a nós, Seu Corpo Santo a nos tocar. E vivo eu sei, Ele está. 
 
48 - A NÓS DESCEI, DIVINA LUZ!  (2x)    
       Em nossas almas acendei, /: O Amor, o Amor de Jesus :/  
1. Vós sois a Alma da Igreja, Vós Sois a Vida, sois o Amor  
    Vós sois a Graça benfazeja, que nos irmana no Senhor.  
2. Divino Espírito descei, os corações, vinde inflamar  
    E as nossas almas preparar, para o que Deus nos quer falar. 
 
49 - CONVERTEI-VOS E CREDE NO EVANGELHO,   
       Eis o tempo favorável  (bis) 
1 - Tirarei de vós um coração de pedra,  
E porei em vós um coração de carne! 
2 - Dar-vos-ei o Meu Espírito de Vida,  
Mudarei a escravidão em liberdade! 
3 - Retomai de coração arrependido,  
Porque Deus é compassivo e indulgente! 
 
50 - DEUS VEM FALAR AO CORAÇÃO   
       “Eis que findou a escravidão ” 
Vamos ouvir, Deus vai falar: Aleluia, aleluia, aleluia! 
Quando o Senhor vem conversar, vem como Pai nos libertar 
Novo pensar e nova Luz, traz o Evangelho de Jesus. 
 
51 - PELA PALAVRA DE DEUS, saberemos por onde andar.  
Ela é Luz e Verdade, precisamos acreditar. Cristo me chama,  
Ele é Pastor.  Sabe meu nome, fala Senhor.    
Pela Palavra de Deus, saberemos por onde andar.  
Ela é Luz e Verdade, precisamos acreditar.    
Sei que a resposta vem do meu ser: Quero seguir-Te para viver.    
 
52 – MARIA, GUARDAVAS TUDO, com grande atenção,  
palavras e gestos de Cristo, em Teu coração. 
/:Ensina, Maria, Tua gente a escutar,  
desperta Teus filhos que o Pai quer falar:/  
2. Maria falavas pouco, deixavas falar, aprende-se mais ouvindo, 
aprende-se amar. 
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41 -  É COMO A CHUVA QUE LAVA,   é como o fogo que arrasa.  
Tua Palavra é assim, não passa por mim sem deixar u m sinal . (bis)                                                                                                   
1. Tenho medo de não responder, de fingir que não escutei.  
Tenho medo de ouvir Teu chamado, virar do outro lad o e fingir  
que não sei. (bis)        
                                                                                          
42 – PORQUE ÉS, SENHOR, O CAMINHO, que devemos nós seguir. 
 /: Nós Te damos, hoje e sempre, toda Glória e Louvo r :/  
2. Porque és, Senhor, a Verdade, que devemos aceitar: 
3. Porque és, Senhor, Plena Vida, que devemos nós viver. 
 
43 -  PÕE A SEMENTE NA TERRA , não será em vão.  
        Não te preocupe a colheita, plantas para o irmão. (bis)                                                                 
1. Toda semente é um anseio de frutificar; e todo fruto é uma forma de a 
gente se dar.  
2. Toda palavra é um anseio de comunicar e toda fala é uma forma de a 
gente se dar.  
3.Todo tijolo é um anseio de edificar e toda obra é uma forma de a 
gente se dar. 
 
44 -  EU VIM PARA ESCUTAR   
/:Tua Palavra, Tua palavra, Tua Palavra de Amor:/ 
1. Eu gosto de escutar. 
2. Eu quero entender melhor. 
3. O mundo ainda vai viver. 
 
45 - VAI FALAR NO EVANGELHO, Jesus Cristo, Aleluia! 
Sua Palavra é Alimento que dá Vida, aleluia!                                                    
/:Glória a Ti, Senhor, toda Graça e Louvor :/                                                            
2. A Mensagem da Alegria ouviremos, aleluia! 
De Deus as Maravilhas cantaremos, aleluia! 
 
46 - PALAVRAS SANTAS DO SENHOR , eu gravarei no coração! 2x 
1.Vossa Palavra é uma Luz a iluminar,  
o Vosso povo em marcha alegre para o Pai. 
2.Palavra viva, penetrante e eficaz,  
que nos dá força, Vida, Amor e Santa Paz. 
3.De muitos modos Deus falou aos nossos pais,  
ultimamente por Seu Filho nos falou. 
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141 – ORAÇÃO DE CURA INTERIOR 
Meu Jesus, venho hoje pedir a cura das minhas lembranças; tudo aquilo 
que vivi e ficou guardado no meu inconsciente e que me tem 
atormentado. Tu me conheces e sabes a causa de cada problema que 
trago em meu interior. Vem, Jesus, cura estas lembranças, os 
momentos em que me senti rejeitado, desanimado, ignorado até por 
aqueles que eu mais amava. Cura-me dos sentimentos de ódio, rancor, 
mágoa e falta de perdão e que, muitas vezes, se refletem em meu 
corpo, causando dores e enfermidades físicas. Dos momentos de perigo 
que vivi e me tornaram uma pessoa medrosa e insegura, cura-me, 
Senhor. Ó Senhor, são tantos traumas e marcas que trago em minha 
mente... e só Tu podes me curar! Por isso, Te peço: lava a minha mente 
no Teu Sangue, dá-me a Tua cura e enche-me com a Tua Paz. Desde 
já, eu Te louvo e agradeço, pois creio que estás agindo em mim agora e 
que serei, em Ti, nova criatura. No poder do Teu nome, Jesus! Amém!   
 

142 – ORAÇÃO DE CURA DO CORAÇÃO  
Senhor Jesus, Tu sabes curar os corações feridos e atribulados.  
Te peço  que cures os traumas que provocaram tormento no meu 
coração. Te peço, de modo especial, para curar aqueles que são a 
causa do pecado. 
Permito  que entres em minha vida, cura-me dos traumas físicos que 
me afetaram na tenra idade e aquelas feridas que outros me 
provocaram ao longo da vida. Senhor Jesus, Tu conheces os meus 
problemas, coloco todos eles no Teu Coração de Bom Pastor.  
Te peço , em honra àquela grande chaga aberta em Teu coração, para 
me curar das pequenas feridas que estão no meu. Cura as feridas das 
minhas lembranças, a fim de que nenhuma delas me faça recordar da 
dor, da angústia, da preocupação. Cura, Senhor, todas aquelas feridas 
que, em toda a minha vida, são causas da raiz do pecado. 
Eu desejo perdoar  todas as pessoas que me ofenderam. Cura aquelas 
feridas interiores que me tornaram incapaz de perdoar.  Tu que sabes 
curar os corações aflitos, cura o meu coração. Cura, Senhor, aquelas 
minhas feridas íntimas que são as causas dos males físicos. 
Eu Te ofereço o meu coração: Aceita-o, Senhor, purifica-o e dá-me os 
sentimentos do Teu Divino Coração. Ajuda-me a ser humilde e 
afetuoso. Concede-me, Senhor, a cura da dor que me oprime pela 
morte de pessoas queridas. Faz com que eu possa ter paz e felicidade, 
pela certeza de que Tu és a Ressurreição e a Vida. Faz-me testemunho 
autêntico de Tua Ressurreição, de Tua Vitória sobre o pecado e sobre a 
morte, de Tua presença no meio de nós. Amém.   
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143 - ORAÇÃO DE LIBERTAÇÃO 
Ó Senhor, Tu és Grande, Tu és Deus, Tu és Pai.  Nós Te pedimos que, 
pela intercessão e com o auxílio dos Arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, 
nossos irmãos e irmãs sejam libertados do maligno.  
D - Da angústia, da tristeza, da obsessão.  
R - Nós te pedimos, liberta-os, Senhor. 
Do ódio, da murmuração, da inveja... 
De cada pensamento de suicídio e aborto... 
De cada forma de aprisionamento sexual... 
Da divisão da família, de cada amizade mesquinha... 
De cada forma de malefício, de feitiçaria, de bruxaria e de todos os males.  
 

Oremos: Ó Senhor, que dissestes: “Vá em Paz, eu lhe dou a Minha 
Paz” , pela intercessão da Virgem Maria, concede-lhes estas libertações 
de cada maldição e dá-lhes sempre a Tua Paz. Por Cristo, Nosso 
Senhor. Amém.   
 

144 – ORAÇÃO DE CURA DOS MEDOS 
Senhor Jesus, no poder de Seu nome   Poderosíssimo, ponho um fim, 
agora, a todas as formas de medo em minha árvore genealógica. Tomo 
autoridade sobre todo medo de rejeição e de fracasso. Senhor Jesus, 
na autoridade de Teu Nome, digo NÃO a todo medo de água, de 
multidões, de ficar sozinho, de sair sozinho, de Deus, da morte, de ficar 
no escuro, de deixar a casa, de espaços fechados ou abertos, de falar 
em público, de falar em voz alta, de falar a verdade, de tomar decisões, 
de dirigir, de altura, de voar, de insetos, de assaltos, de estupro, de 
seqüestro, de perder um ente querido, de doenças, de ser humilhado, 
de confiar nas pessoas; a todo medo de sofrimento e da alegria; de um 
modo especial ....  
 

(Diz ao Senhor o teu maior medo, pedindo ao Espírito Santo pra te revelar ) 
 

Senhor, que minha família conheça, em todas as gerações, que não há 
medo no Amor. Que Vosso perfeito Amor encha de tal modo a história  
de minha família, que toda lembrança de medo deixe de existir.  
Eu Te louvo e agradeço, na certeza de ser atendido. Amém!"   
   
"No Amor não há temor. Antes, o perfeito Amor lança fora o temor, 
porque o temor envolve castigo; pois quem teme não é perfeito no Amor." 
  

D - Coração de Maria, consolo dos aflitos. (3x)  
R - Rogai por nós 
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38 - EU LOUVAREI (5X) ao meu Senhor. (bis) 
1 - João viu o número dos redimidos e todos louvavam o Senhor,  
Uns oravam, outros cantavam e todos louvavam o Senhor. 
2 - Todos unidos, alegres cantavam Glória e Louvores ao Senhor ,  
Glória ao Pai, Glória ao Filho, Glória ao Espírito de Amor 
3 - Somos filhos de Ti, Pai Eterno, Tu nos criaste por Amor ,  
Nos Te adoramos, Te bendizemos e todos cantamos Teu Louvor. 
 
39 - GROßER GOTT, WIR LOBEN DICH , Herr, wir preisen deine 
Stärke. Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke. Wie du 
warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. 
2) Alles, was dich preisen kann, Cherubim und Seraphinen, stimmen dir 
ein Loblied an, alle Engel, die dir dienen, rufen dir stets ohne Ruh: 
"Heilig, heilig, heilig!" zu. 
3) Heilig, Herr Gott Zebaoth! Heilig, Herr der Himmelsheere! Starker 
Helfer in der Not! Himmel, Erde, Luft und Meere sind erfüllt von deinem 
Ruhm; alles ist dein Eigentum. 
 
40 – GLÓRIA A DEUS QUE POR AMOR À SUA IMAGEM NOS 
CRIOU. Glória ao Pai, eternamente, que à Vida nos chamou. 
/: Aleluia, aleluia, aleluia, Glória a Deus :/ 
2. Glória a Cristo, imagem viva, Luz de nossos corações.  
Sua vida nos revela verdadeira vocação. 
3. Ao Espírito que anima nosso ser e nosso agir 
Seja dada toda Glória, pela Paz que faz sentir. 
 
 

4 - ACLAMAÇÃO 
 

No Evangelho é o PRÓPRIO CRISTO que nos vem falar a Boa Notícia.  
É por isso que, de pé, na posição de quem ouve o Recado para ir logo 
anunciá-lo, todos nós aclamamos a Cristo que vem anunciar suas 
Palavras de Salvação, cheios de imensa ALEGRIA. 
  
Este canto é o próprio rito de aclamação ao Evangelho, e deve ser 
cantado integralmente. Para que um determinado canto possa ser 
considerado como canto de aclamação ao Evangelho, este deve 
obrigatoriamente conter a palavra ALELUIA, que significa ALEGRIA, 
exceto no tempo da Quaresma, onde este aleluia é omitido, em virtude 
do forte tempo de penitência e contrição. 
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31 - GLÓRIA A DEUS NA IMENSIDÃO ,  
         e paz na terra ao homem nosso irmão!  
Senhor, Deus Pai, criador Onipotente. Senhor, Jesus,  
Unigênito do Pai Senhor, Espírito Santo, Deus Amor! 
 
32 -  GLÓRIA A DEUS NO MAIS ALTO DOS CÉUS.  
1. Glória a Deus nosso Pai, seu Poder nos criou! 
2. Glória a Cristo seu Filho, que nos resgatou! 
3. Glória ao Espírito Santo, que nos confirmou!  
 
33 - GLÓRIA A DEUS NO CÉU,  
         E na terra Paz aos homens.  Glória, Aleluia!  
1- Glória ao Pai, o Criador, Seu Poder nos chamou à Vida. 
2- Glória ao Filho Redentor, Sua Cruz reconciliou-nos. 
3- Glória ao Espírito de Amor, Sua Graça é que nos renova. 
 
34 - GLÓRIA AO PAI, DOS HOMENS , dos Anjos,  
do mundo Criador. Glória A Ti, Senhor! 
2. Glória a Cristo, Filho de Deus, nosso Irmão Redentor.  
3. Glória ao Espírito Santo e Santificador.  
 
35 - GLÓRIA, GLÓRIA, ALELUIA   (3X)  Louvemos o Senhor!  
1. Na beleza do que vemos, Deus nos fala ao coração.  
Tudo canta: Deus é Grande, Deus é Bom e Deus é Pai. É Seu Filho 
Jesus Cristo, quem nos une pelo Amor. Louvemos o Senhor! 
2. Deus nos fez comunidade pra vivermos como irmãos, braços dados, 
todos juntos, caminhamos sem parar, Jesus Cristo vai conosco,  
Ele é jovem como nós. Louvemos o Senhor!   
 
36 - ALELUIA (4x), GLÓRIA AO SENHOR!  (bis) 
1. Glória ao Senhor Nosso Pai, Glória ao Senhor Jesus Cristo,  
Glória ao Espírito Santo, Glória ao Senhor! 
2. Glória à Santíssima Trindade! Glória a Maria, nossa Mãe!  
Glória à Igreja de Deus! Glória ao Senhor! 
 
37 - DEUS IMENSO CRIADOR, do Universo Soberano 
Pai, envia Teu louvor, cá na terra o peito humano. 
/: Grande é Deus no Céu sem fim, canta Arcanjo e Qu erubim.:/ 
2. Santo, Santo, Santo é Deus, brada toda a natureza. 
Céus e terra servos Teus, Te proclamam a Grandeza. 
/: Diz Seu canto triunfal: Deus, só Deus não tem ig ual:/ 
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145 – ORAÇÃO DE  CURA DOS TRAUMAS 
Senhor, coloco-me diante de Ti em atitude de oração. Sei que Tu me 
ouves, penetras e vês. Sei que estou em Ti e que Tua força está em 
mim. Olhe para minha vida, para todos os acontecimentos do meu 
passado. Tu sabes, Senhor, o quanto me custa sofrer por lembranças 
dolorosas e traumas. Sei que Tu não Te alegras com o sofrimento dos 
Teus filhos. Dá-me, Senhor, força e coragem para vencer os momentos 
de desespero e cansaço. Torna-me paciente e compreensivo, simples e 
modesto. Neste momento, ofereço-Te todas as minhas preocupações, 
angústias e sofrimentos, para que eu seja mais digno de Ti.  
 

Liberta-me, no poder do Teu Nome, de todos os traumas (.............) que 
trazem conseqüências à minha vida hoje, até impedindo-me de amar e 
de viver a Tua Palavra. Aceita, Senhor, que eu una meus sofrimentos 
aos sofrimentos do Teu Filho Jesus, que, por amor aos homens, deu a 
Vida no alto da Cruz. E agora eu Te peço, Senhor: ajuda todos os que 
sofrem de distúrbios emocionais, doenças psíquicas, e dai a todos a 
plenitude de Vida que só Tu podes nos conceder. Amém! 
 
146 - ORAÇÃO PELA CURA DA DEPRESSÃO  
“Vem, tu que erras ainda nesse deserto, dizendo: “Procurei o meu 
Redentor, mas não O encontrei”.  Encontra-Me, meu bem-amado, na 
pureza de coração, amando-Me, sem qualquer interesse pessoal. 
Encontra-Me, na Santidade, no abandono que desejo de ti. Encontra-
Me, substituindo o mal com o Amor. Encontra-Me, na simplicidade de 
coração. Não peques mais, deixa de fazer o mal, aprende a fazer o 
bem, procura a justiça, ajuda o oprimido. Que esse deserto e essa 
aridez exultem, que a tua tibieza se inflame numa Chama Ardente, 
renuncia à tua apatia ou indiferença e substitui-a pelo fervor. Faz todas 
essas coisas, a fim de que possas dizer: 
 

“Procurei o meu Redentor e encontrei-O. Estava ao p é de mim a 
todo o momento; mas, na minha escuridão, não conseg ui vê-Lo. 
Oh! Glória a Deus! Bendito seja Nosso Senhor. Como poderei eu 
ter sido assim tão cego? “E Eu Mesmo te lembrarei, depois, que 
conserves e faças verdadeiro Tesouro dos Meus Princ ípios, a fim 
de que possas viver.” 
 

Quem fizer esta oração durante 12 dias, após ter rezado o Terço da 
Misericórdia e, em seguida, fizer uma boa confissão, no momento em que 
receber a Santa Eucaristia na Missa, recitar três vezes: “Jesus eu confio em 
Vós” , alcançará a libertação.   
 

(Rezar a oração de São Miguel Arcanjo) 
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147 - ORAÇÃO CONTRA DEPRESSÃO  
          (Adaptação da Oração de Paulo VI )  
Senhor, eu creio, eu quero crer em Ti. Eu Te louvo pelo Dom da Fé e 
reconheço que estou ainda longe de ter a mesma fé de Abraão e Sara, 
de Tobit, de tantos profetas e reis; e o quanto sonho em experimentar 
também a mesma fé da Virgem Maria. Renova em mim o dom da fé 
recebido no batismo, confirmado na crisma e reanimado em cada 
eucaristia. Que eu viva alicerçado na Tua Palavra e que por ela me 
sinta exortado à fidelidade. Diante de Tua presença, professo que creio, 
mas aumenta a minha fé. Senhor, fazei que a minha fé seja total, sem 
reservas; que ela penetre no meu pensamento e na minha maneira de 
julgar as coisas divinas e as coisas humanas. Senhor, fazei que minha 
fé seja livre, quero aceitar livremente Tua vontade com todas as 
renúncias e deveres que ela comporta.  
 

Senhor, Tu disseste que felizes são os que crêem sem ter visto. Dá-me 
a graça de crer, mesmo nos momentos em que não vejo caminho ou 
solução, reconhecendo que Tu és o caminho e a solução, sempre! 
Senhor, fazei que minha fé seja forte. Que eu possa caminhar sobre 
águas revoltas e em Teu Nome eu possa remover montanhas; dá-me a 
Fé que não vacila, que é garantia de Vida Eterna e que proclama Teu 
poder, agindo, curando e libertando. Que eu não tema a oposição 
daqueles que contestam a fé, a atacam, a recusam e a negam; mas que 
minha fé se fortifique na experiência íntima da verdade, que ela resista 
ao desgaste da crítica, que ela ultrapasse as dificuldades cotidianas.  
 

Dá-me a cada dia a graça de pronunciar Teu nome com a fé que não só 
alimenta minha esperança, mas que já vê acontecer; que é poder. Que 
eu permaneça com os olhos fixos no Teu Coração transpassado, para 
que, Te vendo, eu receba a salvação e a anuncie a todos. Senhor, fazei 
que minha fé seja alegre, que ela dê paz e alegria à minha alma, que 
ela me torne disponível para rezar a Deus e para conversar com os 
irmãos. Senhor, fazei que minha fé seja atuante e que seja também 
uma contínua busca de Ti, um contínuo testemunho, um contínuo 
alimento de esperança. Senhor, fazei que minha fé seja humilde, que 
não se fundamente em meu pensamento, e nem em meu sentimento; 
mas que me submeta sempre ao Espírito Santo, à tradição e à 
autoridade do magistério da Igreja.  
Obrigado, Senhor.  
Creio que estás me renovando e já me sinto fortalecido no corpo, no 
espírito e na alma, porque, como a Virgem Maria, professo "que tudo é 
possível para aquele que crê."   Amém!   
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28 – PERDÃO, SENHOR, Perdão Senhor, perdão Senhor a este 
pecador. 
- Senhor que viestes salvar, os corações arrependidos! 
- Jesus Cristo que viestes chamar, os pecadores humilhados! 
- Senhor que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa! 
 
29 - SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS,  
       Senhor, tende piedade de nós! 
1. Pai de Infinita Bondade, que a Tua Vontade, 
    se faça Verdade no meio de nós! 
2. Senhor Jesus Cristo, piedade, piedade de mim , 
    que não Te obedeci nem segui Tua Voz! 
3. Que Teu Espírito Santo nos mostre o Caminho, 
    de Paz e Justiça, sem ódio e sem dor! 
 
 
 

3 - GLÓRIA 
 
O Hino de Louvor, ou Glória, expressa o Louvor de toda a criatura ao 
Criador, do homem remido ao Salvador e do homem imperfeito ao 
Consolador, relembrando os pontos principais de todo o Mistério de 
nossa salvação em Jesus Cristo. Este canto deve fazer o Verdadeiro 
Louvor, assim como disse São Paulo, o Louvor que glorifica Deus pelo 
que ELE É, e não pelo que Ele faz. 
  
O canto do Glória  é o próprio rito de Hino de Louvor e deve ser cantado 
integralmente. Por isso, para este canto ser considerado corretamente 
como Hino de Louvor, este deve obrigatoriamente conter toda a oração 
do Hino de Louvor:  
 
30- GLÓRIA A DEUS NAS ALTURAS, e Paz na Terra aos homens por 
Ele amados. Senhor Deus, Rei dos Céus, Deus Pai, Todo-poderoso, 
nós Vos louvamos, nós Vos bendizemos, nós Vos adoramos, nós Vos 
glorificamos, nós Vos damos Graças por Vossa Imensa Glória. Senhor 
Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de 
Deus Pai, Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. 
Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que 
estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só Vós sois o Santo. Só 
Vós o Senhor. Só Vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, 
na Glória de Deus Pai. Amém  
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23 - MEU DEUS E MEU TUDO (bis), eu vou rezar!  
         O amor não é amado (bis), eu vou rezar! 
1. Quando as estrelas e o sol a brilhar,  
sentindo a brisa e o vento a soprar. 
2. Quando as flores, o verde a crescer,  
o vento, os pássaros e a água a correr. 
3. Na mão que se estende, no abraço amigo,  
entremos no seu Reino, que é reino só de Amor.  
 
24 - PELOS PECADOS, ERROS PASSADOS , por divisões na Sua 
Igreja ó Jesus.  Senhor,  piedade! Senhor, piedade! Senhor, piedade! 
Piedade de nós (2x)    
2. Quem não Te aceita quem Te rejeita, pode não crer, por ver cristãos 
que vivem mal.  Cristo piedade! Cristo piedade! Cristo piedade, piedade 
de nós  (2x)    
3. Hoje se a vida é tão ferida, deve-se à culpa e à indiferença dos 
cristãos!  Senhor  piedade! Senhor piedade! Senhor piedade! piedade 
de nós (2x)  
  
25 - POR NOSSAS FRAQUEZAS HUMANAS , Senhor, tende piedade. 
       Por nosso injusto egoísmo, Senhor, tende piedade!      
       Por nossa falta de fé e de amor, piedade, piedade S enhor!  
2. Porque não fui solidário, Senhor, tende piedade!  
    Porque fomos indiferentes, Senhor, tende piedade! 
 
26 - PERDOAI-NOS, Ó PAI, AS NOSSAS OFENSAS ,  
       como nós perdoamos a quem nos ofendeu! 
1. Se eu não perdoar a meu irmão,  o Senhor não me dá o Seu perdão. 
Eu não julgo para não ser julgado; perdoando é que serei perdoado. 
2. Ajudai-me, Senhor, a perdoar; e livrai-me de julgar e condenar!  
Vou ficar sempre unido em Comunhão, ao Senhor e também ao meu 
irmão. 
3. Vou levar para a vida a união,  que floresce nesta Santa Comunhão. 
Vivo em Cristo a vida de cristão; sou mensagem de Sua Reconciliação. 
 
27 – PERDÃO SENHOR, POR TER TE OFENDIDO,  
a Teus Pés volto, arrependido.  
Perdão, Senhor, reconheço o meu  pecado.  
Certeza tenho de ser perdoado.  
/: Perdão, Senhor, Senhor Meu Deus, tem Piedade dos  filhos Teus:/  
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148 – ORAÇÃO PARA CURA DA DEPRESSÃO 
Amado Senhor, às vezes sinto-me tão deprimido que não consigo  nem 
rezar. Por favor, liberta-me deste cativeiro. Eu Te agradeço, Senhor, 
pelo Teu poder libertador e, no poderoso Nome de Jesus, expulso de 
mim o maligno espírito de depressão, de ódio, de medo, de auto-
piedade, de opressão, de culpa, de falta de perdão e qualquer outra 
força negativa que tenha investido contra mim. E os amarro e expulso 
em Nome de Jesus.  Senhor, arrebenta todas as cadeias que me 
prendem. Jesus, peço-Te que voltes comigo até o momento em que 
esta depressão me atacou e me libertes das raízes deste mal.  
 

Cura todas as minhas lembranças dolorosas. Enche-me com o Teu 
Amor, com a Tua Paz, com a Tua alegria. Peço-Te que restaures em 
mim a alegria da minha salvação. Senhor Jesus, permite que a alegria 
jorre como um rio das profundezas do meu ser.  
 

Eu Te amo, Jesus, eu Te louvo. Traze ao meu pensamento todas as 
coisas pelas quais posso agradecer-Te. Senhor, ajuda-me a alcançar-
Te e a tocar-Te; a manter meus olhos fixos em Ti, e não nos problemas. 
Eu Te agradeço, Senhor, por me guiares até a saída do vale.  
É em nome de Jesus que suplico. Amém. 
 
149 - ORAÇÃO DE QUEBRA DE MALDIÇÃO 
Senhor Jesus Cristo, creio que Tu és o Filho de Deus e o único caminho 
para Deus, que morreste na Cruz por meus pecados e por mim foste 
ressuscitado dos mortos. Com fundamento no que fizeste por mim, creio 
que as reivindicações de satanás contra mim estão canceladas em Tua 
Cruz. E assim, Senhor Jesus Cristo, eu me submeto a Ti e me 
comprometo a servir-Te e a obedecer-Te.  
 

Nesse envolvimento Contigo, tomo posição contra qualquer força 
maligna das trevas que, de alguma forma, tenha vindo à minha vida, 
quer por meus próprios atos, quer por atos de minha família ou de meus 
antepassados. Onde quer que haja sombra na minha vida, quaisquer 
forças malignas, eu renuncio a elas agora, Senhor. Recuso-me a 
submeter-me a elas por mais tempo, e no nome poderoso de Jesus, o 
Filho de Deus, tomo autoridade sobre todas as forças do mal que me 
atormentam, desligo-me delas e liberto-me totalmente do seu poder.  
 

Invoco o Espírito Santo de Deus a invadir o meu ser e a fazer minha 
libertação e desligamento do mal, inteira e realmente, como somente o 
Espírito de Deus pode fazer. Em nome de Jesus Cristo.  
Amém  
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150 - ORAÇÃO PARA A BÊNÇÃO DO LAR 
Deus, Senhor Nosso, nós Vos adoramos porque sois a Fonte da Vida, a 
Fonte do Amor e da felicidade. Purificai nosso amor de toda inveja, 
ciúme e raivas. Vos agradecemos por todos os dons naturais 
concedidos a cada um em particular, pela família que santificais com os 
sacramentos, que são Vossa presença amorosa e eficiente. 
Dai-nos, ó Pai celeste, a graça de irradiar em nossa casa mais amor e 
compreensão. Fazei que imitemos a família de Nazaré, para sentirmos 
a alegria de Vosso Amor, e sermos Luz neste mundo aflito e confuso. 
Isto Vos pedimos com a intercessão da Sagrada Família, em união com 
o Divino Espírito Santo. Amém  
 

151 – ORAÇÃO “TU REDIMES A MINHA VIDA”  
Te rendo graças Senhor, com todo o coração: Tens ouvido as palavras 
de minha boca. A Ti canto diante de Teus Anjos, prostro-me  para Teu 
Templo Santo. Rendo graças ao Teu nome, pela Tua fidelidade e a Tua 
Misericórdia. Rendo-me à Tua promessa, tamanha a minha confiança. 
 

No dia em que eu O invoquei, me respondeu, colocando em mim força. 
Te louvarão, Senhor, todos os reis da Terra, quando ouvirem as 
palavras de Tua boca. Cantaremos as maneiras do Senhor, porque 
grande é a Glória do Senhor. Excelso é o Senhor que guarda os 
humildes dos arrogantes, mantendo-os distantes.   
 

Se caminho em meio às desventuras, Tu me guardas a vida; contra a 
ira dos meus inimigos estende a Mão, e a Tua direita me salva. O 
Senhor completará em mim a Tua obra. Senhor, a Tua bondade dura 
eternamente: Não abandones a obra de Tuas mãos. Amém  
 

152 - ORAÇÃO DA MINHA VIDA 
Eu Te agradeço, Senhor, pelas vezes em que eu me perdi, e o Senhor 
me achou. Pelos erros que eu cometi, e o Senhor me perdoou, pelas 
vezes em que me entristeci, e o Senhor me alegrou, pelas lágrimas que 
derramei, e o Senhor me enxugou. Eu Te agradeço, Senhor, pelas 
vezes em que me enfureci, e o Senhor me acalmou, Pelas as vezes em 
que Te ofendi, e o Senhor me relevou, nos momentos em que me 
afastei, e o Senhor me encontrou, pelas vezes em que eu quase caí, e o 
Senhor me salvou. Eu Te agradeço, por esta chance, de ir em frente, de 
ser feliz, humildemente, eu Te agradeço, por estar vivo, por existir, eu 
Te agradeço, pela esperança, que me dá forças de prosseguir, por vir 
comigo, no meu caminho, e, neste instante, estar aqui, humildemente 
mais uma vez eu Te agradeço, por estar vivo, por existir. Amém  
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2 - ATO PENITENCIAL 
 

O Ato Penitencial, também conhecido na liturgia como Kyrie eleison, 
pode ser comparado a um capacho posto à entrada de um recinto. 
Assim como limpamos a sujeira da sola do calçado, semelhantemente, 
no Ato Penitencial, recebemos o perdão de todos os pecados veniais : 
Que são fruto da impureza adquirida no dia-a-dia, que nos torna 
indignos de participar do banquete da eucaristia.  
 
Os pecados mortais exigem o sacramento da confissão . 
 
O canto do Ato Penitencial é o próprio rito desse Ato Penitencial, e deve 
ser cantado integralmente, devendo obrigatoriamente conter as frases: 
SENHOR, PIEDADE (ou Kyrie eleison) e CRISTO, PIEDADE (ou 
Christe eleison).  
 

Caso contrário, o canto estará liturgicamente errado. 
 
19 - CONFESSEMOS OS NOSSOS PECADOS 
Confesso a Deus Todo Poderoso, e a vós irmãos e irmãs, que pequei 
muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha 
culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos Anjos e a 
todos os Santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim, a Deus, 
Nosso Senhor. 
 
20 – SENHOR, TENDE PIEDADE E PERDOAI A NOSSA CULPA.  
/: E perdoai a nossa culpa, porque nós somos Vosso povo,  
   que vem pedir Vosso perdão:/ 
2 - Cristo, tende piedade e perdoai a nossa culpa. 
3 - Senhor, tende piedade e perdoai a nossa culpa.    
 

21 - SENHOR QUE VIESTES SALVAR,  os corações arrependidos:  
/:Piedade, piedade, piedade de nós!:/  
2. Ó Cristo que viestes chamar, os pecadores humilhados:  
3. Senhor que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa: 
 

22 - SENHOR, EU ESTOU AQUI, venho Te pedir piedade de mim. 
Senhor eu estou aqui, venho Te pedir piedade de mim.  
Senhor, estamos aqui, vimos Te pedir piedade de nós.  
Senhor, estamos aqui, vimos Te pedir piedade de nós.  
“Pieda...de, pieda...de, pieda...de de nós.”  
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15 - AGORA  É  TEMPO  DE SER IGREJA,   
       caminhar juntos, participar. 
1.  Somos povo escolhido, e na fronte assinalados,  
com o Nome do Senhor, que caminha  ao nosso lado. 
2. Somos povo em missão, já é tempo de partir,  
é o Senhor que nos envia,  em Seu Nome a servir. 
3.  Somos povo esperança, vamos juntos planejar,  
ser Igreja a  serviço,  e a fé testemunhar. 
4.  Somos povo a caminho, construindo em mutirão,  
Nova terra, Novo Reino, de fraterna comunhão. 
 
16 - JESUS CRISTO, ONTEM, HOJE E SEMPRE !  
          Ontem, hoje e sempre, aleluia! (bis) 
1. Ele é a imagem do Deus invisível, o Primogênito da criação.  
Tudo o que existe foi Nele criado, Nele encontramos a redenção. 
2. Ele é a Cabeça da Igreja, seu corpo, o Primogênito entre os mortais. 
Que nele habite a vida mais plena, foi do agrado do Nosso Pai. 
3. Reconciliou todas as criaturas, dando-nos Paz pelo Sangue da Cruz. 
Deus nos tirou do império das trevas e nos chamou a viver na Luz. 
 
17 - PASTOR DO POVO SANTO , Senhor vieste ser.  
Enxugas o meu pranto, renovas meu viver.  
/: Ouvi Tu me dizeres, que eras meu Pastor,  
deixei meus afazeres, pra Te seguir Senhor: /.  
2 - Aclaras minha vida, com a Luz do Teu Olhar.  
A Tua Mão erguida, conduz meu caminhar. 
3 - Seguindo o Teu Caminho, meus passos firmes vão.  
Não ando mais sozinho, nem sofro solidão. 
 
18 - VÓS SOIS MEU PASTOR,  ó Senhor,  
         nada me faltará se me conduzis. 
1 - Em verdes pastagens feliz eu descansei,  
em Vossas Águas Puras eu me desalterei. 
2 - No vale das sombras o mal é vão temer.  
Se Vos tenho a meu lado, por que desfalecer? 
3 - Pusestes minha mesa para o festim real.  
Ungistes-me a cabeça, com Óleo Divinal. 
4 - Transborda em minha taça um Misterioso Vinho,  
consolo e alimento ao longo do caminho. 
5 - A Luz e a Graça Vossa sem fim me seguirão,  
e os Céus em recompensa, um dia me darão. 
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153 – ORAÇÃO “FICA COMIGO SENHOR!” 
Fica comigo, Senhor, neste dia. Permanece para que eu posso adorar-
Te, louvar-Te e render-Te graças por zelar por mim enquanto durmo. 
Por fazer chover do Céu a Tua Misericórdia ao mundo. Por socorrer, em 
todos os Tabernáculos da terra, àquelas Almas Benditas que sofreram 
no Purgatório a  longa noite de dor e de piedade. Fica comigo, Senhor,  
para afastar a Justa Ira de Deus de nossa cidade, que atraiu a vingança 
do Céu, com as densas nuvens de vícios e crimes. Fica comigo, 
Senhor, para cuidar dos inocentes, para sustentá-los no sofrimento, 
para levantá-los nas quedas, para deter o poder de satanás, para 
impedir o pecado. Fica comigo, Senhor, para confortar as lágrimas que 
sofremos; para abençoar as lágrimas dos que estão prostrados em um 
leito de dor; para receber nos braços da Tua Misericórdia, os milhares 
de almas que se apresentarem diante de Ti, para serem julgadas. Ó 
Bom Pastor, fica com Teu pecador, defende-o dos perigos que o 
cercam e o ameaçam, sobretudo, fica com as lágrimas que sofremos e 
com os agonizantes. Dá-me uma noite tranqüila e uma morte serena. Ó 
Pai Misericordioso, sê favorável a todos os Teus filhos, até os últimos 
instantes da vida, para que, sem temor, possamos nos apresentar 
diante de Ti, para este julgamento. Amém. 
 
154 - ORAÇÃO AO ESPÍRITO DO SENHOR 
Espírito do Senhor, Espírito de Deus Pai e Filho e Espírito Santo, 
Santíssima Trindade, Virgem Imaculada, Anjos, Arcanjos e Santos do 
Paraíso, vinde até mim. Edifica-me, Senhor, modela-me, enche-me de 
Ti, usa-me. Expulsa de mim toda a força do mal, aniquila-a, destrói-a,  
para que eu possa estar bem e operar o bem. Expulsa de mim os 
malefícios, a feitiçaria, a magia negra, a missa negra, os trabalhos, as 
amarrações, as maldições, o mau-olhado; a infestação diabólica, a 
possessão diabólica, a obsessão diabólica; tudo o que é mal, pecado, 
inveja, ciúmes, perfídia; o mal físico, psíquico, moral, espiritual, 
diabólico. Queima todos estes males no inferno, para que não possam 
mais me tocar e a nenhuma criatura do mundo.  Ordeno e comando, 
com a Força de Deus Onipotente, em nome do Salvador Jesus Cristo, 
por intercessão da Virgem Imaculada, a todos os espíritos imundos, a 
toda presença que me molestou, de saírem imediatamente, de saírem 
definitivamente, e de ficarem eternamente no inferno, presos por São 
Miguel Arcanjo, São Gabriel, nossos Anjos Protetores, pisados sob o 
calcanhar da Imaculada Virgem Santíssima.  
Amém  
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155 – ORAÇÃO “TE AGRADEÇO, SENHOR” 
Ó Senhor, o mal tem batido na porta da minha vida, tem atrapalhado o 
meu trabalho e me mandado a  um “outro mundo”, o mundo das 
enfermidades. Uma experiência dura, Senhor, uma realidade difícil de 
aceitar. Apesar de tudo, Senhor, Te agradeço por minha enfermidade. 
Ela tem feito tocar com as mãos a fragilidade e a precariedade da vida, 
libertando-me de tantas ilusões. Agora vejo tudo com diferentes olhos.  
 

Aquilo que fui e que sou não me pertence. Tu és o Dono. Descobri o 
que quer dizer “depender” , ter necessidade de tudo e de todos, não 
poder fazer nada sozinho. Provei a solidariedade, a  angústia, o 
desespero, mas também o afeto, o amor, a amizade de tantas pessoas. 
Senhor, também me é difícil dizer: “Seja feita a Tua Vontade !”.  
Te peço: Abençoa todas as pessoas que cuidam de mim e sofrem 
comigo. E, se possível, traze a cura a mim e aos outros.  Amém 
 
 

156 – ORAÇÃO “DÁ-ME SAÚDE”: Ó Deus Onipotente, fonte da 
Vida e remédio de todos os males, dá-me a segurança da Tua presença, 
para que eu possa ter confiança somente em Ti. Para que, envolto do Teu 
Amor  e da Tua potência, possa receber a cura e a salvação, segundo a 
Tua livre Vontade. Transforma as minhas dores: somente Tu és a minha 
força. Obrigado, Senhor, por estar comigo. 
Amém.   
 
157 - ORAÇÃO POR UMA CRIANÇA ABORTADA  
Louvado seja Deus por Seu Amor bondoso, que vai além da nossa 
compreensão. Por Seu Amor que concebeu você, uma criança perfeita, 
bela, única e plena. Por Seu Amor que ansiava compartilhar com você 
as maravilhas da criação. Por Seu Amor que esperou o momento certo, 
os pais certos, esperou por você. Mas algo aconteceu antes de você 
nascer. O pecado deste mundo investiu contra tua pequena vida. 
enfraquecendo, ofuscando tua pequena centelha brilhante.  
 

Deus tinha que decidir o caminho de mais amor. Curá-la nesta vida, e 
deixar que você nascesse, ou chamá-la para Ele, para segurá-la em 
Seus braços e curá-la com um beijo. É difícil para nós compreender por 
que Deus curou você da maneira que o fez. Muitas vezes desejamos 
que você estivesse aqui, que não tivesse morrido tão cedo. Então, por 
favor, peça que Jesus nos ajude a ver você através dos olhos Dele, 
perfeito, livre e feliz, brincando ao lado de Jesus.  Amém     
 

Ave Maria...  
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11 - QUEM É QUE VAI?  Quem é que vai? Quem é que vai nesta Barca 
de Jesus? Quem é que vai? 
1 - Tem muita gente, esperando por você, a caminhar, esperando por 
você, todos cantando, esperando por você, juntos com Jesus, esperando 
por você.  
2 -  E tem lugar, esperando por você, para sentar, esperando por você, 
a barca está, esperando por você, para partir, esperando por você. 
3 - Jesus está, esperando por você, com um sorriso, esperando por 
você, a caminhar, esperando por você, com a multidão, esperando por 
você. 
 
12 - SENHOR MEU DEUS, quando eu maravilhado, fico a pensar nas 
obras de Tuas Mãos. No Céu azul de estrelas pontilhado o Teu Poder 
mostrando a criação. 

/: Então minh’alma canta a Ti, Senhor. 
     Quão Grande és Tu! Quão Grande és Tu :/ 

2. Quando eu medito em Teu Amor tão Grande, Teu Filho dando ao 
mundo pra salvar. Na Cruz vertendo o Teu Precioso Sangue, minh’alma 
pode assim  purificar. 
3. Quando enfim, Jesus vier em Glória e ao Lar Celeste então me 
transportar. Te adorarei, prostrado e para sempre: Quão Grande és Tu, 
meu Deus, hei de cantar.                                                        
 
13 - EIS O TEMPO DE CONVERSÃO, eis o Dia da Salvação. 
Ao Pai voltemos, juntos andemos. Eis o tempo de conversão!  
 

1. Os Caminhos do Senhor são Verdade, são Amor. Dirigi os passos 
meus, em Vós espero, ó Senhor. Ele guia ao Bom Caminho quem errou 
e quer voltar. Ele é Bom, Fiel e Justo, Ele busca e vem salvar. 
 

2. Viverei com o Senhor, Ele é o meu sustento. Eu confio mesmo 
quando minha dor não mais agüento. Tem valor aos olhos Seus, meu 
sofrer e meu morrer. Libertai o Vosso servo e fazei-o reviver. 
 
14 - ALEGRES VAMOS, vamos à Casa do Pai e na alegria cantar Seu 
louvor. Em Sua Casa somos felizes, participamos da Ceia do Amor. 
 

1 - A Alegria nos vem do Senhor, Seu Amor nos conduz pela mão.  
Ele é Luz que ilumina o Seu povo, com segurança lhe dá Salvação. 
 

2 - O Senhor nos concede os Seus Bens, nos convida à Sua Mesa 
sentar. E partilha conosco o Seu Pão. Somos irmãos ao redor desse 
Altar. 
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06 - ME CHAMASTE PARA CAMINHAR NA VIDA CONTIGO , decidi 
para sempre  seguir-Te, não olhar para trás.  Me puseste uma brasa no 
peito e  uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de Ti. 
/:Te amarei Senhor, Te amarei Senhor,  Eu só encont ro a Paz e a  
Alegria bem perto de Ti :/      
2. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem  resposta. Eu pensei  
esconder-me bem longe de Ti,  mas Tua Força venceu e afinal eu fiquei 
seduzido.  É difícil agora viver sem Saudades de Ti. 
 
07 -  SENHOR, SE TU ME CHAMAS, eu quero Te ouvir.  
Se queres que eu Te siga,  respondo: "Eis-me aqui"!  (bis)   
 

1. Profetas Te ouviram e seguiram Tua voz. Andaram mundo afora e 
pregaram sem temor. Seus passos Tu firmaste, sustentando seu vigor. 
Profeta, Tu me chamas. Vê, Senhor, aqui estou.   
 

2. Nos passos de Teu Filho toda a Igreja também vai, seguindo Teu 
chamado de ser Santa qual Jesus. Apóstolos e mártires se deram sem 
medir. Apóstolo, me chamas. Vê, Senhor, estou aqui. 
 
08 - O POVO DE DEUS, no deserto andava, mas à Sua frente alguém 
caminhava. O povo de Deus era rico em nada, só tinha esperança e o 
pó da estrada. 
Também sou Teu povo, Senhor, e estou nessa estrada.  
Somente a Tua Graça me basta e mais nada. (bis) 
2. O povo de Deus, também vacilava, às vezes custava a crer no Amor. 
O povo de Deus, chorando rezava, pedia perdão, e recomeçava. 
 
09 - JESUS CRISTO É O SENHOR, o Senhor, o Senhor!  
         Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Ti, Senh or! 
1. /:Da minha vida Ele é o Senhor:/  (3X)      Glória a Ti, Senhor! 
2. /:Do meu passado Ele é o Senhor!:/ (3x)   Glória a Ti, Senhor! 
3. /:Do meu futuro Ele é o Senhor!:/  (3x)      Glória a Ti, Senhor! 
4. /:Do mundo inteiro Ele é o Senhor!:/ (3x)   Glória a Ti, Senhor! 
                                 
10 – SENHOR, QUEM ENTRARÁ,  no Santuário pra Te louvar (2x). 
Quem tem as mãos limpas, e o coração puro, quem não é vaidoso e 
sabe amar. 
2 - Senhor, eu quero entrar no Santuário pra Te louvar (2x). Ó dá-me 
mãos limpas, e um coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. 
3 - Senhor, já posso entrar no Santuário pra Te louvar (2x). Teu Sangue 
me lava, Teu Fogo me queima, o Espírito Santo inunda meu ser. 
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XIII – ROSÁRIOS DIVERSOS 
 
158 - O SANTO ROSÁRIO DE MARIA 
 
ORAÇÃO: Ó Rosário bendito de Maria, doce cadeia que nos prende a 
Deus, vínculo de Amor que nos une aos Anjos, torre de salvação contra 
os assaltos do inferno, porto seguro no naufrágio geral, não Te 
deixaremos nunca mais. Serás o nosso conforto na hora da agonia. 
Seja para Ti o último beijo da vida que se apaga. E a última palavra de 
nossos lábios há de ser o Teu Nome Suave, ó Rainha do Rosário, ó 
nossa Mãe querida, ó refúgio dos pecadores, ó Soberana consoladora 
dos tristes. Sê Bendita em todo lado, hoje e sempre, na terra e no céu. 
Amém  
 
Oferecimento : Divino Jesus, nós Vos oferecemos este Rosário que 
vamos rezar, meditando nos Mistérios da nossa Redenção. Concedei-
nos, por intercessão da Virgem Maria, a Quem nos dirigimos, as 
virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo, e a graça de 
ganharmos as indulgências desta santa devoção.     
 
Oração: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos Vossos fiéis, e 
acendei neles o fogo do Vosso Amor. Enviai, Senhor, o Vosso Espírito, 
e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes 
os corações dos Vossos fiéis, com a Luz do Espírito Santo, fazei que 
apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e 
gozemos sempre da Sua consolação, por Cristo Nosso Senhor. Amém   
Creio em Deus Pai.... Pai-Nosso...  
          

D – Ó Deus, vinde em nosso auxílio! 
R – Senhor, socorrei-nos e salvai-nos!  (Ave-Maria 3x)  
 

1. Mistérios Gozosos 
1º. Anunciação a Nª Sª pelo Anjo Gabriel de que seria a Mãe de Deus. 
2º. Visita de Nossa Senhora à Sua prima Santa Isabel. 
3º. O Nascimento de Jesus na pobre gruta de Belém. 
4º. A apresentação de Jesus e Nossa Senhora no Templo. 
5º. A perda e o feliz encontro do Menino Jesus no Templo. 
 
Glória ao Pai..... 
Ó meu Jesus, perdoai-nos..... 
Jesus, protege e salva os não nascidos! 
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Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira, as graças eficazes 
da Vossa Chama de Amor, agora e na hora da nossa morte. Amém 
 
Eterno Pai , ofereço-Vos o Preciosíssimo Sangue de Vosso Divino Filho 
Jesus, em união com todas as Santas Missas que hoje são celebradas 
em todo o mundo, por todas as santas Almas do Purgatório e da 
Mansão Pagã, pelos pecadores em todos os lugares, pelos pecadores 
na Igreja Católica, pelos pecadores em todas as outras Igrejas, pelos de 
minha casa, meus vizinhos.  Amém!   
 

2. Mistérios Luminosos 
1º. O batismo de Jesus no Rio Jordão. 
2º. 1º milagre de Jesus nas Bodas de Caná, a pedido de Nª Senhora. 
3º. O anúncio do Reino de Deus e o convite à conversão. 
4º. A Transfiguração de Jesus no Monte Tabor. 
5º. A Instituição da Santíssima Eucaristia. 
 

3. Mistérios Dolorosos 
1º.  A oração e a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. 
2º.  A flagelação de Jesus atado a uma coluna. 
3º.  A coroação de espinhos de Jesus. 
4º.  Jesus carregando a pesada Cruz ao Calvário. 
5º.  A crucificação e morte de Jesus na Cruz. 
 

4. Mistérios Gloriosos 
1º. A Ressurreição de Jesus. 
2º. A Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo aos Céus. 
3º. A descida do E. Santo sobre os apóstolos, por intercessão de Maria.  
4º. Assunção de Nª Sª aos Céus levada pelos anjos, em corpo e alma. 
5º. A coroação de Nª Senhora, como Rainha do Céu e da Terra. 
 

Agradecimento  
Infinitas Graças Vos damos Soberana Rainha, pelos benefícios que 
todos os dias recebemos de Vossas mãos liberais. Dignai-Vos, agora e 
para sempre, tomar-nos sob a Vossa poderosa proteção e amparo, e 
para mais Vos obrigar Vos saudamos com uma Salve Rainha. 
Salve Rainha...  
 
Nas intenções do Sumo Pontífice e para alcançar as indulgências 
aplicáveis às Santas Almas do Purgatório.  
 
Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai. 
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1 - CANTOS DE ENTRADA 

 
Deus caminha ao nosso encontro:  esse é o sentido da procissão de 
entrada. Em diversas passagens bíblicas, vemos o povo de Deus 
caminhar, seja em busca da terra prometida, seja em busca da 
libertação, seja a caminho de Jerusalém, seja ao encontro de Jesus.  
 
É por isso que, de pé, aclamamos a Cristo, na presença do sacerdote, 
que vem ao nosso encontro, com toda Sua Majestade, Seu Poder e Sua 
Autoridade, para celebrarmos juntos os Mistérios do Sacrifício da Missa. 
 
Para que um canto seja corretamente considerado canto de entrada, 
este deve expressar a alegria de estarmos reunidos para celebrar os 
Mistérios de nossa Salvação.  
 
Deve trazer os temas do tempo do Ano litúrgico em que estiver a Igreja 
 
02 - EM NOME DO PAI e em nome do Filho e em nome do Espírito 
Santo estamos aqui . (bis) - Para louvar e agradecer, bendizer e 
adorar, estamos aqui, Senhor, ao Teu dispor. Para louvar e agradecer, 
bendizer, adorar,Te aclamar, Deus Trino de Amor. 
 
03 - COM A IGREJA SUBIREMOS,   ao Altar do Senhor.  Toda a Igreja 
aqui está, para o encontro com Deus. Ele mesmo o marcou, para nós, 
filhos Seus. Com a Igreja subiremos, ao altar do Senhor.                                                                                                          
2. Entre nós e o Pai Santo, está Jesus, nosso irmão. Mediador, 
sacerdote, nosso ponto de união. Com a Igreja subiremos, ao Altar do 
Senhor.      
                                                                                                                             
04 - Ó PAI, SOMOS NÓS O POVO ELEITO,  que Cristo veio reunir (2x)  
1. Pra viver da Sua Vida, aleluia! O Senhor nos enviou, aleluia! 
2. Pra anunciar o Evangelho, aleluia! O Senhor nos enviou, aleluia! 
3.  Pra construir um mundo novo, aleluia! O Senhor nos enviou, aleluia!                       
 
05 - ABRE SENHOR, OS MEUS LÁBIOS, pois quero entoar 
 a canção. Que vem da Fonte da Vida. E toma o meu coração.                                                                                             
 /: Abre, Senhor, os meus lábios e toma o meu coraçã o :/                     
2. Tu és Rochedo que salva, Nas águas do mar desta vida.                
     É Teu o abismo profundo. É Tua a montanha  infinita.      
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HINOS E CANTOS 
 

Quem preside o ato litúrgico é o próprio Cristo, que Se une a nós e Se 
oferece a Si mesmo e ao Pai, em nosso favor.  
 
O sacerdote, após vestir-se para celebrar a missa, já não é mais ele 
mesmo que está ali, mas o PRÓPRIO CRISTO!   
 
Independente dos méritos do sacerdote, apesar de seus pecados, é o 
PRÓPRIO Cristo quem celebra a Santa Missa! Cristo faz do padre um 
instrumento a Seu Serviço, pois isto independe da nossa condição de 
pecadores, independe de nossas limitações, independe de nosso 
estado físico, mental, espiritual: é o Poder de Deus que vem até nós e 
nos faz conduzir ao Pai.  
 
E o que o padre consagrar é Verdadeiramente o Corpo de Cristo, 
mesmo que os fiéis não tenham fé, mesmo que o padre não tenha fé, 
mesmo que todos duvidem, pois a realização desse milagre não está 
condicionada à nossa fé, à nossa natureza humana: vem de Deus, é 
Sacramento ordenado por Cristo: “Fazei isto em memória de mim...”   
 
 
Esta música do Pe. Zezinho inspirou o Projeto Cidad ãos do Infinito 
 
 
01 - CIDADÃO DO INFINITO  (Pe.Zezinho) 
  

1. Por escutar uma voz que disse, que faltava gente pra semear. 
Deixei meu lar e saí sorrindo, e assobiando pra não chorar. 
Fui me alistar entre os operários, que deixam tudo pra te levar. 
/:E fui lutar por um mundo novo, não tenho lar mas ganhei um povo.:/ 
 

/:Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito , 
E levo a Paz no meu caminho, no meu caminho, no meu  caminho:/ 
 

2. Eu procurei semear a Paz, e onde fui andando falei de Deus, 
Abençoei quem fez pouco caso, e espalhou cizânia onde eu semeei. 
Não aceitei condecoração, por haver buscado um país irmão, 
/:Vou semeando por entre o povo, e vou sonhando este mundo novo.:/ 
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159 - COROINHA DE NOSSA SENHORA 
D - Permiti que Vos louve, Virgem Santíssima. 
R - Dai-nos força contra os Vossos inimigos  
 

COROA DE EXCELÊNCIA : Pai Nosso. Ave Maria. 
1 - Bem-aventurada sois Vós, Virgem Maria, que trouxestes em Vosso 
seio o Senhor, Criador do mundo. Destes à luz a Quem Vos formou, e 
permaneceis Virgem eternamente - Alegrai-Vos, Virgem Maria.   
R - Alegrai-Vos mil vezes.     Ave Maria... 
2 - Santa e imaculada virgindade, não sei com que louvores Vos possa 
exaltar, pois Aquele que os Céus não puderam conter, Vós O trouxestes 
em Vossas entranhas -  Alegrai-Vos, Virgem Maria.  
R - Alegrai-Vos mil vezes.    Ave Maria... 
3 - Sois toda formosa, Virgem Maria, e em Vós não há pecado original - 
Alegrai-Vos, Virgem Maria.    
R - Alegrai-Vos mil vezes.    Ave Maria... 
4 - As Vossas prendas, ó Virgem Maria, são mais numerosas que as 
estrelas do céu - Alegrai-Vos, Virgem Maria.  
R - Alegrai-Vos mil vezes.    Glória ao Pai.  
 

COROA DE PODER: Pai Nosso. Ave Maria. 
5 - Glória a Vós, Imperatriz do Céu, conduzi-nos Convosco aos gozos do 
Paraíso - Alegrai-Vos, Virgem Maria.  
R - Alegrai-Vos mil vezes .    Ave Maria... 
6 - Glória a Vós, Tesoureira das Graças do Senhor, dai-nos parte no 
Vosso Tesouro -  Alegrai-Vos, Virgem Maria.  
R - Alegrai-Vos mil vezes.     Ave Maria... 
7 - Glória a Vós, Medianeira entre Deus e os homens, tornai-nos 
propício o Todo-Poderoso -  Alegrai-Vos, Virgem Maria.  
R - Alegrai-Vos mil vezes.     Ave Maria... 
8 - Glória a Vós, que esmagais as heresias e o demônio, sede nossa 
Guia Piedosa -  Alegrai-Vos, Virgem Maria.  
R - Alegrai-Vos mil vezes.     Glória ao Pai... 
 

COROA DE BONDADE : Pai Nosso. Ave Maria. 
9 - Glória a Vós, refúgio dos pecadores, intercedei por nós junto do 
Senhor -  Alegrai-Vos, Virgem Maria.  
R - Alegrai-Vos mil vezes.     Ave Maria... 
10 - Glória a Vós, Mãe dos órfãos, fazei que nos seja propício o Pai 
Todo-Poderoso -  Alegrai-Vos, Virgem Maria.   
R - Alegrai-Vos mil vezes .    Ave Maria... 
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11 - Glória a Vós, alegria dos justos, levai-nos Convosco às alegrias do 
Céu - Alegrai-Vos, Virgem Maria.  
R - Alegrai-Vos mil vezes.    Ave Maria... 
12 - Glória a Vós, solícita auxiliadora na vida e na morte, conduzi-nos 
Convosco para o Reino do Céu - Alegrai-Vos, Virgem Maria.  
R - Alegrai-Vos mil vezes.   Glória ao Pai. 
 
Oração: Ave Maria Filha de Deus Pai, Ave Maria, Mãe de Deus Filho; 
Ave Maria, esposa do Espírito Santo; Ave Maria, templo da Santíssima 
Trindade; Ave Maria, Senhora minha, meu Bem, meu Amor, Rainha do 
meu coração, Mãe, vida, doçura e esperança minha muito querida, 
coração meu e minha alma. Sou todo Vosso e tudo o que possuo é 
Vosso, ó Virgem sobre todas bendita. Venha, pois, a mim a Vossa 
Alma, para engrandecer o Senhor; venha a mim o Vosso Espírito, para 
rejubilar em Deus.  
 

Colocai-Vos, ó Virgem Fiel, como selo sobre o meu coração, para que, 
em Vós e por Vós, seja eu achado fiel a Deus. Permiti, ó Mãe de 
Misericórdia, que eu pertença ao número daqueles que amais, ensinais, 
guiais, protegeis e sustentais como filhos. Fazei que, por amor a Vós, 
despreze todas as consolações da terra e procure sempre as 
consolações do Céu, até que, para Glória do Pai, Jesus Cristo, Vosso 
Filho, eu seja formado pelo Espírito Santo, Vosso esposo fidelíssimo, e 
por Vós, sua fidelíssima esposa. Assim seja.   
 

À Vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus; não desprezeis as 
nossas súplicas em nossas necessidades; mas livrai-nos sempre de 
todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém 
 
160 - COROA DE GLÓRIAS DA VIRGEM MARIA 
 

Creio, Pai Nosso, Ave Maria, Glória. 
1. Bendizemos-Te, Santíssima Virgem , pela Tua Imaculada 
Conceição! Livra-nos de todo o pecado e guarda o nosso coração para 
Deus. (Ave Maria).  
2. Bendizemos-Te, Santíssima Virgem , pela Tua virgindade perpétua! 
Por esse mérito, conserva a nossa alma pura e casta, para nela receber 
Jesus e a Ti. (Ave Maria). 
3. Bendizemos-Te, Santíssima Virgem , pela Tua maternidade divina! 
És a Mãe Santa do Deus Altíssimo. Concede-nos a graça de sermos 
filhos fiéis do Senhor. (Ave Maria). 
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286 - Para ajudar a diluir o terror, evitar a guerr a, fome e 
perseguição religiosa (30): Meu Pai Eterno, Deus, Criador do 
Universo, Em nome de Vosso Filho Precioso, peço-Vos que nos façais 
amar-Vos mais. Ajudai-nos a sermos corajosos, destemidos e fortes em 
face da adversidade! Aceitai os nossos sacrifícios, os sofrimentos e as 
provações como um dom, ante Vosso Trono, para salvardes Vossos 
filhos na Terra! Amolecei os corações das almas sujas! Abri seus olhos 
para a Verdade do Vosso Amor! Para que elas possam juntar-se com 
todos os Vossos filhos no Paraíso na Terra, que Vós criastes 
amorosamente para nós, de acordo com Vossa Divina Vontade. Amém  
 

287 - Para solicitar o Selo do Deus Vivo e aceitá-l o com Amor, 
alegria e gratidão (33): Ó Meu Deus, Meu Amoroso Pai, aceito com 
Amor e Gratidão Vosso Selo Divino de Proteção.Vossa Divindade 
engloba meu corpo e a minha alma para a eternidade. Eu me curvo em 
humilde gratidão e ofereço-Vos o meu profundo Amor e lealdade para 
Convosco, meu Amado Pai. Eu Vos imploro: protegei a mim e aos 
meus entes queridos com este Selo especial, e eu prometo minha vida 
a Vosso serviço para todo o sempre. Eu Vos amo, Querido Pai! Eu vou 
consolar-Vos nestes tempos, Querido Pai. Eu ofereço o Corpo, o 
Sangue, a Alma e a Divindade de Vosso Filho muito Amado, em 
expiação pelos pecados do mundo e para a salvação de todos os 
Vossos filhos. Amém 
 

288 - Proteção contra a perseguição (141) 
Querido Jesus, defendei-me na minha batalha para permanecer fiel à 
Vossa Palavra a qualquer custo. Salvaguardai-me contra os vossos 
inimigos. Protegei-me daqueles que me perseguem por causa de Vós. 
Compartilhai da minha dor. Facilitai o meu sofrimento. Erguei-me na 
Luz da Vossa Face, até o Dia em que Vós vierdes de novo, para trazer 
a Salvação Eterna ao mundo. Perdoai aos que me perseguem. Usai o 
meu sofrimento para expiar os seus pecados, para que eles possam 
encontrar a Paz nos seus corações e acolher-Vos com o remorso nas 
suas almas, no último Dia. Amém. 
288a - Oração para abençoar e proteger o grupo de C ruzada (96) 
Ó meu Querido Jesus, por favor, abençoai-nos e protegei-nos, ao 
Vosso Grupo de Cruzada de Oração, para nos tornarmos imunes aos 
ataques perversos do Demônio e de quaisquer espíritos malignos que 
possam atormentar-nos nesta Sagrada Missão de salvar almas. Que 
nós possamos permanecer leais e fortes, assim como perseverarmos 
em manter o Vosso Santo Nome no mundo, e que jamais renunciemos 
à nossa luta para espalhar a Verdade da Vossa Santa Palavra. Amém. 
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284 - USO DIÁRIO DOS SACRAMENTAIS 
 

LENCINHO DE NOSSA SENHORA 
(Aplicar o lenço na parte lesada dizendo:)  
Mãe de Deus, Maria Rosa Mística, pede a Jesus a cur a desta doença 
e de todo o meu corpo, para maior Glória de Deus . Ave Maria 
(Depois aspirar o lencinho, dizendo):  
Mãe de Deus, Maria Rosa Mística, protegei-me hoje e  sempre de 
todo mal e de toda peste, para maior Glória de Deus .  Ave Maria ... 
 

ÓLEO DE SÃO RAFAEL 
Creio em Deus Pai....   
Ó Mãe de Deus, Maria Rosa Mística, junto com o Arcanjo Rafael, o 
Divino Anjo Curador, concedei-me a Graça de sentir verdadeiro pesar 
por meus pecados e de invocar três vezes o Vosso Sagrado Nome, 
diante de Deus, para confortar-me na minha presente doença. Amém! 
 

No  final:  
D - Ó MARIA ROSA MÍSTICA   
R - Rogai por nós e pelos sacerdotes ! (3x)   Glória ao Pai... (3x)               
SANTO É O NOME DO SENHOR    R - Agora e para sempre . Amém! 
 

Ao encerrar as orações, traçar três cruzes na testa da outra pessoa, 
pronunciando:  Luz para o teu corpo e para a tua alma!  Glória ao Pai... 

 
 XXV - CRUZADA DE ORAÇÕES 
 

285 - Para o Dom da Absolvição Total (24)  (Indulgê ncia Plenária) 
Reza-se esta oração durante 7 dias consecutivos e será dado o Dom da 

Absolvição Total e o Poder do Espírito Santo: 
 

Ó Meu Jesus, Vós sois a Luz da Terra. Sois a chama que toca todas as 
almas. Vossa Misericórdia e Amor não conhecem limites. Não somos 
dignos do sacrifício que fizestes por Vossa Morte na Cruz. Sabemos 
que o Vosso Amor por nós é maior que nosso amor para Convosco. 
Concedei-nos, Senhor, o Dom da humildade, para que sejamos 
merecedores do Vosso Novo Reino. Enchei-nos com o Espírito Santo, 
para que possamos marchar adiante e levarmos o Vosso Exército para 
proclamar a Verdade da Vossa Santa Palavra e prepararmos nossos 
irmãos e irmãs para a Glória da Vossa Segunda Vinda na Terra. Nós 
Vos honramos. Nós Vos louvamos. Nós oferecemos nossas vidas, 
nossas tristezas, nossos sofrimentos como um presente para Vós, para 
salvardes as almas. Nós Vos amamos, Jesus. Tende Misericórdia de 
todos os Vossos filhos, onde quer que estejam. Amém  
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4. Bendizemos-Te, Santíssima Virgem , porque és a predileta Filha de 
Deus, bendita entre todas as mulheres, e cheia de graça! Dá-nos 
sermos sempre repletos da Graça de Deus. (Ave Maria).      
5. Bendizemos-Te, Santíssima Virgem , esposa fiel do Espírito Santo, 
que gerou Jesus em Ti! Concede-nos a graça de sermos renovados 
pelo Espírito do Senhor, e repletos dos Seus dons e frutos. (Ave Maria) 
6 Bendizemos-Te, Santíssima Virgem , pois esmagaste satanás e 
todas as heresias em todos os tempos! Livra-nos, Mãe Santíssima, das 
seduções, tentações e ciladas do inimigo. (Ave Maria).  
7. Bendizemos-Te, Santíssima Virgem , pela submissão de Jesus a Ti, 
na terra e no Céu! Concede-nos a graça da filial submissão a Deus e a 
Ti. (Ave Maria). 
8. Bendizemos-Te, Santíssima Virgem , porque és a medianeira de 
todas as graças. És o caminho escolhido por Deus para vir a nós, e 
também o caminho pelo qual devemos ir a Deus. Dá-nos a graça da 
salvação. (Ave Maria). 
9. Bendizemos-Te, Santíssima Virgem , porque és a Mãe da Igreja e 
nossa Mãe. Jesus entregou-Te a nós aos pés da Cruz, na hora da 
morte. Gera-nos em Ti para Jesus, e gera Jesus em nós. (Ave Maria). 
10. Bendizemos-Te, Santíssima Virgem, pela Tua ressurreição e 
assunção ao Céu, de corpo e alma. Prepara-nos um lugar no Céu junto 
de Jesus e de Ti. (Ave Maria). 
11. Bendizemos-Te, Santíssima Virgem , por Tua coroação no Céu 
pela Santíssima Trindade, como Rainha do Céu e da terra. Queremos 
ser servos perpétuos de Jesus por meio de Ti. (Ave Maria). 
12. Bendizemos-Te, Santíssima Virgem , por todas as Tuas glórias e 
méritos, mais numerosos que as estrelas do céu. És o molde da 
santidade, o espelho da justiça, a sede da sabedoria, causa de nossa 
alegria, vaso espiritual, vaso honorífico, casa de ouro, arca da aliança, 
porta do céu, refúgio dos pecadores, consolação dos aflitos, auxílio dos 
cristãos. (Ave Maria).   
Ó Mãe, dá-nos a Tua bênção!  Glória ao Pai ...   
Magnificat:  Minh’alma se gloria no Senhor, e meu espírito exulta de alegria 
em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de Sua serva. 
Doravante todas as gerações hão de chamar-Me bem aventurada, porque fez 
em Mim maravilhas Aquele cujo nome é Santo. Sua Misericórdia se estende de 
geração em geração sobre os que O temem.  Manifestou o poder de Seu braço 
e desconcertou os corações dos soberbos. Derrubou do trono os poderosos e 
exaltou os humildes, saciou de bens os famintos e despediu de mãos vazias os 
ricos. Socorreu Israel, Seu servo, lembrado da Sua Misericórdia, conforme 
prometera a nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para 
sempre. Amém 
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161 - ROSÁRIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO 
D - Ó Deus, vinde em nosso auxílio. (3x) 
R - Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.   Glória ao Pai... 
 

Primeira Saudação: Saudamos o primeiro Coro dos Anjos, pedindo 
pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do Coro Celeste dos Serafins, 
para que o Senhor nos torne dignos de sermos abrasados de uma 
perfeita caridade. Amém  Pai-Nosso e 3 Ave-Marias e Glória ao Pai 
Ó ardentes Serafins, alcançai-nos um Amor fervoroso  a Deus. 
 

Segunda Saudação : Saudamos o segundo Coro dos Anjos, pedindo 
pela intercessão de São Miguel Arcanjo e do Coro Celeste dos 
Querubins, para que o Senhor nos conceda a graça de fugirmos do 
pecado e procurarmos a perfeição cristã. Amém.  
Pai-Nosso e 3 Ave-Marias e Glória ao Pai. 
Ó iluminados Querubins, alcançai-nos o verdadeiro c onhecimento 
de Deus e a sabedoria dos Santos. 
 

Terceira Saudação: Saudamos o terceiro Coro dos Anjos, pedindo pela 
intercessão de São Miguel Arcanjo e do Coro Celeste dos Tronos, para 
que Deus derrame em nosso coração o Espírito de verdadeira e sincera 
humildade. Amém  - Pai-Nosso e 3 Ave-Marias e Glória ao Pai.  
Ó Excelentes Tronos, alcançai-nos a Paz e a tranqüi lidade de 
coração.   
 

Quarta Saudação: Saudamos o quarto Coro dos Anjos, pedindo pela 
intercessão de São Miguel Arcanjo e do Coro Celeste das Dominações, 
para que o Senhor nos conceda a graça de dominar nossos sentidos e 
de nos corrigir das nossas más paixões. Amém.  
Pai-Nosso e 3 Ave-Marias e Glória ao Pai 
Ó Altas Dominações, alcançai-nos a vitória sobre to das as nossas 
más inclinações e concupiscências.  
 

Quinta Saudação: Saudamos o quinto Coro dos Anjos pedindo pela 
intercessão de São Miguel Arcanjo e do Coro Celeste das Potestades, 
para que o Senhor se digne proteger nossa alma contra as ciladas e as 
tentações do demônio. Amém  - Pai-Nosso e 3 Ave-Marias e Glória  
Ó invencíveis Forças, alcançai-nos a fortaleza cont ra todo o poder 
infernal.  
 

Sexta Saudação: Saudamos o sexto Coro dos Anjos, pedindo pela 
intercessão de São Miguel Arcanjo e do Coro Admirável das Virtudes, 
para que o Senhor não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de 
todo mal. Amém   Pai-Nosso e 3 Ave-Marias e Glória ao Pai 
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Apesar de esse pedido reforçado ser tão grande e tão eficaz e tão 
agradável para Mim, ele contém certa restrição.  
 

Por isso não te contentes com isso, mas ao “Deus lhe pague” antepõe a 
palavra “eterno.” Se seguires este conselho, não só Me dás alegria, mas 
honras-Me também como Verdadeiro Onipotente, Eterno Bondoso e 
Misericordioso Deus.  
 

Tu fazes à alma a qual tu agradeces com um “Eterno Deus lhe pague”  
uma obra de Misericórdia, incomparavelmente, maior do que se só 
agradecesses com um “mil vezes Deus lhe pague.”  
 

O mesmo vale também para o “Deus o abençoe eternamente.”  

Mas podes tornar o “Deus lhe pague” e o “Deus o abençoe” em algo 
muito mais precioso, valoroso e meritório. O meio para isto é a grande 
intenção. Faze, por isso, por toda tua vida o ato da tua vontade, de 
dizer sempre em nome de todas as almas e para  todas as almas, 
“Eterno Deus lhe pague” e “Deus o abençoe eternamente” .  

Com este ato Me ofereces o agradecimento de todos os homens, 
também daqueles que nunca Me agradecem. Para que este ato de tua 
vontade do agradecimento  universal não adormeça em ti, Eu te 
aconselho de o renovares muitas vezes.   

Mas também não deixes passar nenhuma ocasião de praticar a 
misericórdia, a fim de que muitas vezes te digam um: 

 “Eterno Deus lhe pague”  e “Deus o abençoe eternamente” .  

Se todas as almas agissem assim mutuamente, então não só o amor 
em muito aumentaria nas almas, mas também a Bênção de Deus em 
muito se desenvolveria e chegaria, sempre mais, a uma maior atividade 
espiritual. 

Depois que, querida alma, foste instruída sobre o valor do “Deus lhe 
pague” e “Deus o abençoe,” cuida para que também aquelas almas, 
que não sabem nada destas fontes de Graças, possa c hegar a seu 
conhecimento.  Se fizeres isto, terás parte em todos os efeitos que 
resultam desta instrução. 

Ó querida alma, por isto sê tu zelosa e aproveita cada ocasião, para o 
bem, e saiba que sempre estou pronto para te ajudar e te enriquecer 
espiritualmente.  (D. P.  Bonaventura  Blattmann O. F. M) 
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285 - O GRANDE VALOR DO “DEUS LHE PAGUE”  

Um verdadeiro acontecimento, que muito nos leva a pensar. Foi no ano 
de 1852, na pequena cidade de Albendorf, pertencente naquele tempo, 
a Áustria, no Glatzer Land. Uma pobre operária, cujo marido há mais 
tempo estava doente de cama, queria pedir ao açougueiro um pedaço 
de carne para fazer uma sopa bem forte. Ela fez o pedido ao 
açougueiro. Mas ele sacudiu a cabeça e disse: “Não gosto deste tipo 
de fregueses. Quero ver dinheiro vivo.” “Não a quero de graça,” disse a 
mãezinha. “Eu te digo um Deus lhe pague. Isto pesa bem.”  
Irônico disse o açougueiro: “Quanto pesará seu Deus lhe pague?”  
 

Logo veremos isto. 
Num pedaço de papel ele escreve: “Deus lhe pague” e o coloca num 
prato da balança. Mas veja! Ele não acredita no que está vendo. De 
repente este prato se abaixa. Ligeiro, ele corta mais um pedaço de 
carne da mesa vizinha, e a coloca sobre a outra que está no prato da 
balança. Esta não se mexe. Um segundo pedaço, um terceiro, coloca 
sobre a carne no prato, já toda carne que está sobre a mesa. Ele não 
consegue levantar o prato, no qual está o papel com o escrito. “Deus 
lhe pague.” Este fica embaixo e o outro com toda carne encima.  
 

O açougueiro não consegue sair de sua admiração. Ele sacode 
continuamente a cabeça e diz: “Isto não é de acreditar, mas eu vejo 
com meus próprios olhos: Este “Deus lhe pague”  tem mais peso do 
que toda minha carne.”  
Ele deu à surpreendida mulherzinha, um bom pedaço de carne e, dali 
em diante, deu muito valor ao “Deus lhe pague.”  

Jesus: Querida alma, como vejo teu coração cheio de desejo, de 
preparar-Me muita alegria com o “Deus lhe pague” e com o “Deus o 
abençoe,” quero chamar a atenção, como podes aumentar bem mais o 
efeito dos dois pedidos. 
Alma: Ó Jesus existe coisa maior ainda do que já falaste sobre “Deus 
lhe pague?” 
Jesus: Certamente, Minha filha, o meio para isto é tua livre vontade. Na 
livre escolha de tua vontade podes simplesmente dizer: “Deus lhe 
pague.” Mas também podes dizer: “Mil vezes, Deus lhe pague.” 
 

Com o último, tu Me intimas a retribuir o dom não simplesmente, mas 
mil vezes. Com este pedido, muitas vezes aumentado, Me dás alegria 
maior do que com um simples “DEUS lhe pague.” Por isso, o valor e o 
efeito, quando se diz mil vezes é bem maior. 
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Ó Sereníssimos Poderes, alcançai-nos a perfeita obe diência e 
justiça.  
 

Sétima Saudação: Saudamos o sétimo Coro dos Anjos, pedindo pela 
intercessão de São Miguel Arcanjo e do Coro dos Principados, para que 
o Senhor encha nossa alma do espírito de uma verdadeira e sincera 
obediência. Amém Pai-Nosso e 3 Ave-Marias e Glória ao Pai 
Ó Milagrosas Autoridades, alcançai-nos a plenitude de todas as 
virtudes e perfeição. 
 

Oitava Saudação: Saudamos o oitavo Coro dos Anjos, pedindo pela 
intercessão de São Miguel Arcanjo e do Coro Celeste dos Arcanjos, 
para que o Senhor nos conceda o dom da perseverança na fé e nas 
boas obras, a fim de que possamos chegar a possuir a Glória Eterna do 
Paraíso. Amém  Pai-Nosso e 3 Ave-Marias e Glória ao Pai 
Ó Santos Arcanjos, alcançai-nos conformidade com a Santa 
Vontade de DEUS. 
 

Nona Saudação: Saudamos o nono Coro dos Anjos, pedindo pela 
intercessão de São Miguel Arcanjo e do Coro Celeste de todos os 
Anjos, para que sejamos guardados por eles nesta vida mortal, para 
sermos conduzidos por eles à Glória Eterna do Céu. Amém   
Pai-Nosso e 3 Ave-Marias e Glória ao Pai 
Ó Santos Anjos, fiéis protetores, alcançai-nos a ve rdadeira 
humildade e grande confiança na Misericórdia de DEU S. 
 

No Final:  
Um Pai-Nosso em honra de  São Miguel Arcanjo.  
São Miguel Arcanjo, nós Vos recomendamos a hora da nossa morte; 
afastai de nós o demônio, para que ele não nos ataque e não prejudique 
a nossa alma.  Pai Nosso...  
Um Pai-Nosso  em honra de  São Gabriel Arcanjo.  
São Rafael Arcanjo, conduzi-nos sempre no caminho reto da virtude e 
perfeição.  Pai Nosso...  
Um Pai-Nosso  em honra de  São Rafael Arcanjo.  
São Gabriel Arcanjo, alcançai-nos de Deus fé viva, uma esperança 
forte, uma amor ardente, e profunda devoção a Nosso Senhor JESUS 
CRISTO no Santíssimo Sacramento do Altar e à Virgem Imaculada.    
Pai Nosso... 
Um Pai-Nosso  em honra de nosso  Anjo da Guarda.   
Santo Anjo da Guarda, obtende-nos as inspirações divinas e a graça 
especial de pô-las em prática com fidelidade.  Pai Nosso...  
Amém. 
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Oremos : Gloriosíssimo São Miguel, chefe e Príncipe dos exércitos 
celestes, fiel guardião das almas, vencedor dos espíritos rebeldes, 
Amado da Casa de Deus, nosso admirável guia depois de Cristo, Vós 
cuja excelência e virtude são eminentíssimas, dignai-Vos livrar-nos de 
todos os males, nós todos que recorremos a Vós com confiança, e 
fazei, pela Vossa incomparável proteção, que nos adiantemos cada dia 
mais na fidelidade e perseverança em servir a Deus. Amém.   
 

D - Rogai por nós, ó Bem-aventurado São Miguel, Príncipe da Igreja. 
R - Para que sejamos dignos das promessas de Cristo .   
 

Oração Final:  Deus todo poderoso e eterno, que, por um prodígio de 
Bondade e Misericórdia para a salvação dos homens, escolhestes para 
Príncipe de Vossa Igreja o Gloriosíssimo São Miguel Arcanjo, tornai-nos 
dignos, nós Vo-Lo pedimos, de sermos preservados de todos os nossos 
inimigos, a fim de que na hora de nossa morte nenhum deles nos possa 
inquietar, mas que nos seja dado sermos introduzidos por Ele na 
presença da Vossa Poderosa e Augusta Majestade, pelos 
merecimentos de Jesus Cristo, Nosso Senhor. Amém 
 
 

162 - O ROSÁRIO DA CHAMA DE AMOR   
(Em honra às 5 Chagas de Jesus, faz-se 5x o Sinal da Cruz) 
+ Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.   
 

Nas três contas pequenas do início do terço: 
D - Meu Deus, eu creio em Vós!  
R - Pois sois Infinitamente bom!  
D - Meu Deus, eu espero em Vós! 
R - Pois sois infinitamente misericordioso!  
D - Meu Deus, eu amo-Vos! 
R - Pois sois digno de ser amado sobre todas as coi sas! 
 

Nas contas do Pai Nosso: 
D - Coração Doloroso e Imaculado de Maria 
R - Rogai por nós, que recorremos a Vós! 
 

Nas contas das Ave-Marias: 
D - Mãe, salvai-nos! 
R - Pela chama de amor do Vosso Coração Imaculado!  
 

Após cada dezena: Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira 
as Graças eficazes da Vossa chama de amor, agora e na hora de 
nossa morte. Amém!   
Ao final:  
Em homenagem à Santíssima Trindade: Glória ao Pai... (3x) 
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282 - ORAÇÃO PELA SANTA IGREJA 
 

Em união com o Imaculado Coração de Maria saúdo e venero a Santa 
Chaga de Tua Mão direita, ó JESUS. Nessa Chaga, eu coloco todos os 
sacerdotes, de Tua Santa Igreja. Ó JESUS, dá a eles, todas as vezes, 
que oferecem o Teu Santo Sacrifício, o Fogo do Teu Amor Divino, para 
que possam levá-lo adiante, a todas as almas, que lhes são confiadas. 
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Amém 
 

Eu saúdo e venero a Santa Chaga de Tua Mão esquerda e, nessa 
Chaga, eu deposito todos os extraviados (os mais dignos de 
compaixão), estes coitados, que não Te conhecem. Por estas almas, 
queiras enviar muitos bons trabalhadores para a Tua vinha, a fim de 
que todos achem o caminho para o Teu Santíssimo Coração.  
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Amém 
 

Eu saúdo e venero as Chagas de Teus Santos Pés e, nessas Chagas, 
deposito os pecadores empedernidos, os quais amam mais o mundo 
do que a Ti, Senhor, em especial, todos aqueles que irão morrer hoje. 
Não deixes que o Teu Preciosíssimo Sangue, que derramastes por 
eles, tenha sido derramado em vão.  
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Amém 
  

Eu saúdo e venero as Santas Chagas de Tua Santíssima Cabeça e, 
nessas Chagas, deposito os inimigos de Tua Santa Igreja, todos esses 
que, ainda hoje, a perseguem no Teu corpo místico. Eu Te peço, ó 
JESUS, converte-os, chama-os, como Tu através de Teu chamado, 
converteste Saulo em Paulo, para que haja logo, um só rebanho e um 
só pastor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Amém 
 

Eu saúdo e venero a Chaga de Teu Sacratíssimo Coração, e, nessa 
Chaga, eu ofereço a Ti, ó JESUS, minha alma e todos aqueles que 
sentem-se humilhados, todos os perseguidos, todos os abandonados. 
Dá a todos eles, Sacratíssimo Coração, Tua luz e Tua Graça. Enche-
nos a todos nós, com Teu Amor e Tua verdadeira PAZ.  
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Amém 
 

PAI SANTO, através do Imaculado Coração de Maria, ofereço-Te, Teu 
Amado Filho, JESUS CRISTO, e, também com Ele, Nele e através 
Dele, todas as Suas intenções, em nome de toda humanidade. Amém 
 

JESUS disse sobre esta oração:  Se tu soubesses o quanto amo esta 
oração, Tu a rezarias muitas vezes. Vocês podem, com ela, salvar o mundo. 
Quando tu, em união com Minha Mãe colocas as almas na fonte do Meu 
Amor, Eu tenho que aceitá-las. Elas encontrarão logo o caminho para os Meus 
Sacramentos. Espalhem esta oração por todo o mundo. Imprimatur, Augsburg 
14.02.69, Josef Zimmermann, Bischoff Vikar.   
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280 - ORAÇÃO FORTE NAS DIFÍCEIS NECESSIDADES  

O Santo pároco Vianney de Ars disse, muitas vezes, que pela sua 
experiência a seguinte oração produzia quase milagres em grandes 
pedidos populares, como pessoais, se rezada com fé.  

“Ó Mãe de Jesus, por Tuas imensas dores, na agonia de Teu 
Divino Filho e pelas amargas lágrimas que derramast e, eu Te 
peço, oferece ao Pai Celeste o Santo Corpo, coberto  com Chagas 
e Sangue de nosso Divino Redentor, em união com Tua s dores e 
lágrimas, pela salvação das almas e para alcançar a  Graça pela 
qual eu Te imploro. Amém.” 

“Meus filhos” (ele acrescentou, profundamente emocionado, quando 
pregava no púlpito) “Observai isto! Todas as vezes que recebi uma 
graça, eu a implorei desse modo. Esta oração não engana ninguém.”  
 

281 - UM SEGREDO DE SANTIDADE E DE FELICIDADE  

Um segredo de santidade e de felicidade Eu lhes quero comunicar: 
 

Todos os dias, durante cinco minutos deixem vossa fantasia em 
completo silêncio. Fechai vossos olhos a todas as coisas visíveis e 
vossos ouvidos a todo barulho do mundo. Entrai no santuário de vossa 
alma, batizada no templo do Espírito Santo, e falai a este Espírito 
Divino: 

“Ó Espírito Santo, alma da minha alma! Eu Te adoro,  eu creio em 
Ti, eu espero em Ti, eu Te amo. Ilumina-me, guia-me , fortifica-me e 
consola-me. Dize-me o que devo fazer e dá-me Tuas o rdens.  

Eu Te prometo de me sujeitar totalmente as Tuas ord ens e aceitar 
tudo, que me possa acontecer pela Tua permissão. Só  me deixa 
reconhecer Tua vontade.” 

Se fizerdes isto, vossa vida ficará bem clara interiormente, ficareis 
felizes e consolados, mesmo no meio de todos os sacrifícios, pois a 
graça aumenta na mesma proporção que a provação, ela vos dá a 
força para suportar a cruz. Chegareis cobertos de merecimentos à 
porta do paraíso. Esta submissão, sob a direção do Espírito Santo, é o 
segredo da santidade. 
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XIV – ORAÇÕES PELAS ALMAS 
 

163 - TERÇO DO AMOR 
Ó meu Deus, pelas Vossas Santas Chagas, abertas ainda hoje pela 
salvação das almas, por esta espada que se introduz  ainda no Coração 
Imaculado de Maria, nós Vos pedimos, com todo o nosso coração que 
salveis as Almas que sofrem ainda no Purgatório e na Mansão Pagã. 
Senhor, curai-as, abençoai-as, a fim de que elas renasçam, pelo Vosso 
perdão, para saborearem para sempre a suavidade do Vosso Amor 
infinito, nas alegrias eternas do Vosso Santo Reino glorioso. Amém 
 

Creio, Pai Nosso, 3 Ave Maria, Glória..   
D - Doce Coração de Jesus!                 R - Sede nosso Amor!   
D - Doce Coração de Maria e José!      R - Sede a nossa salvação!  
Nas contas pequenas:   
D - Jesus, Maria e José, nós Vos amamos!  R - Salvai Almas!  (10x) 
No final:   
D - Sacratíssimos Corações de Jesus, Maria e José!  
R - Fazei que Vos amemos cada vez mais (3x) 
D - Dai-lhes Senhor, o descanso eterno!  
R - E a Luz  perpétua as ilumine! Descansem em Paz. Amé m (3x) 
 

Eterno Pai , ofereço-Vos o Preciosíssimo Sangue de Vosso Divino Filho Jesus, em 
união com todas as Santas Missas, que hoje são celebradas em todo o mundo, 
por todas as Santas Almas do Purgatório e da Mansão Pagã, pelos pecadores em 
todos os lugares, pelos pecadores na Igreja Católica, pelos pecadores em todas 
as outras Igrejas, pelos de minha casa, meus vizinhos. Amém  
 

164 - TERÇO PELAS ALMAS 
Inicio - (Todos 3x ) - Meu bom Jesus, não me deixeis morrer, sem receber  
os últimos sacramentos .  
Nas grandes: Meu Jesus Misericordioso, meu Deus. Eu creio  em Vó s, 
porque sois a mesma Verdade. Espero em Vós, porque sois fiel às 
Vossas promessas. Amo-Vos, porque sois Infinitament e bom e amável. 
Nas contas pequenas: (10x)                                                                                  
D - Doce coração de Maria!   R - Sede a minha salvação!   
No final:   D - Dai-lhes Senhor, o descanso eterno. (3x) 
R - E a Luz Perpétua as ilumine, descansem em Paz. Amém!     
Oremos:  Deus de Bondade e Misericórdia, tende piedade das benditas 
Almas dos fiéis que padecem no Purgatório e das que aguardam na 
Mansão Pagã. Abreviai as suas penas e o seu tempo, dai-lhes o 
descanso eterno e fazei nascer para elas a Luz Perpétua.  Amém! 
Salve Rainha... 
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165 - BATISMO DAS CRIANÇAS NÃO NASCIDAS 
 

“Só os desígnios do Senhor permanecem eternamente.  
E os pensamentos de Seu Coração, por todas as gerações.” 
“A fim de livrar-lhes a alma da morte. E nutri-los no tempo da fome” 
Creio em Deus Pai... 
 

Aspergir água benta para todos os lados, e dizer: 
Vós todas que, durante o dia e durante a noite, nas cestes mortas 
ou ainda nascereis mortas.  Vós todas que, durante o dia e durante 
a noite, fostes mortas no seio de vossas mães e ain da sereis 
mortas, a fim de que vós todas alcanceis a vida ete rna por JESUS 
CRISTO. 
 

(Dar nomes: Lucas, Mateus, Marcos, Luiz, Rodrigo, Antônio, João, José, 
Maria, Betina, Ana, Pedro, André, Ângela, Inês, Luísa, Isabel, Verônica, 
Teresinha, Helena, Débora, Natália, Bárbara, Marina, Cristina, Paulo, 
Ágata, Márcia, Marcelo, Jéssica, Simone, Beatriz, Daniel, Priscila, Júlia 
Madalena, Alfredo, Mário, Fátima, Lourdes, Aline, Juliana,   .....):   
 

Eu vos batizo em Nome do Pai e do Filho e do Espíri to Santo!   
“Eu te chamo pelo nome, tu és Meu!” ( Is 43,1)   
“Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele operou maravilhas.” 
“Cantarei eternamente as Bondades do Senhor.“ (Sl 88,1)  
 

Aleluia! Aleluia! Aleluia!  O Amor! O Imenso Amor! 
O Eterno Amor de Deus! Aleluia! Aleluia! Aleluia! 
 

Pai Nosso....Ave Maria....Glória ao Pai.!  
 
166- A MARIA, PELO LIVRAMENTO DAS ALMAS 
Gloriosa Virgem Maria, compadecei-Vos das Almas do Purgatório e da 
Mansão Pagã, retidas por algum tempo longe de Deus e de Vós. Mãe 
Misericordiosa, no fogo purificador, quebrai as suas cadeias e livrai-as 
do abismo em que gemem aspirando à Pátria Celeste e suspirando pelo 
feliz momento de sua definitiva união com Deus, a Quem seus corações 
ardentemente desejam.  
Tende piedade principalmente das Almas mais abandonadas, por quem 
Vos pedimos muito especialmente, ó Mãe de Bondade. 
Dignai-Vos aceitar os nossos votos e satisfazê-los. Nós Vos suplicamos, 
ó Maria, que nos reunais todos no céu, junto de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, Vosso adorável Filho, que Convosco vive e reina, com o Pai e o 
Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.  
Amém 
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278 - POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR E RECUPERAR 
      O TEMPO PERDIDO E OS ANOS MAL EMPREGADOS  

A seguinte pequena oração foi revelada à Santa Matilde por Cristo: 

“Ó Boníssimo Jesus, eu Te ofereço todo o Teu tempo, que viveste 
neste mundo, em expiação e substituição de todo tempo de minha vida 
que foi mal empregado. Glória ao Pai... Pai Nosso... Ave Maria...”  

“Ó Boníssimo Jesus, eu Te ofereço todos os Teus anos, meses, 
semanas, dias, horas, momentos, pensamentos, palavras e ações em 
eterna substituição de todos os anos, meses, semanas, dias, horas, 
momentos, palavras e ações da minha vida que foram mal 
empregados.  Glória ao Pai... Pai Nosso... Ave Maria...” 

“Ó Boníssimo Jesus, eu Te ofereço Tua profunda humildade em lugar 
do meu orgulho; Tua Paciência em lugar da minha impaciência; Tua 
pureza em lugar da minha impureza, Teu Amor Infinito em lugar do 
meu capricho; todas as Tuas virtudes e perfeições Divinas, em lugar de 
meus incontáveis pecados e vícios de toda minha vida, dos quais me 
arrependo por amor a Ti; faço o firme propósito de antes morrer mil 
vezes do que Te ofender novamente. Amém.  

Glória ao Pai... Pai Nosso... Ave Maria...”  

“Jesus, Maria e José, eu Vos amo.  Salvai almas. (3x)”  

“Ó Maria por Tua morte feliz, suplica para nós a morte no Amor.”  
 
 
279 - UMA ORAÇÃO QUE EXPIA BLASFÊMIAS  

Jesus disse para a Beata Irmã Maria de São Pedro: “A blasfêmia é uma 
flecha envenenada que fere Meu coração. Eu te quero dar uma 
“flecha dourada,”  que expia as profanações e blasfêmias do Santo 
Nome de Deus.” E o Senhor lhe ensinou a seguinte oração: 

“Seja sempre Bendito, Louvado, Amado, Adorado e Glorificado o 
Altíssimo, o mais digno de adoração e inenarrável Nome de Deus no 
Céu, na terra e embaixo da terra, por todas as criaturas que saíram da 
Mão de Deus e pelo Sacratíssimo Coração de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, no Santíssimo Sacramento do Altar. Amém.”  
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A 4ª Santa Missa   
Esta missa deve ser oferecida em honra as Santas Chagas e dores 
de nosso Amado Senhor Jesus Cristo, bem como de Sua miséria e 
morte que sofreu no Lenho da Santa Cruz, a fim de que Ele possa 
absolver a pobre alma do castigo merecido e curar todas as chagas 
mortais, que ela recebeu por causa de seus pecados graves. 

A 5ª Santa Missa   
Esta missa deve ser oferecida em honra ao enterro de nosso 
Querido Senhor Jesus Cristo,  para pedir-Lhe que esconda 
eternamente, em Sua infinita Misericórdia, todos os pecados e más 
ações cometidos, por esta pobre alma e absolvê-la de seu castigo 
merecido. 

A 6ª Santa Missa 
Esta missa deve ser celebrada em honra da Ressurreição e 
Ascensão ao Céu de Nosso Senhor Jesus Cristo , a fim de que Ele 
tire a pobre alma da sombra da morte e a conduza à Luz Eterna e lhe 
proporcione, o quanto antes, a ressurreição e uma rápida ascensão ao 
Céu. 

É de se notar que ninguém é capaz de expressar quão grandes 
merecimentos adquire, perante Deus, aquele que publica as 
vantagens das mencionadas seis Santas Missas e de q ue modo 
devem ser celebradas.  

Sobre isto se diz: Se uma pessoa peregrina por todo mundo de um 
lugar ao outro, ela não pode adquirir tantos e tão grandes 
merecimentos, do que quando ela exorta outras pessoas a fazer 
uso dessas seis Santas Missas , porque por meio disto muitas pobres 
almas se alegrarão e serão salvas. 

Também não se deve esquecer de dizer que grandes vantagens 
receberão todas as pessoas, que ainda em vida mandarem celebrar 
para si as seis Santas Missas, e assim elas não só alcançarão o 
perdão de seus pecados, por força dessas seis Santas Missas e, 
mesmo se estiverem em desagrado de Deus, chegarão ao 
reconhecimento e arrependimento e, escaparão desta maneira, da 
condenação eterna. 
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167 - ORAÇÃO PELAS ALMAS ABANDONADAS 
Ó almas santas e benditas do Purgatório! Ó almas que passastes pelos 
sofrimentos e angústias da morte! Ó almas dos afogados, queimados, 
torturados e fuzilados na guerra! Ó almas dos meus parentes e amigos 
falecidos! Ó almas dos assassinados, encarcerados e injustiçados! Ó 
almas dos escravos e dos pagãos bem intencionados! Ó almas 
esquecidas e abandonadas! Ó almas santas e benditas do Purgatório, 
que estais sofrendo e penando para alcançardes a purificação 
completa, para depois entrar na vida eterna!  
 

Almas santas e benditas, eu rogo e intercedo por vós diante de Jesus 
Cristo, o Salvador:  Ó Jesus Cristo, pelo Vosso suor de sangue, pela 
coroa de espinhos, pelos pregos nas mãos e nos pés, pelo golpe de 
lança em Vosso Coração, pelo último suspiro na Cruz, aliviai as dores e 
abreviai as penas das almas santas e benditas do Purgatório.  
 

E vós, almas santas e benditas, vinde em meu auxílio, socorrei-me em 
minhas angústias. Atendei o meu pedido, ajudai-me a resolver o meu 
problema. Pelo Sangue de Cristo derramado na Cruz, alcançai-me, de 
Deus Pai, a graça (.......) de que tanto necessito.  
 

Por Maria, a Mãe das Dores e Nossa Senhora do Monte Carmelo, a 
Qual prometeu socorrer almas e livrá-las do fogo do Purgatório e 
atender às suas súplicas, alcançai-me a graça (......) de que tanto 
necessito. Amém .  
 

Meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno; levai as 
almas todas para o céu e socorrei, principalmente, as que mais 
precisarem de Vossa Misericórdia. Amém  
 
168 - AO PAI ETERNO, PELO ALÍVIO DAS ALMAS 
Pai Eterno, eu Vos ofereço o Sangue Precioso de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, para alívio das almas sofredoras que ainda padecem no Santo 
Purgatório. Suplico a Vós, meu Jesus Cristo, que lhes devolvais a Luz 
perdida. E vós, ó almas santas e benditas, que sois tão poderosas, eu 
vos suplico, intercedei junto a Nosso Senhor Jesus Cristo, pelos 
viventes sofredores desta terra, entre os quais eu também me encontro. 
Rogo-vos, benditas almas, que aceiteis a minha prece. Amém .  
Fixai ó Salvador, nossos sentidos, regulai nosso espírito, purificai-nos a 
alma e apagai, com Vosso Precioso Sangue, todos os nossos pecados. 
Amém 
 

D - Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno!  
R - E a Luz Perpétua as ilumine. Descansem em Paz. Amém!  
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169 - A DEUS, PEDINDO MISERICÓRDIA PARA AS ALMAS 
Ó Deus, que usais de Misericórdia e sempre estais disposto a perdoar, 
humildemente Vos pedimos que tenhais pena das almas dos fiéis 
defuntos enterrados nos cemitérios. Não entregueis esses Vossos 
servos ao poder do inimigo, nem deles Vos esqueçais para sempre; 
mas ordenai aos Vossos Santos Anjos que os recebam e conduzam à 
pátria eterna, o Paraíso. E já que em sua vida na terra confiaram em 
Vossa Misericórdia, não permitais que eles venham a sofrer na mansão 
dos mortos, mas, ao contrário, fazei que a sua esperança se torne 
realidade, ao entrar na posse da felicidade eterna. Que as almas de 
todos os fiéis defuntos, pela Misericórdia de Deus, descansem em Paz.  
Amém   
 
 
 

170 - COROA PELAS ALMAS DO PURGATÓRIO 
 

1. Meu Jesus, pelo abundante suor de Sangue que derramastes no 
Jardim do Getsêmani, tende piedade das Almas dos meus 
antepassados mais queridos que sofrem no Purgatório.  
 

Pai Nosso, Ave Maria.  
 

D - Que as Almas dos fiéis defuntos, pela Misericórdia de Deus,    
R - Descansem em Paz. Amém! 
 

2. Meu Jesus, pelas humilhações e troças que sofrestes diante dos 
tribunais até ser esbofeteado, maltratado pelo povo e banido como um 
malfeitor, tende piedade das almas dos nossos defuntos que no 
Purgatório esperam para serem glorificados no Vosso Reino. 
 

3. Meu Jesus, por esta coroa de agudos espinhos que trespassaram a 
Vossa Santa Face, tende piedade da alma mais abandonada e sem 
socorro, e daquela que está mais longe de ser liberta do Purgatório. 
 

4. Meu Jesus, pelos dolorosos passos que destes com a Cruz sobre os 
ombros, tende piedade da alma que está mais próxima de ser liberta do 
Purgatório, e pelas dores que sofrestes com Vossa Santa Mãe no 
encontro no caminho do Calvário, livrai das penas do Purgatório as 
almas que foram fiéis a esta Mãe Bem-Amada. 
 

5. Meu Jesus, pelo Vosso santíssimo corpo estendido sobre a Cruz, 
pelos Vossos pés e mãos trespassados pelos cravos, pela morte cruel 
e pelo Vosso santíssimo lado aberto pela lança, tende piedade das 
almas sofredoras e aceitai-as na Vossa doce companhia no Paraíso.  
Amém 
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Quando tornou a si novamente, seu único desejo foi de também morrer. 
Ela ordenou que as seis Santas Missas fossem celebradas por ela, 
falecendo alegre e feliz, no sétimo dia depois que isto aconteceu.  

Uma alma que deveria sofrer no purgatório até o fim do mundo, 
apareceu a um devoto sacerdote e lhe pediu que rezasse estas seis 
Santas Missas por ela. Depois que o sacerdote celebrou com muita 
devoção as Santas Missas, a alma lhe apareceu e disse: Eu sou a alma 
pela qual tu celebraste as seis Santas Missas. Para Deus, e a ti, seja 
dado o maior agradecimento, que eu fui salva de tão grande tormento, 
o qual eu teria de suportar até o fim do mundo.  

Quando uma pessoa manda celebrar, por um sacerdote,  seis 
Santas Missas para vivos ou falecidos, na ordem, co nforme 
abaixo,  a alma daquela pessoa, por quem foram oferecidas as Santas 
Missas, infalivelmente, logo será salva da dolorosa prisão do 
purgatório. 

É de notar que estas seis Santas Missas devem ser celebradas por 
um sacerdote, na seguinte ordem e intenção:  
 
A 1ª Santa Missa   
Esta missa deve ser oferecida em honra ao injusto aprisionamento  
de Nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que seja salva a alma que se 
tenciona libertar de sua prisão e de seu doloroso tormento no 
Purgatório, pelos pecados cometidos durante sua vida terrestre. 

A 2ª Santa Missa   
Esta missa deve ser oferecida em honra ao injusto julgamento,  que 
nosso Querido Senhor Jesus Cristo suportou, sendo sacrificado, a fim 
de que a pobre alma seja absolvida de seus grandes tormentos que, 
por causa dos pecados cometidos, foi condenada pelo Severo Juiz 
Divino. 

A 3ª Santa Missa  
Esta missa deve ser oferecida em honra à injusta zombaria, que 
nosso Querido Senhor Jesus Cristo suportou durante toda Sua santa 
vida e, especialmente na Sua última Dolorosa Paixão, no lenho da 
Santa Cruz, a fim de que Ele possa absolver a pobre alma de toda 
desagradável perseguição e de todos os castigos, que ela mereceu por 
causa de seus pecados. 
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8. Aqueles que fazem, perante o Santíssimo Sacramen to exposto, 
uma hora de adoração e oferecem, com sincera humild ade, Meu 
Precioso Sangue pelos seus próprios pecados e os de  todo 
mundo , podem estar certos que tenho agrado em sua hora de 
adoração e perdôo todos os seus pecados e, por isso, os dotarei com 
muitas graças, especialmente o Dom da Sabedoria. 

9. Aqueles que com especial predileção participam d a Missa com 
Bênção, durante a qual é rezada a Ladainha do Santí ssimo 
Sacramento ou o Rosário das Chagas,  estes alcançarão um especial 
grau de santidade e os acompanharei, com especial proteção, Bênção, 
Graça e muito êxito em todos os seus empreendimentos. 

10. Aqueles que se empenham de também conduzir outra s 
pessoas ao Meu Sacrário, ou levar mais uma pessoa à s horas de 
adoração,  alcançarão a Grande Graça de serem luz e guia para estas 
pessoas que ainda estão afastadas de Mim, procurando conduzi-las ao 
Céu e, por meio disto, serem meus instrumentos para a salvação da 
humanidade. 
 
279 - AS SEIS SANTAS MISSAS  

Estas missas podem ser celebradas, pelos vivos e falecidos, para 
maior Louvor de Deus, em Sua honra e Ação de Graças e pelas Almas 
do Purgatório, aplicadas com grande merecimento, proveito e consolo, 
como se pode deduzir do seguinte: 

Um erudito e bem-aventurado sacerdote da Companhia de Jesus e 
professor da Sagrada Escritura, iluminado pela revelação, pregou 
abertamente ao povo que, quando se mandam celebrar estas seis 
Missas por um falecido , a alma do mesmo, instantaneamente, será 
salva do Purgatório, mesmo se tivesse sido determinado de ficar lá, 
sofrendo até o último dia. Duas senhoras que ouviram isto no sermão 
prometeram mutuamente, logo que uma morresse, a sobrevivente 
deveria mandar celebrar seis Santas Missas pela falecida, o que de 
fato aconteceu. 

Depois da morte de uma das senhoras, conforme sua promessa, a 
outra mandou celebrar seis Santas Missas. A falecida lhe apareceu 
durante a noite em extraordinária beleza e claridade, que ela não se 
conteve de alegria e prazer, tanto que durante três dias não tomou 
nenhum alimento nem bebida.  
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171 - ORAÇÃO PELAS ALMAS - SANTO SUDÁRIO  
Senhor Deus, que nos deixastes os sinais de Vossa Paixão Santíssima 
no sábado Santo, no qual foi envolto Vosso corpo Santíssimo, quando 
por José fostes baixado da Cruz, concedei-nos, ó piedosíssimo Senhor, 
que, por Vossa morte e sepultura santa, e pelas dores e angústias de 
Vossa Santíssima Mãe Maria, Senhora Nossa, sejam levadas as almas 
do Purgatório à glória de Vossa Ressurreição, onde viveis e reinais 
com Deus Pai, em unidade com o Espírito Santo, por todos os séculos 
dos séculos. Amém  
 

172 - ORAÇÃO À SANTA CRUZ PELAS ALMAS  
Vos adoro, ó Santa Cruz! Vos adoro, ó Santa Cruz, que fostes ornada 
com o Sacratíssimo corpo de meu Senhor, coberta e tingida com Seu 
Preciosíssimo Sangue. Vos adoro, meu Deus, posto na Cruz por mim.  
Vos adoro ó Santa Cruz, pelo amor Daquele que é meu Senhor. Amém  
 

173 - PAI NOSSO DAS ALMAS  (Santa Matilde) 
Pai nosso que estais no Céu ;  
Eu Vos peço, dignai-Vos perdoar, Pai Eterno, as almas do Purgatório 
por não Vos terem amado, por não Vos terem rendido o culto de 
adoração que Vos é devido, a Vós seu Pai, bom e misericordioso, por 
Vos terem afastado de seus corações onde desejáveis habitar. Para 
suprir estas faltas, ofereço-Vos o amor e a honra que Vosso Filho Vos 
rendeu sobre a terra e a imensa satisfação com que pagou a dívida de 
todos os seus pecados. Amém.  
D - Senhor Jesus!  R - Perdão e misericórdia.  (10x) 
 

Santificado seja o Vosso Nome;  
Eu Vos suplico, ó Eterno Pai, que perdoeis as almas do Purgatório, por 
não terem honrado dignamente Vosso nome, por terem-no várias vezes 
invocado sem devoção, por terem-no tomado muitas vezes em vão, e 
por sua vida pouco edificante terem-se tornado indignas do nome de 
Cristo. Por satisfação deste pecado, ofereço-Vos a santidade de Vosso 
Amado Filho, que em Suas pregações e em todas as Suas obras 
honrou e glorificou o Vosso nome. Amém.    
D - Senhor Jesus!  R - Perdão e misericórdia.  (10x) 
 

Venha a nós o Vosso Reino;  
Eu Vos rogo, ó Eterno Pai, que perdoeis as almas do Purgatório, por 
não terem desejado ardentemente, nem procurado com bastante zelo a 
expansão do Vosso Reino, onde só se acha o verdadeiro repouso e a 
glória eterna.  
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Para expiar esta indiferença que tiveram por todos os bens da alma, 
ofereço-Vos os santos desejos que Jesus teve de que fôssemos co-
herdeiros de Seu reino. Amém.  
D - Senhor Jesus!  R - Perdão e misericórdia.  (10x) 
 

Seja feita a Vossa Vontade assim na terra como no C éu.   
Eu Vos suplico, ó Eterno Pai, que perdoeis as almas do Purgatório, 
sobretudo as dos religiosos, por terem preferido a vontade própria à 
Vossa, e por não terem tido em maior estima, em tudo, Vossa 
Santíssima Vontade, para viverem e procederem as mais das vezes, 
conforme a própria satisfação. Para reparar esta desobediência, 
ofereço-Vos a perfeita união entre Vós e o dulcíssimo Coração de 
Jesus, bem como a submissão com que Ele Vos obedeceu até a morte 
na Cruz. Amém.  
D - Senhor Jesus!  R - Perdão e misericórdia.  (10x) 
 

O Pão nosso de cada dia nos dai hoje;   
Eu Vos peço, ó Eterno Pai, que perdoeis as almas do Purgatório, por 
não terem recebido o pão dos Anjos, com vivos desejos, devida 
devoção e amor. Por terem, um grande número delas, sido indignas de 
recebê-Lo, por terem-No recebido poucas ou nenhuma vez. Em 
expiação deste pecado, ofereço-Vos a santidade e devoção de Vosso 
Filho, assim como o amor e o inefável desejo que O levou a dar-nos 
este precioso tesouro. Amém.  
D - Senhor Jesus!  R - Perdão e misericórdia.  (10x) 
 

Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos  a quem 
nos tem ofendido;   
Eu Vos suplico, ó Pai Eterno, que perdoeis as almas do Purgatório, por 
não terem resistido aos seus vícios e concupiscências, por terem-se 
muitas vezes deixado cair nas ciladas do demônio e da carne, por 
terem-se, por culpa própria, metido em grande número de más ações. 
Por esta multidão de pecados, ofereço-Vos a vitória gloriosa com a qual 
Jesus Cristo venceu o mundo e o demônio. Ofereço-Vos a Sua 
Santíssima Vida com Seus trabalhos e fadigas; com Sua dolorosíssima 
paixão, morte na Cruz e gloriosa Ressurreição. Amém.  
D - Senhor Jesus!  R - Perdão e misericórdia.  (10x) 
 

E não nos deixeis cair em tentação, mas, livrai-nos  do mal. 
Senhor, livrai-as de todo o mal e de toda a pena, pelos merecimentos 
de Vosso Bendito Filho, e conduzi-as todas ao Reino de Vossa glória, 
que sois Vós mesmo. Amém.  
D - Senhor Jesus!  R - Perdão e misericórdia.  (10x) 
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276 - PROMESSAS DE JESUS AOS QUE ADORAM O 
              SANTÍSSIMO SACRAMENTO DO ALTAR 
1. Aqueles que, na noite de quinta para sexta-feira , fizerem uma 
hora de adoração em Honra ao Santíssimo Sacramento do Altar. 
(Ela também pode ser feita em casa) não morrerão sem antes terem 
recebido a Santa Comunhão e, assim, passarão para a eternidade. 

2. Aqueles que em quinta-feira, durante o dia, fize rem uma visita 
de meia hora na igreja e ficarem na frente, bem per to do Sacrário,  
alcançarão um alto grau do conhecimento da fé, do Mistério da Minha 
Onipotência e o Amor ao Santíssimo Sacramento do Altar e, por meio 
disto, um Amor verdadeiro e desinteressado para com o próximo 
sofredor (bem como alcançarão uma boa compreensão para com ele). 

3. Aqueles que, diariamente, participarem com muita  devoção da 
Santa Missa,  poderão alcançar para o seu próximo, muitas graças e 
auxílios em todas as solicitações e, na eternidade, estarão bem perto 
de Mim. 

4. Aqueles que, antes de receberem a Santa Comunhão , fizerem 
uma mortificação ou um sacrifício, em Honra ao Sant íssimo 
Sacramento do Altar,  sentirão tanta saudade de Mim e da Santa 
Comunhão, que não poderão mais viver sem Mim e, assim, cada Santa 
Comunhão, terá para eles um valor dobrado, verdadeiramente digno. 

5. Aqueles que se derem o tempo de, depois da Santa  Comunhão, 
fazer meia hora de adoração e Ação de Graças , introduzirei sempre 
mais profundamente no Mistério de Meu Amor e comunicar-lhes-ei o 
Meu Amor, a fim de que consigam, por meio disto, uma consciência 
pura e compreensão clara e segura de suas faltas e fraquezas. 

6. Aqueles que durante a Transubstanciação, ao leva ntar o Corpo 
e o Sangue de Jesus, com humildade, pedirem uma gra ça e um 
conselho,  serão logo atendidos, assim como for melhor para sua 
salvação. 

7. Aqueles que se oferecem Comigo, em união com Min has 
Chagas e Meu Sangue ao Eterno Pai, em expiação dos pecados do 
mundo, durante a consagração , guiarei e consolarei até o fim de 
suas vidas com a Minha graça, de modo que não mais necessitarão do 
consolo dos homens. 
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“A cruz foi Minha companheira inseparável a caminho do Monte 
Calvário. E morri por vós na Cruz. Almas, vós que tendes a cruz, como 
vossa companheira inseparável, estejam certas que nela morrereis, 
mas acreditai firmemente que ela será para vós a porta da vida. Beijai 
sempre de novo este sinal abençoado, abraçai-O com Amor, 
contemplai-O como vosso maior tesouro”. 
 

 “Pai Eterno, aceitai o Precioso Sangue...   
 

XIII Estação - Jesus é tirado da cruz e colocado no  regaço de Sua Mãe.  
Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos 
R - Porque, pela Vossa Santa Cruz, Vós remistes o m undo.  
 

“Meditai com que amor este justo tira Meu corpo da Cruz. Ele O unge e 
O deposita nos Braços de Minha Mãe. Ela O adora, Ela O beija. Suas 
lágrimas caem sobre Meu Rosto, sobre todos os Meus membros, então 
Ela Me entrega aos discípulos para o sepultamento. Vós almas 
piedosas, chamadas para serem vítimas, vinde e tomai Meu corpo, 
cercai-O com o perfume de vossas virtudes, adorai Suas Chagas, 
beijai-As, deixai cair vossas lágrimas sobre o Meu rosto. Então Me 
depositai na sepultura do vosso coração. Dizei também uma palavra de 
pesar a Minha e vossa querida Mãe”. 
 

 “Pai Eterno, aceitai o Precioso Sangue...   
                   
XIV Estação - Jesus é depositado no sepulcro. 
Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos 
R - Porque, pela Vossa Santa Cruz, Vós remistes o m undo.  
 

“Medita com que amorosa solicitude Eu fui deitado na sepultura. Ela é 
nova e livre de toda profanação. Almas, vós que estais tão unidas a 
Mim pela vossa disponibilidade, aspirai com a maior delicadeza, que 
vosso coração seja bem limpo, digno para servir a Mim como sepultura. 
Que seja o Santuário do Amor; um forte generoso e constante Amor”. 
 
Pai Eterno , aceitai o Precioso Sangue que Vosso Filho Jesus Cristo 
derramou durante Seus sofrimentos, por meio de Suas Chagas, Sua 
Cabeça coroada de espinhos, por Seu Coração, por Seus 
merecimentos infinitos. Perdoai as almas e salvai-as. 
Precioso Sangue do Meu Redentor , em profunda veneração e íntimo 
Amor, eu Te adoro em expiação ao desrespeito que as almas Te 
causam. Imprimi Santa Mãe, profundamente, em nossas almas as 
Chagas que Teu Filho sofreu na Cruz. Amém . 
 

 98

174 - LADAINHA PELAS ALMAS DO PURGATÓRIO 
“Senhor, Tende piedade de nós” 
“Jesus Cristo, Tende piedade de nós” 
“Senhor, Tende piedade de nós” 
Jesus Cristo, ouvi-nos!   R - Jesus Cristo, atendei-nos.  
Pai Celeste, verdadeiro Deus.... 
R - Tende Piedade das Almas do Purgatório! 
Jesus Cristo, Redentor do mundo...  Espírito Santo Paráclito...    
 

Santa Maria, Mãe de Deus...  R – Rogai pelas Almas do Purgatório! 
Coro dos Serafins....  
Coro dos Querubins e dos Tronos... 
Coro das Dominações e da Virtudes... 
Coro das Potestades e Principados...  Coro dos Anjos e Arcanjos...  
Santos Mártires e Bem-aventurados... Santos Apóstolos e Profetas... 
Santos Doutores e Confessores...  Todos os Santos e Santas de Deus... 
 

De seus sofrimentos...  R – Livrai-as, Senhor! 
Da Vossa cólera....   Da severidade da Vossa Justiça... 
Das trevas que as cercam...  Dos prantos e gemidos... 
Das longas penas...  Pela Vossa Encarnação... 
Pelo Vosso nascimento... Pelo Vosso doce nome... 
Pela Vossa profunda humildade... Pela Vossa obediência... 
Pelo Vosso infinito amor... Pela Vossa agonia no Horto... 
Pela Vossa Paixão... Pela Vossa Santa Cruz... 
Pela Vossa Santa Ressurreição... Pela Vossa admirável ascensão... 
Pela vinda do Espírito Santo... No dia do julgamento... 
 

Vós que perdoastes a todos...  
R – Ouvi-nos, Senhor Jesus! 
Vós que salvastes o bom ladrão... Vós que sois Misericórdia... 
Dignai-Vos livrar nossos parentes, amigos e benfeitores do Purgatório... 
Dignai-Vos ter piedade das almas que não têm intercessores... 
Dignai-Vos admiti-las no número de Vossos eleitos... 
Ainda que sejamos pecadores... 
 

Jesus, Maria e  José, nós vos amamos!    
R - Salvai Almas! (3x) 
Oremos:  Ó Deus, Criador e Redentor de todos os fiéis, concedei às 
almas que se encontram no Purgatório, a remissão de todos os seus 
pecados, a fim de que, pelas humildes orações da Vossa Igreja, elas 
obtenham o perdão que sempre desejaram e ganhem o convívio no 
céu. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, na Unidade do Espírito Santo. 
Amém! 
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XV - ADORAÇÃO e LOUVOR 
 

 

175 - ATO DE ADORAÇÃO 
Nós Vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, aqui e em todas 
as Vossas Igrejas que existem no mundo inteiro, e Vos bendizemos.  
R - Porque pela Vossa Santa Cruz  remistes o mundo.  
D - Graças e louvores se dêem a todo momento: 
R - Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento  (3x) Glória... 
 
176 - EIS-ME AQUI, BOM E DULCÍSSIMO JESUS 
 

De joelhos  me prostro em Vossa presença, e Vos suplico com todo o 
fervor de minha alma, que Vos digneis gravar no meu coração os mais 
vivos sentimentos de fé, esperança e caridade, verdadeiro 
arrependimento de meus pecados e firme propósito de emenda, 
enquanto vou considerando com vivo afeto e dor, as Vossas cinco 
chagas, tendo diante dos olhos aquilo que o profeta Davi já Vos fazia 
dizer, ó bom Jesus: “Transpassaram Minhas mãos e Meus pés e 
contaram todos os Meus ossos” .  Amém 
 
177 - MEU DEUS EU CREIO, adoro, espero e amo-Vos. Peço-Vos 
perdão pelos que não crêem, não adoram, não esperam, não Vos 
amam e não Vos agradecem (3x).   
 

Santíssima Trindade , Pai, Filho e Espírito Santo: Eu Vos adoro 
profundamente e ofereço-Vos o Preciosíssimo  Corpo, Sangue, Alma  e 
Divindade de Jesus Cristo, presente em todos os Sacrários da terra, em 
reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é 
ofendido. E pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração e do 
Coração Imaculado de Maria, peço-Vos a conversão dos pobres 
pecadores. Amém  
 

178 - Ó MARIA, MÃE DA EUCARISTIA , fazei que eu ame o Vosso 
Divino Filho Jesus, presente em todos os sacrários da terra, sem 
cessar, noite e dia ( 3x ) 
 

D – Salve, Lírio branco da Trindade! 
R - Rosa brilhante que embeleza o Céu!  
 

D – Ó Maria, concebida sem pecado! 
R -  Rogai por nós, que recorremos a Vós!  
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“Estou muito cansado. Olha como caio pela terceira vez. Por esta 
queda, darei aos pobres pecadores a força de, ainda no último instante, 
escaparem da morte eterna, e se purificarem no Sangue das Chagas 
causadas pela terceira queda. Aí Eu lhes mereci a força de se 
levantarem e ainda conseguir a Vida Eterna. Almas, que desejais 
seguir-Me não recusem a Mim nenhum sacrifício, seja ele grande ou 
pequeno, custe o que custar, vós podeis por meio deste salvar a vida a 
uma alma imortal. Segui Vosso Jesus, que foi até o fim ao Calvário”. 
 
“Pai Eterno, aceitai o Precioso Sangue...   
 
X estação - Jesus é despojado de suas vestes 
Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos 
R - Porque, pela Vossa Santa Cruz, Vós remistes o m undo.  
 
“Olha com que crueldade Eu fui despojado das Minhas vestes! 
Aprofunda-te no Meu silêncio e Minha dedicação... Fiquem despojados 
de tudo que vós possuís de vossos bens, vossa vontade própria; por 
isto Eu vos revestirei com o vestido da pureza e as riquezas do Meu 
Divino Coração”. 
 
“Pai Eterno, aceitai o Precioso Sangue...   
 
XI Estação - Jesus é pregado na cruz 
Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos 
R - Porque, pela Vossa Santa Cruz, Vós remistes o m undo.  
 
“Cheguei ao cume do Monte Calvário. Aqui sofrerei a morte. Olha como 
Me deitam sobre a Cruz e Me pregam nela. Agora não tenho mais 
nada, nem a liberdade de mover uma mão ou um pé. Eu sinto como Me 
querem obrigar a morrer. Não são os pregos que Me prendem na cruz; 
é o Meu amor. Nenhuma palavra de queixa… nenhum suspiro sai da 
Minha boca. Vós estais pregados na cruz pelos pregos do Amor, não 
vos queixeis, não resmungueis quando vos dilaceram mãos e pés. 
Vinde, beijai Minhas feridas, aí vós achareis força”. 
 
“Pai Eterno, aceitai o Precioso Sangue...   
 
XII Estação - Jesus morre na cruz 
Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos 
R - Porque, pela Vossa Santa Cruz, Vós remistes o m undo.  
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“Veja com que Amor esta senhora enxuga Meu Rosto, como o seu 
Amor vence todo o respeito humano. Vós que menosprezastes, por 
Minha causa, o mundo e tudo mais o que vos foi mais caro, não 
consintais que o medo de perder a boa reputação e a honra vos 
impeça de enxugar Meu rosto pela demonstração de coragem e 
generosidade. Olhai como está todo encoberto pelo Sangue”.  
 
“Pai Eterno, aceitai o Precioso Sangue...   
 
VII Estação - Jesus cai pela segunda vez debaixo da  cruz. 
Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos 
R - Porque, pela Vossa Santa Cruz, Vós remistes o m undo.  
 
“O peso da Cruz esgota Minha força. O caminho é longo e penoso; 
ninguém vem para Me confortar, Minha agonia fica tão grande que caio 
pela 2ª vez. Almas, vós que Me seguis, não vos deixeis desanimar, 
quando vossa vida sem consolação, talvez se desenrole em grande 
aridez e sentis falta de toda assistência espiritual. Enchei-vos de 
coragem à vista de vosso Divino Mestre a caminho do calvário. Ele cai 
pela 2ª vez, mas se levanta novamente e continua Seu caminho. 
Quereis vos encher de nova força, vinde e beijai Meus pés”. 
 
“Pai Eterno, aceitai o Precioso Sangue...   
 
VIII Estação - Jesus consola as mulheres de Jerusal ém. 
Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos 
R - Porque, pela Vossa Santa Cruz, Vós remistes o m undo.  
 
“Mulheres de Jerusalém choram à vista da Minha vergonha e da Minha 
miséria. O mundo chora à vista do sofrimento. Se isto se realiza na 
lenha verde, o que acontecerá na lenha seca? Digo-vos, vós que Me 
seguis pelo íngreme caminho estreito, o mundo vos verá andar em 
prados floridos, enquanto as outras passarão pelo fogo, que elas 
mesmas prepararam pela sua sede de prazeres”. 
 
“Pai Eterno, aceitai o Precioso Sangue...   
 
IX Estação - Jesus cai pela terceira vez debaixo da  cruz. 
Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos 
R - Porque, pela Vossa Santa Cruz, Vós remistes o m undo.  
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179 - TERÇO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO 
Creio, Pai Nosso, Ave Maria, Gloria ao Pai. 
No lugar do Pai Nosso: Maria, Mãe da Eucaristia, fazei que eu ame o 
Vosso Filho Jesus, presente em todos os sacrários d a terra, sem 
cessar, noite e dia.  Meu Deus, eu creio, adoro, es pero e amo-Vos.  
Peço-Vos perdão pelos  que não crêem, não adoram, n ão esperam, 
não Vos amam e não Vos agradecem.   
Nas 5 dezenas , no lugar das Ave Maria - (10x) 
D -  Graças e Louvores se dêem a todo momento! 
R – A Jesus, meu Deus, O Santíssimo Sacramento! 
No final: Deus Santo, Deus forte, Deus Imortal, tende piedade  de 
nós e do mundo inteiro . ( 3 x ) 
 

180 - TERÇO EUCARÍSTICO 
Creio, Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai. 
 

Iº Mistério Eucarístico:  
Se contempla Jesus Cristo que instituiu o Santíssimo Sacramento, para 
nos recordar a Sua paixão e morte. “O Pão que Eu vos darei é a 
Minha Carne para a Vida do mundo” (Jo 6,51) Pai Nosso...    
D – Bendito e louvado seja a cada momento  
R – Jesus no Santíssimo Sacramento ( 10x )..Glória.. 
 

IIº Mistério Eucarístico: 
Se contempla Jesus Cristo que instituiu o Santíssimo Sacramento, para 
permanecer conosco todos os dias da nossa vida. “Eu estarei 
convosco todos os dias, até o fim do mundo.”  (Mt 28,20) Pai Nosso.  
 

IIIº Mistério Eucarístico:  
Se contempla Jesus Cristo que instituiu o Santíssimo Sacramento, para 
perpetuar o Seu Sacrifício por nós, até o fim do mundo. “Fica conosco 
Senhor, porque já é  tarde e o dia declina.”  (Lc 24,29)  Pai Nosso...    
 

IVº Mistério Eucarístico: 
Se contempla Jesus Cristo que instituiu o Santíssimo Sacramento, para 
fazer-se alimento e Bebida da nossa alma.  “Eu sou o Pão da Vida 
aquele que crê em Mim jamais terá sede.” (Jo 6,35)   Pai Nosso...  
 

Vº Mistério Eucarístico: 
Se contempla Jesus Cristo que instituiu o Santíssimo Sacramento, para 
visitar-nos no momento da nossa morte, para levar-nos ao Paraíso. 
“Quem come a Minha Carne e bebe o Meu Sangue tem a Vida 
Eterna” Pai Nosso...    
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181 - QUINZE MINUTOS DIANTE DO SANTÍSSIMO  
 

Estímulos de Santo Antônio Maria Claret, deixando Jesus falar a cada um.  
 

“Não é necessário saber muito para Me agradar – bas ta que Me 
ames muito. Fala singelamente Comigo como falarias com teu 
amigo mais íntimo.” 
 

“Uma multidão de Sacrários, existem na terra, mas, existe somente UM 
DEUS, que é Jesus Sacramentado.  
 

Não há distâncias, nem há idades. Ao pé do Sacrário  estamos 
todos perto.  Deus nos une.  
 

Peçamos a Ele, por mediação de Maria, que algum dia no céu, 
possamos contemplar esse Deus que por amor ao homem, se oculta 
sob as espécies do Pão e do Vinho. Assim seja   
 

Meditação: 
Diante do sacrário, quantas vezes me ponho diante de Ti, ó Senhor!  
Meus primeiros sentimentos são de vergonha, Senhor, mas depois, ó 
Deus, que bom sois; depois de ver-me a mim, vejo a Vós, e então ao 
contemplar Vossa Misericórdia, minha alma se consola e é feliz. Pensar 
que Vos ofendi, e apesar disso me amais, e permitis estar em Vossa 
presença sem que Vossa justa Ira me aniquile. Amém  
 
Senhor, dai-me as lágrimas de Davi para chorar minhas culpas, mas ao 
mesmo tempo, dai-me um coração grande, muito grande, para com ele 
poder corresponder um pouquinho, embora seja muito pouquinho, ao 
Imenso Amor que tendes por mim. Diante do sacrário, Senhor, não sei 
o que faço aqui. Nada, pois nada sei fazer. Senhor, não sei o que faço 
aqui, mas estou Contigo. Isso me basta e eu sei que estais aqui, diante 
de mim”. Amém.   
 
Tens algum pedido, em favor de alguém?  
Menciona-Me o teu nome e diga-Me o que desejas que Eu te faça. 
Pede muito! Não receies pedir. Conversa Comigo, simples e 
francamente, sobre os pobres que gostarias de consolar, sobre os 
doentes que vês sofrer, sobre os desencaminhados, que tanto desejas 
ver no caminho certo. Diga-Me, em favor deles, ao menos uma palavra.    
Sim Jesus, eu ( ........ ) 
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“O peso da Cruz Me joga ao chão, mas o zelo pelas almas Me ergue 
novamente e Me dá novo ânimo para continuar o caminho. Almas que 
estais prontas para repartir o peso da Minha Cruz reflitam, se o zelo 
pelas almas vos dá nova força para prosseguir no caminho da própria 
abnegação, ou se o excessivo amor próprio vos tira o ânimo de 
carregar o peso da cruz”.  
 
“Pai Eterno, aceitai o Precioso Sangue...   
 
IV Estação - Jesus encontra sua Aflita Mãe.  
Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos 
R - Porque, pela Vossa Santa Cruz, Vós remistes o m undo.  
 
Aqui encontrei Minha amada Santa Mãe; meditem sobre o Martírio de 
Nossos dois Corações, Eles unem Seus sofrimentos para se 
fortificarem mutuamente e o Amor triunfa sob dores. Almas, vós que 
andais o mesmo caminho, aspirai ao mesmo fim, deixai também em 
vós triunfar o Amor. O aspecto de vosso sofrimento em comum 
fortifique vosso ânimo e vossa confiança. Interiormente unidos no 
sofrimento, cresce em vós a força de andar em caminhos dolorosos. 
 
“Pai Eterno, aceitai o Precioso Sangue...   
 
V Estação - Simão Cireneu ajuda Jesus a carregar a Cruz. 
Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos 
R - Porque, pela Vossa Santa Cruz, Vós remistes o m undo.  
 
”Olhai como este homem, por pequeno pagamento, toma sobre si uma 
pesada carga desonrosa. Meditem sobre a crescente fraqueza sob a 
qual Eu quase desfaleço. Vós aspirais à perfeição. Quando em vós 
diminuir a força na constante luta contra a própria fraqueza, pensai que 
não por prazer terrestre vós vos prontificastes a Me seguir no Caminho 
da Cruz, mas somente para ganhar a Vida Eterna e também para 
ajudar outras almas a ganhar esta felicidade”. 
 
“Pai Eterno, aceitai o Precioso Sangue...   
 
VI Estação - Verônica enxuga a Face de Jesus. 
Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos 
R - Porque, pela Vossa Santa Cruz, Vós remistes o m undo.  
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Oração de preparação – Arrependimento por amor. 
“Misericordioso Deus, por Amor a Ti, eu me arrependo de todos os 
meus pecados; eu quero emendar-me. Em união com o Doloroso e 
Imaculado Coração de Maria, eu Te ofereço esta meditação sobre a 
Paixão e Morte de Jesus, em expiação de meus pecados e os do 
mundo inteiro. Especialmente, a ofereço a Ti, para pedir muitos bons 
sacerdotes e muitas bênçãos, para a missão dos sacerdotes.  
Eu também quero ganhar todas as indulgências, que a Santa Igreja 
concede à oração da Via-Sacra. Meu Deus, ajuda-me a fazer bem esta 
devoção.” 
 
I Estação - Jesus é condenado à morte  
Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos 
R - Porque, pela Vossa Santa Cruz, Vós remistes o m undo.  
 
“Escuta, como pronunciaram sobre Mim, a sentença de morte. Medita, 
como Meu Coração a acolhe em silêncio, paciência e amorosa 
prontidão. Almas que Me quereis seguir, e se parecer Comigo, 
aprendam de Mim a calar nos sofrimentos e contrariedades, e guardar 
a Paz no coração”. 
 
“Pai Eterno, aceitai o Precioso Sangue, que Vosso F ilho Jesus 
Cristo derramou durante Seus sofrimentos, por meio de Suas 
Chagas, por Sua Cabeça coroada de espinhos, por Seu  Coração, 
por Seus merecimentos Infinitos. Perdoai as Almas e  salvai-as. 
Senhor Jesus Crucificado, tende piedade de nós.” 
 
II Estação - Jesus toma a Cruz sobre os Ombros 
Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos 
R - Porque, pela Vossa Santa Cruz, Vós remistes o m undo.  
 
“Medita sobre a cruz que puseram sobre os Meus ombros, seu peso é 
grande, mas é sobrepujado pelo Meu amor às almas imortais. Almas 
que Me amais, pesai vossos sofrimentos no amor que tendes por Mim, 
e não permitais que a fraqueza de ânimo sufoque estas chamas”. 
 
“Pai Eterno, aceitai o Precioso Sangue...   
 
III Estação - Jesus cai pela primeira vez debaixo d a Cruz. 
Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos 
R - Porque, pela Vossa Santa Cruz, Vós remistes o m undo.  
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Tu precisas de alguma graça?  
Dize-Me abertamente que te reconheces orgulhoso, egoísta, inconstante, 
negligente..... e pede-Me, então, que Eu venha em teu auxílio, nos 
poucos ou muitos esforços que fazes para te livrares dessas faltas. Não 
te envergonhes! Há muitos justos, muitos santos no céu, que tinham 
exatamente os mesmos defeitos. Mas pediram com humildade, e pouco 
a pouco, viram-se livres deles. Tampouco deixes de Me pedir saúde, 
bem como bons resultados nos teus trabalhos, nos teus negócios ou 
estudos. Posso dar-te e realmente te darei tudo isso, contanto que não 
se oponha à tua santificação, mas antes a favoreça. Mas quero que o 
peças. O que necessitas precisamente hoje? Que posso fazer por ti?  
Ah, se soubesses o quanto Eu desejo ajudar-te!   
Sim Jesus, eu ( ........ ) 
 
Andas preocupado, com algum projeto?  
Conta-Me. O que é que te ocupa? Que pensas? Que desejas? Que 
posso Eu fazer por teu irmão, por tua irmã, pelos teus amigos, pela tua 
família, pelos teus superiores? Que gostarias tu de lhes fazer? E no 
que se refere a Mim, não sentes o desejo de Me ver glorificado? E não 
queres fazer um favor aos amigos que amas, mas que talvez vivam 
sem jamais pensar em Mim? Dize-Me, em que se detém hoje, de 
maneira especial, a tua atenção? Que desejas mais vivamente? Quais 
os meios que tens para alcançar? Conta-Me se não consegues fazer o 
que desejas e Eu te indicarei as causas do insucesso.   
Não gostarias de conquistar os Meus favores? 
Sim Jesus, eu ( ........ ) 
 
Estás tristes, ou mal-humorado?  
Conta-Me, com todos os pormenores, o que te entristece. Quem te 
feriu? Quem ofendeu o teu amor próprio? Quem te desprezou? Conta-
Me tudo. Então, em breve, chegarás ao ponto de Me dizeres que, 
imitando-Me, queres perdoar tudo e de tudo te esqueceres. Como 
recompensa, hás de receber a Minha bênção consoladora. Acaso tens 
medo? Sentes na tua alma melancolia e incerteza, que, embora não 
justificadas, não deixam de ser dolorosas? Lança-te nos braços da 
Minha Providência. Estou contigo, a teu lado. Vejo tudo, ouço tudo e, 
em momento algum te desamparo. Sentes frieza por parte de pessoas 
que antes te queriam bem e que agora, esquecidas, se afastam de ti 
apesar de não encontrares em ti motivo algum para isso?  
Roga por elas, pois se não forem obstáculo à tua santificação, Eu as 
trarei de volta ao teu lado.  Sim Jesus, eu ( ........ ) 
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Tens alguma alegria, que possas partilhar Comigo?  
Por que não Me deixas tomar parte nela, com a força de um bom 
amigo? Conta-Me o que, desde tua última visita, consolou e agradou 
teu coração. Talvez fossem surpresas agradáveis; talvez se tenham 
dissipado teus negros receios; talvez tenhas recebido boas notícias: 
uma carta, uma demonstração de carinho; talvez tenhas conseguido 
vencer alguma dificuldade ou sair de algum apuro. Tudo é obra Minha. 
Diga-Me simplesmente, como um filho ao seu pai:  
"Obrigado, meu Deus, obrigado!".   
Sim Jesus, eu ( .... )  
 
Queres prometer-Me alguma coisa?  
Bem sabes, que leio o que está no fundo do teu coração. É fácil 
enganar os homens, mas a Deus, não podes enganar. Fala-Me, pois, 
com toda a sinceridade. Fizeste o propósito firme de, no futuro, não 
mais te expores àquela ocasião de pecado, de te privares do objeto 
que te seduz, de não mais leres o livro que exalta a tua imaginação, de 
não procurares a companhia das pessoas que perturbam a paz da tua 
alma? Serás novamente amável e condescendente para agradar 
àquela outra, a quem, por ter te ofendido, consideraste até hoje como 
inimiga? Volta agora às tuas ocupações habituais: ao teu trabalho, à 
tua família, aos teus estudos; mas não esqueças, os quinze minutos 
desta agradável conversa que tiveste aqui, a sós Comigo, no silêncio 
do sacrário. Pratica tanto quanto possível, o silêncio, a modéstia, o 
recolhimento, a serenidade, e a caridade para com o próximo. Ama e 
honra Minha Mãe Santíssima que é também tua.  
E volta amanhã, com o coração mais amoroso, mais entregue a Mim. 
Sim Jesus, eu ( .... )  
 
Volta com um coração que está mais cheio de Amor , e que é mais 
dedicado ao Meu Espírito. Tu encontrarás então, no Meu Coração, 
cada dia, novo Amor, novos benefícios e novas consolações!” 
 
No Meu Sagrado Coração hás de encontrar, a cada dia, um Amor 
totalmente novo, novos benefícios e novas consolações. 
 
Vem, que Eu aqui te espero! 
 
Não demores, Eu preciso da tua companhia! 
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XXV - ORAÇÕES COM PROMESSAS  
 

275 - VIA SACRA 
O Senhor fez esta Via-Sacra com Irmã Josefa Menéndez, na 4ª feira da 
semana santa, dia 28 de março de 1923 e a ditou a Irmã Josefa na 
sexta-feira santa, dia 30 de março do mesmo ano. 
 
PROMESSAS PARA A REZA DA VIA-SACRA 
1. Tudo o que se pede durante a Via-Sacra será atendido. 
2. Eu prometo a Vida Eterna àqueles, que algumas vezes, com 
sentimento de participação, rezam a Via-Sacra. 
3. Eu estou com eles durante toda sua vida e, de modo especial, na 
hora da morte virei em seu auxílio. 
4. Mesmo se tivessem mais pecados do que há grama no campo e 
mais do que areia no mar, pela reza da Via-Sacra tudo será perdoado.  
 

Esta promessa, no entanto, não exclui a confissão d os pecados 
graves, especialmente antes de receber a Santa Comu nhão. 
 

5. Aqueles que, muitas vezes, rezam a Via-Sacra terão uma glória 
especial no Céu. 
6. Eu os libertarei do Purgatório, na primeira terça ou sexta-feira, 
depois de sua morte. 
7. Minha Bênção estará com eles, durante cada oração da Via-Sacra e 
minha Bênção estará com eles, na morte, no Céu e em toda a eternidade. 
8. Na hora da morte, não permitirei que satanás os tente. 
9. Se rezarem a Via-Sacra com Amor Eu farei de cada um, um cibório 
vivo, onde Eu derramarei Minhas Graças com alegria. 
10. Eu dirigirei Meu olhar sobre aqueles que muitas vezes rezam a Via-
Sacra. Meus Braços sempre estarão abertos para protegê-los. 
11. Assim como Eu estou pregado na Cruz, bem assim estarei sempre 
com aqueles que Me honram rezando a Via-Sacra. 
12. Eles não podem mais se afastar de Mim, porque Eu lhes dou a 
Graça de nunca mais cometer um pecado grave. 
13. Na hora da morte, Eu os consolarei com Minha presença e Nós 
iremos juntos ao Céu. Para aqueles que rezaram muitas vezes a Via-
Sacra, a morte será fácil. 
14. Minha Alma será um Manto protetor para eles, Eu virei sempre em 
seu auxílio, para que em Mim encontrem a Paz. 
  

“Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amé m.” 
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O pecado de ter demasiada estima por si próprio, ou de mostrar 
satisfação vã por coisas que nos dizem respeito; O pecado de receber os 
Santos Sacramentos de forma descuidada, com distrações e outras 
irreverências, e sem preparação séria; Impaciência, ressentimento, 
recusa em aceitar desapontamentos, como vindos, da Mão de Deus; 
porque isto coloca obstáculos no caminho dos decretos e disposições da 
Divina Providência quanto a nós; O pecado de nos proporcionarmos uma 
ocasião que possa, mesmo remotamente, manchar uma situação 
imaculada de santa pureza; O pecado de esconder propositadamente as 
nossas más inclinações, fraquezas e mortificações, de quem devia saber 
delas, querendo seguir o caminho da virtude, de acordo com os 
caprichos individuais, e não segundo a direção da obediência; Nota: 
Fala-se aqui de situações em que encontraremos aconselhamento digno, 
se o procurarmos, mas nós, apesar disso, preferimos seguir as nossas 
próprias luzes, embora frouxas. 
 

ORAÇÃO PARA UMA BOA CONFISSÃO 
Meu Deus, por causa dos meus pecados crucifiquei, de novo o Vosso 
Divino Filho e escarneci Dele. Por isto sou merecedor da Vossa Cólera e 
expus-me ao fogo do Inferno. E como fui ingrato para Convosco, meu Pai 
do Céu, que me criastes do nada, me redimistes pelo Preciosíssimo 
Sangue do Vosso Filho, e me santificastes pelos Vossos Santos 
Sacramentos e pelo Espírito Santo! Mas Vós poupastes-me pela Vossa 
Misericórdia, para que eu pudesse fazer esta confissão. Recebei-me, 
pois, como Vosso filho pródigo e dai-me a Graça de uma boa confissão, 
para que possa recomeçar a amar-Vos de todo o meu coração e de toda 
a minha alma, e para que possa, a partir de agora, cumprir os Vossos 
Mandamentos, e sofrer com paciência os castigos temporais que possam 
cair sobre mim. Espero, pela Vossa Bondade e poder, obter a Vida 
Eterna no Paraíso. Por Jesus Cristo, Nosso Senhor. Amém  
 

Nota Final : Lembre-se de sempre confessar todos os seus pecados, 
com arrependimento sobrenatural, tendo uma resolução firme de não 
tornar a pecar e de evitar situações que levem ao pecado. Peça ao seu 
confessor que o ajude a superar alguma dificuldade que tenha em fazer 
uma boa confissão. Cumpra prontamente a sua penitência. 
 

Ato de Contrição: Meu Deus, porque sois infinitamente Bom e Vos amo 
de todo o meu coração, pesa-me de Vos ter ofendido, e com o auxílio da 
Vossa Divina Graça, proponho firmemente emendar-me e nunca mais 
tornar a ofender-Vos. Peço e espero o perdão das minhas culpas, pela 
Vossa Infinita Misericórdia. Amém. 
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182 - ATO DE ADORAÇÃO E REPARAÇÃO  
1. Eu Vos adoro com profundo respeito, meu Jesus, no Santíssimo 
Sacramento; reconheço-Vos por Verdadeiro Deus e homem; e tenho a 
intenção de suprir, com este ato de adoração, a frieza de tantos 
cristãos ao passarem diante de Vossas Igrejas e, às vezes, mesmo 
diante de Vosso Sagrado Tabernáculo, em que Vos dignais estar, a 
toda hora, desejando, com impaciência amorosa comunicar-Vos com 
Vossos fiéis, que nem ao menos Vos saúdam! E com sua indiferença, 
se mostram como os hebreus no deserto, nauseados deste Maná 
Celeste.  Eu Vos ofereço o Preciosíssimo Sangue, que derramastes da 
Chaga de Vosso Pé esquerdo, em reparação de tão insuportável 
tibieza; e, encerrando-me espiritualmente nesta Sagrada Chaga, repito 
mil e mil vezes:   
Graças e louvores sejam dados a todo o momento!   
Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento .    
Pai Nosso, Ave Maria, Glória 
 

2. Eu Vos adoro, com profundo respeito, meu Jesus. Reconheço-Vos 
presente no Santíssimo Sacramento, e tenho a intenção de reparar a 
ingratidão de tantos cristãos que vendo-Vos sair a visitar os pobres 
enfermos, para ser o seu conforto e consolação na grande viagem para 
a eternidade, Vos deixam passar sem acompanhar-Vos e apenas se 
dignam a fazer um ato de externa adoração. Eu Vos ofereço, em 
reparação de tamanha frieza, o Preciosíssimo Sangue que derramastes 
da Chaga de Vosso Pé direito, e, encerrando-me espiritualmente nesta 
Sagrada Chaga, repito mil e mil vezes:  
Graças e louvores sejam dados a todo o momento!  
Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.   
Pai Nosso, Ave Maria, Glória 
 

3. Eu Vos adoro, com profundo respeito, meu Jesus, Verdadeiro Pão 
da Vida Eterna; e com  este ato de adoração, tenho a intenção, de 
compensar as muitas feridas, que Vosso Coração sofre todos os dias 
pela profanação das Igrejas, onde Vos dignais estar sob as Espécies 
Sacramentais, para ser adorado e amado por Vossos fiéis. Eu Vos 
ofereço, em reparação de tantas irreverências, o Preciosíssimo 
Sangue, que derramastes da Chaga de Vossa Mão esquerda, e, 
encerrando-me espiritualmente nesta Sagrada Chaga, repito mil e mil 
vezes:                                                         
Graças e louvores sejam dados a todo o momento!     
Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.     
Pai Nosso, Ave Maria, Glória  
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4. Eu Vos adoro, com profundo respeito, meu Jesus, Pão Vivo descido 
dos Céus; e tenho a intenção de reparar com este ato de adoração, 
tantas e tão repetidas irreverências, que cada dia cometem Vossos fiéis 
ao assistirem a Santa Missa, na qual por excesso de amor, renovais, 
de modo incruento, o mesmo Sacrifício, que consumastes no calvário, 
para a nossa salvação. Eu Vos ofereço, em reparação de tanta 
ingratidão, o Preciosíssimo Sangue que derramastes da Chaga de 
Vossa Mão direita, e, encerrando-me espiritualmente nesta Sagrada 
Chaga, reúno minha voz às vozes dos Anjos que, em adoração, Vos 
rodeiam, dizendo, juntamente com Eles:    
Graças e louvores sejam dados a todo o momento!   
Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.  
Pai Nosso, Ave Maria, Glória  
 
5. Eu Vos adoro, com profundo respeito, meu Jesus, verdadeira ítima 
de expiação por nossos pecados; e Vos ofereço este ato de adoração, 
em compensação dos sacrilégios e ultrajes, que recebeis de tantos 
cristãos, que se atrevem até ir receber-Vos na Santa Comunhão, tendo 
a sua alma em pecado mortal.  Eu Vos ofereço, em reparação de tão 
abomináveis sacrilégios, as últimas gotas de Vosso Preciosíssimo 
Sangue que derramastes da Chaga do Lado, e, encerrando-me nesta 
Sagrada Chaga, eu Vos adoro, bendigo e amo, repetindo, em  união 
com todas as almas devotas do Santíssimo Sacramento:   
Graças e louvores sejam dados a todo o momento!  
Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.    
Pai Nosso, Ave Maria, Glória 
 
183 - CONSAGRAÇÃO ÀS SANTAS CHAGAS 
Hoje, eu me consagro a Vós, Chagas Benditas do meu Amado Jesus. 
Consagro toda a minha vida às Chagas Benditas do meu Amado Jesus. 
Consagro os meus olhos, a minha boca e os meus ouvidos, às Chagas 
Benditas do meu Amado Jesus. Consagro o meu coração, a minha 
mente e todo o meu ser, às Chagas Benditas do meu Amado Jesus. 
Meu Amado Jesus, eu contemplo e adoro as Tuas Cinco Chagas: 
Contemplo e adoro a Chaga da Mão direita. Contemplo e adoro a 
Chaga da Mão esquerda. Contemplo e adoro a Chaga do Pé direito. 
Contemplo e adoro a Chaga do Pé esquerdo. Contemplo e adoro a 
Chaga do Teu Peito. Meu amado Jesus, eu contemplo e adoro as 5.480 
Chagas que recebeste em Teu Corpo Santo. Sou parte do Teu Corpo 
Santo, porque me consagrei todo às Tuas Santas Chagas. Amém 
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Nove maneiras de ser cúmplice do pecado de outrem:  
Alguma vez fiz deliberadamente com que outros pecassem?  
Aconselhando? Mandando? Consentindo? Provocando? Lisonjeando? 
Ocultando? Compartilhando? Silenciando? Defendendo o mal feito?  
Os quatro pecados que bradam aos Céus.   
Homicídio voluntário. O pecado de sodomia ou lesbianismo.  
Opressão dos pobres. Não pagar salário justo a quem trabalha. 
 

Os Mandamentos da Igreja 
Ouvi Missa nos domingos e Festas de guarda? Cumpri o jejum e a 
abstinência nos dias prescritos, e guardei o jejum eucarístico? Confessei-
me pelo menos uma vez no ano? Recebi a Sagrada Eucaristia pelo 
menos uma vez por ano? Contribui, na medida do possível, para as 
despesas do culto? As cinco blasfêmias contra o Coração Imaculado de 
Maria: Blasfemei contra a Imaculada Conceição? Blasfemei contra a 
Virgindade Perpétua de Nossa Senhora? Blasfemei contra a Maternidade 
Divina de Nossa Senhora? Deixei de reconhecer a Nossa Senhora como 
Mãe de todos os homens? Tentei publicamente semear, nos corações 
das crianças, indiferença ou desprezo, ou mesmo ódio, em relação à sua 
Mãe Imaculada? Ultrajei-a diretamente nas Suas santas imagens? 
 

Finalmente: Recebi a Sagrada Comunhão em estado de pecado mortal?  
(Este é um sacrilégio muito grave). 

 

O exame dos pecados veniais: 
A alma deve evitar todos os pecados veniais, especialmente os que 
abrem caminho ao pecado grave. Devemos ter uma preocupação 
constante em evitar o pecado venial, por insignificante que seja, e um 
zelo definido e geral, que alcance todas as práticas da vida espiritual — 
zelo na oração e nas relações com Deus; zelo na mortificação e na 
negação dos apetites; zelo em obedecer e em renunciar à vontade 
própria; zelo no Amor a Deus e ao próximo.  
 

Para alcançar este zelo e conservá-lo, devemos quer er firmemente 
evitar sempre os pecados veniais, especialmente os seguintes: 
O pecado de dar entrada, no coração, de qualquer suspeita não razoável 
ou de opinião injusta a respeito do próximo; O pecado de iniciar uma 
conversa sobre os defeitos de outrem, ou de faltar à caridade, de 
qualquer outra maneira, mesmo levemente; O pecado de omitir, por 
preguiça, as nossas práticas espirituais, ou de as cumprir com 
negligência voluntária; O pecado de manter um afeto desregrado por 
alguém;  
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Fiz batota ou defraudei alguém? Joguei em excesso? Recusei-me a 
pagar alguma dívida, ou descuidei-me no seu pagamento? Adquiri 
alguma coisa que sabia ter sido roubada? Deixei de restituir alguma 
coisa emprestada? Lesei o meu patrão, não trabalhando como se 
esperava de mim? Fui desonesto com o salário dos meus empregados? 
Recusei-me a ajudar alguém que precisasse urgentemente de ajuda, ou 
descuidei-me a fazê-lo? Deixei de restituir o que roubei, ou obtive por 
embuste ou fraude? (Pergunte ao sacerdote como poderá fazer a 
restituição, ou seja, devolver ao legítimo dono o que lhe tirou). Tive inveja 
de alguém, por ter algo que eu não tenho? Invejei os bens de alguém? 
Tenho sido avarento? Tenho sido cúpido e invejoso, dando demasiada 
importância aos bens e confortos materiais? O meu coração inclina-se 
para as posses terrenas ou para os verdadeiros tesouros do Céu? 
 

OITAVO MANDAMENTO: Não levantarás falsos testemunho s contra 
o teu próximo.  Menti a respeito de alguém (calúnia)? As minhas 
mentiras causaram a alguém danos materiais ou espirituais? Fiz 
julgamentos temerários a respeito de alguém (isto é, acreditei 
firmemente, sem provas suficientes, que eram culpados de algum defeito 
moral ou crime)? Atingi o bom nome de alguém, revelando faltas 
autênticas, mas ocultas (maledicência)? Revelei os pecados de outra 
pessoa? Fui culpado de fazer intrigas (isto é, de contar alguma coisa 
desfavorável que alguém disse de outra pessoa, para criar inimizade 
entre eles)? Dei crédito ou apoio à divulgação de escândalos sobre o 
meu próximo? Jurei falso ou assinei documentos falsos? Sou crítico ou 
negativo sem necessidade ou falto à caridade nas minhas conversas? 
Lisonjeei outras pessoas? 
 

As obras de Misericórdia espirituais e corporais.   
Descuidei-me no cumprimento das obras seguintes, quando as 
circunstâncias mo pediam? As sete obras de Misericórdia espirituais.  
Dei bom conselho aos que estavam em pecado? Ensinei os irmãos 
menos instruídos? Aconselhei os que duvidam? Consolei os tristes? 
Suportei com paciência as fraquezas do meu próximo? Perdoei as 
injúrias por amor de Deus? Roguei a Deus, pelos vivos e pelos defuntos? 
 

As sete obras de Misericórdia corporais: Dei de comer a quem tinha 
fome? Dei de beber a quem tinha sede? Vesti os nus? Visitei e procurei 
resgatar os cativos do pecado? Deu assistência a eles? Dei pousada aos 
peregrinos? Visitei os doentes? Enterrei os mortos? Lembre-se que a 
nossa Santa Fé Católica nos ensina que … assim como o corpo sem o 
espírito está morto, também a fé sem obras está morta (Tiago 2: 26).  
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184 - ORAÇÃO DE SAUDAÇÃO AO SENHOR JESUS    

Senhor meu Jesus Cristo , que pelo Amor que tendes à humanidade, 
estais de noite e de dia neste Sacramento, cheio de piedade, amor e 
ternura, esperando, convidando e recebendo a todos que vêm visitar-
Vos, eu Vos agradeço sinceramente e confesso: Creio que estais 
presente no Santíssimo Sacramento, em Corpo, Sangue, Alma e 
Divindade.  
 
Eu Vos adoro,  do abismo do meu nada, e Vos dou graças por todos os 
benefícios que me tendes feito, especialmente por Vos dar-Vos a mim 
neste Sacramento,  por me terdes concedido por advogada eficaz, 
carinhosa e medianeira de todas as graças, Vossa Mãe Maria 
Santíssima, e por me terdes chamado a visitar-Vos.  
 
Eu Vos saúdo  pois, o Vosso amantíssimo Coração, e minha intenção é 
fazê-lo, em Ação de Graças por esta grande dádiva; para consolar-Vos 
e recompensar-Vos por causa de todas as injúrias que tendes recebido 
neste Sacramento;  e para adorar-Vos, aqui e em todos os lugares da 
terra, onde, na Vossa presença sacramental, estais menos reverenciado 
e em maior abandono.  
 
Meu Jesus, eu Vos amo  de todo o meu coração; pesa-me de ter no 
passado ofendido tantas vezes a Vossa infinita bondade. Proponho, 
com o auxílio de Vossa divina Graça, nunca mais Vos ofender, e hoje, 
apesar de minhas fraquezas e limitações, eu me consagro a Vós, e 
renuncio à minha própria vontade, a todos os afetos, desejos e a tudo o 
que é meu, para Vo-lo oferecer.  
 
De hoje em diante , fazei de mim e de tudo o que me pertence, aquilo 
que for de Vosso agrado. Só procuro o Vosso Santo Amor, e só a Vós 
peço a perseverança final e o perfeito cumprimento de Vossa Vontade.  
 
Recomendo-Vos  as almas que estão no Purgatório, especialmente as 
mais devotas do Santíssimo Sacramento e da bem-aventurada Virgem 
Maria e rcomendo-Vos também todos os pobres pecadores.  
Finalmente,  meu querido Salvador, desejo unir todos os meus afetos 
com os do Vosso amorosíssimo Coração, e, assim unidos, os ofereço 
ao Vosso Eterno Pai, e Lhe peço, em Vosso nome, que, por Vosso 
amor, os queira aceitar e atender.  
Amém  
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185 - NÃO ME TROQUES A CRUZ 
Senhor, não peço que troques a minha cruz, mas que me ajudes a 
carregá-la. Não Te peço que me encurtes o caminho, mas que andes 
sempre comigo. Não peço nenhum milagre, dá-me de beber tudo o que 
for do Teu agrado. Sei que, se me deixas chorar, é porque me amas 
assim como sou. Se permites que me machuquem, é para que eu 
aprenda a amar a todos. Porque só existe amor onde há perdão, e só 
os feridos têm o que perdoar. Não Te peço que me troques a minha 
cruz. Ajuda-me a carregá-la. Amém! 
 

186 - ORAÇÃO A JESUS, PEDINDO A CURA  
Senhor Jesus, coloca Tuas Mãos Benditas, ensangüentadas, chagadas 
e abertas, sobre mim, neste momento. Sinto-me completamente sem 
forças para prosseguir carregando as minhas cruzes. Preciso que a 
força e o poder de Tuas Mãos, que suportaram a mais profunda dor ao 
serem pregadas na Cruz, reergam-se e curem-me agora. Jesus, não 
peço somente por mim, mas também por todos aqueles que mais amo. 
Nós precisamos desesperadamente de cura física e espiritual, através 
do toque consolador de Tuas Mãos ensangüentadas e infinitamente 
poderosas. Eu reconheço, apesar de toda a minha limitação e da 
infinidade dos meus pecados, que és Deus, Onipotente e Todo-
Poderoso, para agir e realizar o impossível. Com fé e total confiança 
posso dizer: “Mãos ensangüentadas de Jesus, Mãos feridas lá na 
Cruz! Vem tocar em mim, Vem, Senhor Jesus!”  (3x) 
 
187 - ORAÇÃO PARA CORTAR OS LAÇOS DO PASSADO 
Em nome de minha família, eu ... rejeito toda influência má que dela recebi. 
Quebro todos os pactos, alianças de sangue, todos os acordos com o 
demônio, em nome de Jesus Cristo. Ponho o Sangue de Jesus e sua Cruz 
entre cada geração minha. Em nome de Jesus eu amarro todos os espíritos 
de hereditariedade má de nossas gerações e ordeno que saiam, em nome 
de Jesus Cristo.  
 

Pai, em nome de minha família, eu Vos peço perdão por todos os pecados 
do espírito, por todos os pecados da mente e por todos os pecados do 
corpo. Peço perdão para todos os meus ancestrais. Peço Vosso perdão por 
todos aqueles que eles magoaram de alguma forma, e aceito o perdão em 
nome de meus ancestrais, daqueles que os magoaram. Pai Celestial, pelo 
Sangue de Jesus, hoje peço que leveis todos os meus parentes mortos, à 
Luz do Céu. Agradeço, Pai Celestial, por todos os meus parentes e 
ancestrais que Vos amaram e Vos adoraram, e transmitiram a fé aos seus 
descendentes. Obrigado, Pai! Obrigado, Jesus! Obrigado, Espírito Santo! 
Amém  
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Consenti em pensamentos de suicídio, desejei suicidar-me ou tentar 
suicidar-me? Embriaguei-me ou usei drogas ilícitas? Comi demais, ou 
não como o suficiente, por descuido (isto é, alimentos nutritivos)? Deixei 
de corrigir alguém, dentro das normas da caridade? Causei dano à alma 
de alguém, especialmente crianças, dando escândalo através de mau 
exemplo? Fiz mal à minha alma, expondo-a intencionalmente e sem 
necessidade a tentações, como maus programas de TV, música 
reprovável, praias?  
 

SEXTO E NONO MANDAMENTOS: Não pecar contra a castid ade. 
Não cometerás adultério. Não cobiçarás a mulher do próximo.  
Neguei ao meu cônjuge os seus direitos matrimoniais? Pratiquei o 
controle de natalidade (com pílulas, dispositivos, interrupção)? Abusei 
dos meus direitos matrimoniais, de algum outro modo? Cometi adultério 
(sexo pré-marital)? Cometi algum pecado impuro contra a natureza 
(homosexualidade)? Pequei impuramente contra mim próprio 
(masturbação)? Consenti em pensamentos impuros, ou tive prazer 
neles? Consenti em desejos impuros para com alguém, ou desejei 
conscientemente ver ou fazer alguma coisa impura? Entreguei-me 
conscientemente a prazeres sexuais, completos ou incompletos? Fui 
ocasião de pecado para os outros, por usar roupa justa, reveladora ou 
imodesta? Fiz alguma coisa, deliberadamente ou por descuido, que 
provocasse pensamentos ou desejos impuros noutra pessoa? Li livros 
indecentes ou vi figuras obscenas? Vi filmes ou programas de televisão 
sugestivos, ou pornografia na Internet, ou permiti que os meus filhos os 
vissem? Usei linguagem indecente ou contei histórias indecentes? Ouvi 
tais histórias, de boa vontade? Gabei-me dos meus pecados, ou deleitei-
me em recordar pecados antigos? Estive com companhias indecentes? 
Consenti em olhares impuros? Deixei de controlar a minha imaginação? 
Rezei imediatamente, para afastar maus pensamentos e tentações? 
Evitei a preguiça, a gula, a ociosidade, e as ocasiões de impureza? Fui a 
bailes imodestos ou peças de teatro indecentes?  
 

Nota: Não tenha receio de confessar ao sacerdote qualquer pecado impuro que 
tenha cometido. Não esconda ou tente disfarçá-lo. O sacerdote está ali para o 
ajudar e perdoar. Nada do que possa dizer, o escandalizará; por isso, não tenha 
medo, por mais envergonhado que esteja. 
 

SÉTIMO E DÉCIMO MANDAMENTOS : Não roubarás. Não cobiçarás 
os bens do teu próximo.  Roubei alguma coisa? O quê, ou quanto? 
Danifiquei a propriedade dos outros? Deixei estragar, por negligência, a 
propriedade dos outros? Fui negligente na guarda do dinheiro ou bens 
dos outros? 
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Fui culpado de grande irreverência na igreja, como, por exemplo, em 
conversas, comportamento ou modo como estava vestido? Fui 
indiferente quanto à minha Fé Católica — acreditando que uma pessoa 
pode salvar-se em qualquer religião, ou que todas as religiões são 
iguais? Presumi, em qualquer altura, que tinha garantida a Misericórdia 
de Deus? Desesperei da Misericórdia de Deus? Detestei a Deus? Dei 
demasiada importância a alguma criatura, atividade, objeto ou opinião? 
 

SEGUNDO MANDAMENTO : Não tomarás o Nome do Senhor teu 
Deus em vão.  Jurei pelo nome de Deus falsamente, impensadamente, 
ou em assuntos triviais e sem importância? Murmurei ou queixei-me 
contra Deus (blasfêmia)? Amaldiçoei-me a mim próprio, ou a outra 
pessoa ou criatura? Provoquei alguém à ira, para o fazer praguejar ou 
blasfemar a Deus? Quebrei uma promessa feita a Deus? 
 

TERCEIRO MANDAMENTO: Recorda-te de santificar o dia  de Festas 
e domingos.  Faltei à Missa nos domingos ou Festas de guarda? 
Cheguei atrasado à Missa nos domingos e dias Santos de guarda, ou saí 
mais cedo, por minha culpa? Fiz com que outras pessoas faltassem à 
Missa nos domingos e dias Santos de guarda, ou saíssem mais cedo, ou 
chegassem atrasados à Missa? Estive distraído propositadamente, 
durante a Missa? Fiz ou mandei fazer trabalho servil desnecessário num 
domingo ou Festa de guarda? 
 

QUARTO MANDAMENTO: Honra o teu pai e a tua mãe.   
Desobedeci aos meus pais, faltei-lhes ao respeito, descuidei-me em 
ajudá-los nas suas necessidades ou na compilação do seu testamento, 
ou recusei-me a fazê-lo? Mostrei irreverência em relação a pessoas em 
posições de autoridade? Insultei ou disse mal de sacerdotes ou de outras 
pessoas consagradas a Deus? Tive menos reverência para com pessoas 
de idade? Tratei mal a minha esposa ou os meus filhos?  
Fui desobediente ao meu marido, ou faltei-lhe ao respeito? 
 

QUINTO MANDAMENTO: Não matarás. 
Procurei, desejei ou apressei a morte ou o ferimento de alguém? 
Alimentei ódio para com alguém? Oprimi alguém? Desejei vingar-me? 
Provoquei a inimizade entre outras pessoas? Discuti ou lutei com 
alguém? Desejei mal a alguém? Quis ferir ou maltratar alguém, ou tentei 
fazê-lo? Recuso-me a falar com alguém, ou tenho ressentimento de 
alguém? Regozijei-me com a desgraça alheia? Tive ciúmes ou inveja de 
alguém? Fiz ou tentei fazer um aborto, ou aconselhei alguém a que o 
fizesse? Mutilei o meu corpo desnecessariamente, de alguma maneira?  
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188 - COROA EM HONRA ÀS CINCO CHAGAS DE JESUS 
 

Senhor Jesus Cristo, nós Vos amamos, honramos, adoramos, damos 
louvores e graças pelas Chagas e Sangue:( 5 x ) 
 

1. Do Vosso Pé esquerdo, pela dor e pelo Sangue que  dela jorrou. 
2. Do Vosso Pé direito, pela dor e pelo Sangue que dela jorrou. 
3. Da Vossa Mão esquerda, pela dor e pelo Sangue qu e dela jorrou. 
4. Da Vossa Mão direita, pela dor e pelo Sangue que dela jorrou. 
5. Do Vosso Sagrado Coração, pelo sangue e água que  dela jorraram, 
e nesta Chaga eu escondo a minha alma.  Amém                  
                                                  
189 - AMOROSÍSSIMO JESUS  e Senhor meu, eis-me aqui 
prostrado diante de Vossa divina presença; com todas as minhas 
potências Vos adoro e desejo unir minha adoração com todas aquelas 
com que haveis sido, sois e sereis adorado por toda a eternidade. 
Adoro-Vos, e reverencio-Vos, meu Divino Salvador, nesse augustíssimo 
Sacramento de nossos altares, e Vos rogo que Vos digneis visitar 
espiritualmente esta minha pobre alma, dando-Vos, ao mesmo tempo, 
graças por esta Vossa infinita bondade. Amém  
 
190- CONSAGRAÇÃO À SAGRADA EUCARISTIA 
 

Ó Doce Eucaristia!   
És Alimento Vivo e Real.  
És fruto do Divino Coração de Jesus.  
És parte Verdadeira de Jesus.  
És a vida que doada foi, por Amor aos filhos Seus.  
Amada Eucaristia! Amado Coração do meu Jesus!  
Quero me consagrar a Ti! Consagro todo o meu ser, toda a minha vida. 
Serei sempre o Teu Amor, e o Teu consolo também.  
Ó Doce Coração do meu Amado Jesus!  
Ó Doce Eucaristia! Sê para sempre o meu Amor. Amém  
 
 

191 - ORAÇÃO PELA CURA DAS GERAÇÕES 
Em Nome de Jesus, eu oro pelas águas do batismo, para fluírem por 
entre todas as gerações, até as raízes de minha árvore genealógica. 
Que o Sangue de Jesus, curador e purificador, possa fluir através de 
todas as gerações, tocando, curando e purificando. Eu coloco a Cruz de 
Jesus diante de todas as gerações que antecederam a mim e à minha 
família, e quebro a transferência das forças supressoras da vida que 
operam em mim ou através de mim. Amém   
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192 - SÚPLICAS A JESUS                                                                                   
Carne viva de CRISTO, fortificai-me!                                                 
Sangue generoso do Salvador, inebriai-me!                                             
Olhar silencioso de CRISTO, preenchei-me!                                              
Palavra sacratíssima do meu Mestre, instruí-me!                                         
Braços abertos de CRISTO, protegei-me!                                                  
Costado aberto do Crucificado, recebei-me!                                          
Coração transpassado de CRISTO, aprisiona-me!                                 
Mão afetuosa de JESUS, abençoa-me!                                               
Dedo onipotente de CRISTO, cura-me!                                                         
Doce espádua do Bom Pastor, reconduze-me!                                       
Vulto amoroso de CRISTO, atraí-me!                                                  
Sorriso escondido de meu Amigo, pacifica-me!                                       
Hálito vigoroso de CRISTO, dá-me a vida!                                             
Força triunfante do Senhor, conduze-me!                                                     
Fogo ardente de CRISTO, inflama-me!                                            
Bondade do filho de Maria, seduze-me!                                                         
Luz puríssima de CRISTO, ilumina-me!                                                
Vida que jorra do Redentor, transforma-me!                                                      
Alma sublime de CRISTO, eleva-me!                                                    
Divindade do verbo feito Carne, consagra-me!                                         
ESPÍRITO SANTO, Dom de CRISTO, santifica-me!  
Amém 
 
193 - ORAÇÃO REPARADORA AO SS. SACRAMENTO   
Divino Salvador Jesus! Dignai-Vos baixar um olhar de Misericórdia 
sobre Vossos filhos, que reunidos em um mesmo pensamento de Fé, 
Reparação e Amor, vêm chorar a Vossos pés suas infidelidades e a de 
seus irmãos, os pobres pecadores!  Possamos nós, pelas promessas 
unânimes e solenes que vamos fazer, tocar o Vosso Divino Coração, e 
Dele alcançar Misericórdia para o mundo infeliz e criminoso, e para 
todos aqueles que não têm a felicidade de Vos amar!  
Daqui por diante, sim, todos nós Vo-lo prometemos:  
 

D - Do esquecimento e da ingratidão dos homens,...  
R - Nós Vos consolaremos, Senhor!   
Do abandono em que sois deixado no Santo Tabernáculo... 
Dos crimes dos pecadores ..  
Das blasfêmias que se vomitam contra Vós... 
Das injúrias feitas à Vossa Divindade...  
Dos sacrilégios com que se profana o Vosso Sacramento de Amor...  
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274 - CONFISSÃO E EXAME DE CONSCIÊNCIA 
 

Condições para uma boa confissão 
 

1 - Exame de consciência:   
Devemos pensar e buscar seriamente, para saber como foram os nossos 
pensamentos, as nossas palavras, as nossas obras e as nossas omissões. 
2 - Arrependimento:   
     É a atitude daquele que se arrepende do seu pecado e volta para Deus. 
3 - Propósito:  É a promessa que fazemos, de evitar o pecado. 
4 - Confissão : É dizer os pecados ao Padre. 
5 - Penitência:  É a oração que o Padre manda rezar. 
 

Oração para antes da Confissão:   
Senhor, iluminai-me para me observar como Vós me observais, e dai-me 
a Graça de me arrepender verdadeira e efetivamente dos meus pecados. 
O Virgem Santíssima, ajudai-me a fazer uma boa confissão. Amém  
 

Como se Confessar:  
Antes, examine bem a sua consciência. Diga ao sacerdote os pecados 
específicos que cometeu, e, com a maior exatidão possível, quantas 
vezes os cometeu, desde a sua última boa confissão.  
 

Condições necessárias para um pecado ser mortal:  
Matéria séria, reflexão suficiente, pleno consentimento da vontade. 
 

Considerações Preliminares: Alguma vez deixei de confessar um 
pecado grave, ou conscientemente disfarcei ou escondi um tal pecado? 
 

PRIMEIRO MANDAMENTO : Amar a Deus sobre todas as coisas.  
Eu sou o Senhor teu Deus, não terás deuses estranho s perante Mim.  
Descuidei o conhecimento da minha fé, tal como o Catecismo a ensina, 
tal como o Credo dos Apóstolos, os Dez Mandamentos, os Sete 
Sacramentos, o Pai Nosso, etc?  Alguma vez duvidei deliberadamente de 
algum ensinamento da Igreja, ou o neguei? Tomei parte num ato de culto 
não católico? Sou membro de alguma organização religiosa não católica, 
de alguma sociedade secreta ou de um grupo anti-católico? Alguma vez 
li, com consciência do que fazia, alguma literatura herética, blasfema ou 
anti-católica? Pratiquei alguma superstição (tal como horóscopos, 
adivinhação, etc.)?  Omiti algum dever ou prática religiosa, por respeitos 
humanos? Recomendo-me a Deus diariamente? Tenho rezado fielmente 
as minhas orações diárias? Abusei os Sacramentos, de alguma maneira? 
Recebi-os com irreverência? Trocei de Deus, de Nossa Senhora, dos 
Santos, da Igreja, dos Sacramentos, ou de quaisquer coisas santas?  
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Ó Jesus, suplico-Te:  
Por Teus fiéis e fervorosos sacerdotes;  
Por Teus sacerdotes que vão às longínquas ou próximas missões;  
Por Teus sacerdotes que sofrem tentações;  
Por Teus sacerdotes que sofrem a solidão e a desolação;  
Por Teus jovens sacerdotes;  Por Teus idosos sacerdotes;  
Por Teus sacerdotes enfermos; Por Teus sacerdotes agonizantes;  
Pelas almas de todos os Teus sacerdotes que padecem no Purgatório.  
 

Mas, sobretudo: Te encomendo o sacerdote que me batizou. O que me 
absolveu dos pecados e aqueles a cujas missas assisti e que me 
deram o Teu Corpo e Teu Sangue na Sagrada Comunhão. Aqueles 
que me alentaram e me instruíram na fé.  Os que me alertaram e 
aconselharam. A todos os sacerdotes aos quais me liga uma dívida de 
gratidão. Ó Jesus, guarda-os todos junto a Teu Sagrado Coração e 
concede-lhes copiosas Bênçãos, agora e na eternidade. Amém!    

(Cardeal Mundelein – 300 dias de indulgência.) 
 

SÚPLICA A NOSSA SENHORA:  Mãe Dolorosa, peço-Te, pelo Teu 
sofrimento na Morte do Teu Filho, que ofereças ao Pai Eterno o 
Precioso Sangue que jorrou das Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo 
Crucificado, pelos pobres sacerdotes transviados, que se tornaram 
infiéis à sua sublime vocação, para que, o quanto antes, voltem para 
junto do Bom Pastor. Amém!  
 

ORAÇÃO DA NOITE:   
Deus Pai, eu Vos ofereço o Sagrado Coração de Jesus, Vosso 
Adorável Filho, com todo o Seu Amor, com todos os Seus Sofrimentos 
e todos os Seus Méritos:  
 

Para REPARAR todos os pecados que eu cometi por pensamentos, 
palavras, obras e omissões, HOJE e durante toda a minha vida.  
Glória ao Pai... 
 

Para PURIFICAR o bem que eu fiz mal, HOJE e durante toda a minha 
vida. Glória ao Pai... 
 

Para SUPRIR todo o bem que eu deveria ter feito e deixei de fazer, 
HOJE e durante toda a minha vida. Glória ao Pai... 
 

Deus Pai, eu Vos ofereço o Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo, em 
expiação dos meus pecados, dos pecados da minha família, dos meus 
parentes, dos meus afilhados e pelas necessidades da Santa Igreja 
Católica. Amém!  
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Das imodéstias e irreverências cometidas em Vossa Presença Adorável...   
R - Nós Vos consolaremos, Senhor!   
Da tibieza do maior número de Vossos filhos.... 
Do desprezo que se faz de Vossos convites cheios de Amor... 
Das infidelidades daqueles que se dizem Vossos amigos... 
Do abuso de Vossas Graças... De nossas próprias infidelidades... 
Da incompreensível dureza de nossos corações... 
De nossa longa demora em Vos amar...  
De nossa frouxidão em Vosso Santo Serviço... 
Da amarga tristeza em que sois abismado pela perda das almas... 
Do Vosso longo esperar às portas de nossos corações... 
Das amargas repulsas de que sois saciado...  
De Vossos suspiros de Amor...  De Vossas lágrimas de Amor... 
De Vosso cativeiro de Amor...    De Vosso martírio de Amor....  
 
Oremos:  Divino Salvador Jesus, que de Vosso Coração deixastes 
escapar esta queixa dolorosa: "Eu procurei consoladores, e não os 
achei" , dignai-Vos aceitar o pequeno tributo de nossas consolações, e 
assistir-nos tão poderosamente com o socorro de Vossa Graça que, 
para o futuro, fugindo cada vez mais de tudo o que Vos poderia 
desagradar, nos mostremos em tudo, por toda a parte e sempre, 
Vossos filhos, os mais fiéis e devotados.  Nós Vo-lo pedimos por Vós 
mesmo, que sendo Deus, com o Pai e o Espírito Santo, viveis e reinais 
nos séculos dos séculos. Amém  
 
194 - ORAÇÃO A JESUS SOLITÁRIO NO SS. SACRAMENTO  
Ó Divino Jesus! que durante a noite estais solitário em tantos 
tabernáculos do mundo, sem que nenhuma de Vossas criaturas vá 
visitar-Te e adorar-Te.  Eu Vos ofereço meu pobre coração, desejando 
que todas as suas pulsações sejam de amor e adoração.  Vós, Senhor, 
estais sempre sob as Espécies Sacramentais. 
Vosso Amor Misericordioso nunca dorme, nem se cansa de velar pelos 
pecadores. Ó Jesus amantíssimo! Ó Jesus solitário!, fazei meu coração 
qual lâmpada acesa; em caridade se inflame e arda sempre em Vosso 
Amor. Velai, ó sentinela Divino, velai pelo mísero mundo, pelos 
sacerdotes, pelas almas consagradas, as extraviadas, pelos pobres 
enfermos cujas noites intermináveis necessitam de Vossa fortaleza e 
Vosso consolo, pelos moribundos e por este Vosso humilde servo que, 
para melhor servir-Vos, descansa mas sem deixar de pensar em Vós, 
em Vosso Sacrário, onde viveis na solidão e no silêncio da noite.  
Amém 
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195 - HÓSTIA SANTA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO 
                                  ( Do diário da Santa Faustina)    
Saúdo-Vos , Amor escondido, vida da minha alma!  
Saúdo-Vos , Jesus, sob essas frágeis espécies do Pão!  
Saúdo-Vos , minha Misericórdia dulcíssima, que Vos derramais  
por todas as almas!  
Saúdo-Vos , bondade infinita, que derramais à Vossa volta  
torrentes de graças!  
Saúdo-Vos , ó Claridade velada, Luz das almas!  
Saúdo-Vos , fonte de Misericórdia inesgotável, manancial puríssimo  
de onde brota para nós a Vida e Santidade!  
Saúdo-Vos , delícia dos corações puros!  
Saúdo-Vos , esperança única para as almas pecadoras.  
 
Hóstia Santa, na qual está encerrado o testamento da Misericórdia 
Divina para nós...    R - E especialmente para os pobres pecadores!   
 

Hóstia Santa, na qual está encerrado o Corpo e o Sangue de Nosso 
Senhor, como testemunho de infinita Misericórdia para conosco... 
 

Hóstia Santa, na qual está encerrada a Vida Eterna e a infinita 
Misericórdia, concedida copiosamente a nós... 
 

Hóstia Santa, na qual está encerrada a Misericórdia do Pai, do Filho e   
do Espírito Santo para conosco...  
 

Hóstia Santa, na qual está encerrado o infinito preço da Misericórdia, 
que pagará todas as nossas dívidas... 
 

Hóstia Santa, na qual está encerrada a fonte da Água Viva que brota da 
infinita Misericórdia para conosco...  
 

Hóstia Santa, na qual está encerrado o fogo do amor mais puro, que 
arde no seio do Pai Eterno, como num abismo de infinita Misericórdia 
para conosco...  
 

Hóstia Santa, na qual está encerrado o remédio para todas as nossas 
doenças, e que flui da infinita Misericórdia, como de uma fonte para 
nós...  
 

Hóstia Santa, na qual está encerrada a união entre Deus e nós, pela 
infinita Misericórdia para conosco...  
 

Hóstia Santa, na qual estão encerrados todos os sentimentos do 
dulcíssimo Coração de Jesus para conosco...  
                                 R - E especialment e para os pobres pecadores!  
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MAGNIFICAT:  Minha alma se gloria no Senhor e Meu Espírito exulta 
de alegria em Deus Meu Salvador, porque olhou para a humildade de 
Sua Serva. Doravante todas as gerações hão de chamar-Me Bem- 
Aventurada porque fez em Mim Maravilhas Aquele cujo nome é Santo. 
Sua Misericórdia se estende de geração em geração sobre os que O 
temem. Manifestou o Poder de Seu braço, desconcertou os corações 
soberbos. Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. 
Saciou de bens os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. 
Socorreu Israel, Seu servo, lembrado da Sua Misericórdia, conforme 
prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência 
para sempre. Amém!  
 
Oração final:  À Vossa Proteção recorremos, Santa Mãe de Deus; não 
desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades; mas, livrai-
nos sempre de todos os perigos ó Virgem Gloriosa e Bendita. Amém!  
 
ORAÇÃO DO PERDÃO: Pai Celestial: inflama em mim e em minha 
família o fogo do Amor Divino! Conduze-nos a uma união mais 
profunda com o Senhor, através do perdão. Abre nossos olhos e dá-
nos uma nova visão!  Ajuda-nos a enxergar as áreas de nossa vida que 
estão em escuridão por falta de perdão!  Senhor Jesus Cristo: ajuda-
nos a sermos obedientes e a perdoar.  Ajuda-nos a amar e a perdoar 
como Tu amas e perdoas - incondicionalmente!  Ajuda-nos a mudar a 
tendência do nosso coração, para que as pessoas vejam Tua Paz 
reinando vitoriosamente em nós, e desejem esta Paz, que vem apenas 
de Ti. Ó doce Espírito Santo: ilumina nosso corpo, nossa mente, nosso 
coração e nossa alma. Não permitas que alguma área do nosso ser 
permaneça na escuridão. Revela-nos todas as áreas onde há falta de 
perdão, onde há amargura, ressentimento, ódio e raiva. Dá-nos a força 
e o desejo de nos abrir ao Dom e à Graça do perdão, de aceitá-los, e 
de agir de acordo com eles. Toda a Glória, Honra e Louvor ao Senhor, 
Pai Amoroso, agora e por toda a eternidade. Amém, Aleluia, Amém!  
 
Oração pelos sacerdotes:  Onipotente e Eterno Deus, digna-Te a olhar 
a Face de Teu Cristo, o Eterno e Sumo Sacerdote, e por Amor d’Ele 
tem piedade dos Teus sacerdotes. Lembra-Te ó Deus Misericordioso, 
que são apenas débeis criaturas. Mantém vivo neles o Fogo do Teu 
Amor. Guarda-os junto a Ti, a fim de que o inimigo não prevaleça 
contra eles, e para que jamais se tornem indignos de sua sublime 
vocação. Amém  
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2. Santa e Imaculada Virgindade, não sei com que louvores Vos posso 
exaltar; pois Aquele que os Céus não puderam conter, Vós o levastes 
em Vossas entranhas.  
3. Sois toda formosa, Virgem Maria, e em Vós não há pecado original.  
4. As Vossas qualidades, Virgem Maria, são mais numerosas que as 
estrelas do Céu. Glória ao Pai... 
 

Coroa de Poder:  Pai Nosso... Ave Maria... 
5. Glória a Vós, Imperatriz do Céu,  
     conduzi-nos Convosco aos gozos do Paraíso.  
6. Glória a Vós, tesoureira das Graças do Senhor;  
    dai-nos parte do Vosso tesouro.   
7. Glória a Vós, Medianeira entre Deus e os homens;  
     tornai-nos propício o Todo-Poderoso.   
8. Glória a Vós, que esmagais as heresias e o demônio;  
    sede nossa Guia piedosa.  Glória ao Pai... 
 

Coroa de Bondade:   Pai Nosso... Ave Maria... 
9. Glória a Vós, Refúgio dos pecadores;  
       intercedei por nós, junto do Senhor... 
10. Glória a Vós, Mãe dos órfãos;   
      fazei que nos seja propício o Pai Todo-poderoso.  
11. Glória a Vós, alegria dos justos;  
      levai-nos Convosco às alegrias do Céu.  
12. Glória a Vós, solícita auxiliadora na vida e na morte;  
      conduzi-nos Convosco para o Reino do Céu.  Glória ao Pai... 
 

Oração: Ave Maria Filha de Deus Pai, Ave Maria, Mãe de Deus Filho; 
Ave Maria, Esposa do Espírito Santo; Ave Maria, templo da Santíssima 
Trindade; Ave Maria, Senhora minha, meu Bem, meu Amor, Rainha do 
meu coração, Mãe, vida, doçura e esperança minha muito querida, 
coração meu e minha alma. Sou todo Vosso e tudo o que possuo é 
Vosso, ó Virgem sobre todas bendita. Venha, pois, a mim a Vossa 
Alma, para engrandecer o Senhor; venha a mim o Vosso Espírito, para 
rejubilar em Deus. Colocai-Vos, ó Virgem Fiel, como selo sobre o meu 
coração, para que, em Vós e por Vós, seja eu achado fiel a Deus. 
Permiti, ó Mãe de Misericórdia, que eu pertença ao número daqueles 
que amais, ensinais, guiais, protegeis e sustentais como filhos. Fazei 
que, por amor a Vós, despreze todas as consolações da terra e procure 
sempre as consolações do Céu, até que, para Glória do Pai, Jesus 
Cristo, Vosso Filho, eu seja formado pelo Espírito Santo, Vosso esposo 
fidelíssimo, e por Vós, sua fidelíssima esposa. Assim seja.   
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Hóstia Santa, nossa única esperança em todos os sofrimentos e 
contrariedades da vida!    
R  - Eu creio mas aumentai a minha fé!  
Hóstia Santa, nossa única esperança em meio às trevas e às 
tempestades interiores e exteriores!  
Hóstia Santa, nossa única esperança na vida e na hora da morte!  
Hóstia Santa, nossa única esperança em meio aos insucessos e às 
profundas incertezas!  
Hóstia Santa, nossa única esperança em meio às falsidades e às 
traições!  
Hóstia Santa, nossa única esperança entre trevas e a perversidade que 
cobre à Terra!      
Hóstia Santa, nossa única esperança em meio a saudade e à dor, em 
que ninguém nos compreende!  
Hóstia Santa, nossa única esperança em meio ao labor e à monotonia 
da vida cotidiana!     
Hóstia Santa, nossa única esperança em meio à destruição das nossas 
esperanças e dos nossos esforços!  
Hóstia Santa, nossa única esperança em meio aos ataques do inimigo e 
aos esforços do Inferno!  
Hóstia Santa, confio em Vós quando as dificuldades superarem as 
minhas forças, quando eu vir inúteis os meus esforços!  
Hóstia Santa, confio em Vós quando as tempestades agitarem o meu 
coração e o espírito atemorizado inclinar-se para a dúvida!  
Hóstia Santa, confio em Vós quando o meu coração tremer e quando o 
suor mortal cobrir a minha fronte!  
Hóstia Santa, confio em Vós quando tudo conspirar contra mim e o 
negro desespero penetrar em minha alma!  
Hóstia Santa, confio em Vós quando o meu olhar apagar-se para tudo 
que é terrestre, e o meu espírito vir pela primeira vez os mundos 
desconhecidos!  
Hóstia Santa, confio em Vós quando os meus trabalhos superarem as 
minhas forças e quando o insucesso me acompanhar continuamente!  
Hóstia Santa, confio em Vós quando o cumprimento da virtude me 
parecer difícil e quando a natureza se revoltar!  
Hóstia Santa, confio em Vós quando os golpes do inimigo forem 
desferidos contra mim!  
Hóstia Santa, confio em Vós quando os meus trabalhos e os meus 
esforços forem condenados pelos homens!  
Hóstia Santa, confio em Vós quando soar o Vosso Juízo sobre mim, 
então confio no oceano da Vossa Misericórdia!  AMÉM.  
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196 - DESCANSANDO EM JESUS 
JESUS amado, dá-me a graça de repousar em Ti, porque só em Ti 
realizo a minha vida, acima de qualquer coisa, acima de qualquer 
criatura, acima de todos os anjos, de todo elogio, de toda alegria e 
exultação, acima de toda glória, dignidade e de todo Exército Celeste. 
Porque somente Tu és o Altíssimo, apenas Tu tens o poder acima de 
todo poder. Por isso, peço-Te, Senhor, vem a mim e me consola; 
liberta-me de minhas cadeias, das fraquezas que me envolvem, e me 
dá a liberdade. Com ela alcançarei a Paz que emana de Teu Sagrado 
Coração, minha alegria será completa e meu olhar permanecerá na Tua 
direção. Amém 
 
197 - AMADO JESUS, JOSÉ E MARIA , Vos dou meu coração e a  
minha alma. Amado Jesus, José e Maria, assisti-me na última agonia.  
Amado Jesus, José e Maria, expire em paz, entre Vós, a minha alma.  
Amém 
 
198 - ORAÇÃO DE SÃO FRANCISCO DIANTE DA CRUZ 
Ó Altíssimo e Glorioso Jesus, ilumina as trevas do meu coração. Dá-me 
uma fé reta, esperança certa, caridade perfeita, e profunda humildade. 
Dá-me, Senhor, senso e discernimento para cumprir a Tua Verdade e a 
Tua Santa Vontade. Amém   
 
199 - ADORAÇÃO À DIVINDADE ESCONDIDA 
Eu Vos adoro devotamente, ó Divindade Escondida, que verdadeiramente 
Se oculta sob estas aparências, a Vós meu coração submete-se todo 
inteiro, porque, Vos contemplando, tudo desfalece.  A vista, o tato, o gosto 
falham com relação a Vós, mas, somente em Vos ouvir, em tudo creio. 
Creio em tudo aquilo que disse o Filho de Deus, nada mais verdadeiro que 
esta Palavra da Verdade. Na Cruz, estava oculta somente a Vossa 
Divindade, mas, aqui, oculta-se também a Vossa humanidade. Eu, contudo, 
crendo e professando ambas, peço aquilo que pediu o ladrão arrependido. 
Não vejo, como Tomé, as Vossas chagas; entretanto, Vos confesso meu 
Senhor e meu Deus. Fazei que eu sempre creia mais em Vós, em Vos 
esperar e Vos amar. Ó memorial da morte do Senhor, Pão Vivo que dá vida 
aos homens, fazei que minha alma viva de Vós, e que a ela seja sempre 
doce este saber. Senhor Jesus, bondoso pelicano, lava-me a mim que sou 
imundo, em Teu Sangue, pois que uma única gota faz salvar todo o mundo 
e apagar todo pecado. Ó Jesus, que velado agora vejo, peço que se realize 
aquilo que tanto desejo: Que eu veja claramente Vossa Face revelada; que 
eu seja feliz contemplando a Vossa Glória. Amém   
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PAI ETERNO, sabemos da proximidade das coisas. Sabemos do fim, 
sabemos dos Teus desígnios, sabemos da Tua santa justiça.  
Te agradecemos, Pai, por Tua magnânima paciência para com Teus 
filhos, e por Teu Amor infinito. Mas entendemos que é necessário que 
se cumpra tudo o que planejaste, a fim de que o mundo possa ser 
melhor, e que Teus filhos possam, então, encontrar, finalmente, a Paz 
tão desejada. Por isso estamos alegres, Pai, e estamos aguardando a 
Volta de Jesus, que nos tomará nos braços e nos conduzirá para a 
Terra do leite e mel. Ele vem, e tudo já é próximo.  
Obrigado, Pai, Muito Obrigado! Amém!  
 

+ Orações pelos Bispos e Sacerdotes adotados:  
Adote um sacerdote se ainda não adotou alguém. Reze por ele assim:  
São João Maria Vianey, intercedei junto à Virgem Ma ria, Mãe do 
Sumo Sacerdote, pelos sacerdotes que foram por mim adotados e 
que se tornaram infiéis à sua sublime vocação, para  que retornem, 
o quanto antes, para junto do Bom Pastor.   
Para cada sacerdote ou bispo dizer ainda:  
Padre..., tu és sacerdote para sempre, segundo a or dem do Rei 
Melquisedque. Pai Nosso e Glória.  
 
SÚPLICA A NOSSA SENHORA:  Mãe Dolorosa, peço-Te, pelo Teu 
sofrimento na Morte do Teu Filho, que ofereças ao Pai Eterno o 
Precioso Sangue que jorrou das Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo 
Crucificado, pelos pobres sacerdotes transviados, que se tornaram 
infiéis à sua sublime vocação, para que, o quanto antes, voltem para 
junto do Bom Pastor. Amém! 
 
COROINHA DE NOSSA SENHORA 
Creio em Deus Pai ... 
D - Permiti que Vos louve, Virgem Santíssima,  
R - Dai-me força contra os Vossos inimigos. 
 
Coroa de Excelência :  Pai Nosso... Ave Maria... 
1. Bem-aventurada sois Vós, Virgem Maria, que levastes em Vosso 
seio o Senhor, Criador do mundo; destes à Luz a Quem Vos formou, e 
permaneceis Virgem eternamente.  
Após cada invocação: 
 

D - Alegrai-Vos, Virgem Maria. R - Alegrai-Vos mil vezes .  Ave Maria... 
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+ CONSAGRAÇÃO DIÁRIA A NOSSA SENHORA:  Ó Santa Mãe 
Dolorosa de Deus, ó Virgem Dulcíssima, eu Vos ofereço o meu 
coração, a fim de que o conserveis intacto como o Vosso Coração 
Imaculado. Eu Vos ofereço a minha inteligência, para que ela conceba 
apenas pensamentos de Paz e de bondade, de pureza e verdade. 
Eu Vos ofereço a minha vontade, para que ela se mantenha viva e 
generosa a serviço de Deus. Eu Vos ofereço meu trabalho, minhas 
dores, meus sofrimentos, minhas angústias, minhas tribulações e 
minhas lágrimas, no meu presente e meu futuro, para serem 
apresentadas por Vós ao Vosso Divino Filho, para purificação da minha 
vida. Mãe compassiva, eu me refugio em Vosso Coração Imaculado, 
para acalmar as dolorosas palpitações das minhas tentações, da minha 
aridez, da minha indiferença e das minhas negligências. Escutai-me ó 
Mãe, guiai-me, sustentai-me e defendei-me, contra todos os perigos da 
alma e do corpo, agora e por toda a eternidade. Assim seja! 
 
ORAÇÃO A SÃO JOSÉ:  A Vós, São José, recorremos em nossa 
tribulação e, depois de ter implorado o Auxílio de Vossa Santíssima 
Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o Vosso Patrocínio. 
Por esse laço sagrado de caridade, que Vos uniu à Virgem Imaculada, 
Mãe de Deus, e pelo Amor Paternal que tivestes ao Menino Jesus, 
ardentemente Vos suplicamos que lanceis um olhar benigno para a 
herança que Jesus Cristo conquistou com o Seu Sangue, e nos 
socorrais em nossas necessidades, com o Vosso Auxílio e Poder. 
Protegei, ó Guarda Providente da Sagrada Família, a raça eleita de 
Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai Amantíssimo, a peste do 
erro e do vício. Assisti-nos do alto do Céu, ó nosso fortíssimo 
sustentáculo na luta contra o poder das trevas. E assim como outrora 
salvastes da morte a vida ameaçada do Menino Jesus, assim também 
defendei agora a Santa Igreja de Deus, das ciladas dos seus inimigos e 
contra toda a adversidade. Amparai a cada um de nós com o Vosso 
constante Patrocínio, a fim de que, a Vosso exemplo e sustentados por 
Vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, piedosamente morrer e 
alcançar no céu a eterna Bem-aventurança. Amém!    
São José, Patrono de uma boa e santa morte, eu me recomendo a Vós. 
Recomendo-Vos também os meus familiares, os meus parentes, os 
meus afilhados e todos os que estão em meu coração e pelos quais 
devo rezar. Valei-nos, ó Glorioso São José, naquela hora suprema da 
nossa vida em que se decide a nossa eternidade. Amém!  
Sede o nosso protetor e Advogado.   
São José!   R - Rogai por nós!  (3 x) 
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200 - SAUDAÇÕES AO SANTÍSSIMO CORAÇÃO DE JESUS  
 

Ave, ó Coração de meu Jesus, salvai-me!   
Ave, ó Coração de meu Criador, aperfeiçoai-me!   
Ave, ó Coração de meu Salvador, libertai-me!   
Ave, ó Coração de meu Juiz, perdoai-me!   
Ave, ó Coração de meu Pai, governai-me!   
Ave, ó Coração de meu Mestre, ensinai-me!   
Ave, ó Coração de meu Rei, coroai-me!   
Ave, ó Coração de meu Benfeitor, enriquecei-me!   
Ave, ó Coração de meu Pastor, guardai-me!   
Ave, ó Coração de meu Jesus Menino, atraí-me!   
Ave, ó Coração de Jesus morrendo na Cruz, satisfazei por mim!  
Ave, ó Coração de Jesus no Santíssimo Sacramento, alimentai-me!   
Ave, ó Coração de Jesus em todos os Vossos Mistérios e  estados....            
           dai-Vos a mim!   
Ave, ó Coração de Jesus, meu Irmão, morai comigo!   
Ave, ó Coração de incomparável bondade, tende piedade de mim!  
Ave, ó Coração Magnífico, resplandecei sobre mim!  
Ave, ó Coração Caridoso, compadecei-Vos de mim!   
Ave, ó Coração Misericordioso, respondei por mim!   
Ave, ó Coração Pacientíssimo, suportai-me!   
Ave, ó Coração Fidelíssimo, pagai por mim!   
Ave, ó Coração Dulcíssimo, abençoai-me!   
Ave, ó Coração Pacífico, acalmai-me!   
Ave, ó Coração Belíssimo, encantai-me!   
Ave, ó Coração Nobilíssimo, enobrecei-me!   
Ave, ó Coração Bendito, médico e remédio de todos os nossos males,  
curai-me!   
Ave, ó Coração Amante, fornalha ardente de Amor, consumi-me!  
Ave, ó Coração Modelo de toda perfeição, iluminai-me!   
Ave, ó Coração origem de toda felicidade, fortalecei-me!   
Ave, ó Coração, fonte de eterna bênção... Chamai-me e uni-me a Vós 
na vida e na Eternidade! Amém! 
 
 

D – Graças e louvores se dêem a todo momento! (3x) 
R -  A Jesus, meu Deus, O Santíssimo Sacramento! 
 
Glória ao Pai... 
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201 - LADAINHA DE REPARAÇÃO A JESUS NA EUCARISTIA            

“Senhor, tende piedade de nós.” 
“Jesus Cristo, tende piedade de nós.”  
“Senhor, tende piedade de nós.” 
Jesus Cristo, ouvi-nos.                  R - Jesus Cristo, atendei-nos 
Deus Filho, Redentor do mundo.   R - Tende piedade de nós.  
Santíssima Trindade, que sois um só Deus,...  
Sagrada Hóstia, oferecida pela salvação dos pecadores...  
Sagrada Hóstia, adornada no altar para nós e por nós...  
Sagrada Hóstia, depreciada pelos cristãos tíbios... 
Sagrada Hóstia, sinal de contradição... 
Sagrada Hóstia, entregada aos judeus e hereges... 
Sagrada Hóstia, insultada pelos blasfemadores... 
Sagrada Hóstia, Pão dos Anjos, dado aos animais..  
Sagrada Hóstia, atirada no lodo e pisoteada...  
Sagrada Hóstia, desonrada pelos sacerdotes infiéis... 
Sagrada Hóstia, abandonada em Vossas igrejas... 
Sede misericordioso com nós, Perdoai-nos, ó Senhor.                                                                               
Sede misericordioso com nós, Escutai-nos, ó Senhor.       
 

Pelo ultrajante desapreço deste Maravilhoso Sacramento 
R - Te oferecemos nossa reparação.  
Por Tua extrema humilhação em Teu Admirável Sacramento..  
Por todas as comunhões indignas... Pelas irreverências dos maus 
cristãos... Pela profanação de Teus santuários.. Pelas comunhões 
roubadas e levadas à força... Pelas contínuas blasfêmias dos homens 
ímpios... Pela impertinência e traição dos hereges... Pelas conversas 
indignas em Teus santos templos... Pelos profanadores de Tuas igrejas, 
e os que as têm profanado com seus sacrilégios....  
 

Para aumentar em todos os cristãos a reverência devida a este adorável 
Mistério, Te oferecemos nossa reparação...  
R - Te suplicamos, ouve-nos. 
Para manifestar o Sacramento de Teu Amor aos hereges... 
Para que os insultos daqueles que Te ultrajam sejam mais dirigidos até  
nós...  Para que misericordiosamente recebas esta nossa humilde 
reparação...  Para conceder que nossa adoração seja aceitável a Vós... 
 
Hóstia Pura!            R - Escutai nossa oração.   
Hóstia Santa!          R - Escutai nossa oração.  
Hóstia Imaculada!   R - Escutai nossa oração. 
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+ Pequeno exorcismo de São Miguel:  São Miguel Arcanjo, defendei-
nos neste combate. Sede o nosso auxílio e proteção contra as maldades e 
as ciladas do demônio. Instante e humildemente Vos pedimos que Deus 
sobre ele impere. E Vós, ó Príncipe da Milícia Celeste, por esse poder 
divino, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos, que 
andam pelo mundo para perdição das almas. Amém! 
 

+ Oração ao Papa João Paulo II : São João Paulo II, Guardião do 
Movimento Cidadãos do Infinito, rogai por nós, pela Santa Igreja e 
pelos nossos movimentos. Intercedei especialmente pelos confidentes 
para que sejam fiéis à missão que receberam de Deus até o fim de 
suas vidas. 
 

+ Santo Padre Pio:  Protegei todos os Vossos filhos espirituais 
espalhados pelo mundo inteiro, especialmente aqueles que estão 
caídos na lama do pecado. Estendei-lhes a Vossa Mão e levai-os ao 
Paraíso. Amém! 
 

+São João Maria Vianney:  Intercedei pela santificação de todos os 
sacerdotes, especialmente por aqueles que se tornaram infiéis à sua 
sublime vocação, para que retornem, o quanto antes, para junto do 
Bom Pastor. Amém! 
 

Consagração a Nossa Senhora:  Ó minha senhora, ó Minha Mãe, eu 
me ofereço todo a Vós, e em prova da minha devoção para Convosco, 
Vos consagro, neste dia, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu 
coração e inteiramente todo o meu ser. E por que assim sou Vosso ó 
incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como filho e propriedade 
Vossa. Amém . Eu Vos consagro também os meus familiares, os meus 
parentes, os meus afilhados e todos aqueles que estão no meu 
coração, ou que se recomendaram às minhas orações e para quem 
sou obrigado a rezar. Guardai-os, defendei-os e protegei-os como filhos 
e propriedade Vossa também. 
 

Lembrai-Vos , ó Puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que 
algum daqueles que tendo recorrido à Vossa proteção, implorado a 
Vossa assistência ou reclamado o Vosso socorro, fosse por Vós 
desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança a Vós, ó Virgem, 
entre todas singular, como a minha Mãe recorro, de Vós me valho e, 
gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a Vossos pés. 
Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus 
humanado, mas dignai-Vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que 
Vos rogo. Amém! 
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273 - ORAÇÕES DIÁRIAS PARA OS CONSAGRADOS 

+ Ritos iniciais com Água Benta. 
 

Senhor, abençoai as Almas do Purgatório e da Mansão Pagã e 
conduzi-as ao Paraíso. Amém! Que as almas dos fiéis judeus pela 
Misericórdia de Deus, descansem em Paz. Amém!  

(Aspergir água benta por três vezes) 
 

+ Batismo das crianças rejeitadas: 
Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo com Maria, eu Vos 
apresento pelas Mãos Imaculadas da Virgem Maria todas as crianças 
rejeitadas pelo mundo (neste dia / noite) e as que sofreram aborto 
espontâneo, a fim de que sejam acolhidas no Amor Perfeito e na Vossa 
caridade infinita. Com o nome escolhido pelos respectivos Anjos, sejam 
batizadas por Jesus e abraçadas pelo Pai Eterno.      
(Aspergir água benta em direção aos pontos cardeais) 
Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e Glória ao Pai. 
 

+ Aspirar o lencinho abençoado pela Mãe e Rezar:  
Ave-Maria... Creio em Deus Pai Todo Poderoso..... 
 
ORAÇÃO DE RENÚNCIA   
Em Teu nome, Jesus Cristo, eu renuncio a todo pecado. Renuncio a 
satanás, às suas seduções, suas mentiras e promessas mentirosas. 
Renuncio a qualquer ídolo e a toda idolatria. Renuncio à minha 
intransigência em perdoar, renego o ódio, o egoísmo e a arrogância. 
Renuncio a tudo o que me fez esquecer a Vontade de Deus Pai.  
Afasto de mim a preguiça e o bloqueio, a fim de que Tu possas entrar 
em meu ser. Ó Maria, Mãe Querida, que eu Vos possa ajudar a 
esmagar a cabeça de satanás. Amém!         
                
+ Oração à Virgem Maria, pedindo para que nos livre  do pecado:  
Mãe da Divina Graça, livrai-me de cair em pecado mortal ou venial 
consentido, pelo PODER que Vos concedeu o Pai Eterno, pela 
SABEDORIA que Vos concedeu o Filho e pelo AMOR que Vos 
concede o Espírito Santo. Ave-Maria e Glória. 
 

+ Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador... 
 

+ Santos Anjos Custódios:  A Vós me confiou a piedade divina e 
materna, regei-me, guardai-me e defendei-me contra  todos os males 
do corpo e da alma. Amém! 
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D - Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo! (3x) 
R - Perdoai-nos, ó Senhor   
R - Benignamente ouvi-nos, ó Senhor 
R - Tende Misericórdia de nós, ó Senhor       
 

D - Olhai, ó Senhor, nossa aflição!  
R - E sejam dadas Glórias a Teu Santo nome.        
 

Oremos:  Senhor Jesus Cristo, que Te dignas permanecer conosco em 
Teu Maravilhoso Sacramento, até o final do mundo, para dares-Te a 
Teu Pai, pela Memória de Tua Paixão, Glória Eterna, e para dares-Te a 
nós, o Pão da Vida Eterna.  
 

Concede-nos a Graça de chorar, com corações cheios de dor, pelas 
injúrias que Tu tens recebido neste Mistério Adorável, e pelos muitos 
sacrilégios que cometem os ímpios, os hereges e os católicos.  
 

Inflama-nos com desejo ardente de reparar todos estes insultos aos 
que, em Tua infinita Misericórdia, tens preferido expor-Te antes que 
privar-nos de Tua Presença em nossos Altares.  
 

Tu, que com Deus Pai e o Espírito Santo vives e reinas, um só Deus, 
pelos séculos dos séculos. Amém 
 
202 - ORAÇÃO CARITATIVA DIANTE DA CRUZ 
 

Doce Jesus de Amor, Vós que do alto da Vossa Santa Cruz, vistes 
Vossa Mãe chorar, vistes João e Madalena abraçar a Vossa Cruz, 
também eu venho unir-me à Nossa Mãe Dolorosa, a todos os meus 
irmãos em Cristo e a todos os pecadores arrependidos, para implorar-
Vos que deis a vida a todos os que morrem longe de Vós. A todos os 
que Vos traíram, abandonaram e esqueceram. Perdoai-lhes, Senhor!  
 

Hoje, abri de par em par as comportas da Vossa Misericórdia infinita, a 
fim de que também eles regressem a Vós, arrependidos, lançando-se 
de rosto por terra aos pés da Vossa Cruz, a implorar-Vos perdão e a 
graça da Vossa Santa Bênção. Eu Vos bendigo, Senhor, por todos os 
que Vós mesmo ides voltar a pescar, pela Santíssima Trindade, por 
Maria, Nossa Mãe Auerida, por todos os Santos Anjos, por todos os 
Santos, e eu me ajoelho, com todos os meus irmãos pecadores, aos 
pés da Vossa Cruz, para agradecer-Vos o Vosso perdão adorável. 
Amém 
 

Seja feita, louvada, eternamente exaltada, a justís sima, altíssima e 
amabilíssima Vontade de Deus Pai, em todas as coisa s. Amém   (3x) 
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203 - BÊNÇÃO DO SANTÍSSIMO  SACRAMENTO  
                                                                                                                  

D - Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa...  
R - O Senhor o guarde e lhe conceda longa vida, tor ne-o feliz na 
terra, e não o deixe cair sob a ira dos seus inimig os.  
D - Tu és Pedro! 
R - E sobre esta pedra edificarei a Minha Igreja!   
 

Oremos:  Deus, pastor e guia de todos os fiéis, olhai propício para o 
Vosso servo o Santo Padre o Papa, que constituístes pastor de Vossa 
Igreja. Concedei-lhe, Vos suplicamos, a graça de edificar seus súditos 
com suas palavras e exemplos, a fim de que, com o rebanho que lhe foi 
confiado, alcance a Vida Eterna. Por Cristo, Senhor Nosso.  R - Amém   
  

D - Oremos por nosso Bispo...  
R - Que ele permaneça firme e apascente o seu reban ho na Vossa 
fortaleza, Senhor, na sublimidade de Vosso nome.  
D - Tu és sacerdote para sempre!  
R - Segundo a ordem de Melquisedec!  
 

Oremos : Ó Deus, que velais sobre o Vosso povo com bondade e o 
conduzis com Amor, dai o Espírito de Sabedoria e a abundância de 
Vossas Graças a Vosso servo Dom...., nosso prelado, a quem 
confiastes o cuidado de nossa direção espiritual, para que ele cumpra 
fielmente junto de nós os deveres do ministério sacerdotal e receba na 
eternidade a recompensa de um fiel dispensador. Por Cristo, Senhor 
Nosso. Amém   
 

Tão Sublime Sacramento , adoremos neste altar.  
Pois o Antigo Testamento deu ao Novo o seu lugar.  
Venha a fé por suplemento, os sentidos completar.  
Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador.  
Ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor.  
Ao Deus uno e trino demos, a alegria do louvor. Amém  
 

D - Do céu lhes destes o Pão!  
T - Que contém todo sabor!  
 

Oremos:  Senhor Jesus Cristo, neste admirável Sacramento nos 
deixastes o memorial de Vossa Paixão. Dai-nos venerar com tão grande 
amor o mistério do Vosso Corpo e do Vosso Sangue, que possamos 
colher continuamente os Frutos da Redenção. Vós que viveis e reinais 
com o Pai, na Unidade do Espírito Santo. Amém.      
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São Miguel, guardião do Paraíso... R - Rogai por nós!  
São Miguel, guia e consolador do povo israelita .. 
São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja militante ... 
São Miguel, honra e alegria da Igreja triunfante ...  
São Miguel, luz dos Anjos ...   São Miguel, baluarte dos cristãos ...  
São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da Cruz...  
São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida...   
São Miguel, socorro muito certo ...  São Miguel, nosso auxílio em todas as 
adversidades ... São Miguel, arauto da sentença eterna...  
São Miguel, consolador das Almas que estão no Purgatório ...   
São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no 
Purgatório ...  São Miguel, nosso Príncipe ...  
São Miguel, nosso Advogado... R - Rogai por nós!  
 

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo ( 3x) 
R - Perdoai-nos, Senhor 
R - Atendei-nos, Senhor 
R - Tende piedade de nós 
Rogai por nós, ó Glorioso São Miguel, Príncipe da Igreja de Cristo! 
R - Para que sejamos dignos de Suas promessas. Amém . 
 

Oração:  Senhor Jesus, santificai-nos, por uma bênção sempre nova, e 
concedei-nos, pela intercessão de São Miguel, esta sabedoria que nos 
ensina a ajuntar riquezas do Céu, e a trocar os bens do tempo pelos da 
eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos. Amém   
 

Oração:  Ó Príncipe nobilíssimo dos Anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, 
zeloso defensor da Glória do SENHOR, terror dos espíritos rebeldes, amor e 
delícia de todos os Anjos justos, meu Diletíssimo  São Miguel Arcanjo, 
desejando eu fazer parte do número dos Vossos devotos e servos, a Vós hoje 
me consagro, me dou e me ofereço e ponho-me a mim próprio, a minha 
família e tudo o que me pertence, sob a Vossa poderosíssima proteção. É 
pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas 
Vós engrandecereis o afeto do meu coração; recordai-Vos que de hoje em 
diante estou sob o Vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida 
e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a Graça de amar a 
Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador JESUS CRISTO e a minha 
Mãe Maria Santíssima, obtendo-me aqueles auxílios que me são necessários 
para obter a coroa da Eterna Glória. Defendei-me dos inimigos da alma, 
especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo, assistir-me 
na última luta, e, com a Vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando 
nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que 
um dia prostrastes no combate no Céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no 
combate, para que não pereçamos no Supremo Juízo. Amém. 
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272 - QUARESMA DE SÃO MIGUEL 15 Agosto a 29 Setembro           
Todos os dias da quaresma de São Miguel: Acender uma vela benta, oferecer 
uma penitência e acrescentar as seguintes intenções: 
 

Nos 10 primeiros dias,  rezamos por toda cura e libertação de todos os 
vícios de dependência química (álcool, drogas, cigarros), também 
vícios de jogos, de compulsividade (para comprar, comer); 
Nos 10 segundos dias, além das nossas intenções particulares, também 
rezemos por toda a cura e libertação de maldições em nossas pontes de 
gerações, como: desordens sexuais, adultério, roubo, alcoolismo, 
perseguições, divórcios, abortos, mortes repentinas, idolatrias. 
Nos 10 terceiros dias  da quaresma, rezemos por toda libertação de 
malefícios e agouros que possam ter atingido sua vida e os seus 
negócios, como também sua profissão e estudos: dificuldades 
financeiras, perdas, insucessos, invejas, ciúmes, trapaças. 
Nos 10 quartos dias  da quaresma, rezemos pela cura e libertação 
física e espiritual: doenças psíquicas: transtorno bipolar, esquizofrenia, 
síndrome do pânico, doenças físicas, como: dores na coluna, 
enxaquecas, anemias, desmaios, bronquites, asmas, alergias e outros. 
 

Oração Inicial: São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate, sede 
nosso auxílio e proteção contra as maldades e as ciladas do demônio. 
Instante e humildemente Vos pedimos, que Deus sobre ele impere. E 
Vós, ó Príncipe da Milícia Celeste, por este Poder Divino, precipitai no 
inferno a satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo 
mundo, para perdição das almas.  Amém  
 

Ladainha de São Miguel Arcanjo   
“Senhor, tende piedade de nós”. 
”Jesus Cristo, tende piedade de nós”. 
”Senhor, tende piedade de nós”. 
Jesus Cristo, ouvi-nos...           R - Jesus Cristo, atendei-nos.  
Pai Celeste, que sois Deus...   R - Tende piedade de nós.  
Filho, Redentor do Mundo, que sois Deus... 
Espírito Santo, que sois Deus...  
Trindade Santa, que sois um Único Deus... 
Santa Maria, Rainha dos Anjos ...  R - Rogai por nós!  
São Miguel ......... R - Rogai por nós!  
São Miguel, cheio da graça de Deus ...   
São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino ...  
São Miguel, coroado de honra e de glória ...  
São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor . . 
São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade ...  
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Deus vos abençoe e vos guarde!  Que Ele vos ilumine com a Luz de 
Sua Face e vos seja favorável! Que Ele vos mostre o Seu Rosto e vos 
traga a Paz! Que Ele vos dê a saúde da alma e do corpo!  
Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de vós para vos defender.  
Esteja em vosso coração para vos conservar.  
Que Ele seja vosso guia para vos conduzir. Que vos acompanhe para 
vos guardar. Olhe por vós e sobre vós derrame Sua Bênção!  
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém .      
 

ATO DE LOUVOR:  ( alternado) 
Bendito seja Deus.  
Bendito seja Seu Santo Nome.  
Bendito seja Jesus Cristo, Verdadeiro Deus e Verdadeiro Homem.  
Bendito seja o nome de Jesus.  
Bendito seja o Seu Sacratíssimo Coração.  
Bendito seja Seu Preciosíssimo Sangue. 
Bendito seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do Altar. 
Bendito seja o Espírito Santo, Paráclito.  
Bendita seja a Grande Mãe de Deus, Maria Santíssima.  
Bendita seja a Sua gloriosa Assunção.  
Bendita seja a Sua Santa e Imaculada Conceição. 
Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe.  
Bendito seja São José, Seu castíssimo Esposo.  
Bendito seja Deus nos Seus Anjos e nos Seus Santos.              
 

ORAÇÃO:  Deus e Senhor Nosso, protegei a Vossa Igreja, dai-lhe 
santos pastores e dignos ministros. Derramai as Vossas bênçãos sobre 
o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso Bispo, sobre o nosso 
Pároco e todo o clero, sobre o chefe da nação e do estado e sobre 
todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com 
justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. 
Favorecei, com os efeitos contínuos de Vossa bondade, o Brasil, este 
bispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular 
e a todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar, ou que se 
recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos 
fiéis que padecem no Purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a Luz 
Eterna. Amém   Pai Nosso, Ave-Maria, Glória 
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204 - LADAINHA DO PRECIOSÍSSIMO SANGUE 
 

“Senhor, Tende piedade de nós” 
“Jesus Cristo, Tende piedade de nós” 
“Senhor, Tende piedade de nós” 
Jesus Cristo, ouvi-nos     R - Jesus Cristo, atendei-nos  
Deus Pai do Céu,...         R - Tende piedade de nós  
Deus Filho, Redentor do mundo...  Deus Espírito Santo... 
Santíssima Trindade que sois um só Deus... 
 

Sangue de Cristo, Sangue do Filho Unigênito do Eterno Pai...  
R - Salvai-nos  
Sangue de Cristo, Sangue do Verbo de Deus encarnado...  
Sangue de Cristo, Sangue do Novo e Eterno Testamento...  
Sangue de Cristo, correndo pela terra na agonia... 
Sangue de Cristo, manando abundante na flagelação...  
Sangue de Cristo, gotejando na coroação de espinhos.  
Sangue de Cristo, derramado na Cruz... 
Sangue de Cristo, preço da nossa salvação... 
Sangue de Cristo, sem o qual não pode haver redenção... 
Sangue de Cristo, que apagais a sede das almas e as  
                             purificais na Eucaristia...  
Sangue de Cristo, torrente de Misericórdia... 
Sangue de Cristo, vencedor dos demônios... 
Sangue de Cristo, fortaleza dos mártires... 
Sangue de Cristo, virtude dos confessores... 
Sangue de Cristo, que suscitais almas virgens... 
Sangue de Cristo, força dos tentados... 
Sangue de Cristo, alívio dos que trabalham... 
Sangue de Cristo, consolação dos que choram... 
Sangue de Cristo, esperança dos penitentes... 
Sangue de Cristo, conforto dos moribundos... 
Sangue de Cristo, paz e doçura dos corações... 
Sangue de Cristo, penhor de Eterna Vida... 
Sangue de Cristo, que libertais as Almas do Purgatório...  
Sangue de Cristo, digno de toda a honra e glória... 
 

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo... (3x) 
R - Perdoai-nos, Senhor. 
R - Ouvi-nos, Senhor. 
R - Tende piedade de nós, Senhor. 
D - Remistes-nos, Senhor, com o Vosso Sangue. 
R - E fizestes de nós um Reino para o nosso Deus. 
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Sétimo Dia : Amadíssimo Pai, nós vos pedimos, por intercessão do 
castíssimo Padre Pedro Antonio Bach, que, em vida, procurou imitar 
em tudo a São José e dele receber toda a proteção, para que nós 
também possamos viver a castidade, a piedade, o amor, a obediência, 
mantendo-nos sempre humildes e abertos aos desígnios de Deus, a fim 
de que também possamos ser exemplos, para que muitos filhos 
encontrem a Luz do Céu. Amém   
Pai Nosso... Ave Maria... Gloria Padre Pedro Antonio Bach   
R - Intercedei por nossa santificação.  
 

Oitavo Dia:  Pai Amoroso, nós Vos suplicamos, pela intercessão do 
Padre Pedro Antonio Bach, que viveu uma linda história de Amor pela 
humanidade e pelas coisas de Deus, para que nós também possamos 
cultivar em nossos corações a pureza, e que possamos também obter 
a capacidade de amar e ajudar a todos os que nos procuram em suas 
necessidades temporais ou espirituais, para que assim todos possam 
colaborar na instauração do Novo Reino, muito melhor. Amém    
Pai Nosso... Ave Maria... Gloria ao Pai.. 
D - Padre Pedro Antonio Bach   
R - Intercedei pelos que ainda não sabem amar. 
  

Nono Dia:  Pai de Augusta Bondade, nós Vos pedimos, pela 
intercessão do Padre Pedro Antonio Bach, que, conservando a pureza 
do espírito, combateu e repeliu os males e as injustiças, em fidelidade à 
vocação do Amor, mantendo-se sempre fiéis às orientações da Santa 
Igreja, plantando uma grande vinha na Messe do Senhor, para que nós 
possamos ser sempre fiéis ao Santo Padre e à santa Doutrina Católica, 
lutando com ardor e coragem contra as insídias dos inimigos, para que, 
um dia, possamos Vos abraçar no Céu, com o Abraço do Amor, para 
sempre. Amém    Pai Nosso... Ave Maria... Gloria ao Pai...  
D - Padre Pedro Antonio Bach    
R - Intercedei a Deus, por todos nós.  
 

Oração final para todos os dias: Pai Santo, cuidai de nós! Oxalá 
possamos seguir sempre o exemplo que nos foi dado gratuitamente 
pelo Vosso Servo Padre Pedro Antonio Bach, para que também 
possamos ajudar na construção de um mundo mais feliz. Possamos 
evangelizar sem temor, dizer as Verdades com Amor, e, assim, ver 
muitos de Vossos filhos voltarem à Casa Paterna, e ali também 
participarem da mesma história de salvação, conforme pregada por 
Jesus e vivida pelo Padre Pedro Antonio Bach.  
Amém! 
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Terceiro Dia:  Deus Pai, Vos suplicamos, por intercessão do 
ilustríssimo amigo dos seminaristas, Padre Pedro Antonio Bach, que 
nutria tão imenso Amor pela Santa Igreja, que abençoeis e fortifiqueis 
os seminaristas, para que possam seguir com o mesmo Amor esta 
caminhada, e serem sempre fiéis ao chamamento de Deus, amantes 
da Santa Igreja e das coisas do Céu, para que finalmente o rebanho 
possa se unir em um só aprisco, conforme a Santa Vontade de Jesus. 
Amém!    Pai Nosso... Ave Maria... Gloria ao Pai...  
Padre Pedro Antonio Bach     
R - Intercedei a Deus pelos seminaristas.  
 

Quarto Dia:  Deus Pai, nós Vos pedimos, pela intercessão do 
Fidelíssimo Padre Pedro Antonio Bach, que seguiu o exemplo do Amor 
e da humildade de São José, que protejais todos os sacerdotes, a fim 
de que eles também sigam estes mesmos exemplos, e assim possam 
zelar com intenso amor pela Santa Eucaristia, sustentáculo que conduz 
os seres humanos aos braços de Deus. Amém  
Pai Nosso.. Ave Maria.. Gloria...  
D - Padre Pedro Antonio Bach       
R - Intercedei a Deus pelos sacerdotes  
 

Quinto Dia:  Deus de Infinita Bondade, nós vos suplicamos, pela 
intercessão do digníssimo Padre Pedro Antonio Bach, que serviu com 
Amor às hostes militares, para que, todos os que servem o País em 
quaisquer das armas, o façam com Amor à vida humana e sejam 
sempre fiéis aos princípios cristãos, vivendo a verdadeira fé, também 
como soldados, e possam defender com dignidade e nobreza os filhos 
que amais tanto. Amém   Pai Nosso... Ave Maria... Gloria...  
D - Padre Pedro Antonio Bach  
R - Intercedei pelos que defendem a vida  
 
Sexto dia:  Puríssimo Pai, por intercessão do Padre Pedro Antonio 
Bach, que acolheu em seu coração tão bonito, os carentes, os 
sofredores, os doentes, os jovens, as crianças, as famílias, Vos 
suplicamos para que também nós possamos seguir o exemplo deste 
Santo, a fim de que possamos também ser caridosos e amantes de 
todos os que sofrem e de todos os menos favorecidos pela sorte, e que 
sejamos também setas que apontam os caminhos do Céu. Amém   
Pai Nosso... Ave Maria... Gloria ao Pai... 
D - Padre Pedro Antonio Bach     
R - Intercedei pelos que sofrem e trabalham.  
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Oremos:  Todo-Poderoso e Eterno Deus, que constituístes o Vosso 
Unigênito Filho Redentor do mundo, e quisestes ser aplacado com o 
Seu Sangue, concedei-nos a graça de venerar o preço da nossa 
salvação e de encontrar, na virtude que Ele contém, defesa contra os 
males da vida presente, de tal modo que eternamente gozemos dos 
Seus frutos no céu. Pelo mesmo Cristo, Senhor Nosso. Amém  
 
Oração:  Eterno Pai, eu Vos ofereço o Sangue Preciosíssimo de Jesus 
Cristo, em desconto dos meus pecados, em sufrágio das Santas Almas 
do Purgatório e pelas necessidades da Santa Igreja e por todos os 
doentes. Amém 
 
205 - INTERCESSÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO 
 

Humildemente prostrados diante de Vós, agradecemos a Vossa 
Santíssima e Real presença em Corpo, Sangue, Alma e 
Divindade, no Pão Eucarístico e no Vinho Consagrado. 

 
Rezemos agora pelas pessoas que pediram e que se 
recomendaram à nossa oração. Pelos nossos familiares, pelos 
nossos amigos e inimigos, pelos pecadores de todo o mundo, 
pelos agonizantes, pelos doentes, pelos pobres, por todos os que 
necessitam de oração e por aqueles que lembramos agora, 
inclusive por aqueles que nos causaram sofrimentos.  
 

Rezemos também pela Santa Igreja Católica, Apostólica, Romana 
e pelas suas grandes necessidades, pelo Santo Padre o Papa, 
pelos bispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosos e 
consagrados, por nossas necessidades pessoais e por toda a 
humanidade: 
  
Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos uma gota do Vo sso 
Preciosíssimo Sangue, nesta hora da Vossa Santa Pai xão, 
sobre...  
 

No final:  
Senhor Jesus Cristo, nós Vos suplicamos que atendai s a estes 
nossos pedidos. Amém.  
Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai. 
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XVI - PELOS SACERDOTES 
 

O Divino Salvador disse um dia a Maria Lataste: “Minha filha, reza 
muito! Reza muito pelos Meus sacerdotes! Os homens não sabem que 
grande e santa coisa é o Sacerdócio! Quem insulta ou despreza os 
Meus sacerdotes, comete um sacrilégio”.  
 
206 - SÚPLICAS A MARIA PELOS SACERDOTES 
Ó Maria, branco Lírio da Santíssima Trindade, pelo Coração do Vosso 
Dileto Filho, eu Vos suplico humildemente, oferecei ao Eterno Pai essas 
preciosas gotas de Sangue e Água que escorreram do Coração de 
Jesus, a fim de que Ele se digne mandar à Sua Igreja muitos sacerdotes 
santos e zelosos religiosos. Ó Maria, minha Mãe Dileta, suplico-Vos por 
todos os sofrimentos que tivestes na morte de Vosso Filho, oferecei ao 
Eterno Pai o Seu precioso Sangue, pelos sacerdotes que sofrem no 
Purgatório. Assim seja  
D - Queremos rezar pelas almas de todos aqueles que consagraram 
sua vida a serviço da Igreja de Cristo. Rezemos pelo Santo Padre: 
R - O Senhor Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são 
e salvo à frente da Sua Igreja, governando o povo d e Deus. 
D - Tu és Pedro.  R - E sobre esta pedra, edificarei a Minha Igreja. 
 

Oração:  Ó Deus que escolhestes o Santo Padre o Papa, como 
sucessor do apóstolo Pedro, para ser Pastor de todo o rebanho, atendei 
às súplicas do Vosso povo. Concedei ao Papa, que faz as vezes do 
Cristo na terra, confirmar na fé seus irmãos, para que toda a Igreja se 
mantenha em comunhão com Ele, no vínculo da unidade, do amor e da 
paz, por Cristo, nosso Senhor.  R - Amém! 
 
D - Rezemos por todos os nossos bispos e sacerdotes, especialmente 
pelo nosso Bispo ...... e pelo Padre....... pedindo a intercessão de Nossa 
Senhora: 
R - Ó Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, acolhei o “SI M” dos 
sacerdotes, a humilde oferta de si mesmos e a doaçã o generosa de 
suas vidas.  Apresentai-os ao Vosso Filho Divino, p ara que Ele os 
abençoe, e para que na sua missão pastoral, possam anunciar a 
infinita Misericórdia do Sumo e Eterno Sacerdote. 
D - Ó Maria, dai força aos sacerdotes, nas horas difíceis das suas vidas. 
R - Erguei-os nas horas de cansaço, para que, em co munhão 
Convosco, possam cumprir, com fidelidade e amor, o ministério 
que lhes foi confiado por Jesus. 

 234

XXIV -  DIVERSOS 
 

271 - NOVENA DO PADRE BACH 
 

Oração inicial:  Amabilíssimo Pai, nós Vos suplicamos, por intercessão de 
Teu servo Padre Pedro Antonio Bach, que na terra foi tão amigo e fiel 
devoto de São José, da Mãe de Deus, e seguidor de Jesus nos caminhos 
do mundo, submisso à Santa Palavra de Deus, para que possamos, 
também nós, colher frutos doces, a fim de que muitos filhos Vossos 
encontrem os meios pela fé, para merecerem o Céu, e que se reúnam, 
assim, muitas ovelhas em torno do mesmo Deus de Amor.      
Pedimos, por intercessão do Padre Pedro (Fazer o pedido)  e que, para 
honra Vossa, sejam reconhecidas pela Santa Igreja as obras praticadas 
pelo Padre Pedro Antonio Bach, a fim de que possa interceder, desde o 
Céu, em favor de Vossos filhos. Pedimo-Vos, isto também pela intercessão 
de São José, a quem o Padre Pedro dedicava inigualável amor. Amém  
D - Padre Pedro Antonio Bach           R - Intercedei a Deus por nós.   
D - São José, Vice Rei do Céu           R - Rogai por nós.   
 

Primeiro Dia:  Pai Santo, nós Vos suplicamos, pela intercessão do 
bondosíssimo Padre Pedro Antonio Bach, que fora formado em um lar 
verdadeiramente cristão e lá aprendeu a conhecer e viver o Amor 
Maior, conseguindo, assim, por causa deste Amor, modelar o seu 
coração num coração leal, puro e cheio de fé, que nos acompanheis, e 
que acompanheis todos os lares, principalmente aqueles que vivem em 
desarmonia, para que encontrem os Caminhos do Céu, a fim de se 
tornarem, também, lares felizes. Pedimo-Vos, também, por São José, 
por Maria e por Jesus Cristo Nosso Senhor. Amém!                                                                                                                 
Pai Nosso... Ave Maria... Gloria ao Pai...  
D - Padre Pedro Antonio Bach      
R - Intercedei a Deus, pelas famílias do mundo inte iro.  
 

Segundo Dia : Santíssimo Pai, Nós Vos pedimos, por intercessão do 
amorosíssimo Padre Pedro Antonio Bach, que desde criança sentiu o 
chamado à Missão Sacerdotal, e que, lutando contra as suas próprias 
dores, conseguiu cultivar viva esta vocação, e o Amor à Santa Igreja, 
que susciteis nos jovens esta mesma vocação, e a coragem de vencer 
todos os obstáculos, a fim de que possam servir à Santa Igreja e a 
Jesus, seu Mestre e fundador, com alegria, para que assim a messe 
possa sempre estar repleta de santos operários. Isto também Vos 
pedimos, por São José, por Maria, e por Jesus. Amém!       
Pai Nosso... Ave Maria... Gloria ao Pai...  
D - Padre Pedro Antonio Bach    
R - Intercedei a Deus pelos jovens e pelas crianças .  
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Oração Eucarística  
P - Dominus vobiscum.  R - Et cum spiritu tuo.  
P - Sursum corda.          R - Habemus ad Dominum.  
P - Gratias agamus Domino Deo nostro.  R - Dignum et iustum est.  
 

R - Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli 
et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine 
Domini. Hosanna in excelsis. 
 

Mistério da Fé: 
P - Mysterium fidei.   
R -  Mortem tuam annuntiamus, Domine, et tuam resur rectionem 
confitemur, donec venias. 
 

Pai Nosso:  P - Praeceptis salutaribus moniti, et divina institutione 
formati, audemus dicere:   
R - Pater noster, qui es in caelis; sanctificetur n omen tuum; 
adveniat regnum tuum; fiat voluntas tua, sicut in c aelo, et in terra. 
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; et dimitte  nobis debita 
nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris ; et ne nos 
inducas in tentationem; sed libera nos a malo. 
P - Libera nos, quaesumus, Domine, ab omnibus malis, da propitius 
pacem in diebus nostris, ut, ope misericordiae tuae adiuti, et a peccato 
simus semper liberi et ab omni perturbatione securi: exspectantes 
beatam spem et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi.  
R - Quia tuum est regnum, et potestas, et gloria in  saecula. 
 

Paz: P - Pax Domini sit semper vobiscum.  R - Et cum spiritu tuo.  
 

Cordeiro de Deus:  (Agnus Dei) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
 

Antes da comunhão:   P - Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata 
mundi. Beati qui ad cenam Agni vocati sunt. 
R- Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meu m:  
sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.  
 

Rito da comunhão:   P - Corpus Christi.  R - Amen.  
 

Rito final:   P: Dominus vobiscum. A: Et cum spiritu tuo.  
P - Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.  
R - Amen.  
P - Ite, missa est.  R - Deo gratias. 
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D - Ó Maria, dai aos sacerdotes a coragem para serem santos. 
R - Ó Maria, desejamos colocar os nossos sacerdotes  e o seu  
desejo de santificação sob a Vossa Materna proteção  e inspiração, 
para que os guie àquela conformação a Cristo, cabeç a e Pastor, 
que o seu ministério requer. 
 

D -   Ó Maria, dai-lhes a certeza de Vossa Divina proteção. 
R - Ó Mãe dos Sacerdotes, auxiliadora e medianeira de todas as 
graças, fazei que eles tomem consciência de que Vós  estais 
sempre ao seu lado, pois são sacerdotes do único Me diador Jesus 
Cristo.  
 

Recorremos a Vós, ó Mãe Fiel, pelos nossos sacerdotes...  
D - Quando pregam a Palavra de Deus.   
R - Pedi para eles mais Luz e coragem! 
D - Quando conduzem os fiéis a Vós, ó Virgem Mãe. 
R - Tomai-os sob o Vosso Manto protetor! 
D - Quando expõem Jesus Eucarístico ao povo, para a adoração. 
R - Sejam os seus corações, por 1º banhados no Amor  de Cristo! 
D - Quando se sacrificam durante horas no confessionário. 
R - Recompensai-os com Paz e Alegria de coração!  
D - Quando são procurados para um conselho. 
R - Pedi para eles os Dons de conselho e discernime nto ! 
D - Quando rezam ainda pela noite adentro. 
R - Consolai-os e levai suas orações ao Céu! 
D - Quando são atacados pelas tentações.   
R - Fortalecei-os!   
D - Nas horas das trevas espirituais e solidão.   
R - Assisti-os!   
D - No tempo de cansaço.   
R - Animai-os!  
D - Em suas missões sacerdotais.   
R - Acompanhai-os!  
D - Nos encontros com os não-cristãos. 
R - Fazei que as suas palavras sejam uma luz bondos a!  
D - Nos afazeres do dia a dia. 
R - Ajudai-os através de leigos responsáveis! 
D - Em todas as estradas e viagens. 
R - Enviai-lhes São Rafael como protetor! 
D - Quando chegarem ao fim de sua vida. 
R - Ficai presente, protegei-os e deixai-os serem c onduzidos pelos 
Santos Anjos, até a alegria do Seu Senhor! Amém! 
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207 - MISTÉRIOS DOLOROSOS DA VIDA DE JESUS  
                           E DOS SACERDOTES 
1º Mistério:  Contemplamos como Jesus, no Horto das Oliveiras, reza 
ao Pai, e é abandonado pelos Seus discípulos, e como Nossa Senhora, 
jamais esquecendo o Seu Filho, sempre renunciou a tudo, para estar 
junto a Ele. 
R - Rezemos com Maria, para que os sacerdotes atend am a todos 
os pedidos de Jesus, O imitem na oração e acreditem  na força da 
renúncia. Pai-Nosso / Ave-Maria / Glória 
2º Mistério:  Contemplamos como Jesus é flagelado injustamente e de 
modo desumano, somente para agradar ao povo manipulado e agitado, 
e como Nossa Senhora, entre a multidão, reza e tenta tudo para ajudar 
Seu Filho, até mesmo Se oferecendo ao Pai, em Seu lugar. 
R - Rezemos a Nossa Senhora, para que os sacerdotes  possam 
silenciar-se diante de acusações injustas, para que  possam ficar 
fiéis quando são agredidos, e transformem as flecha s, lançadas 
contra si, em armas de reparação pelos que lhes são  confiados. 
Pai-Nosso / Ave-Maria / Glória 
3º Mistério : Contemplamos Jesus, a Quem os soldados impõem uma 
coroa de espinhos, zombando de Sua dignidade Real e Divina, e Maria 
Santíssima, que, exteriormente silenciosa e interiormente fervorosa, 
oferece a inocência do Seu Filho ao Pai, e implora o perdão para todos 
os Seus inimigos. 
R - Rezemos a Nossa Senhora, para que ajude os sace rdotes a 
serem fervorosos no sacrifício, humildes e paciente s no convívio  
com os homens, e firmes na fé e confiança em Deus. 
Pai-Nosso / Ave-Maria / Glória 
4º Mistério : Contemplamos como Jesus carrega a Cruz da Sua 
condenação, até o Calvário, e como Maria Santíssima, a feliz Mãe do 
Menino, agora companheira aflita do adulto, permanece fiel ao Seu 
lado, com Seu olhar compassivo. 
R – Rezemos, para que os sacerdotes estejam, como N ossa 
Senhora, presentes na Via-Sacra dos seus paroquiano s, para que 
acompanhem cada um até a consumação de suas vidas, e 
apresentem-nos constantemente na oração ao Pai . 
Pai-Nosso / Ave-Maria / Glória 
5º Mistério : Contemplamos como Jesus, pregado na Cruz, nos dá o 
Seu Testamento com as Sete Palavras, e morre. E como Nossa 
Senhora ao pé da Cruz, com fé na Ressurreição predita por Seu Filho, 
persevera em silêncio, e aceita, em São João, todos os sacerdotes 
como Seus novos filhos. 

 232

Gloria :  A: Gloria in excelsis Deo.  
P - Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, 
benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter 
magnam gloriam tuam, Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater 
omnipotens, Domine Fili unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus 
Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis; qui tollis 
peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad 
dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus Sanctus, tu solus 
Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe. Cum Sancto Spiritu: in gloria 
Dei Patris. Amen.  L: Verbum Domini.  R - Deo gratias.  
 

Antes do Evangelho  
P - Dominus vobiscum.  R - Et cum spiritu tuo. 
P - Lectio sancti Evangelii secundum N...  R - Gloria tibi Domine.  
 

Depois do Evangelho:  P - Verbum Domini.   R - Laus tibi Christe.  
 

Credo Apostólico:    
P -  Credo in unum Deum...  
R - ...Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae, Et in Iesum 
Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de 
Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, 
crucifixus, mortuus et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit 
a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris 
omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Credo in 
Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum 
communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam 
aeternam. Amen. 
P - ... exaudire digneris.  R - Te rogamus, audi nos.  
 

Preparação das Oferendas:  P- Benedictus es, Domine, Deus universi, 
quia de tua largitate accepimus panem, quem tibi offerimus, fructum 
terrae et operis manuum hominum, ex quo nobis fiet panis vitae.  
R - Benedictus Deus in saecula.  
P- Benedictus es, Domine, Deus universi, quia de tua largitate 
accepimus vinum, quod tibi offerimus, fructum vitis et operis manuum 
hominum, ex quo nobis fiet potus spiritalis.   
R - Benedictus Deus in saecula.  
 

Orate Fratres:   P - Orate, fratres: ut meum ac vestrum sacrificium 
acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem.  
R - Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis a d laudem et 
gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostram t otiusque 
Ecclesiae suae sanctae. 
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270 - MISSA EM LATIM 
 

Rito Inicial  
P- In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.   R - Amen.  
P - Dominus vobiscum.   R - Et cum spiritu tuo.  
(ou ...  P - Gratia Domini nostri Iesu Christi, et caritas Dei, et 
communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.)  
(ou ...  P - Gratia vobis et pax a Deo Patre nostro et Domino Iesu 
Christo.)  R - Et cum spiritu tuo.  
 

Ato Penitencial (A)  
P - Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut apti simus ad sacra 
mysteria celebranda.  
Confiteor...  R - ... Deo omnipotenti, et vobis, fratres, quia pe ccavi 
nimis cogitatione, verbo, opere et omissione: mea c ulpa, mea 
culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam,  semper 
virginem, omnes angelos et sanctos, et vos, fratres , orare pro me 
ad Dominum, Deum nostrum. 
P - Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, 
perducat nos ad vitam aeternam.  R – Amen.  
 

Ato Penitencial (B)  
P - Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut apti simus ad sacra 
mysteria celebranda. Miserere nostri, Domine.  
R - Quia peccavimus tibi.  
P - Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam.  
R - Et salutare tuum da nobis.  
P - Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, 
perducat nos ad vitam aeternam. R - Amen.  
 

Ato Penitencial (C)  
P - Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut apti simus ad sacra 
mysteria celebranda. Qui missus es sanare contritos corde:  
Kyrie, eleison.  R - Kyrie eleison.  
P - Qui peccatores vocare venisti: Christe, eleison. R - Christe eleison.  
P - Qui ad dexteram Patris sedes, ad interpellandum pro nobis:  
Kyrie, eleison.  R - Kyrie eleison. 
P - Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, 
perducat nos ad vitam aeternam.   
R - Amen. 
 

Kyrie  
P - Kyrie eleison.     P - Christe eleison.     P - Kyrie eleison. 
R - Kyrie eleison.   R - Christe eleison.   R - Kyr ie eleison.  
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R – Rezemos, para que todos os sacerdotes consagrem as pessoas a 
eles confiadas e a si mesmos a Nossa Senhora, para que imitem a Fé 
de Maria na ressurreição e as Suas outras virtudes,  e para que 
assistam aos moribundos, como Ela assistiu ao Seu F ilho na Cruz. 
Pai-Nosso / Ave-Maria / Glória 
 
Ó SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA , Vós abraçastes na Anunciação, com o 
Vosso «Sim» generoso e obediente, o Vosso Criador e Redentor, como 
Sacerdote Eterno da Nova Aliança. Por Vós, Ele esteve entre nós, 
atravessou os caminhos desta terra e perseverou até a morte no calvário. 
Pelo Vosso «Sim» e em Jesus Cristo acolhestes também todos os 
sacerdotes da Igreja, que seguem e seguirão Vosso Filho Divino na Sua 
missão de reconciliar a humanidade com Deus. Amém.  
Acompanhai cada um deles,  como acompanhastes o Vosso próprio Filho. 
Pela Vossa fiel presença, acompanhada pelo Exército Celeste; afastai, de 
cada sacerdote, toda a influência maligna, fortalecei-os na fé e na 
resistência ao mal, na esperança e na caridade, para que, com espírito de 
sacrifício e unidos a Jesus Crucificado, possam receber sua recompensa 
eterna junto do Pai que está nos céus. Amém.  
Onipotente e Eterno Deus , digna-Te a olhar a Face de Teu Cristo, o 
Eterno e Sumo Sacerdote, e por amor d’Ele tem piedade dos Teus 
sacerdotes. Lembra-Te ó Deus Misericordioso, que são apenas débeis 
criaturas. Mantém vivo neles o Fogo do Teu Amor. Guarda-os junto a Ti, a 
fim de que o inimigo não prevaleça contra eles, e para que jamais se 
tornem indignos de sua sublime vocação. Amém  
Ó Jesus, suplico-Te: Por Teus fiéis e fervorosos sacerdotes;  
Por Teus sacerdotes que vão às longínquas ou próximas missões;  
Por Teus sacerdotes que sofrem tentações;  
Por Teus sacerdotes que sofrem a solidão e a desolação;  
Por Teus jovens sacerdotes;  Por Teus idosos sacerdotes;  
Por Teus sacerdotes enfermos; Por Teus sacerdotes agonizantes;  
Pelas almas de todos os Teus sacerdotes que padecem no Purgatório.  
Mas, sobretudo: Te encomendo o sacerdote que me batizou. O que me 
absolveu dos pecados e aqueles a cujas Missas assisti e que me deram o 
Teu Corpo e Teu Sangue na sagrada comunhão. Aqueles que me 
alentaram e me instruíram na fé.  Os que me alertaram e aconselharam. A 
todos os sacerdotes aos quais me liga uma dívida de gratidão. Ó Jesus, 
guarda-os todos junto a Teu Sagrado Coração e concede-lhes copiosas 
bênçãos, agora e na eternidade. Amém . Ó Maria, branco Lírio da 
Santíssima Trindade, pelo Coração do Vosso dileto Filho, eu Vos suplico 
humildemente: oferecei ao Eterno Pai essas preciosas gotas de Sangue e 
Água que escorreram do Coração de Jesus, a fim de que Ele se digne 
mandar à Sua Igreja muitos sacerdotes santos e zelosos religiosos. Amém  
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208 - TERÇO  PELOS  SACERDOTES 
Creio em Deus Pai...... 
Oração:  Ó Jesus, Sumo e Eterno Sacerdote, guardai os Vosso padres 
sob a proteção do Vosso Sagrado Coração, para que nenhum mal lhes 
aconteça. Conservai imaculadas as suas mãos ungidas, que tocam 
todos os dias o Vosso Sagrado Corpo. Sejam puros os seus lábios, 
tintos do Vosso Sangue. Permaneçam seus corações livres do contágio 
mundano, selados que foram pela Marca sublime do Vosso Sacerdócio. 
Que eles progridam na fidelidade e no Amor. Concedei-lhes, juntamente 
com o poder de transformar o pão e o vinho, o poder de transformar os 
corações dos homens. Abençoai com abundantes frutos o seu 
apostolado e recompensai-os com o prêmio da Vida Eterna. Amém!  
1. Ao Deus Trindade , pedimos forças para o nosso Papa......na direção 
de nossa Igreja:  Pai Nosso..... 
2. Com Maria , pedimos ao Pai muitas e santas vocações sacerdotais: 
Ave Maria...... 
3. Com Maria , pedimos a Jesus padres santos e coerentes com a sua 
vocação: Ave Maria...... 
4. Com Maria , pedimos ao Espírito Santo a Luz Verdadeira a todos os 
padres, para, juntos, lutarem nos caminhos da salvação:  
Ave Maria.... Gloria ao Pai.... 
 
Primeira Invocação:  Ó Pai Eterno, precisamos de sacerdotes leais e 
puros, como Vosso Filho os instruiu. Olhai para nós e enviai muitos e 
santos operários. Pai Nosso 
 
D - Tu és Sacerdote para sempre: 
R - Segundo a ordem de Melquisedec.  (10x) 
Gloria ao Pai e uma Ave Maria. 
 
Segunda Invocação  :  Ó Jesus, que, na quinta-feira Santa, mandastes 
os sacerdotes à Missão Perpétua, fazei que cumpram fielmente Vossa 
Ordem, a fim de que todos os povos se santifiquem, para a honra e 
glória de Deus Trindade. Pai  Nosso  
Terceira Invocação:  Ó Deus Espírito Santo, enchei corações e almas 
sacerdotais com Vosso Amor, para que difundam com vigor e fé, as 
coisas do Reino Celestial. Pai Nosso.. 
Quarta Invocação : Ó Maria, Mãe da Igreja, ajuda-nos na intercessão 
junto a Deus  Trino e Eterno, na procura de novas e santas vocações, 
para que o Reino de Deus cresça sempre mais, e todos caminhem 
finalmente numa só estrada.  Pai Nosso.. 
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TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO,QUE SERÁ 
ENTREGUE POR VÓS. 
  

Ao fim da ceia, Jesus, sabendo que ia reconciliar todas as coisas pelo 
Sangue a ser derramado na Cruz, tomou o Cálice com vinho. Ele Vos 
deu Graças novamente, e passou o cálice a Seus amigos, dizendo:   
 

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGU E, O 
SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO  
POR VÓS E POR TODOS, PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZ EI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. 
  

Eis o Mistério da Fé! 
 

T - Anunciamos, Senhor, a Vossa Morte e proclamamos a V ossa 
Ressurreição.  Vinde, Senhor Jesus!  
  

Lembramo-nos de Jesus Cristo, nossa Páscoa e certeza da Paz 
definitiva. Hoje celebramos Sua Morte e Ressurreição, esperando o dia 
feliz de Sua Vinda Gloriosa. Por isso, Vos apresentamos, ó Deus fiel, a 
Vítima de reconciliação que nos faz voltar à Vossa Graça. 
 
 

T -  Esperamos, ó Cristo, Vossa Vinda Gloriosa!  
  

Olhai, com Amor, Pai Misericordioso, aqueles que atraís para Vós, 
fazendo-os participar no Único Sacrifício do Cristo. Pela Força do 
Espírito Santo, todos se tornem um só corpo bem unido, no qual todas 
as divisões sejam superadas. 
 

T - Esperamos, ó Cristo, Vossa Vinda Gloriosa!  
  
Conservai-nos, em comunhão de Fé e de Amor, unidos ao Papa (N) e 
ao nosso Bispo (N).  Ajudai-nos a trabalhar  juntos na construção do 
Vosso Reino, até o dia em que, diante de Vós, formos santos com os 
Vossos Santos, ao lado da Virgem Maria e dos Apóstolos, com nossos 
irmãos e irmãs já falecidos, que confiamos à Vossa Misericórdia.  
Quando fizermos parte da nova criação, enfim libertada de toda 
maldade e fraqueza, poderemos cantar a Ação de Graças do Cristo que 
vive para sempre.   
 

T - Esperamos, ó Cristo, Vossa Vinda Gloriosa!  
  
Por Cristo, com Cristo...   
T - Amém! 
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269 - ORAÇÃO EUCARISTICA VII   
               ( sobre reconciliação ) 
 

O Senhor esteja convosco.   
R - Ele está no meio de nós.  
Corações ao Alto.  
R - O nosso coração está em Deus.  
Demos Graças ao Senhor, nosso Deus. 
R - É nosso dever e nossa Salvação.   
  

Na verdade, é justo e bom agradecer-Vos, Deus Pai, porque 
constantemente nos chamais a viver na felicidade completa. Vós, 
Deus de Ternura e de Bondade, nunca Vos cansais de perdoar. 
Ofereceis Vosso perdão a todos, convidando os pecadores a 
entregarem-se confiantes à Vossa Misericórdia. 
T - Como é grande, ó Pai, a Vossa Misericórdia!  
  

Jamais nos rejeitastes, quando quebramos a Vossa Aliança, mas, por 
Jesus, Vosso Filho e nosso irmão, criastes com a família humana novo 
laço de amizade, tão estreito e forte, que nada poderá romper. 
Concedeis,  agora, a Vosso povo, tempo de Graça e reconciliação.  
Dai, pois, em Cristo, novo alento à Vossa Igreja, para que se volte 
para Vós. Fazei que, sempre mais dócil ao Espírito Santo, se coloque 
a serviço de todos.  T - Como é grande, ó Pai, a Vossa Misericórdia!  
  

Cheios de admiração e reconhecimento, unimos nossa voz à voz das 
multidões do Céu, para cantar o poder de Vosso Amor e a alegria da 
nossa salvação:  
T - Santo, santo, santo...  
  

Ó Deus, desde a criação do mundo, fazeis o Bem a cada um de nós 
para sermos santos como Vós sois Santo. Olhai Vosso povo aqui 
reunido e derramai a Força do Espírito, para que estas oferendas se 
tornem o Corpo + e o Sangue do Filho muito amado, no qual também 
somos Vossos filhos. Enquanto estávamos perdidos e incapazes de Vos 
encontrar, Vós nos amastes de modo admirável: pois Vosso Filho,  o 
Justo e Santo, entregou-Se  em nossas mãos, aceitando ser pregado na 
Cruz. T - Como é grande, ó Pai, a Vossa misericórdia!  
  

Antes, porém, de Seus Braços abertos traçarem entre o Céu e a terra o 
sinal permanente da Vossa Aliança, Jesus quis celebrar a Páscoa com 
Seus discípulos. Ceando com eles, tomou o Pão e pronunciou a Bênção 
de Ação de Graças. Depois, partindo o Pão, o deu a Seus amigos, 
dizendo:   
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Quinta Invocação:  Ó Deus uno e trino, pedimos proteção ao nosso 
Papa ......., para que continue dirigindo com coragem e fé o seu povo, e 
para que todas as ovelhas se unam em torno deste pastor tão Santo. 
Pai Nosso.. Glória ao Pai, Ave Maria, Salve Rainha e... 
 

209 - SÚPLICA A NOSSA SENHORA PELOS SACERDOTES:  
Mãe dolorosa, peço-Te pelo Teu sofrimento na morte do Teu Filho, que 
ofereças ao Pai Eterno o precioso Sangue que jorrou das Chagas de 
Nosso Senhor Jesus Cristo Crucificado, pelos pobres sacerdotes 
transviados, que se tornaram infiéis à sua sublime vocação, para que, 
quanto antes, voltem junto ao Bom Pastor. Amém  
Ó Mãe, peço-Te também pelos sacerdotes que sofrem no Purgatório.  
 

210 - A MARIA, PELOS SACERDOTES 
Ó Maria, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe, sob a Cruz 
do Vosso Filho Vos tornastes Mãe dos Apóstolos e com isto também 
Mãe de todos os Sacerdotes. Vossa casa é a Igreja, Vossa mesa é o 
altar, Vossos servidores são os Santos Anjos.  
Vosso Filho Jesus quando enviou o maná no deserto, quando realizou a 
multiplicação dos pães, quando nos ensinou a rezar o Pai Nosso, não 
tinha em mente somente o pão material: Ele mesmo quer ser o pão de 
cada dia, o pão que nos alimenta. E Vossos filhos, os Sacerdotes, 
transformam o pão e o vinho, como outrora o Senhor, quando disse:  
“Tomai... Isto é o Meu Corpo... Isto é o Meu Sangue .”   
Ó Mãe fidelíssima, cuidai da Vossa Casa, a Santa Igreja, e providenciai 
que sempre haja contínuo e ininterrupto fluxo de vocações para o 
sacerdócio, para que nunca nos falte o Pão cotidiano da Vida Eterna!  
E enviai os Vossos Anjos, para que santos sacerdotes sejam os guias 
destes jovens para o altar. Que os seminaristas saibam que há uma luta 
santa por Deus, para que a santa fé se conserve pura, e o bom Pastor é 
mais do que necessário ao Povo de Deus, pois o lobo já veio assaltar o 
rebanho.  
Nenhuma Mãe abandona seu filho  em perigo. Nós Vos pedimos, ó 
Mãe de todos os sacerdotes, que envieis os Vossos Anjos, para que 
eles chamem a atenção de tal maneira, que não possam ficar 
despercebidos àqueles que se acham em perigo, e os desviados, que 
não enxergam mais o caminho e a casa paterna, e que por própria 
conta escolheram uma direção diferente.  
Ó Maria, Mãe de Nosso Senhor e nossa Mãe , oferecei ao Vosso 
Divino Filho Vossas mãos, Vosso coração, Vossas lágrimas, como 
prendas; Ele aceitará tudo isso e dará aos Sacerdotes a Verdadeira 
Luz, a legítima força e a alegria perdida.  
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Não podemos esquecer, ó Mãezinha, de Vos pedir pelos Sacerdotes 
que já partiram e encontram-se no Purgatório. Apresentai ao Bom Deus 
Trino e Onipotente o Coração banhado de Sangue de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, junto ao Vosso Coração Imaculado, e a nossa petição ao 
bom Deus Misericordioso: Tende piedade, Senhor, destas almas 
sacerdotais! 
 

Nós Vos pedimos : Apagai a culpa dos sacerdotes negligentes que, dia 
e noite, esqueceram as suas orações. Apagai a culpa dos sacerdotes 
que descuraram a proclamação da Vossa Palavra, deixando assim de 
repartir este Alimento. Apagai a culpa dos sacerdotes falecidos que não 
confessaram a sua fé em Vós, nem com a boca nem com o coração, e 
até não Vos saudaram. Apagai a culpa dos sacerdotes falecidos que 
foram estéreis, que celebraram a Santa Missa e administraram os 
sacramentos, sem fé, e que, agora, não passam de palha diante dos 
Vossos olhos. Apagai a culpa dos sacerdotes falecidos que, como 
Judas, aceitaram trinta moedas de prata e agiram contra a Vossa Igreja 
e contra Vós.  
Nós Vos agradecemos,  ó Mãe Santíssima, pela Vossa intercessão 
junto ao bom Deus Uno e Trino, Onipotente e Misericordioso, e pela 
ação dos Vossos Santos Anjos. Amém!   
 
211 - ORAÇÃO PELO CLERO 
Deixai, ó Jesus, que, em Vosso Coração Eucarístico, depositemos 
nossas mais ardentes preces pelo nosso Clero, e sede propício nos 
nossos pedidos. Multiplicai as vocações sacerdotais em nossa Pátria; 
atraí ao Vosso Altar os filhos do nosso Brasil; chamai-os com instância 
ao Vosso Ministério. Conservai, na perfeita fidelidade ao Vosso serviço, 
aqueles a quem já chamastes: afervorai-os, purificai-os, santificai-os, 
não permitindo que se afastem do espírito da Vossa Igreja. Não 
consintais, ó Jesus, nós Vos suplicamos, que debaixo do céu brasileiro 
sejam por mãos indignas profanados os Vossos Mistérios de Amor. 
Também Vos pedimos com instância: deixai que a Misericórdia de 
Vosso Coração vença a Vossa Justiça Divina, por aqueles que se 
recusaram à honra da vocação sacerdotal ou desertaram das fileiras 
sagradas.  
Atendei, ó Jesus, a esta insistente oração - nós o pedimos por Vossa 
Mãe, Maria Santíssima, rainha dos Sacerdotes.  Amém  
D - Ó Maria, ao Vosso Coração confiamos o nosso Clero 
R - Guiai-o, guardai-o, protegei-o, salvai-o.  
D - Coração Eucarístico de Jesus, Modelo do Coração Sacerdotal!     
R - Tende piedade de nós! 
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Eis o mistério da fé! 
T - Anunciamos, Senhor, a Vossa Morte e proclamamos  a Vossa 
Ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!  
 

Celebrando, pois, ó Pai santo, a Memória de Cristo, Vosso Filho, nosso 
Salvador, que, pela Paixão e morte de Cruz, fizestes entrar na Glória da 
Ressurreição e colocastes à Vossa direita, anunciamos a Obra do 
Vosso Amor, até que Ele venha, e Vos oferecemos o Pão da vida e o 
Cálice da Bênção. Olhai com Bondade para a oferta da Vossa Igreja. 
Nela Vos apresentamos o Sacrifício Pascal de Cristo, que Vos foi 
entregue. E concedei que, pela Força do Espírito do Vosso Amor, 
sejamos contados, agora e por toda a eternidade, entre os membros do 
Vosso Filho, cujo Corpo e Sangue comungamos. 
 

T - Aceitai, ó Senhor, a nossa Oferta!  
  
Fortalecei, Senhor, na unidade, os convidados a participar da Vossa 
Mesa. Em comunhão com o nosso Papa (N). e o nosso Bispo (N), com 
todos os bispos, presbíteros, diáconos e com todo o Vosso povo, 
possamos irradiar confiança e alegria, e caminhar com fé e esperança 
pelas estradas da vida. 
 

T - Tornai viva nossa fé, nossa esperança!  
  
Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na Paz do 
Vosso Cristo, e de todos os falecidos, cuja fé só Vós conhecestes: 
acolhei-os na Luz da Vossa Face, e concedei-lhes, no dia da 
ressurreição, a Plenitude da Vida. 
 

T - Concedei-lhes, ó Senhor, a Luz Eterna!  
  
Concedei-nos, ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, 
chegarmos todos à Morada Eterna, onde viveremos para sempre 
Convosco. E em comunhão com a Bem-aventurada Virgem Maria, com 
os Apóstolos e Mártires, (com S. N.: Santo do dia ou Patrono) e todos 
os Santos, Vos louvaremos e glorificaremos, por Jesus Cristo, Vosso 
Filho. 
  
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a Vós, Deus Pai Todo-poderoso, na 
Unidade do Espírito Santo, toda a Honra e toda a Glória, agora e para 
sempre. 
 
T - Amém. 
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268 - ORAÇÃO EUCARISTICA VI-B  
              (Diversas circunstâncias II) 
  

O Senhor esteja convosco.  
R - Ele está no meio de nós.  
Corações ao Alto.  
R - O nosso coração está em Deus.  
Demos Graças ao Senhor, nosso Deus. 
R - É nosso dever e nossa Salvação.  
  

Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-Vos 
Graças, sempre em todo o lugar, Senhor, Pai Santo, criador do mundo e 
fonte da vida. Nunca abandonais a Obra da Vossa sabedoria, agindo 
sempre no meio de nós. Com Vosso Braço Poderoso, guiastes pelo 
deserto o Vosso povo de Israel. Hoje, com a Luz e a Força do Espírito 
Santo, acompanhais sempre a Vossa Igreja, peregrina neste mundo; e 
por Jesus Cristo, Vosso Filho, a acompanhais pelos caminhos da 
história, até a felicidade perfeita em Vosso Reino. Por essa razão, 
também nós, com os Anjos e santos, proclamamos a Vossa Glória, 
cantando (dizendo) a uma só voz: Santo, Santo, Santo...  
  

Na verdade, Vós sois Santo e digno de Louvor, ó Deus, que amais os 
seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é 
Bendito o Vosso Filho, presente no meio de nós, quando nos reunimos 
por Seu Amor. Como outrora aos discípulos, Ele nos revela as 
Escrituras e parte o Pão para nós. 
 

T - O Vosso Filho permaneça entre nós 
  

Nós Vos suplicamos, Pai de Bondade, que envieis o Vosso Espírito 
Santo, para santificar estes dons do Pão e do Vinho, a fim de que se  
tornem para nós o Corpo e + o Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. 
 

T - Mandai o Vosso Espírito Santo!  
  

Na véspera de sua Paixão, durante a última Ceia, Ele tomou o Pão, deu 
Graças e O partiu e deu a Seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E 
COMEI: ISTO É O MEU CORPO QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.  
 

Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele, tomando o Cálice em suas Mãos, 
Vos deu Graças novamente e o entregou a Seus discípulos, dizendo: 
 
 

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CALICE DO MEU SANGU E,  
O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ  
DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS, PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS.  FAZEI ISSO EM MEMÓRIA DE MIM.  
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212 - LADAINHA DA ROSA MÍSTICA PELOS SACERDOTES 
“Senhor, Tende piedade de nós” 
“Jesus Cristo, Tende piedade de nós” 
“Senhor, Tende piedade de nós” 
Jesus Cristo, ouvi-nos,   R - Jesus Cristo, atendei-nos  
Deus Pai do Céu,           R - Tende piedade de nós 
Deus Filho, Redentor do mundo... Deus Espírito Santo...   
Santíssima Trindade que sois um só Deus... 
 

Coração de Maria, trespassado pela dor, inflamado pelo Amor, 
Imaculado Coração de Maria, “Rosa Mística“, rogai por nossos 
sacerdotes e religiosos...      R  -  E salvai-os!  
Rogai por nossos sacerdotes e religiosos que andam pelo caminho do 
erro...                                     R  -  E  salvai-os!  
Rogai por nossos sacerdotes e religiosos que não temem mais a Deus. 
                                              R  -  E  salvai-os!   
Rogai por nossos sacerdotes e religiosos que não têm mais coragem de  
professar a fé...                     R - E salvai-os!  
Rogai por nossos sacerdotes e religiosos que repudiam o Pão 
Sagrado...                              R - E salvai-os!  
Rogai por nossos sacerdotes e religiosos que olham mais para o 
mundo, do que para Deus...  R - E salvai-os!    
 

Coração de Maria, trespassado pela dor, inflamado pelo amor, 
Imaculado Coração de Maria, “Rosa Mística“, rogai por nossos 
sacerdotes e religiosos que abandonaram o Sacramento da confissão e 
toleram o pecado ...                                    R  -  E  salvai-os!  
Rogai por nossos sacerdotes e religiosos que não têm mais amor a Vós, 
e portanto tão depressa arrefecem na fé... R - E salvai-os!   
Rogai por nossos sacerdotes e religiosos que não ouvem mais a voz do 
Santo Padre...                                              R - E salvai-os!  
Rogai por nossos sacerdotes e religiosos que caminham em falsa 
direção e seduzem o povo...                        R - E salvai-os!  
Rogai por nossos sacerdotes e religiosos que abandonaram a Igreja...     
                                                                     R - E  salvai-os!  
Maria, por Vosso Coração...            R - Salvai-os!  
Por Vossas lágrimas de sangue... R - Salvai-os!  
Pela vontade do Vosso Filho que da Cruz deu-Vos sacerdotes como 
filhos...                                             R - Salvai-os!    
Por Vossa maternidade sobre todos os homens...  R - Salvai-os!  
Por Vossa humildade de serva, que se tornou exemplo para todos os 
servos de Cristo...                           R - Salvai-os!  
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Por todas as espadas do Vosso Coração, no qual foi cravada  também a 
espada da dor, por causa desses sacerdotes e  religiosos... Salvai-os!  
Por Vossa solidão e esquecimento, que suportastes com coração 
obediente...                                                      R - Salvai-os!  
Por Vosso invencível poder de intercessão... R - Salvai-os!    
Por Vossa poderosa força como medianeira de todas as graças...   
                                                        R -Salvai-os!  
Por Vossas dores e lágrimas...       R - Salvai-os! 
 

OREMOS: Ó Mãe, Vós nos ensinais como devemos amar Vosso Filho. 
Deixai-nos também ajudar convosco a tão oprimidos religiosos, 
especialmente os sacerdotes. Eles têm o poder da transubstanciação. 
Eles são os mediadores entre Deus e nós. Eles carregam a 
responsabilidade pelas nossas almas. Contudo, nós também somos 
responsáveis para que a Igreja tenha bons sacerdotes.  Ajudai-nos, Mãe 
das Dores, ajudai-nos com a chama do Vosso Amor, ajudai-nos com o 
Vosso Coração Imaculado.  Amém  
Rezemos pelos sacerdotes e seminaristas do mundo inteiro: 
Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai 
 

213 - ORAÇÃO DE Sta. TERESINHA PELOS SACERDOTES   
Ó Jesus, Sumo e Eterno Sacerdote, conservai os Vossos sacerdotes 
sob a Proteção do Vosso Coração amabilíssimo, onde nada de mal lhes 
possa suceder. Conservai ilibadas as suas mãos ungidas, que tocam 
todos os dias em Vosso Corpo santíssimo. Conservai puros os seus 
lábios, tintos pelo Vosso Sangue preciosíssimo. Conservai puros e 
desapegados dos bens da terra os seus corações, que foram selados 
com o caráter sublime do Vosso Glorioso Sacerdócio. Fazei-os crescer 
no amor e fidelidade para Convosco, e preservai-os do contágio do 
mundo. Dai-lhes, também, juntamente com o poder que têm de 
transubstanciar o pão e o vinho em Vosso Corpo e Sangue, o poder de 
transformar os corações dos homens. Abençoai os seus trabalhos com 
copiosos frutos, e concedei-lhes, um dia, a coroa da Vida Eterna. 
Amém. 
 

214 - SÚPLICA A Nª SENHORA, PELOS SACERDOTES 
Mãe dolorosa, peço-Te pelo Teu sofrimento na morte do Teu Filho, que 
ofereças ao Pai Eterno o precioso Sangue que jorrou das chagas de 
Nosso Senhor Jesus Cristo Crucificado, pelos pobres sacerdotes 
transviados, que se tornaram infiéis à sua sublime vocação, para que, 
quanto antes, voltem junto ao Bom Pastor. Amém! Ó Mãe, peço-Te 
também pelos sacerdotes que sofrem no Purgatório. Amém 
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Recordamos, ó Pai, neste momento, a Paixão de Jesus, Nosso Senhor, 
Sua Ressurreição e Ascensão; nós queremos a Vós oferecer este Pão 
que alimenta e que dá Vida, este Vinho que nos salva e dá coragem. 
 

T - Recebei, ó Senhor, a nossa Oferta!  
  
E quando recebermos Pão e Vinho, o Corpo e Sangue dele, oferecidos, 
o Espírito nos una num só corpo, pra sermos um só povo em Seu Amor. 
 

T - O Espírito nos una num só corpo.  
  
Protegei Vossa Igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, 
cada dia renovando a esperança de chegar junto a Vós, na Vossa Paz. 
 

T - Caminhamos na Estrada de Jesus.  
  
Dai ao Santo Padre, o Papa (N), ser bem firme na Fé, na Caridade, e a 
(N), que é Bispo desta Igreja, muita Luz pra guiar o Seu rebanho. 
 

T - Caminhamos na Estrada de Jesus.  
  
Esperamos entrar na Vida Eterna com a Virgem, Mãe de Deus e da 
Igreja, os Apóstolos e Todos os Santos, que na vida souberam amar 
Cristo e Seus irmãos. 
 

T - Esperamos entrar na Vida Eterna.  
  
A todos que chamastes pra outra vida, na Vossa Amizade, e aos 
marcados com o sinal da fé, abrindo Vossos Braços, acolhei-os.  
Que vivam para sempre bem felizes no reino que pra todos preparastes. 
 

T - A todos dai a Luz que não se apaga.  
  
E a nós, que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, 
dai força para construirmos juntos o Vosso Reino, que também é nosso. 
  
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a Vós, Deus Pai Todo-poderoso, na 
Unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a Glória, agora e para 
sempre. 
 
T - Amém.  
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267 – ORAÇÃO EUCARÍSTICA V  

O Senhor esteja convosco. 
R - Ele está no meio de nós.  
Corações ao Alto. 
R - O nosso coração está em Deus.  
Demos graças ao Senhor, nosso Deus. 
R - É nosso dever e nossa Salvação. 
 
É justo e nos faz todos sermos mais santos louvar a Vós, ó Pai, no 
mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, Vosso Filho, 
nosso irmão. É Ele o Sacerdote Verdadeiro que sempre se oferece por 
nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia 
derradeira. Por isso, aqui estamos bem unidos, louvando e 
agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz 
dos Santos todos, pra cantar (dizer): 
Santo, Santo, Santo...  
  
Senhor, Vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo 
conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai Vosso Espírito 
Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no Corpo + e no 
Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. 
T - Mandai Vosso Espírito Santo!  
  
Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus Apóstolos, Jesus, 
tendo o Pão em Suas mãos, olhou para o céu e deu Graças, partiu o 
Pão e o entregou a Seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ  
ENTREGUE POR VÓS. 
 
Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o Cálice em Suas Mãos, deu 
Graças novamente e o entregou a Seus discípulos, dizendo: 
 

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGU E, O 
SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO  
POR VÓS E POR TODOS, PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZ EI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. 
 

Tudo isto é Mistério da Fé!  
T - Toda vez que se come deste Pão, toda vez que se  bebe deste 
Vinho, se recorda a Paixão de Jesus Cristo e se fic a esperando Sua 
volta. 
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XVII - TERÇOS DIVERSOS 
 
215 - TERÇO DA MISERICÓRDIA 
 

Pai Nosso, Ave Maria, Creio.  
 

Vós morrestes Jesus, mas uma fonte de Vida jorrou p ara as almas, 
e abriu-se um Mar de Misericórdia para o mundo. Ó f onte de Vida, 
Inescrutável Misericórdia Divina, envolvei o mundo todo e 
derramai-Vos sobre nós.  
 

Nas contas do Pai Nosso:  
 

Ó SANGUE E ÁGUA que jorrastes do Coração de Jesus, como 
fonte de Misericórdia para nós, eu confio em Vós. 
ETERNO PAI, eu Vos ofereço o Corpo e o Sangue,  a A lma e a 
Divindade de Vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, 
em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteir o. 
 

Nas contas da Ave-Maria: (10x) 
D - Pela Sua dolorosa Paixão!  
R - Tende Misericórdia de nós, das almas e do mundo i nteiro! 
 

Ao fim do terço: 
D - Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. 
R -Tende piedade de nós, das almas e do mundo intei ro . (3x) 
 
Oração à Divina Misericórdia: Ó Deus de Grande Misericórdia, 
bondade Infinita, eis que hoje a humanidade toda clama do abismo da 
sua miséria à Vossa Misericórdia, à Vossa compaixão, ó Deus, e clama 
com a potente voz da sua miséria. Ó Deus clemente, não rejeiteis a 
oração dos exilados desta Terra. Ó Senhor, bondade inconcebível, que 
conheceis profundamente a nossa miséria e sabeis que, com nossas 
próprias forças, não temos condições de nos elevar até Vós, por isso 
Vos suplicamos: Adiantai-Vos ao nosso pedido, com a Vossa 
Misericórdia, a fim de que possamos cumprir fielmente a Vossa Santa 
Vontade, durante toda a nossa vida e na hora da morte. Que o poder da 
Vossa Misericórdia nos defenda dos ataques dos inimigos da nossa 
salvação, para que aguardemos com confiança, como Vossos filhos, a 
Vossa vinda última, dia que somente Vós conheceis. E esperamos 
alcançar tudo o que Jesus nos prometeu, apesar de toda a nossa 
miséria, porque Jesus é a nossa confiança; pelo Seu Coração 
Misericordioso, como por uma porta aberta, entraremos no Céu. Amém 
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Oração final : Ó Deus Eterno, em Quem a misericórdia é insondável, e 
o Tesouro da compaixão é inesgotável, olhai propício para nós e 
multiplicai em nós a Vossa Misericórdia, para que não nos 
desesperemos nos momentos difíceis e nem esmoreçamos, mas nos 
submetamos com grande confiança à Vossa Santa Vontade, que é 
Amor e a própria misericórdia. Amém 
 

Oremos:  Ó Misericordiosíssimo Jesus, que ardeis de tão grande Amor 
pelas Almas, eu Vos suplico, pela agonia do Vosso Sacratíssimo 
Coração e pelas dores de Vossa Mãe Imaculada, que purifiqueis, em 
Vosso preciosíssimo Sangue, todos os pecadores da terra que estão 
em agonia e que hoje mesmo hão de morrer. Coração agonizante de 
Jesus, tende piedade dos moribundos. Coração doloroso e Imaculado 
de Maria, rogai pelos pecadores. Amém   (Rezar 3 Ave-Maria) 
 
216 - LADAINHA A JESUS MISERICORDIOSO 
“Senhor, tende misericórdia de nós”  
“Cristo, tende misericórdia de nós”  
“Senhor, tende misericórdia de nós”  
D - Jesus Cristo, ouvi-nos.   
R - Jesus Cristo, escutai-nos.   
D -  Deus Pai Celestial   
R - Tende misericórdia de nós.   
Deus Filho, Redentor do mundo...  Deus Espírito Santo...  
Santíssima Trindade e um só Deus verdadeiro...  
Jesus, Rei de Misericórdia, por quem foram criadas todas as coisas.  
R - Nós confiamos em Vós  
Jesus, Rei de Misericórdia, que tendes redimido o mundo...  
Jesus, Rei de Misericórdia, que nos tendes santificado...  
Jesus, Rei de Misericórdia, que nos tendes revelado o mistério da 
Santíssima Trindade ...  
Jesus, Rei de Misericórdia, que nos tendes manifestado a Onipotência 
Divina...  
Jesus, Rei de Misericórdia, que tendes criado os anjos...   
Jesus, Rei de Misericórdia, que do nada nos tendes chamado à existência 
Jesus, Rei de Misericórdia, que abarcais todo o universo...  
Jesus, Rei de Misericórdia, que nos tendes dado a vida imortal...  
Jesus, Rei de Misericórdia, que nos protegeis das penas merecidas...  
Jesus, Rei de Misericórdia, que nos livrais da miséria do pecado...  
Jesus, Rei de Misericórdia, que nos tendes confiado a Maria Virgem, 
Mãe de Misericórdia...   
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Celebrando, agora, ó Pai, a Memória da nossa redenção, anunciamos a 
morte de Cristo e Sua descida entre os mortos, proclamamos a Sua 
Ressurreição e Ascensão à Vossa direita, e, esperando a Sua Vinda 
gloriosa, nós Vos oferecemos o Seu Corpo e Sangue, Sacrifício do 
Vosso agrado e salvação do mundo inteiro. 
T - Recebei, ó Senhor, a nossa Oferta!  
  
Olhai, com Bondade, o Sacrifício que destes à Vossa Igreja, e concedei 
aos que vamos participar do mesmo Pão e do mesmo Cálice que, 
reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo um 
Sacrifício Vivo para o louvor da Vossa Glória. 
T - Fazei de nós um Sacrifício de Louvor!  
  
E, agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais Vos oferecemos este 
Sacrifício: o Vosso servo o Papa (N), o nosso Bispo (N), os bispos do 
mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros, os fiéis que, em 
torno deste Altar, Vos oferecem este Sacrifício, o povo que Vos 
pertence e todos aqueles que Vos procuram de coração sincero. 
T - Lembrai-Vos, ó Pai, dos Vossos filhos!  
  
Lembrai-vos, também, dos que morreram na Paz do Vosso Cristo e de 
todos os mortos, dos quais só Vós conhecestes a fé. 
T - A todos saciai com Vossa Glória!  
  
E a todos nós, Vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai de Bondade, que, 
com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os 
Apóstolos e todos os Santos, possamos alcançar a herança eterna no 
Vosso Reino, onde, com todas as criaturas, libertas da corrupção do 
pecado e da morte, Vos glorificaremos por Cristo, Senhor Nosso. 
T - Concedei-nos o convívio dos eleitos!  
  
Por Ele dais ao mundo todo Bem e toda Graça.  
 
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a Vós, Deus Pai Todo-poderoso, na 
Unidade do Espírito Santo, toda a Honra e toda a Glória, agora e para 
sempre. 
 
T - Amém. 
 
 



 223

E para realizar o Vosso Plano de Amor, entregou-se à morte e, 
ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a Vida. 
T - Jesus Cristo deu-nos vida por Sua Morte!  
  
E, a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, que por nós 
morreu e ressuscitou, enviou de Vós, ó Pai, o Espírito Santo, como 
primeiro Dom aos Vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando 
à plenitude a Sua Obra. 
T - Santificai-nos pelo Dom do Vosso Espírito!  
  
Por isso, nós Vos pedimos que o mesmo Espírito Santo santifique estas 
oferendas, a fim de que se tornem o Corpo e + o Sangue de Jesus 
Cristo, Vosso Filho e Senhor Nosso, para celebrarmos este grande 
Mistério que Ele nos deixou em sinal da Eterna Aliança. 
T - Santificai nossa oferenda pelo Espírito!  
  
Quando, pois, chegou a hora, em que por Vós, ó Pai, ia ser glorificado, 
tendo amado os Seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. 
Enquanto ceavam, ele tomou o Pão, deu Graças, e o partiu e deu a 
Seus discípulos, dizendo: 
 
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ  
ENTREGUE POR VÓS. 
  

Do mesmo modo, Ele tomou em Suas mãos o Cálice com vinho, deu 
Graças novamente, e o deu a Seus discípulos, dizendo: 
 

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGU E, O 
SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO  
POR VÓS E POR TODOS, PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZ EI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. 
 

Eis o Mistério da fé! 
T - Anunciamos, Senhor, a Vossa Morte e proclamamos  a Vossa 
Ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!  
ou... 
T- Todas as vezes que comemos deste Pão e bebemos d este 
Cálice, anunciamos, Senhor, a Vossa Morte, enquanto  esperamos a 
Vossa Vinda!   
ou 
T - Salvador do mundo, salvai-nos, Vós que nos libe rtastes pela 
Cruz e Ressurreição.  
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Jesus, Rei de Misericórdia, que Vos fizestes homem, para selar uma 
Nova Aliança...   
Jesus, Rei de Misericórdia, que sofrestes a morte, para salvar a 
humanidade... 
Jesus, Rei de Misericórdia, que escutais a quem recorre a Vós...  
Jesus, Rei de Misericórdia, que Vos antecipais com Vossa graça..  
Jesus, Rei de Misericórdia, que nos tendes revelado o Mistério de Deus... 
Jesus, Rei de Misericórdia, que nos tendes dado a Santa Igreja...  
Jesus, Rei de Misericórdia, que nos tem dado os sacramentos da 
salvação...    
Jesus, Rei de Misericórdia, que nos limpais com os sacramentos do 
batismo, penitência e unção...   
Jesus, Rei de Misericórdia, que nos sustentais com os sacramentos da 
eucaristia e da ordem...  
Jesus, Rei de Misericórdia, que buscais a conversão dos pecadores... 
Jesus, Rei de Misericórdia, que iluminais aos que não têm fé...  
Jesus, Rei de Misericórdia, que santificais aos justos...  
Jesus, Rei de Misericórdia, que viveis ressuscitado com Vossas chagas... 
Jesus, Rei de Misericórdia, cujo coração é fonte de Água Viva...  
Jesus, Rei de Misericórdia, alívio dos enfermos e sofredores...  
Jesus, Rei de Misericórdia, salvação dos aflitos...  
Jesus, Rei de Misericórdia, esperança dos que se desesperam...  
Jesus, Rei de Misericórdia, refúgio dos moribundos...  
Jesus, Rei de Misericórdia, refrigério das almas do Purgatório...  
Jesus, Rei de Misericórdia, coroa de todos os santos ... 
Jesus, Rei de Misericórdia, alegria dos bem-aventurados...  
Jesus, Rei de Misericórdia, fonte inextinguível de milagres... 
 

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo! (3X) 
R - Perdoai-nos, Senhor!   
R - Escutai-nos, Senhor! 
R - Tende Misericórdia de nós!   
 

Oremos:  Deus clementíssimo, Pai de Misericórdia e Deus de toda 
consolação, que não quereis que pereça algum dos que crêem em Vós: 
inclinai Vosso olhar sobre nós e multiplicai Vossas Misericórdias 
segundo as grandezas de Vossa compaixão, a fim de que nunca 
desesperemos, seguindo Vossa Vontade com grande confiança. Por 
Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, que é Deus e vive e reina 
Convosco, na Unidade do Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. 
Amém   
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217 - ORAÇÃO JUNTO À CRUZ GLORIOSA 
Piedade, meu Deus, para aqueles que Vos blasfemam...Perdoai-lhes, 
que eles não sabem o que fazem.   Piedade, meu Deus, para o 
escândalo do mundo... Livrai-os do espírito de satanás . Piedade, meu 
Deus, para aqueles que Vos fogem... Dai-lhes o gosto da Santa 
Eucaristia . Piedade, meu Deus, para os que vierem arrepender-se aos 
pés da Cruz Gloriosa... Que aí encontrem a Paz e a alegria em Deus, 
nosso Salvador.  Piedade, meu Deus, para que venha o Vosso Reino, 
mas salvai-os, que ainda é tempo... Porque o tempo está próximo, e 
eis que Eu venho . Amém. Vinde, Senhor Jesus.    
D - A Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo deve ser a nossa Glória.  
R - Nele está nossa Vida e Ressurreição. Foi Ele qu e nos salvou e 
libertou.    
D - Nós Vos adoramos e Vos bendizemos, Senhor Jesus Cristo:  
R - Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo.   
"Senhor, espalhai sobre o mundo inteiro os Tesouros  da Vossa 
Infinita Misericórdia". 
 

218 - TERÇO DE EXORTAÇÃO À VIRGEM PODEROSA  
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos Vossos fiéis, e acendei 
neles o fogo do Vosso Amor. Enviai, Senhor, o Vosso Espírito e tudo 
será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os 
corações dos Vossos fiéis, com a Luz do Espírito Santo, fazei que 
apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e 
gozemos sempre da Sua consolação, por Cristo Nosso Senhor. Amém  
Creio ...Pai Nosso...Ave Maria...Glória 
 
1ª DEZENA: Contemplamos como Jesus nos deu um exemp lo 
brilhante na luta contra satanás e seu reino.    
 

Magníficat:  Minha alma se gloria no Senhor, e meu espírito exulta de 
alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de Sua 
Serva. Doravante todas as gerações hão de chamar-Me bem 
aventurada, porque fez em Mim maravilhas Aquele cujo nome é Santo. 
Sua Misericórdia se estende de geração em geração sobre os que O 
temem.  Manifestou o poder de Seu braço e desconcertou os corações 
dos soberbos.  Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes, 
saciou de bens os famintos, e despediu de mãos vazias os ricos. 
Socorreu Israel, Seu servo, lembrado da Sua Misericórdia, conforme 
prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência, 
para sempre. Amém.  
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266 – ORAÇÃO EUCARÍSTICA IV  
 
O Senhor esteja convosco.  
R - Ele está no meio de nós.  
Corações ao Alto.  
R - O nosso coração está em Deus.  
Demos Graças ao Senhor, nosso Deus. 
R - É nosso dever e nossa Salvação.  
  
Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-Vos Graças, é nossa salvação 
dar-Vos Glória: só Vós sois o Deus Vivo e Verdadeiro que existis antes 
de todo o tempo e permaneceis para sempre, habitando em Luz 
Inacessível. Mas, por que sois o Deus de bondade e a fonte da vida, 
fizestes todas as coisas, para cobrir de Bênçãos as Vossas criaturas e a 
muitos alegrar com a Vossa Luz. 
T - Alegrai-nos, ó Pai, com a Vossa Luz!  
  
Eis, pois, diante de Vós todos os Anjos que Vos servem e glorificam 
sem cessar, contemplando a Vossa Glória. Com eles, também nós, e, 
por nossa voz, tudo o que criastes, celebramos o Vosso nome, 
cantando (dizendo) a uma só voz: 
Santo, Santo, Santo...  
  
Nós proclamamos a Vossa Grandeza, Pai Santo, a Sabedoria e o Amor 
com que fizestes todas as coisas: criastes o homem e a mulher à Vossa 
Imagem e lhes confiastes todo o universo, para que, servindo a Vós, 
seu Criador, dominassem toda criatura. E quando pela desobediência 
perderam a Vossa Amizade, não os abandonastes ao poder da morte, 
mas a todos socorrestes com Bondade, para que, ao procurar-Vos, Vos 
pudessem encontrar. 
T - Socorrei com bondade, os que Vos buscam!  
  
E, ainda mais, oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às 
mulheres, e os instruístes pelos profetas, na esperança da salvação. E 
de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo que, chegada a Plenitude dos 
Tempos, nos enviastes Vosso próprio Filho, para ser o nosso Salvador. 
T - Por Amor nos enviastes Vosso Filho!  
  
Verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem 
Maria, viveu em tudo a condição humana, menos o pecado, anunciou 
aos pobres a salvação, aos oprimidos, a liberdade, aos tristes, a alegria. 
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Olhai com Bondade a oferenda da Vossa Igreja, reconhecei o Sacrifício 
que nos reconcilia Convosco e concedei que, alimentando-nos com o 
Corpo e o Sangue do Vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, e 
nos tornemos em Cristo um só corpo e um só espírito. 
T - Fazei de nós um só corpo e um só espírito!  
  

Que Ele faça de nós uma Oferenda Perfeita, para alcançarmos a Vida 
Eterna com os Vossos Santos: a Virgem Maria, Mãe de Deus, São 
José, seu esposo, os Vossos Apóstolos e Mártires (o santo do dia ou 
padroeiro), e Todos os Santos, que não cessam de interceder por nós 
na Vossa Presença.  
T - Fazei de nós uma Perfeita Oferenda!  
  

E, agora, nós Vos suplicamos, ó Pai, que este Sacrifício da nossa 
reconciliação estenda a Paz e a Salvação ao mundo inteiro. Confirmai 
na fé e na caridade a Vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo: o 
Vosso servo o Papa (N),  o nosso Bispo (N), com os bispos do mundo 
inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. 
T - Lembrai-Vos, ó Pai, da Vossa Igreja!  
  

Atendei às preces da Vossa família, que está aqui, na Vossa presença. 
Reuni em Vós, Pai de Misericórdia, todos os Vossos filhos e filhas 
dispersos pelo mundo inteiro.  
T - Lembrai-Vos, ó Pai, dos Vossos filhos!  
 

Acolhei, com Bondade, no Vosso Reino os nossos irmãos e irmãs que 
partiram desta vida, e todos os que morreram na Vossa Amizade. 
Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da 
Vossa Glória, quando enxugardes toda lágrima dos nossos olhos. 
Então, contemplando-Vos como sois, seremos para sempre 
semelhantes a Vós e cantaremos sem cessar os Vossos louvores, por 
Cristo, Senhor Nosso.  
T - A todos saciai com Vossa Glória! 
 

ou.. 
Acolhei, com bondade, no Vosso Reino os nossos irmãos e irmãs que 
partiram desta vida, e todos os que morreram na Vossa amizade.  
Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da 
Vossa Glória, por Cristo, Senhor Nosso. 
T - A todos saciai com Vossa Glória!  
  

Por Ele dais ao mundo, todo Bem e toda Graça.  
Por Cristo, com Cristo....    
T - Amém!  
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Nas 10 contas da Ave Maria: 
D - Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias 
R - Que Vossas lágrimas de Sangue destruam as força s infernais 
que se levantam contra a Santa Igreja.... 
( O Santo Padre, Os Sacerdotes, As famílias,  Nossas Comunidades ) 
No lugar do glória, rezar: A Cruz Sagrada seja minha Luz, não seja o 
dragão meu guia; retira-te satanás, nunca me aconselhes coisas vãs; é 
mau o que  tu me ofereces; bebe tu mesmo o teu veneno. 
 

2ª DEZENA: Contemplamos como Jesus venceu a morte e o inferno, 
pela Sua paixão e morte na Cruz. 
3ª DEZENA: Contemplamos a Cruz de Cristo, que se tornou um sinal de 
terror para satanás.  
4ª DEZENA: Contemplamos como Jesus deu à Virgem Maria a força de 
esmagar a cabeça da serpente infernal. 
5ª DEZENA: Contemplamos como Jesus Cristo deu à Virgem Maria 
poder sobre satanás, por todos os tempos.  
 

No final: Salve Rainha, Consagração a Nossa Senhora e...  
 

Levante-Se Deus , pela intercessão da Virgem Maria, de São Miguel 
Arcanjo e de toda a Milícia Celeste, sejam dispersos seus inimigos, e 
fujam de Sua Face todos os que O odeiam.  
 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém  
 
219 - TERÇO DO PERDÃO 
Creio, Pai Nosso, Ave Maria e Glória. 
 

1- No primeiro mistério , peço perdão a Jesus, pois Ele orou e suou 
Sangue no horto, porque muitas vezes eu me deixo levar pelo orgulho, 
egoísmo, vaidade, raiva e ódio.   
 
Magníficat:  Minha alma se gloria no Senhor, e meu espírito exulta de 
alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de Sua 
Serva. Doravante todas as gerações hão de chamar-Me bem 
aventurada, porque fez em Mim maravilhas Aquele cujo nome é Santo. 
Sua Misericórdia se estende de geração em geração sobre os que O 
temem.  Manifestou o poder de Seu braço e desconcertou os corações 
dos soberbos.  Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes, 
saciou de bens os famintos, e despediu de mãos vazias os ricos. 
Socorreu Israel, Seu servo, lembrado da Sua Misericórdia, conforme 
prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência, 
para sempre. Amém.  
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Nas Contas pequenas:           
D - Eu amo e perdôo (10x)   
R - Eu perdôo e amo   
Glória ao Pai... 
 

Senhor Jesus, abençoai as pessoas que ofendi e ajudai-me a perdoá-
las, amá-las, abençoá-las e aceitá-las como elas são. Amém    
 

2 - No segundo mistério , peço perdão a Jesus, pois Ele foi açoitado na 
casa de Pilatos, porque muitas vezes eu me deixo levar pelo ciúme, 
inveja, auto-suficiência, hipocrisia, pecados da língua, preguiça e 
mentira.      
 

3 - No terceiro mistério , peço perdão a Jesus, pois Ele foi coroado de 
espinhos, porque eu me deixo levar pelos maus pensamentos, más 
palavras, julgamentos e condenações, impurezas e infidelidades. 
 

4 - No quarto mistério , peço perdão a Jesus, pois Ele carregou a Cruz 
porque eu, muitas vezes, cometo pecados por falta de aceitação, por 
reclamar e murmurar, não querendo levar a minha cruz.  
 

5 - No quinto mistério , eu peço perdão a Jesus, pois Ele foi crucificado 
por causa da falta de confiança que eu tenho e por causa do medo. 
Senhor Jesus, do alto da cruz o Senhor me ensinou a perdoar.  
Ajuda-me a perdoar e a amar todas as pessoas.         
 
 

No final: Salve-Rainha...   
 
Oremos : Pai Celestial: inflama em mim e em minha família o fogo do 
Amor Divino! Conduze-nos a uma união mais profunda com o Senhor, 
através do perdão. Abre nossos olhos e dá-nos uma nova visão! Ajuda-
nos a enxergar as áreas de nossa vida que estão em escuridão, por 
falta de perdão! Senhor Jesus Cristo: ajuda-nos a sermos obedientes e 
a perdoar. Ajuda-nos a amar e a perdoar como Tu amas e perdoas -  
incondicionalmente!  Ajuda-nos a mudar a tendência do nosso coração, 
para que as pessoas vejam Tua Paz reinando vitoriosamente em nós, e 
desejem esta Paz, que vem apenas de Ti.  Ó doce Espírito Santo: 
ilumina nosso corpo, nossa mente, nosso coração e nossa alma. Não 
permitas que área alguma do nosso ser permaneça na escuridão. 
Revela-nos todas as áreas onde há falta de perdão, onde há amargura, 
ressentimento, ódio e raiva. Dá-nos a força e o desejo de nos abrir ao 
dom e à graça do perdão, de aceitá-los, e de agir de acordo com eles. 
Toda a glória, honra e louvor ao Senhor, Pai Amoroso, agora e por toda 
a eternidade. Amém, Aleluia, Amém! 
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265 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA III  

O Senhor esteja convosco.  
R - Ele está no meio de nós  
Corações ao Alto   
R - O nosso coração está em Deus  
Demos Graças ao Senhor, nosso Deus. 
R - É nosso dever e nossa Salvação  
  

Na verdade, Vós sois Santo, ó Deus do Universo, e tudo o que criastes 
proclama o Vosso louvor, porque, por Jesus Cristo, Vosso Filho e 
Senhor Nosso, e pela Força do Espírito Santo, dais Vida e Santidade a 
todas as coisas, e não cessais de reunir o Vosso povo, para que Vos 
ofereça em toda parte, do nascer ao pôr-do-sol, um Sacrifício perfeito. 
T - Santificai e reuni o Vosso povo! 
 

Por isso, nós Vos suplicamos: santificai pelo Espírito Santo as 
oferendas que Vos apresentamos para serem consagradas, a fim de 
que se tornem o Corpo e (+) o Sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho e 
Senhor Nosso, que nos mandou celebrar este Mistério. 
T - Santificai nossa oferenda, ó Senhor!  
  

Na noite em que ia ser entregue, Ele tomou o Pão, deu graças, e o 
partiu e deu a Seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ  
ENTREGUE POR VÓS. 
 

Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o Cálice em Suas Mãos, 
deu Graças novamente, e o deu a Seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGU E, O 
SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO  
POR VÓS E POR TODOS, PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZ EI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. 
  

Eis o Mistério da Fé!  
T: Anunciamos, Senhor, a Vossa Morte e proclamamos a Vossa 
Ressurreição.  Vinde, Senhor Jesus!  
 

Celebrando agora, ó Pai, a Memória do Vosso Filho, da Sua Paixão que 
nos salva, da Sua Gloriosa Ressurreição e da Sua ascensão ao Céu; e 
enquanto esperamos a Sua nova vinda, nós Vos oferecemos em Ação 
de Graças este Sacrifício de vida e santidade. 
T - Recebei, ó Senhor, a nossa oferta! 
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Eis o mistério da fé! 
T - Anunciamos, Senhor, a Vossa Morte e proclamamos  a Vossa 
Ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!  ou 
T: Todas as vezes que comemos deste Pão e bebemos deste Cálice, 
anunciamos, Senhor, a Vossa Morte, enquanto esperamos a Vossa vinda!   
ou 
T - Salvador do mundo, salvai-nos, Vós que nos libe rtastes pela 
Cruz e Ressurreição.  
  
Celebrando, pois, a memória da Morte e Ressurreição do Vosso Filho, 
nós Vos oferecemos, ó Pai, o Pão da Vida e o Cálice da Salvação; e 
Vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na Vossa 
Presença e Vos servir. 
T - Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!  
  
E nós Vos suplicamos que, participando do Corpo e Sangue de Cristo, 
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. 
T - Fazei de nós um só corpo e um só espírito! 
 
Lembrai-Vos, ó Pai, da Vossa Igreja que se faz presente pelo mundo 
inteiro: que ela cresça na caridade, com o Papa (N), com o nosso Bispo 
(N), e todos os ministros do Vosso povo. 
T - Lembrai-Vos, ó Pai, da Vossa Igreja! 
 
Lembrai-Vos, também, dos (outros) nossos irmãos e irmãs, que 
morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram 
desta vida: acolhei-os junto a Vós na luz da Vossa Face. 
T - Lembrai-Vos, ó Pai, dos Vossos filhos!  
 
Enfim, nós Vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos 
participar da Vida Eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, 
Seu Esposo, e os Santos Apóstolos e todos os que neste mundo Vos 
serviram, a fim de Vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, 
Vosso Filho. 
T -  Concedei-nos o convívio dos eleitos! 
 
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a Vós, Deus Pai todo-poderoso, na 
Unidade do Espírito Santo, toda a Honra e toda a Glória, agora e para 
sempre.  
T - Amém.  
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220 - TERÇO DO AMOR MAIOR  
A Cruz Sagrada seja a minha Luz , não seja o dragão meu guia; retira-
te, satanás; nunca me aconselhes coisas vãs; é mau o que  tu  me 
ofereces; bebe tu mesmo o teu veneno. Amém  (5X) 
 

Nas contas da Ave-Maria rezar:           
           (09) nove vezes o Creio 
           (09) nove vezes o Pai Nosso 
           (09) nove vezes a Ave-Maria 
           (09) nove vezes o Glória  
           (09) nove vezes a Salve Rainha. 
 
No final, a oração de São Bento e a jaculatória: 
D - São João Paulo II, Patrono do Movimento Cidadãos do Infinito. 
T- Rogai por nós, pela Santa Igreja e pelo Moviment o Cidadãos do 
Infinito! 
 
Oração pelo Papa:  Pai Santo, Vós que sois o Senhor de todas as 
gentes e de todo o universo, olhai para o nosso Santo Padre o Papa, 
escolhido por Vós como Timoneiro desta Santa Igreja, que tanto sofre 
por causa dos constantes ataques do inimigo, para que ele consiga 
prosseguir na elaboração de Vossos Planos e ser sempre o guardião 
fiel de Vossos Segredos, a fim de que nossa Santa Igreja seja sempre 
protegida e salva das mãos inimigas! Pai Santo, derramai luzes sobre a 
Santa Igreja, fortaleza e discernimento sobre o Santo Padre! Cuidai dele 
e protegei-nos sempre, para que também possamos ser igreja fiel, e 
seguidora das orientações deste nosso Pastor. Obrigado, Pai, por nos 
amardes tanto. Amém 
 
221 - TERÇO DO GLÓRIA    
 

Creio,  Pai Nosso,  3 Ave-Maria 
 

Nas contas do Pai Nosso: 
D -  Ó meu Bom Jesus, que tanto me amais 
R -  Fazei que eu Vos ame cada vez mais  
 

Nas contas da Ave Maira: (10x) 
D – Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
R -  Como era no princípio, agora e sempre. Amém  
 

Após cada dezena: Ave-Maria e Pai Nosso.   
No final: Salve Rainha! 
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222 - TERÇO DO CORAÇÃO TRINO DE DEUS 
Pai Nosso...   Ave Maria..  Credo..  
 

Nas contas grandes:  
Prostro-me em Vossa presença, adoro-Vos e amo-Vos profundamente, 
ó Pai! ó Filho! ó Espírito Santo!  Que num Coração Trino Santo habitais.  
Dou-Vos as chaves do meu coração, para que em todo o meu ser, em 
minha família e no mundo inteiro, venhas reinar. Desfazei  toda dureza 
do pecado e apagai toda conseqüência que tenha causado.  
 

R - Ó Luz, ó Poder, ó Coração Trino e Santo de Deus , só Vós sobre 
mim tendes poder e autoridade. Consagro-me à Vossa santíssima 
Trindade, para que o mundo inteiro Vos pertença e p or Vós seja 
salvo. 
 

Nas contas pequenas: (10x) 
D - Ó CORAÇÃO TRINO SANTO E SACRAMENTADO DE DEUS, 
R - REINAI SOBRE NÓS E SALVAI O MUNDO INTEIRO. 
 

Em lugar do Glória: 
Coração Trino Santo de Deus, presente na Eucaristia , pelas chagas 
de Jesus, pelo Sangue preciosíssimo derramado, pela s agonias de 
Maria, fazei que Vos ame, adore e repare com os aux ílios de Vossa 
bondade. 
 

No final rezar 3 Vezes: 
Ó Coração Uno, Trino, Santo, Forte, Imortal e Sacramentado de Deus. 
R - Vos amo  e adoro, reinai sobre nós e salvai o mundo inteiro.  
 
223 - TERÇO DO DESAGRAVO 
Pai-Nosso, Ave-Maria, Credo. 
Nas contas grande ( em lugar do Pai Nosso ):      
D - Coração doloroso e transpassado de Jesus, 
R -  Perdoai-nos e sede o nosso Amor!  
Contas pequenas:  
D - Coração doloroso e Imaculado de Maria (10x) 
R - Perdoai-nos e sede a nossa Salvação!   
Em lugar do glória: Que sejam desagravados os Corações Unidos de 
Jesus e de Nossa Senhora, pelas nossas orações.  
   

No final: Glória ao Pai  ( 3x )  
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XXIII - ORAÇÕES EUCARÍSTICAS  

264 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA II  

O Senhor esteja convosco.  
R - Ele está no meio de nós.  
Corações ao Alto.  
R - O nosso coração está em Deus.  
Demos Graças ao Senhor, nosso Deus. 
R - É nosso dever e nossa Salvação.  
  
Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-Vos 
graças, sempre e em todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus Eterno e 
Todo-poderoso, por Cristo, Senhor Nosso. Ele é a Vossa Palavra Viva, 
pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, Verdadeiro 
homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, 
para cumprir a Vossa Vontade, e reunir um povo santo em Vosso 
louvor, estendeu os braços na hora da Sua Paixão, a fim de vencer a 
morte e manifestar a Ressurreição. Por Ele, os anjos celebram Vossa 
Grandeza e os santos proclamam Vossa Glória. Concedei-nos, também 
a nós, associar-nos a seus louvores, dizendo (cantando) a uma só voz: 
Santo, Santo, Santo...  
  
Na verdade, ó Pai, Vós sois Santo e Fonte de toda Santidade.  
Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o Vosso 
Espírito, a fim de que se tornem para nós o Corpo e (+) o Sangue de 
Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor Nosso. 
T - Santificai nossa oferenda, ó Senhor!  
  
Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou 
o Pão, deu graças, e O partiu e deu a Seus discípulos, dizendo:  
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ  
ENTREGUE POR VÓS. 
Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o Cálice em Suas mãos, 
deu graças novamente, e o deu a Seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGU E, O 
SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO  
POR VÓS E POR TODOS, PARA A REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. 
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263 - CENÁCULO DAS MIL SALVAI ALMAS 
 

           Creio – Pai Nosso – 3 Ave-Marias e Glória ao Pai. 
 

No lugar do Pai Nosso: 
D - Doce Coração de Jesus 
R - Sede o nosso Amor 
D - Doce Coração de Maria e José 
R - Sede a nossa Salvação. 
 
No lugar das Ave-Maria ( 50X) 
 

D – JESUS, MARIA E JOSÉ, NÓS VOS AMAMOS!  
R – SALVAI ALMAS!   
 

Ao final das 50 Salvai Almas: 
 

D - Sacratíssimos Corações de Jesus, Maria e José! 
R - Fazei que eu Vos ame cada vez mais!  (3x) 
 

Ao final: 
Oração de Santa Gertrudes: Eterno Pai, ofereço-Vos o Preciosíssimo 
Sangue de Vosso Divino Filho Jesus, em união com todas as Santas 
Missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as Santas 
Almas do Purgatório, pelas Almas da Mansão Pagã, pelos pecadores 
em todos os lugares, pelos pecadores na Igreja Católica, pelos 
pecadores em todas as outras Igrejas, pelos de minha casa, meus 
vizinhos, meus amigos e meus inimigos. Amém!   
 

Oração ao Pai Eterno: Pai Eterno, sabemos da proximidade das 
coisas. Sabemos do fim, sabemos dos Teus desígnios, sabemos da Tua 
Santa Justiça. Te agradecemos, Pai, por Tua magnânima paciência 
para com Teus filhos e por Teu Amor Infinito. Mas entendemos que é 
necessário que se cumpra tudo o que planejastes, a fim de que o 
mundo possa ser melhor, e que Teus filhos possam então encontrar, 
finalmente, a Paz tão desejada. Por isso estamos alegres, Pai, e 
estamos aguardando a Volta de Jesus, que nos tomará nos braços e 
nos conduzirá para a Terra do leite e mel. Ele vem, e tudo já é próximo. 
Obrigado Pai, Muito Obrigado. Amém 
 

D - Dai-lhes, Senhor, o Descanso Eterno 
R - E a Luz Perpétua as ilumine, descansem em Paz. Amém  
 

Salve Rainha... 
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224 - TERÇO DA VITÓRIA PELO SANGUE DE JESUS 
 

Creio em Deus Pai   
A cruz Sagrada seja a minha Luz , não seja o dragão meu guia; retira-
te, satanás, nunca me aconselhes coisas vãs; é mau o que  tu  me 
ofereces; bebe tu mesmo o teu veneno. Amém (3x) 
 
Primeiro mistério:  Clamamos o Sangue de Jesus, que nos lave, nos 
purifique e nos liberte de nossos pecados. Pai Nosso... 
T - Eu sou vitorioso pelo Sangue de Jesus  ( 10 x )  
A Cruz Sagrada seja a minha Luz...   
 
Segundo mistério : Clamamos o Sangue de Jesus, para que quebre 
todas as maldições sobre nós e sobre nossas famílias. Pai Nosso... 
T - Pelo poder do Sangue de Jesus, quebro todas as maldições 
sobre nós e nossas famílias ( 10 x )     
A Cruz Sagrada seja a minha Luz... 
 
Terceiro mistério:  Clamamos o Sangue de Jesus sobre nossos 
relacionamentos afetivos, nossos pais, esposos, esposas, amigos e 
aqueles a quem amamos. Pai Nosso... 
T - Pelo poder do Sangue de Jesus, quebro e dissolv o toda 
desarmonia, desavença e falta de compreensão em nos sas vidas, 
para que flua o Amor .( 10 x )    
A Cruz Sagrada seja a minha Luz... 
 
Quarto mistério:  Clamamos o Sangue de Jesus, para quebrar toda 
dificuldade em nossos trabalhos e pastorais. Pai Nosso... 
T - Pelo poder do Sangue de Jesus, quebramos toda d ificuldade 
em nossos trabalhos e pastorais .( 10 x)     
A Cruz Sagrada seja a minha Luz... 
 
Quinto mistério : Clamamos o Sangue de Jesus, pela nossa saúde e de 
todos aqueles pelos quais somos responsáveis e que nos pedem orações.  
Pai Nosso. 
T - Pelo poder do Sangue de Jesus, seja restaurada a nossa saúde e a 
de todos aqueles pelos quais somos responsáveis e q ue nos pedem 
orações .  
A Cruz Sagrada seja a minha Luz... 
 
No final: Salve Rainha 
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225 - TERÇO DA LIBERTAÇÃO 
Creio... Pai Nosso... Glória ao Pai.. 
Nas contas grandes:  
Se Jesus quiser me libertar, eu serei verdadeiramen te livre!  
Nas contas pequenas: (10x) 
D – Jesus, tem piedade de mim.  
R – Jesus, cura-me, salva-me e liberta-me 
Glória ao Pai... Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos.. 
 
Oração : Ó Jesus, meu único Amor, eu rezo por aqueles que Vós amais, 
mas que não sabem amar-Vos; que também eles sejam livres de todo o 
mal. Amém!  Senhor Jesus, pedimos por todos os nossos pecados.   
Pedimos ainda em Teu nome, a Deus Pai, que Ele envie o Espírito 
Santo, derramando em nosso coração o dom de proclamar a Tua 
palavra, com muita fé e confiança, através do Terço da Libertação. 
Pedimos, Jesus, que o Teu poder se manifeste em nossa vida e que Tu 
realizes milagres e prodígios através dessa poderosíssima oração de fé, 
que nada mais é do que a proclamação da Tua Palavra.  
Amém, Aleluia, Amém!    
 
226 - TERÇO DO AMOR SUBLIME 
Creio, Pai Nosso, Ave-Maria, Glória... 
Nas contas do Pai Nosso: 
T - Ó Maria, Mãe do Amor sublime, cuidai de mim, da  minha família, 
guiai-me sempre pela mão e levai-me a Jesus.  
Nas contas da Ave-Maria:  
D - Ó MARIA, MÃE DO AMOR SUBLIME   
R -  EU AMO VOS AMAR 
Glória ao Pai... 
 
227 - TERÇO DA MÃE DE JESUS 
Creio, Pai Nosso  
D – Ó  Deus, vinde em nosso auxílio. 
R – Senhor, socorrei-nos e salvai-nos  -  (Ave-Maria. 3x)  
Nas contas grandes: 
D - SALVE MARIA!  R - SAUDAI A JESUS POR NÓS! 
Nas contas pequenas: (10x) 
D - AVE MARIA!   R - ME ENSINA A AMAR JESUS! 
No final: 
D - SALVE LÍRIO BRANCO DA TRINDADE! (3x) 
R - Rosa Brilhante que embeleza o Céu! 
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Uma tortura que, portanto, já dura três horas.  
Todas as Suas dores, a sede, as cãibras, a asfixia, o latejar dos nervos 
medianos, Lhe arrancam um lamento:  
"MEU DEUS, MEU DEUS, POR QUE ME ABANDONASTES?"   
Jesus grita: "TUDO ESTÁ CONSUMADO!". 
Em seguida, num grande brado, diz:  
"PAI, NAS TUAS MÃOS ENTREGO O MEU ESPÍRITO".   
E JESUS morre... em meu lugar... por causa dos meus pecados!  
 

Ao final: (3x) T - Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende 
piedade de nós, das almas e do mundo inteiro.  
 
Oração à Divina Misericórdia: Ó Deus de Grande Misericórdia, 
bondade infinita, eis que hoje a humanidade toda clama do abismo da 
sua miséria à Vossa Misericórdia, à Vossa compaixão, ó Deus, e clama 
com a potente voz da sua miséria. Ó Deus clemente, não rejeiteis a 
oração dos exilados desta Terra. Ó Senhor, bondade inconcebível, que 
conheceis profundamente a nossa miséria e sabeis que, com nossas 
próprias forças, não temos condições de nos elevar até Vós, por isso 
Vos suplicamos: Adiantai-Vos ao nosso pedido, com a Vossa 
Misericórdia, a fim de que possamos cumprir fielmente a Vossa Santa 
Vontade, durante toda a nossa vida e na hora da morte. Que o poder da 
Vossa Misericórdia nos defenda dos ataques dos inimigos da nossa 
salvação, para que aguardemos com confiança, como Vossos filhos, a 
Vossa vinda última, dia que somente Vós conheceis. E esperamos 
alcançar tudo o que Jesus nos prometeu, apesar de toda a nossa 
miséria, porque Jesus é a nossa confiança; pelo Seu Coração 
Misericordioso, como por uma porta aberta, entraremos no Céu. Amém 
 

Oremos:  Ó Misericordiosíssimo Jesus, que ardeis de tão Grande Amor 
pelas Almas, eu Vos suplico, pela agonia do Vosso Sacratíssimo 
Coração e pelas dores de Vossa Mãe Imaculada, que purifiqueis, em 
Vosso Preciosíssimo Sangue, todos os pecadores da terra que estão 
em agonia e que hoje mesmo hão de morrer. Coração agonizante de 
Jesus, tende piedade dos moribundos. Coração doloroso e imaculado 
de Maria, rogai pelos pecadores. Amém   (Rezar 3 Ave-Maria) 
 
Bênção Final : Levante-Se Deus, pela intercessão da Virgem Maria, de 
São Miguel Arcanjo e de toda a Milícia Celeste; sejam dispersos Seus 
inimigos e fujam de Sua Face todos os que O odeiam.  
 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém   
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15ª DOR. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebeu 
desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de Sangue. A boca 
está semi-aberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta, seca, 
lhe queima, mas Ele não pode engolir. Tem sede. Um soldado Lhe 
estende, sobre a ponta de uma vara, uma esponja embebida em bebida 
ácida, em uso entre os militares.   
 
16ª DOR. Tudo aquilo é uma tortura atroz. Um estranho fenômeno se 
produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em 
uma contração que vai se acentuando: os deltóides, os bíceps esticados 
e levantados, os dedos se curvam. É como acontece a alguém ferido de 
tétano. A isto que os médicos chamam tetania, quando os sintomas se 
generalizam: os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis; 
em seguida, aqueles entre as costelas, os do pescoço, e os 
respiratórios.   
 
17ª DOR. A respiração se faz, pouco a pouco, mais curta. O ar entra 
com um sibilo, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice 
dos pulmões. Tem sede de ar: como um asmático em plena crise, seu 
rosto pálido pouco a pouco se torna vermelho, depois se transforma 
num violeta purpúreo, e, enfim em cianótico.   
 
18ª DOR. Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões, cheios de ar, não 
podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor, os olhos 
saem fora de órbita. Mas o que acontece? Lentamente, com um esforço 
sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés. 
Esforça-se a pequenos golpes, se eleva, aliviando a tração dos braços. 
 
19ª DOR. Os músculos do tórax se distendem. A respiração torna-se 
mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a 
palidez inicial. Por que este esforço? Porque Jesus quer falar: 
"PAI, PERDOAI-LHES, PORQUE NÃO SABEM O QUE FAZEM".  
Logo em seguida, o corpo começa afrouxar-se de novo, e a asfixia 
recomeça. Foram transmitidas sete frases pronunciadas por Ele na 
Cruz: cada vez que quer falar, deverá elevar-se, tendo como apoio o 
prego dos pés... INIMAGINÁVEL!!!    
 
20ª DOR. Atraídas pelo sangue que ainda escorre, e também pelo 
sangue coagulado, enxames de moscas zunem ao redor do seu corpo, 
mas Ele não pode enxotá-las. Pouco depois, o céu escurece, o sol se 
esconde: de repente, a temperatura diminui. Logo serão três da tarde.  
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228 - TERÇO DAS LÁGRIMAS DE SANGUE  
Jesus Crucificado! Ajoelhados aos Vossos pés, nós Vos oferecemos as 
lágrimas de sangue d’Aquela que Vos acompanhou no Vosso caminho 
sofredor da Cruz, com intenso amor participante. Fazei, ó Bom Mestre, 
que apreciemos as lições que nos dão as lágrimas de sangue da Vossa 
Mãe Santíssima, a fim de que cumpramos a Vossa Santíssima Vontade 
aqui na terra, de tal modo que sejamos dignos de louvar-Vos no Céu, 
por toda a eternidade. Amém! 
Rezam-se 7 mistérios, referentes ás 7  dores de Nª Senhora na terra 
 

1ª dor: A espada a transpassar a alma de Maria Sant íssima, 
conforme a profecia do velho Simeão no Templo.   
 
No lugar do Pai-Nosso: 
D - Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue d’Aquela que mais Vos 
amou no mundo! 
R – E Vos ama mais intensamente no Céu. 
No lugar da Ave-Maria, reza-se: ( 10 X ) 
D - Ó Jesus, atendei às nossas súplicas!   
R - Em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe Santíssima.  
 

2ª dor : A fuga da Sagrada Família para o Egito. 
3ª dor : Nossa Senhora perde Seu Divino Filho, por 3 dias. 
4ª dor : O encontro com Jesus na subida do Calvário 
5ª dor : A bárbara crucificação e morte de Jesus na Cruz. 
6º dor : Nossa Senhora recebe Jesus morto, em Seus braços. 
7ª dor : Nossa  Senhora acompanha Seu Divino Filho à sepultura. 
 

No fim repete-se 3x: 
D - Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue d’Aquela que mais Vos 
amou no mundo.  R - E Vos ama mais intensamente no Céu. 
 

Oração:  Ó Maria, Mãe de amor, das dores e de Misericórdia, nós Vos 
suplicamos: Uni as Vossas súplicas às nossas, a fim de que Jesus, 
Vosso Divino Filho, a Quem nos dirigimos em nome das Vossas 
Lágrimas Maternais de Sangue, atenda às nossas súplicas, e Se digne 
conceder-nos com as graças pelas quais Vos suplicamos, a coroa da 
Vida Eterna. Amém ! Que as Vossas Lágrimas de Sangue, ó Mãe das 
Dores, destruam as forças do inferno. Pela Vossa Mansidão Divina, ó 
Jesus Crucificado, preservai o mundo da perda ameaçadora. Amém 
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229 - TERÇO DA SAGRADA FACE 
 

Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos Vossos fiéis, e acendei 
neles o fogo do Vosso Amor. Enviai, Senhor o Vosso Espírito, e tudo 
será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os 
corações dos Vossos fiéis, com a Luz do Espírito Santo, fazei que 
apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e 
gozemos sempre da Sua consolação, por Cristo Nosso Senhor. Amém  
 

Creio, Pai Nosso, 03 Ave Maria, Glória. 
 

I Dezena – Pai Nosso... 
D - Sagrada Face de Cristo, atormentada pelo beijo do traidor: (10x) 
R - Tende piedade de nós.  Glória ao Pai... 
II Dezena – Pai Nosso... 
D - Sagrada Face de Cristo, atormentada por bofetadas e escarros: (10x) 
R - Tende piedade de nós.  Glória ao Pai... 
III Dezena – Pai Nosso... 
D - Sagrada Face de Cristo, atormentada por lágrimas de sangue 
causadas pelos espinhos da coroa:  (10x) 
R - Tende piedade de nós. Glória ao Pai... 
IV Dezena – Pai Nosso... 
D - Sagrada Face de Cristo, atormentada pelo peso da cruz de nossos 
pecados: (10x)  
R - Tende piedade de nós.  Glória ao Pai... 
V Dezena – Pai Nosso... 
D - Sagrada Face de Cristo, agonizante na Cruz, inclinada para toda a 
humanidade: (10x) 
R - Tende piedade de nós. Glória ao Pai... 
 
 

230 - TERÇO DA EXALTAÇÃO DA SANTA CRUZ 
 

Creio, Pai Nosso e 3 Ave Maria, Glória ao Pai. 
Colocar exposta uma Cruz, para beijar ao final 
 

Nas contas grandes: 
“Se, na hora da minha morte, o demônio me tentar, d e nada vai 
adiantar, pois no dia da Exaltação da Santa Cruz, m il vezes eu 
clamei o Santíssimo Nome de Jesus.”  
 

Nas contas pequenas ( Todos juntos) :  
JESUS!  (50x ) 
Glória ao Pai. 
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9ª DOR. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos 
despojam O condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas, e 
tirá-la produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gaze de uma 
grande ferida, percebe do que se trata. Cada fio de tecido adere à carne 
viva: ao levarem a túnica, se laceram as terminações nervosas postas 
em descoberto pelas chagas.  
 
10ª DOR. Os carrascos dão um puxão violento. Há um risco de toda 
aquela dor provocar uma síncope, mas ainda não é o fim. O sangue 
começa a escorrer. Jesus é deitado de costas, as Suas chagas se 
incrustam de pó e pedregulhos. Depositam-No sobre o braço horizontal 
da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca, é feito um furo 
na madeira para facilitar a penetração dos pregos. 
 
11ª DOR. Os carrascos pegam um prego (um longo prego pontudo e 
quadrado), apóiam-no sobre o pulso de Jesus; com um golpe certeiro 
de martelo o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter 
contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-
se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado; uma dor lancinante, 
agudíssima, que se difundiu pelos dedos, e espalhou-se pelos ombros, 
atingindo o cérebro.   
 
12ª DOR. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, 
aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos: Provoca 
uma síncope e faz perder a consciência. Em Jesus, não. O nervo é 
destruído só em parte: a lesão do tronco nervoso permanece em 
contato com o prego: quando o corpo for suspenso na Cruz, o nervo se 
esticará fortemente, como uma corda de violino esticada sobre a 
cravelha. A cada solavanco, a cada movimento, vibrará despertando 
dores dilacerantes. Um suplício que durará três horas. 
 

13ª DOR. O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade da 
trava; elevam Jesus, colocando-O, primeiro, sentado, e, depois em pé; 
conseqüentemente fazendo-O tombar para trás, O encostam na estaca 
vertical. Depois rapidamente encaixam o braço horizontal da cruz sobre 
a estaca vertical. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente sobre a 
madeira áspera.  
 

14ª DOR. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o 
crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para frente, uma vez que o 
diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que 
Jesus levanta a cabeça, recomeçam pontadas agudas de dor. 
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2ª DOR. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando 
todos os pecados dos homens esmagaram Jesus. Tal tensão extrema 
produziu o rompimento das finíssimas veias capilares, que estão sob as 
glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra 
sobre a pele, e então escorre por todo o corpo, até a terra.  
 
3ª DOR. Pilatos ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam 
Jesus, e O prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se 
efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas 
de chumbo e de pequenos ossos. 
 
4ª DOR. Os carrascos devem ter sido dois, um de cada lado, e de 
diferente estatura. Golpeiam com chibatadas a pele, já alterada por 
milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se 
dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe, Jesus reage em 
um sobressalto de dor. 
 
5ª DOR. As forças se esvaem; um suor frio lhe impregna a Fronte, a 
cabeça gira em uma vertigem de náusea, calafrios lhe correm ao longo 
das costas. Se não estivesse preso no alto, pelos pulsos, cairia em uma 
poça de sangue.  
 
6ª DOR. Depois, o escárnio da coroação. Com longos espinhos, mais 
duros que os de acácia, os algozes entrelaçam uma espécie de 
capacete, e o aplicam sobre a cabeça. Os espinhos penetram no couro 
cabeludo, fazendo-o sangrar - os cirurgiões sabem o quanto sangra o 
couro cabeludo.  
 
7ª DOR. Pilatos, depois de ter mostrado Aquele homem dilacerado à 
multidão feroz, O entrega para ser crucificado. Colocam sobre os 
ombros de Jesus o grande braço horizontal da Cruz; pesa uns 50 quilos. 
A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com 
os pés descalços, pelas ruas de terreno irregular, cheias de 
pedregulhos. 
 
8ª DOR. Os soldados puxam Jesus com as cordas. O percurso é de 
cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro, 
freqüentemente cai sobre os joelhos. E os ombros de Jesus estão 
cobertos de chagas. Quando Ele cai por terra, a viga Lhe escapa, 
escorrega, e lhe esfola o dorso.  
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231 - TERÇO DAS SANTAS CHAGAS 
D - Ó Deus, vinde em nosso auxílio. (3x) 
R - Senhor, socorrei-nos e salvai-nos!  Glória ao Pai...  
 

1 - Ó Jesus, Divino Redentor, sede misericordioso para conosco e para com o 
mundo inteiro.  R - Amém.  
2 - Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo 
inteiro.  R -  Amém.  
3 -  Graça e Misericórdia, meu Jesus, durante os perigos presentes.  
       R -  Cobri-nos com o Vosso Sangue precioso. Amém. 
4 - Pai Eterno, misericórdia, pelo Sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho:  
       R - Tende Misericórdia de nós, nós Vo-Lo sup licamos.   Amém 
No lugar do Pai nosso  
D - Pai Eterno, eu Vos ofereço as Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo!   
R - Para curar as Chagas das nossas almas . 
No lugar da Ave Maria  
D - Meu Jesus, perdão e Misericórdia  
R -  Pelos méritos das Vossas Santas Chagas!  (10 x) Glória ao Pai 
No final:  
D - Pai Eterno, eu Vos ofereço as Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo.  
R - Para curar as chagas das nossas almas . (3x ) 
Salve Rainha... 
 

232 -TERÇO ABRE CAMINHOS 
Creio, Pai-Nosso, 3 Ave-Maria e Glória 
Nas contas grandes: São Rafael com Tobias, São Gabriel com Maria, 
São Miguel com toda a Hierarquia, abrindo todas as vias.  
No lugar das 10 Ave-Marias: 
D – Maria, Porta do Céu!  R - Passa na frente, Mãe! 
No final: Santo Anjo e Salve Rainha 
 

Oremos:  Maria, passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos. 
Abrindo portas e portões. Abrindo casas e corações! A Mãe vai à frente 
e os filhos protegidos seguem Seus passos. Maria, passa na frente e 
resolve tudo aquilo  que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de 
tudo o que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso! Mãe, 
vai acalmando, serenando e tranqüilizando os corações. Termina com o 
ódio, os rancores, as mágoas e as maldições! Tira Teus filhos da 
perdição! Maria, Tu és Mãe e também porteira. Vai abrindo os corações 
das pessoas e as portas pelo caminho. Maria,  eu te peço: PASSA NA 
FRENTE! Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam 
de Ti . Ninguém foi decepcionado por Ti, depois de ter invocado a Tua 
proteção.  Só Tu, com o poder de Teu Filho, podes resolver as coisas 
difíceis e impossíveis. Amém 
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233 - TERÇO DAS SETE DORES DA VIRGEM MARIA   
 

As Promessas aos devotos de Nossa Senhora das Dores : 
1ª - Porei a Paz em suas famílias. 2ª - Serão iluminados sobre os Divinos 
Mistérios. 3ª - Consolá-los-ei em suas penas e acompanhá-los-ei nos seus 
trabalhos. 4ª - Conceder-lhes-ei tudo o que me pedirem, contanto que não se 
oponha à vontade de meu Adorável Divino Filho e à santificação de suas 
almas. 5ª - Defendê-los-ei nos combates espirituais contra o inimigo infernal, 
e protegê-los-ei em todos os instantes da vida. 6ª - Assistir-lhes-ei 
visivelmente no momento da morte e verão o Rosto de Sua Mãe Santíssima.  
7ª - Obtive de Meu Filho que, os que propagarem esta devoção (às minhas 
lágrimas e dores), sejam transladados desta vida terrena à felicidade eterna, 
diretamente, pois ser-lhes-ão apagados todos os seus pecados, e o Meu 
filho e Eu seremos a sua eterna consolação e alegria.  
 

Iniciar:   
D - Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. R- Amém! 
D- Nós Vos louvamos, Senhor, e Vos bendizemos! 
R - Porque associastes a Virgem Maria à obra da sal vação. 
D - Nós contemplamos Vossas dores, ó Mãe de Deus! 
R - E Vos seguimos no caminho da Fé!  
  

Oração Inicial:  Virgem Dolorosíssima, seríamos ingratos se não nos 
esforçássemos em promover a memória e o culto de Vossas dores, 
particulares graças para uma sincera penitência, oportunos auxílios e 
socorros em todas as necessidades e perigos. Alcançai-nos, Senhora, 
de Vosso Divino Filho, pelos méritos de Vossas dores e lágrimas, a 
graça... ( pedir a graça ) 
 

1ª Dor - Profecia de Simeão  
Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este Menino 
está destinado a ser ocasião de queda e elevação de muitos em Israel, 
e sinal de contradição. Quanto a Ti, uma espada Te transpassará a 
Alma (Lc 2,34-35).  1 Pai Nosso; 7 Ave Maria  
  

2ª Dor - Fuga para o Egito  
O Anjo do Senhor apareceu em sonho a José, e disse: Levanta, toma o 
Menino e a Mãe, foge para o Egito, e fica lá até que Te avise. Pois 
Herodes vai procurar o Menino, para matá-Lo. Levantando-se, José 
tomou o Menino e a Mãe, e partiu para o Egito (Mt 2,13-14).  
1 Pai Nosso; 7 Ave Maria 
 

3ª Dor - Maria procura Jesus em Jerusalém 
Acabados os dias da Festa da Páscoa, quando voltaram, o Menino 
Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais o percebessem.  
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262 - CENÁCULO DAS MIL MISERICÓRDIAS  
 

Oração Inicial:  Vós morrestes, Jesus, mas uma Fonte de Vida jorrou 
para as Almas, e abriu-se um mar de Misericórdia para o mundo.  
Ó Fonte de Vida, inescrutável Misericórdia Divina, envolvei o mundo 
todo e derramai-Vos sobre nós. Amém  
 

Ato de Contrição:  Ó meu Jesus, crucificado por minha culpa, estou 
muito arrependido de ter feito pecado, pois ofendi a Vós que sois tão 
Bom, e mereci ser castigado neste mundo e no outro; mas perdoai-me, 
Senhor, não quero mais pecar. Amém!  
 

Vinde, Espírito Santo , Vinde por meio da poderosa Intercessão do 
Imaculado Coração de Maria, Vossa amadíssima Esposa. (3X).  
 

Creio - Pai Nosso, Ave Maria. 
 

EXISTIRÁ DOR MAIOR DO QUE A QUE JESUS SENTIU?  
 

1ª DOR: Jesus entrou em agonia no Getsêmani e Seu suor tornou-se 
como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que 
relata o fato é um médico, Lucas. E o faz com a decisão de um clínico. 
O suar sangue é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições 
excepcionais. Para provocá-lo, é necessária uma fraqueza física, 
acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma 
profunda emoção, por um grande medo.  
 
 

No lugar do Pai Nosso:  
 

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 os do mundo inteiro. 
 
No lugar das Ave-Marias: (50x) 
D - Pela Sua dolorosa Paixão!  
R - Tende Misericórdia de nós, das Almas e do mundo  inteiro.  
 
No lugar do Glória: 
Ó Sangue e Água que jorrastes do Coração de Jesus, como Fonte 
de Misericórdia para nós, eu confio em Vós 
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(25) - 5ª – Chaga do Coração de Jesus : Com esta rosa, entregamos 
todo o nosso amor a Jesus, através do Coração de Maria. Que o 
Coração de Jesus transpassado acolha todo o Corpo Místico, e que o 
Sangue das Chagas de Jesus nos lave, purifique e nos salve, e que um 
dia possamos com esse Coração Divino, glorificar a Deus eternamente. 
Pedimos perdão pela grande desunião na Igreja, nas famílias e no 
mundo, que fazem transpassar o Coração de Jesus. Pedimos que RIOS 
DE AMOR fluam do Senhor, para curar todas as divisões, fazendo um 
só Rebanho e um só Pastor....MISERICÓRDIA SENHOR!!    
 

Canto: /:Vitória, Tu reinarás, ó Cruz, Tu nos salvarás:/  
1. Brilhando sobre o mundo, que vive sem Tua Luz,  
Tu és um Sol Fecundo, de Amor  e de Paz ó Cruz! 
2. Aumenta a confiança, do pobre e do pecador,  
confirma nossa esperança, na marcha para o Senhor!  
3. À sombra dos Teus braços, a Igreja viverá,  
por Ti no Eterno Abraço, o Pai nos acolherá!     
 

Pai Nosso,  40 Ave Maria e Glória ao Pai,   
D - Nossa Senhora Rosa Mística Mãe da Igreja.  R – Rogai por nós!  
 
NO FINAL:   
Agradecemos a Deus por termos conseguido terminar este GRANDE 
ROSÁRIO das 1.000 Ave Maria, e a todos que rezaram, a certeza que 
Nossa Senhora levou todos os nossos pedidos ao PAI.  
 

Salve Rainha... 
 
Nas intenções de Sua Santidade o Papa. 
Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai. 
 
Agora rezemos ainda 7 Ave Maria e 7 Glórias em honra às  
ALEGRIAS DE NOSSA SENHORA.    
Ave Maria, Glória ao Pai (7x)  

Canto:  
/:DAI-NOS A BÊNÇÃO, ó Mãe querida, Nossa Senhora Ap arecida:/  
1. Sob esse manto do azul do céu, guardai-nos sempre no amor de Deus 
2. Eu me consagro ao Vosso Amor, ó Mãe Querida do Salvador. 
3. Sois nossa Vida sois nossa Luz, ó Mãe Querida do meu Jesus. 
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Pensando que estivesse na caravana, andaram o caminho de um dia, e 
o procuraram entre parentes e conhecidos. E, não O achando, voltaram 
a Jerusalém, à procura Dele (Lc 2,43b-45). 1 Pai Nosso; 7 Ave Maria 
 

4ª Dor - Jesus encontra a Sua Mãe no Caminho do Cal vário 
Ao conduzir Jesus, lançaram mão de um certo Simão de Cirene, que 
vinha do campo, e o encarregaram de levar a Cruz atrás de Jesus. 
Seguia-O grande multidão de povo e de mulheres que batiam no peito 
e O lamentavam (Lc 23,26-27).  1 Pai Nosso; 7 Ave Maria 
  

5ª Dor - Maria ao pé da Cruz de Jesus 
Junto à Cruz de Jesus estavam de pé sua Mãe, a irmã de sua Mãe, 
Maria de Cléofas, e Maria Madalena. Vendo a Mãe e, perto dela, o 
discípulo a quem amava, disse Jesus para a Mãe: Mulher, eis aí o Teu 
filho! Depois disse para o discípulo: Eis aí a Tua Mãe! (Jo 19,15-27a).  
1 Pai Nosso; 7 Ave Maria 
  

6ª Dor - Maria recebe Jesus descido da Cruz 
Chegada a tarde, porque era o dia da Preparação, isto é, a véspera de 
sábado, veio José de Arimatéia, entrou decidido na casa de Pilatos e 
pediu o corpo de Jesus. Pilatos, então, deu o cadáver a José, que 
retirou o Corpo da Cruz (Mc 15,42).  1 Pai Nosso; 7 Ave Maria 
  

7ª Dor - Maria deposita Jesus no Sepulcro 
Os discípulos tiraram o Corpo de Jesus e O envolveram em faixas de 
linho com aromas, conforme é o costume de sepultar dos judeus. Havia 
perto do local, onde fora crucificado, um jardim, e, no jardim, um 
Sepulcro Novo, onde ninguém ainda fora depositado. Foi ali que 
puseram Jesus (Jo 19,40-42a). 1 Pai Nosso; 7 Ave Maria 
 
234 - TERÇO DAS 7 ALEGRIAS DE NOSSA SENHORA  
Sinal da Cruz e a intenção pela qual se deseja rezar este terço.  
Nas dezenas, rezam-se os 7 mistérios. 
 

1.º mistério:  Consideramos a Alegria de Nossa Senhora, ao ouvir do 
Arcanjo Gabriel que fora escolhida por Deus para ser Mãe do Salvador. 
Após cada mistério reza-se: ( 1 Pai Nosso, 10 Ave Maria e 1 Glória ) 
 

2.º mistério : Consideramos a Alegria da Santíssima Virgem, em casa de 
Sua prima Santa Isabel, quando foi pela primeira vez saudada como Mãe 
de Deus. 
 

3.º mistério:  Consideramos o Inefável gozo de Nossa Senhora, no 
estábulo de Belém, quando Seu Filho Divino nasceu milagrosamente. 
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4.º mistério:  Consideramos a Alegria de Nossa Senhora, quando os três 
Reis Magos vieram de longe adorar o Menino Jesus, e oferecer-Lhe 
ouro, incenso e mirra. 
 

5.o mistério:  Consideramos a Alegria de Nossa Senhora, quando achou 
o Divino Menino no Templo, entre os doutores da Lei. 
 

6.o mistério:  Consideramos a Alegria e o júbilo da Santa Mãe de Deus, 
quando, na manhã da Páscoa, viu Seu Filho Divino ressuscitado e 
glorioso. 
7.o mistério:  Consideramos a maior de todas as alegrias de Nossa 
Senhora, quando morreu santamente e foi levada aos céus, em corpo e 
alma, acima dos Coros Angélicos, à direita de Seu Filho divino, que a 
coroou Rainha dos Anjos e dos Santos. 
 

Pelo Santo Padre e pela difusão do Evangelho no mundo inteiro. 
Pai Nosso, Ave Maria e Glória...  Creio....  
 

Oração:  Toda bela sois, ó Maria! Em Vós não há pecado original. Vós 
sois a Glória de Jerusalém. Vós sois a Alegria de Israel. Vós sois a 
Honra de nosso povo. Vós sois a Advogada dos pecadores. Ó Maria! 
Virgem Prudentíssima! Ó Mãe Benigna! Rogai por nós. Intercedei por 
nós ao Senhor Jesus Cristo. Amém 
 

Saudação à Mãe de Deus:  (de S. Francisco de Assis) 
Salve, ó Senhora Santa, Rainha Santíssima, Mãe de Deus, ó Maria, 
que sois Virgem Perpétua, eleita pelo Santíssimo Pai Celestial, que Vos 
consagrou por seu Santíssimo e Dileto Filho e o Espírito Santo 
Paráclito! em Vós residiu e reside toda a Plenitude da Graça e todo o 
Bem! Salve, ó Palácio do Senhor! Salve, ó Tabernáculo do Senhor! 
Salve, ó Morada do Senhor! Salve, ó Manto do Senhor! Salve, ó Serva 
do Senhor! Salve, ó Mãe do Senhor, e salve Vós todas, ó santas 
Virtudes derramadas, pela Graça e Iluminação do Espírito Santo, nos 
corações dos fiéis, transformando-os, de infiéis, em servos fiéis de 
Deus!  
 

Antífona a Nossa Senhora:  ( de São Francisco de Assis ) 
Santa Virgem Maria, não há mulher nascida, no mundo, semelhante a 
Vós, Filha e Serva do Altíssimo Rei e Pai Celestial, Mãe de Nosso 
Santíssimo Senhor Jesus Cristo, Esposa do Espírito Santo: rogai por 
nós, com São Miguel Arcanjo e todas as Virtudes do céu e todos os 
Santos, junto a Vosso Santíssimo e dileto Filho, Nosso Senhor e 
Mestre. Amém 
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(22) - 2ª – Chaga da Mão esquerda : Com esta rosa, entregamos as 
mãos calejadas de todos os homens e mulheres que trabalham pelo 
sustento das suas famílias. Que entre essas mãos se cruzem as mãos 
de Jesus Cristo, o Vencedor, e  pedimos perdão, pelas vezes que nós 
não ajudamos os marginalizados e não defendemos os inocentes que 
são abortados todos os dias.......MISERICÓRDIA, SENHOR!!    
 

Canto:  
/:TOCA SENHOR, TOCA SENHOR, com Teu amor, com Teu a mor.:/  
Tira todo medo, angústia e aflição, toca nesta alma e cura o coração. 
 

Pai Nosso,  40 Ave Maria e Glória ao Pai,   
D - Nossa Senhora Rosa Mística Mãe da Igreja.  R – Rogai por nós!  
  
(23) - 3ª – Chaga do Pé Direito : Adorando a Chaga do Pé Direito de 
Jesus, entregamos, com esta rosa, todas as nossas caminhadas e 
orações, e que a nossa peregrinação neste mundo esteja sempre a 
serviço do Evangelho.  Em nome da humanidade, pedimos perdão 
pelas vezes que saímos do Único Caminho da Verdade Absoluta, e 
damos passos falsos em direção de ideologias e filosofias falsas, com 
suas maneiras erradas de agir e de viver....MISERICÓRDIA, SENHOR!!    
 

Canto: O MEU CORAÇÃO É SÓ DE JESUS ,  
            pois Ele morreu, por mim numa Cruz.  
           /:Que viva Jesus, no meu coração.:/  
 

Pai Nosso,  40 Ave Maria e Glória ao Pai,   
D - Nossa Senhora Rosa Mística Mãe da Igreja.  R – Rogai por nós! 
 

(24) - 4ª - Chaga do Pé Esquerdo : Que o Sangue de Cristo 
derramado do Seu Pé Esquerdo, lave todos os nossos pecados e que 
nossos pés trilhem sempre o caminho do Bem e da Verdade.  Com esta 
rosa, entregamos todas as nossas vontades, para fazer só a Vontade 
de Deus, e pedimos perdão pelas vezes que damos mau exemplo e 
falta de testemunho de vida. Pedimos perdão em nome de todas as 
pessoas famosas com seus escândalos pornográficos. Por todos os 
escândalos pedimos......PERDÃO E MISERICÓRDIA!!    
 

Canto: QUEM NOS SEPARARÁ , Quem vai nos separar? Do Amor de 
Cristo, quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será, quem será, 
contra nós? Quem vai nos separar do Amor de Cristo, quem será? 
 

Pai Nosso,  40 Ave Maria e Glória ao Pai,   
D - Nossa Senhora Rosa Mística Mãe da Igreja.  R – Rogai por nós! 
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(20) - 5º - A Coroação de Nossa Senhora, no céu, como Ra inha do 
céu e da terra : Em nome da humanidade, pedimos perdão e fazemos 
reparação a Nossa Senhora, que é Senhora do céu, da terra e de todos 
os corações, pelas pessoas que não A amam e não A aceitam como 
Sua Rainha. Também pelas grandes blasfêmias, sacrilégios, 
provocações no teatro e na televisão, em artigos e zombarias contra a 
obra prima de Deus, a Filha predileta do Pai, Maria Santíssima, que a 
própria Santíssima Trindade coroou como Rainha do Universo. Com 
esta rosa, entregamos e consagramos nossos corações a Nossa 
Senhora Rosa Mística, Mãe da Igreja e nossa Rainha. 
 

Canto: QUEM É ESSA MULHER , tão formosa vestida de sol. Quem é 
essa mulher, tão bonita como o arrebol. Quem é essa mulher, coroada 
de estrelas do Céu. Quem é essa mulher, do sorriso meigo, doce como 
o mel. /:É Maria, a Mãe de Jesus, é Maria a Senhora da Luz :/   
 

Pai Nosso,  40 Ave Maria e Glória ao Pai,   
D - Nossa Senhora Rosa Mística Mãe da Igreja.  R – Rogai por nós! 
 
 

CONTEMPLAÇÃO DAS CINCO CHAGAS 
DE JESUS CRISTO 

 
(21) - 1ª - Chaga da Mão Direita: Adoramos a Chaga da M ão direita 
de Jesus . Mão que abençoa e ensina a abençoar. Que sejamos uma 
bênção uns para os outros. Com esta rosa, entregamos nossos 
agradecimentos a Jesus, por todas as Graças e Bênçãos recebidas, e 
pedimos perdão pelas vezes que nós e as nações não estendem a mão 
direita para fazer a paz, mas vivem com ódio e intrigas... 
MISERICÓRDIA, SENHOR!!   
 
Canto: MÃOS ENSANGÜENTADAS DE JESUS , Mãos feridas lá na 
Cruz.  Vem tocar em mim (3x) - Vem Senhor Jesus!  2. Mãos que as 
crianças abençoaram. Mãos que os pães multiplicaram. Vem tocar em 
mim (3x) - Vem Senhor Jesus!  3. Mãos glorificadas de Jesus. Mãos 
feridas lá na Cruz. Já tocou em mim (3x) - Sim Senhor Jesus! 
 
Pai Nosso,  40 Ave Maria e Glória ao Pai,   
D - Nossa Senhora Rosa Mística Mãe da Igreja.  R – Rogai por nós!  
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235 - TRISÁGIO À SANTÍSSIMA TRINDADE 
 

Rogamos ao Pai, Todo Poderoso, que nos conceda as graças pedidas 
nas intenções da Santa Igreja; pelos sacerdotes e vocacionados; pela 
paz e concórdia entre dirigentes da Igreja, pela conversão dos infiéis, 
hereges e pecadores; pelos agonizantes e caminhantes; pelos que 
rezam conosco e para nós; pelas Almas do Purgatório, pelas Almas da 
Mansão Pagã; e por todas as intenções determinadas pela Santa Madre 
Igreja. 
 

D - Bendita seja a Santa Indivisível Trindade, agora e sempre, por todos 
os séculos dos séculos: R - Amém. 
D – Abre, Senhor, os meus lábios: 
R - E minha boca anunciará Vosso Louvor. 
D - Meu Deus, atendei minhas orações: 
R - Senhor, apressai-Vos em socorrer-me. 
D - Glória seja dada ao Pai e ao Eterno Filho e ao Espírito Santo, pelos 
séculos dos séculos: 
R - Amém! Aleluia! Meu bom Jesus, que por mim morre stes na Cruz, 
tende piedade de mim, perdoai os meus pecados e dai -me a graça 
de nunca mais pecar.  Amém! 
D - Já se afasta o sol radioso, e na alvorada Te louvamos!  
R - Ao Pai, ao Filho e a Ti, ó Luz Perene da Trinda de.  
D - Também na hora vespertina, ó Espírito Consolador!  
R - Infunde em nós, Ardoroso Pai, concede-nos perse verar.   
D – Dá-nos sem cessar, como até aqui, o Fogo da Caridade!  
R - Também na Glória Divina, demos-Lhe Eterno Louvo r.  
 
Oração do Pai:   
Ó Pai Eterno, fora o prazer de Vos possuir, eu não vejo mais do que 
tristezas e tormentos, embora digam outras coisas os amantes da 
vaidade. Que me importa que diga o orgulhoso que sua felicidade está 
em gozar dos prazeres? Que me importa que também diga o ambicioso, 
que seu maior contentamento é gozar de sua glória tão passageira? Eu, 
pela minha parte, nunca cessarei de repetir, com Vossos Profetas e 
Apóstolos, que a minha máxima felicidade, meu tesouro e minha glória 
é unir-me a meu Deus, e manter-me, sem dúvida, sempre unido a Ele.  
Pai Nosso... Ave Maria... 
 

D - Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos Exércitos, os Céus e a 
terra estão cheios de Vossa Glória. (9x) 
T- Glória ao Pai e Glória ao Filho e Glória ao Espí rito Santo .  
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Oração ao Filho:   
Ó Verdade Eterna, Deus Filho, fora da qual não vejo outra coisa senão 
mentiras. Oh! Como tudo me aborrece, à vista de Vossos suaves 
atrativos. Oh! Como me parecem mentirosos e asquerosos os discursos 
dos homens, em comparação às Palavras de Vida, com as quais Vós 
falais ao coração daqueles que Vos escutam. Ah! quando será a hora 
em que Vós me tratareis sem mistério, e me falareis claramente no seio 
de Vossa Glória?  Oh! Que trato! Que beleza! Que Luz!   
Pai Nosso... Ave Maria... 
 

D - Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, os céus e a 
terra estão cheios de Vossa Glória: (9x) 
T - Glória ao Pai e Glória ao Filho e Glória ao Esp írito Santo. 
 
Oração ao Espírito Santo:   
Ó Amor, ó Dom Altíssimo, centro das doçuras e da felicidade do mesmo 
Deus; que atrativo para uma alma, ver-se no abismo de Vossa bondade, 
e toda cheia de Vossas infinitas consolações. Ah! prazeres 
enganadores! Como havíeis de poder comparar-Vos com a menor das 
doçuras, que Deus, quando quer, sabe derramar sobre uma alma fiel? 
Oh! se uma só partícula delas é tão gostosa, quanto mais será quando 
Vós as derramardes como uma torrente sem medida e sem reserva? 
Quando será isto, meu Deus, quando será?    
Pai Nosso... Ave Maria... 
 

D - Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, os céus e a 
terra estão cheios de Vossa glória: ( 9x) 
T - Glória ao Pai e Glória ao Filho e Glória ao Esp írito Santo .  
 
Antífona 
A Ti Pai, a Ti Filho Unigênito, a Ti Espírito Santo Paráclito, Santa e 
Indivídua Trindade, de todo o coração Te confessamos, louvamos e 
bendizemos. A Ti seja a Glória pelos séculos dos séculos. Amém.  
 
A - Bendigamos ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo: 
T - Louvemo-Los e exaltemo-Los em todos os séculos.  Amém! 
 
Oração:  Senhor Deus, Uno e Trino, dai-nos sempre a Vossa Graça, 
Vossa caridade e Vossa comunicação, para que no tempo e na 
eternidade Vos amemos e glorifiquemos, Deus Pai, Deus Filho, Deus 
Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém! 
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(18) - 3º - A descida do Espírito Santo sobre os Apósto los 
reunidos com a Virgem Maria no Cenáculo de Jerusalé m:  Ofertamos 
esta rosa, pedindo perdão e como reparação, pelas vezes que ficamos 
com ciúme e inveja dos outros, especialmente dos seus dons 
espirituais. Pedimos que o Espírito Santo nos cure e nos dê todos os 
dons necessários para cumprir bem a nossa missão, pois a Vontade de 
Deus é que não sejamos orgulhosos, e que renove a face da terra 
derramando Seus Dons, especialmente sobre a Santa Igreja Católica, 
Apostólica, Romana, para a qual pedimos a unidade.  
Pedimos também por Sua Santidade o Papa..... 
 

Canto: A nós descei Divina Luz (2X) 
            Em nossas almas acendei.  
            O Amor, o Amor de Jesus (2X) 
 

Pai Nosso,  40 Ave Maria e Glória ao Pai,   
D - Nossa Senhora Rosa Mística Mãe da Igreja.  R – Rogai por nós!  
  
(19) - 4º - A Assunção de Nossa Senhora ao Céu :  Pedimos perdão 
com esta rosa e fazemos reparação à nossa Querida Mãe, que foi 
isenta de todo pecado, mesmo original. Pedimos pelas pessoas do 
mundo todo, que não acreditam na Virgindade de Maria, que foi pura e 
imaculada, sem nenhum pecado, e por isso foi elevada de corpo e alma 
ao Céu. Maria foi inteiramente pura e virgem na Alma e no Corpo. 
Pedimos que Maria, a Onipotência Suplicante, atenda a todos os 
nossos pedidos particulares e interceda pela salvação das famílias.  
 

Canto: Com minha Mãe estarei , na Santa Glória um  dia, ao lado de 
Maria, no Céu triunfarei. No Céu, no Céu, com minha Mãe estarei, no 
Céu, no Céu, com minha Mãe estarei.       
                                          

Pai Nosso,  40 Ave Maria e Glória ao Pai,   
D - Nossa Senhora Rosa Mística Mãe da Igreja.  R – Rogai por nós! 
 
 

(CERIMÔNIA DE COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA) 
 

Canto: Ó minha Senhora e também minha Mãe , eu me ofereço 
inteiramente todo a Vós. E em prova, de minha devoção, eu hoje Vos 
dou meu coração. Consagro a Vós meus olhos, meus ouvidos, minha 
boca. Tudo que eu sou, desejo que a Vós pertença. Incomparável Mãe, 
guardai-me, defendei-me. /:Como filho e propriedade Vossa. Amém:/  
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Pedimos que Jesus tenha Misericórdia de toda a humanidade, cobrindo 
todos nós, e especialmente o Brasil, com o Seu manto de Sangue 
Precioso, lavando-nos, convertendo-nos.  
 

Canto: Bendita e louvada seja, no Céu a Divina Luz,  
/:E nós também cá na terra, louvemos à Santa Cruz:/    
Os Céus cantam a Vitória, de Nosso Senhor Jesus.  
/:Cantemos também na terra, louvores à Santa Cruz : /  
 

Pai Nosso,  40 Ave Maria e Glória ao Pai,   
D - Nossa Senhora Rosa Mística Mãe da Igreja.  R – Rogai por nós!  
 
 

MISTÉRIOS GLORIOSOS 
 

(16) - 1º - A Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo : Com esta 
rosa, pedimos perdão pelas vezes que não conseguimos nos libertar de 
nossos maus hábitos e pecados costumeiros, como o desânimo e o 
comodismo. Pedimos a Jesus ressuscitado, para nos libertar de nossas 
fraquezas. Queremos entregar todas as pessoas vítimas de pecados 
graves; que o Amor de Jesus os faça voltar para o caminho da Verdade. 
 

Canto: Porque Ele vive , eu posso crer no amanhã.   
           Porque Ele vive, temor não há. 
           Mas eu bem sei que a minha vida está,  
           Nas Mãos do meu Jesus que Vivo está! 
 

Pai Nosso,  40 Ave Maria e Glória ao Pai,   
D - Nossa Senhora Rosa Mística Mãe da Igreja.  R – Rogai por nós!  
 
(17) - 2º - A Ascensão admirável de Jesus ao Céu:  Com esta rosa, 
pedimos perdão pelas grandes injustiças das pessoas e do mundo todo. 
Fazemos reparação pelas vezes que julgamos os outros e falamos mal 
das pessoas. Pedimos a Jesus que não seja nosso Juiz, mas o Nosso 
Salvador. Entregamos agora todas as Almas do Purgatório e as Almas 
da Mansão Pagã, para que sejam levadas ao céu, para glorificar 
eternamente a Deus.  
 

Canto: /:Envia Teu Espírito, Senhor, e renova a face de te rra:/   
 

Pai Nosso,  40 Ave Maria e Glória ao Pai,   
D - Nossa Senhora Rosa Mística Mãe da Igreja.  R – Rogai por nós!  
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LADAINHA DEVOTA:  
D - Pai Eterno, Onipotente Deus!  
R - Toda criatura Vos ame e glorifique. 
Verbo Divino, imenso Deus...  Espírito Santo, Infinito Deus... Santíssima 
Trindade e um só Deus Verdadeiro... Rei dos céus, imortal e invisível... 
Criador, conservador, governador de todo o criado... Vida nossa, em 
que, de quem e por quem vivemos... Vida Divina e una em três 
Pessoas... Céu divino e excelsitude majestosa... Céu supremo do céu 
oculto dos homens... Sol divino e incriado...  Círculo perfeitíssimo de 
capacidade infinita... Alimento divino dos Anjos...  Belo Íris, arco de 
clemência... Astro primeiro e Trino que iluminais o mundo... 
 
De todo o mal de alma e de corpo!   R - Livrai-nos, Trino Senhor!  

De Vossa ira e indignação...  De morte repentina e improvisa... Das 
insídias e assaltos dos demônios... Do espírito de desonestidade e de 
suas sugestões... Da concupiscência da carne...  De toda ira, ódio e má 
vontade... Das pragas, fome, guerra e terremotos... Dos inimigos da fé 
católica...  Da morte eterna...  Por Vossa Unidade e Trindade em 
Unidade... Pela sublimidade do mistério de Vossa Trindade... Pelo 
inefável nome de Vossa Trindade...  Pelo portento de Vosso nome... 
Pelo muito que Vos agradam as almas que são devotas de Vossa 
Santíssima Trindade... Pelo grande Amor com que livrais de males aos 
povos onde há algum devoto de Vossa Trindade amável... Pela virtude 
divina que nos devotos de Vossa Santíssima Trindade, reconhecem os 
demônios contra si mesmos... 
 
 

D - Nós pecadores, Vos rogamos!    R - Ouvi-nos, Senhor 
Que embelezeis cada dia mais, com as cores da Vossa graça, Vossa 
imagem que está em nossas almas, nós Vos rogamos... 

Que todos os fiéis se esmerem em ser devotos de Vossa Santíssima 
Trindade, nós Vos rogamos...  
Que alcancemos as muitas felicidades que estão vinculadas para os 
devotos de Vossa Trindade inefável, nós Vos rogamos... 
Que, ao confessarmos o mistério de Vossa Trindade, se desfaçam os 
erros dos infiéis, nós Vos rogamos... 
Que todas as Almas do Purgatório gozem muito refrigério, em virtude do 
mistério da Vossa Trindade, nós Vos rogamos... 
Que Vos digneis ouvir-nos pela Vossa Piedade, nós Vos rogamos... 
 

D - Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal (3x) 
T - Livrai-nos, Senhor, de todo o mal. 
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Oração:  Ó Santíssima Trindade, eu Vos prometo que, com todo o 
esforço e luta, procurarei fazer o possível para salvar minha alma, visto 
que Vós a criastes à Vossa imagem e semelhança para o céu.  
E também por Vosso Amor procurarei salvar a alma do meu próximo. 
Para salvar minha alma e dar-Vos glória e louvor, sei que hei de guardar 
a Divina Lei. Prometo, na minha palavra, de a guardar como a menina 
de meus olhos, e procurarei fazer o possível para que também os outros 
a guardem. Aqui na terra hei de exercitar-me em louvar-Vos, e espero 
fazê-lo depois com maior perfeição no céu, e por isso com freqüência 
rezarei o Triságio. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
Procurarei, além disso, que outros também Vos louvem.  Amém.  
 
236 - TREZENA DE SANTO ANTÔNIO 
A cada invocação rezar: Pai Nosso, Ave Maria e Glória 
 

1. Glorioso Santo Antônio , que ressuscitastes os mortos, com o Poder 
Divino, fazei que eu viva sempre a preciosa vida de comunhão com 
Deus e com os irmãos; que todos tenham a vida em plenitude. Amém.  
Pai Nosso, Ave Maria e Glória 
2. Bem Aventurado Santo Antônio , que curastes os doentes, dai-me 
saúde, e servirei a Deus cumprindo os meus compromissos cristãos; 
ajudai todos a viverem na alegria e na paz. Amém.  
3. Virtuoso Santo Antônio,  afastai para longe de mim todo o mal e 
guiai-me no caminho da fé, esperança e amor; que muitos possam 
encontrar em mim um exemplo de fé e dedicação. Amém. 
4. Amabilíssimo Santo Antônio , amigo dos oprimidos e corajoso 
pregador da justiça, fazei que não me desvie da prática do amor ao 
próximo, especialmente ao mais pobre e fraco. Amém. 
5. Poderoso Santo Antônio,  que, desde menino, aprendestes a vencer 
o mal, defendei-me das tentações do orgulho e da ganância, da 
descrença e do egoísmo. Ajudai as crianças e os jovens a crescerem 
sem violência, na certeza de um mundo melhor. Amém. 
6. Prodigioso Santo Antônio,  dirigi-me no agitado mar da vida, e 
conduzi-me ao porto da eterna salvação. Fazei que a todos seja aberto 
o Tesouro da Misericórdia Divina. Amém.  
7. Bondoso Santo Antônio,  sempre pronto a interceder por Vossos 
devotos em suas dificuldades, socorrei-me nas presentes necessidades 
e estendei Vossa mão a quantos estão atravessando tribulações e 
perigos. Amém.  
8. Santo Antônio, médico celeste , curai as feridas que existem no 
mundo e em meu coração. Que muitos possam se converter à palavra 
do Evangelho; ajudai-me a corrigir meus defeitos. Amém.  
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Canto: Ó Maria, concebida sem pecado original , quero amar-Vos 
toda a vida, com ternura filial. Vosso olhar a nós volvei, Vossos filhos 
protegei. Ó Maria, ó Maria, Vossos filhos protegei. 
 

Pai Nosso,  40 Ave Maria e Glória ao Pai,   
D - Nossa Senhora Rosa Mística Mãe da Igreja.  R – Rogai por nós! 
 
(13) - 3º - A Coroação de Jesus com agudos espinhos : Com esta 
rosa, pedimos perdão a Jesus pelas blasfêmias, desafios e sarcasmos 
contra a Soberania de nosso Deus. Entregamos todos os que 
interpretam a fé só com o raciocínio humano, não permitindo a Unção 
do Espírito Santo. Pedimos que floresçam mais vocações sacerdotais e 
religiosas, e também de leigos que difundam, com a santidade de suas 
vidas, o verdadeiro zelo Apostólico. 
 

Canto: Rei divino que à terra desceste , vindo a nós de Teu Trono de 
Glória, alcançaste fulgente Vitória, sob a culpa origem da dor.  
/:Reina, reina nas almas no mundo, Rei dos reis Jes us Cristo Senhor:/   
  

Pai Nosso,  40 Ave Maria e Glória ao Pai,   
D - Nossa Senhora Rosa Mística Mãe da Igreja.  R – Rogai por nós!  
 
(14) - 4º – A subida dolorosa de Jesus carregando a Cru z até o 
Calvário : Pedimos perdão, ofertando esta rosa, e fazemos reparação 
por todas as vezes que nós e a humanidade toda não aceitamos, com 
amor, as dificuldades e as provações da nossa cruz, e não ajudamos 
aos nossos irmãos. Entregamos agora todas as pessoas que têm 
dificuldade de carregar a sua cruz, especialmente os jovens e viciados; 
que Maria os encaminhe a seu Filho Jesus, o único CAMINHO, 
VERDADE E VIDA. 
 

Canto: Pelas estradas da vida , nunca sozinho estás, contigo pelo 
caminho, Santa Maria vai. Ó vem conosco vem caminhar, Santa Maria 
vem, ó vem conosco vem caminhar, Santa Maria vem!  
 

Pai Nosso,  40 Ave Maria e Glória ao Pai,   
D - Nossa Senhora Rosa Mística Mãe da Igreja.  R – Rogai por nós!  
  
(15) - 5º - A Crucificação e morte de Jesus na Cruz : Com esta rosa, 
pedimos perdão a Deus por todos os que rejeitam a Deus, seguindo 
falsas teorias, falsos ídolos, causando a morte espiritual de tantas 
almas. Coração Divino de Jesus, providenciai a cura, salvai os 
pecadores do mundo inteiro e salvai e renovai a Vossa Igreja.  
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(9) - 4º - A Transfiguração de Jesus no Monte Tabor : Com esta rosa, 
pedimos, por intercessão da Santíssima Virgem, a Graça de nunca 
perdermos a convicção da Glória para os que perseverarem, ao longo 
da caminhada, rumo ao Céu. 
 

Canto: /:Deixa a luz do Céu entrar, deixa a luz do Céu ent rar,  
abre bem as portas do teu coração, e deixa a luz do  Céu entrar :/      
                    

Pai Nosso,  40 Ave Maria e Glória ao Pai,   
D - Nossa Senhora Rosa Mística Mãe da Igreja.  R – Rogai por nós!  
 
(10) - 5º - A Instituição da Santíssima Eucaristia : Com esta rosa, 
pedimos a Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento a Graça de os 
sacerdotes crescerem no amor, na fé, na doação e na oração. 
 

Canto: Bendito, louvado seja, bendito, louvado seja , o Santíssimo 
Sacramento, o Santíssimo Sacramento. Os anjos, todos os anjos,  
louvem a Deus para sempre Amém, louvem a Deus para sempre. Amém  
 

Pai Nosso,  40 Ave Maria e Glória ao Pai,   
D - Nossa Senhora Rosa Mística Mãe da Igreja.  R – Rogai por nós! 
 
 

MISTÉRIOS DOLOROSOS 
 

(11) - 1º - Jesus em Oração e Agonia no Jardim das Oliv eiras : Com 
esta rosa, queremos reparar a falta de Amor e Confiança no Poder do 
Sangue de Jesus, como força para a nossa redenção. Queremos 
entregar a Jesus todos os que sofrem profundamente, especialmente os 
agonizantes, para que recebam o perdão dos seus pecados. 
 

Canto: Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na Cr uz, 
                /:Vem tocar em mim (3X).  Vem Senho r Jesus :/  
 

Pai Nosso,  40 Ave Maria e Glória ao Pai,   
D - Nossa Senhora Rosa Mística Mãe da Igreja.  R – Rogai por nós!   
 

(12) - 2º - A flagelação de Jesus atado à coluna : Com muito Amor, 
ofertamos esta rosa pedindo perdão para a humanidade tão cheia de 
impureza, escandalosos abortos, pecados contra os Mandamentos. 
Pedimos que o Sangue de Jesus lave nossa humanidade flagelada pela 
tentação do ter, poder e prazer. Mergulhemos a humanidade no Sangue 
de Jesus e peçamos pelos nossos irmãos com desvio sexual, para 
ajudar a todos a ter um coração puro. 
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9. Santo Antônio, consolador dos aflitos , dai-me paciência e 
fortaleza nos sofrimentos da vida. Dai força e consolo àqueles que 
sofrem e vivem desanimados. Amém.  
10. Santo Antônio, restituidor das coisas perdidas , fazei que eu 
jamais perca, pelo pecado, a amizade de Deus; e se por ventura a 
perder, seja-me dado readquiri-La quanto antes. Amém.  
11. Santo Antônio, grande pregador da Palavra de De us,  conservai 
sempre fiel a doutrina da Igreja Católica; que nossas famílias sejam 
pequenas igrejas domésticas, onde se aprende e se vive a mensagem 
de Cristo. Amém. 
12. Poderosíssimo Santo Antônio,  por quem membros desligados do 
corpo, reúnem-se recobrando vida, fazei que a Igreja como povo de 
Deus caminhe na união entre pastores e fiéis. Amém. 
13. Querido Santo Antônio,  olhai do céu para tantas necessidades, 
falai a Deus Vossa Língua Milagrosa, a fim de que, pela comunhão dos 
Santos, aqui na terra, eu e meus irmãos possamos ser amparados e 
atendidos. Amém. 
 
Responsório:  
1. Se milagres tu procuras, vai, recorre a Santo Antônio; verás fugir as 
maldades e as tentações do demônio. 
R - Faz encontrar o perdido, rompe as grades da prisão,  cede o mar 
embravecido, silencia a voz do trovão.  
 

2. Em graças são transformados todos os males humanos, provam-no 
todos os homens, sobretudo os paduanos. 
3. Foge a peste, o erro, a morte, de Antônio a invocação, o fraco torna-
se forte, o enfermo torna-se são. 
 

Glória ao Pai e a Jesus Cristo e ao Espírito Santo também, com quem 
reina Santo Antônio pelos séculos. Amém. 
 

D - Rogai por nós, Santo Antônio... 
R - Para que sejamos dignos das Promessas de Cristo . 
 

Oremos:  
Nós Vos suplicamos, ó Deus, que, por intercessão de Santo Antônio, 
Vosso confessor e doutor, alegreis Vossos fiéis e por ele sejam 
fortalecidos com os auxílios espirituais de que necessitam, para 
percorrerem em paz os caminhos desta vida, e alcançarem as alegrias 
da vida eterna. Por Jesus Cristo Nosso Senhor.  
Amém. 
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XVIII - BÊNÇÃOS 
 
As que podem ser feitas por leigos, conforme o Ritual das Bênçãos 
 

1) Bênção dos esposos no aniversário de matrimônio, fora da missa; 
2) Bênção de seus filhos; 
3) Bênção de uma mulher, antes e depois do parto; 
4) Bênção dos anciãos que estão impossibilitados de sair de casa; 
5) Bênção dos enfermos; 
6) Bênção das exéquias; 
7) Bênção antes de empreender uma viagem; 
8) Bênção de casa ou apartamento; 
9) Bênção dos instrumentos técnicos, de trabalho; 
10) Bênção dos animais; 
11) Bênção dos campos, terras e terrenos de cultivo; 
12) Bênção da colheita e apresentação dos novos frutos; 
13) Bênção de ação de graças; 
14) Bênção de coisas (objetos) que favorecem a devoção do povo. 
 
237 - INVOCAÇÃO DA BÊNÇÃO DE DEUS 
Visitai Senhor, esta morada e afastai dela as ciladas do inimigo; 
habitem nela os Vossos Santos Anjos e nos guardem em paz; e a 
Vossa bênção esteja sempre conosco. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, 
Vosso Filho, que é Deus Convosco na unidade do Espírito Santo. 
Amém 
 
238 - BÊNÇÃO PARA A CASA 
A Bênção de Deus desça ricamente sobre esta casa e sobre todos os 
que nela habitam. A Graça do Espírito Santo santifique todos! O nome 
no qual é toda salvação, o Santíssimo e doce nome de Jesus, derrame 
em medida rica salvação e Bênção sobre esta casa e sobre tudo que 
nela existe. À Virgem Santíssima e Mãe de Deus: Maria, queira zelar 
com cuidado maternal por todos, e preservá-los de todo mal do corpo e 
da alma. A intercessão poderosa do glorioso São José conceda aos 
nossos trabalhos feliz prosperidade, e bastantes merecimentos aos 
nossos sofrimentos! Os santos Anjos da Guarda queiram proteger 
todos, nesta casa, contra as ciladas do inimigo maligno, e uma vez 
levá-los seguramente para a pátria celestial.  
A Bênção de Deus onipotente, Pai e Filho e Espírito  Santo desça 
sobre todos nós e fique sempre conosco . Amém 
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Canto: Maria de Nazaré, Maria me cativou , fez mais forte a minha fé, e 
por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber 
me vejo a rezar, e meu coração se põe a cantar, pra virgem de Nazaré. 
Menina que Deus amou e escolheu, para Mãe de Jesus, o Filho de 
Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do Céu.   
Ave Maria (3x) Mãe de Jesus!   
 

Pai Nosso,  40 Ave Maria e Glória ao Pai,   
D - Nossa Senhora Rosa Mística Mãe da Igreja.  R – Rogai por nós!  
 

MISTÉRIOS LUMINOSOS 
 

(6) - 1º - O Batismo de Jesus no Rio Jordão : Com esta rosa, pedimos 
a Jesus, por meio de Maria Santíssima, a graça de obtermos um 
coração limpo e um espírito novo, para realizarmos com perfeição 
nosso apostolado junto ao próximo. 
 

Canto: Prometi no meu santo batismo , ser fiel a Jesus sem cessar,  
o que então meus padrinhos falaram, hoje mesmo eu vim confirmar.  
/:Fiel sincero, eu mesmo quero, a Jesus prometer me u amor,  
a Jesus prometer meu amor:/                         
                                   

Pai Nosso,  40 Ave Maria e Glória ao Pai,   
D - Nossa Senhora Rosa Mística Mãe da Igreja.  R – Rogai por nós!  
 

(7) - 2º - A realização do primeiro milagre de Jesus, transformando 
a água em vinho nas bodas de Caná:  Jesus confirmou com Sua 
presença a sacramentalização do matrimônio. Com esta rosa, pedimos 
a Maria Santíssima proteção para os filhos, hoje tão insidiados por 
satanás. 
 

Canto: /:Abençoa Senhor as famílias amém,  
              abençoa Senhor a minha também:/  
 

Pai Nosso,  40 Ave Maria e Glória ao Pai,   
D - Nossa Senhora Rosa Mística Mãe da Igreja.  R – Rogai por nós!  
 

(8) - 3º - A pregação de Jesus anunciando o Reino de D eus e 
convidando à conversão : Com esta rosa, pedimos a Maria Santíssima 
que nos obtenha do Seu Divino Filho o perdão de todos os pecados, e 
uma total conversão. 
 

Canto /:Convertei-vos e crede no Evangelho, eis o tempo f avorável:/  
  

Pai Nosso,  40 Ave Maria e Glória ao Pai,   
D - Nossa Senhora Rosa Mística Mãe da Igreja.  R – Rogai por nós!  
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Canto: /:Magnificat, magnificat, é o canto de amor,  
            minh’alma engrandece a Deus meu Salvado r:/         
                                                       

Pai Nosso,  40 Ave Maria e Glória ao Pai,   
D - Nossa Senhora Rosa Mística Mãe da Igreja.  R – Rogai por nós!  
 

(3) - 3º - O Nascimento de Jesus na gruta de Belém : Com esta rosa, 
pedimos perdão pelas vezes que somos obstáculos à Paz, através das 
nossas atitudes de inflexibilidade, impaciência, não aceitação, brigas e 
intolerâncias. Que Nossa Senhora faça Jesus nascer em cada coração, 
para que haja Paz entre os povos que estão em conflito. 
 

Canto: Noite Feliz, noite feliz, Ó Senhor Deus de amor, po brezinho 
nasceu em Belém, eis na lapa Jesus nosso bem, dorme  em Paz ó 
Jesus, dorme em Paz ó Jesus .  
 

Pai Nosso,  40 Ave Maria e Glória ao Pai,   
D - Nossa Senhora Rosa Mística Mãe da Igreja.  R – Rogai por nós!  
 

(4) - 4º - A Apresentação do Menino Jesus no templo e a 
purificação de Nossa Senhora :  
Com esta rosa, apresentamos a Nossa Senhora Rosa Mística, os 
nossos parentes e amigos que ainda não tiveram a graça da conversão, 
e pedimos perdão pelos nossos apegos desenfreados e os entregamos 
aqui, através das Mãos de Maria Santíssima nossa Mãe Querida, para 
que sejamos libertados deles e possamos ser ligados totalmente a 
Deus, entregando nossa vida, nossos pensamentos, ações e atos 
unicamente a Ele. 
 

Canto: Tu és a mais santa das mulheres, Tu és do céu a mais linda flor. 
/:Fazei de nós o que bem quiseres, somos escravos d o Teu amor:/  
 

Pai Nosso,  40 Ave Maria e Glória ao Pai,   
D - Nossa Senhora Rosa Mística Mãe da Igreja.  R – Rogai por nós!  
 

(5) - 5º - A perda e o feliz Encontro do Menino Jesus no templo 
entre os Doutores da Lei : Com esta rosa, pedimos perdão e queremos 
fazer reparação por esta geração tão longe de Deus e dos Seus 
ensinamentos, pedimos perdão pela teimosia em seguir pelo caminho 
da rebelião contra Deus em todas as camadas e níveis sociais.  Que 
Deus tenha Misericórdia de toda a humanidade e que todos tenham a 
chance de encontrar Jesus, ÚNICO CAMINHO, VERDADE E VIDA.  
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239 - BÊNÇÃO PARA SEUS MORADORES  
Ouvi-nos, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, e dignai-
Vos mandar do céu o Vosso Santo Anjo, para que ele guarde, ajude, 
proteja, visite e defenda todos os que moram nesta casa. Dai-nos a 
paz, o amor, a saúde, a prosperidade. Defendei-nos de todos os 
perigos e inimigos do corpo e da alma, e dai, a cada um de nós, uma 
boa hora de morte. Por Jesus Cristo, Nosso Senhor. Amém  

(Percorrer toda a casa, aspergindo com água benta.) 
 
240 - BÊNÇÃO DA SAÚDE 
V - A minha proteção está no nome do Senhor.  
R - Que fez o Céu e a terra.  
V - Ouvi, Senhor, a minha oração. 
R - E chegue até Vós o meu clamor. 
 

Ó Deus Pai!  Olhai para mim, Vosso servo, sujeito a enfermidades e 
oprimido por muitos outros problemas e dificuldades, reconfortai meu 
corpo e minha alma, a fim de que, purificado pelo sofrimento, me sinta 
fortalecido e encorajado por Vossa Bondade.  
Ó Deus Filho!  Fazei entrar em minha alma a Vossa paz e a Vossa 
misericórdia. Afastai de mim toda a maldade dos demônios, e venham 
para me proteger os Anjos, portadores da Paz. Fazei desaparecer de 
minha alma todo o rancor e a maligna discórdia. Manifestai em mim, 
Senhor Jesus, o poder de Vosso Santo nome e abençoai-me, Vós que 
sois santo, bom e compassivo.  
Ó Deus Espírito Santo!  Sede-me propício e conservai-Vos a meu 
lado, para que, recobrando a saúde do corpo e da alma, possa render-
Vos graças com a alma transbordante de paz e alegria. Pelo sinal e 
poder da Santa Cruz, pela intercessão da Virgem Maria, o Senhor me 
abençoe e proteja, volva o Seu olhar para mim e alivie as minhas 
angústias e os meus sofrimentos. Pelo sinal e poder da Santa Cruz, 
Jesus, que aliviou os sofrimentos, curou as doenças, libertou os 
possessos do demônio, afaste de mim todos os males e enfermidades. 
Pelo sinal e poder da Santa Cruz, abençoe-me Jesus Cristo com a 
Virgem Maria. Amém.  
O Senhor Jesus Cristo esteja ao meu lado para me sustentar, dentro de 
mim para me encorajar, diante de mim para me orientar, 
atrás de mim para me proteger, acima de mim para me abençoar. 
Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. 
 

Que a Bênção da saúde desça sobre mim, em nome do Pai e do Filho 
e do Espírito Santo. Amém. (Fazer o sinal-da-cruz com água benta) 
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241 - BÊNÇÃO À FAMÍLIA 
Senhor Deus, Pai de todos nós, derramai, pelo Vosso Espírito de Amor, 
todas as bênçãos necessárias para a nossa família aqui reunida, para 
que cada um de nós cumpra a sua missão, seguindo o Vosso plano de 
Amor para o bem de todos. Senhor, que nossa família assim 
abençoada seja uma verdadeira imagem da Vossa Trindade, na 
unidade, na ação, e na vida em comum. Amém   
(De mãos dadas, façam todos a oração do Pai-Nosso.)  
Jesus, Maria e José, iluminai a vida do nosso lar!  
(Cada qual faça o Sinal da Cruz com água benta) 
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 
242 - BÊNÇÃO A UM AUTOMÓVEL 
Deus Criador do céu e da terra, concedei aos que usarem este 
automóvel, percorrer com segurança o seu caminho e ser para os 
outros testemunha de prudência e responsabilidade. Que este carro 
seja instrumento favorável à vida humana, conduzindo as pessoas ao 
trabalho, ou como companheiro de cada viagem.  
Por Cristo, Nosso Senhor. Amém  (aspergir com água benta) 
 
243 - ORAÇÃO DOS OBJETOS PERDIDOS 
Eu Vos saúdo, glorioso Santo Antônio, fiel protetor dos que em Vós 
esperam. Já que recebestes de Deus o poder especial de fazer achar 
os objetos perdidos, socorrei-me neste momento, a fim de que, 
mediante Vosso auxílio, eu encontre o objeto que procuro.  

(diga qual objeto que você perdeu) 
Alcançai-me, sobretudo, uma fé viva, uma esperança firme, uma 
caridade ardente e uma docilidade sempre pronta aos desejos de Deus. 
Que eu não me detenha apenas nas coisas deste mundo. Saiba 
valorizá-las e utilizá-las como algo que nos foi emprestado, e lute 
sobretudo por aquelas coisas que ladrão nenhum pode nos arrebatar e 
nem iremos perder jamais. Assim Seja 
 
244 – BÊNÇAO GERAL 
Que a Bênção do Pai , o Amor do Filho , a Força do Espírito Santo , 
a proteção maternal da Rainha do Céu, a assistência dos santos 
estejam conosco ( com........ ) e permaneçam conosco ( com.......)  para 
sempre e em toda parte. Amém  
São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate e da malícia e das 
emboscadas dos demônios. Amém  
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OFERECIMENTO: (Entrada do globo terrestre,).  
Com muito fervor, em nome de toda a humanidade, oferecemos este 
globo ao Pai do Céu, este globo que representa toda a terra, com todos 
os seus habitantes, pedindo Misericórdia por todos os nossos pecados 
e pelos pecados do mundo inteiro. 
 
Divino Jesus, nós Vos oferecemos este Grande Rosári o que vamos 
rezar, meditando nos mistérios da nossa redenção. C oncedei-nos, 
por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e noss a Mãe, as 
virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo, e a graça de 
ganharmos as indulgências desta santa devoção. 
 
Oferecemos este Grande Rosário das 1.000 Ave Maria,  também em 
desagravo dos pecados cometidos contra o Santíssimo  Coração 
de Jesus e Imaculado Coração de Maria, pela Paz no mundo, pela 
conversão dos pecadores, pelas Almas do Purgatório,  pelas Almas 
da Mansão Pagã, pelo Santo Padre o Papa, pelo aumen to e 
santificação do Clero, pelo nosso bispo ..... pelo Padre. ..... e por 
todos os nossos sacerdotes, pela santificação das f amílias, pelas 
missões, pelos doentes, pelos agonizantes, por aque les que nos 
pediram orações, pelas nossas intenções particulare s e pelo 
Brasil. (Em silêncio, cada um faz ainda sua intenção particular) 
 

MISTÉRIOS GOZOSOS 
(1) - 1º - A anunciação do Arcanjo São Gabriel a Nossa  Senhora, de 
que seria a Mãe de Jesus : Oferecemos esta rosa com amor ao Pai, em 
reparação pelas vezes que não dizemos SIM ao PAI.  Em nome da 
humanidade inteira, que se revolta contra a Vontade de Deus, o nosso 
maior e supremo bem, PEDIMOS PERDÃO E RENOVAMOS O NOSSO 
SIM junto a nossa Mãe Querida. 
 

Canto:   /:Maria do SIM, ensina-me a viver meu SIM,  
              ó roga por nós, que eu seja fiel até o fim:/   
 

Pai Nosso,  40 Ave Maria e Glória ao Pai,   
D - Nossa Senhora Rosa Mística Mãe da Igreja.  R – Rogai por nós!  
 

(2) - 2º - A Visita de Maria Santíssima à Sua prima Sa nta Isabel : 
Com esta rosa, queremos fazer reparação pelas vezes que não 
colocamos Deus em primeiro lugar, e vamos louvar a Deus, pelas Suas 
maravilhas. Pedimos a Nossa Senhora que Ela visite todas as crianças 
abandonadas e maltratadas, e lhes dê a Paz. 
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261 – O GRANDE ROSÁRIO DAS 1.000 AVE MARIA 

Sinal da Cruz, Vinde Espírito Santo... Santo Anjo do Senhor... 
 

Rezemos 7 Ave Maria e 7 Glória em honra às dores de Nossa Senhora: 
Ave Maria, Glória ao Pai (7X) 
 

O Grande Rosário é dedicado a Nossa Senhora Rosa Mística, 
intercedendo pela Santa Igreja, pelos sacerdotes vivos e mortos e por 
toda a humanidade. Nossa Senhora chorou em Montechiari na Itália, 
pedindo ORAÇÃO, SACRIFÍCIO E PENITÊNCIA , para salvar o mundo, 
mas Ela nunca fez ameaças, somente orientou, como uma Mãe que 
quer proteger os Seus filhos dos perigos. que podem acontecer.  
 

( Entrada da imagem de Nossa Senhora com o canto:) 
 

 

A TREZE DE MAIO , na cova da Iria,  
do céu aparece, a Virgem Maria. 
 /:Ave, Ave, Ave Maria:/                                                                                                         
2. A três pastorzinhos, cercada de luz,  
visita Maria, a Mãe de Jesus.  
3. Das mãos lhe pendiam, continhas de luz,  
assim era o terço, da Mãe de Jesus.                                                                                                                                       
4. A Virgem lhes manda, o terço rezar,  
assim diz Seus filhos,  eu hei de salvar.  
5. Então perguntaram que nome era o Seu,  
a Virgem lhes disse, a Mãe ser do Céu 
 
CONVITE: Convidamos Nossa Senhora, os Anjos e Santos e as Almas 
do Purgatório, para rezarem conosco este GRANDE ROSÁRIO das 
1.000 Ave Maria, em reparação dos pecados da humanidade. 
Queremos hoje unir estas nossas orações com todos os que rezam no 
Brasil e no mundo, pedindo a conversão da humanidade e a paz no 
mundo, colocando, aos pés de Maria, todos os que procuram viver os 
ensinamentos do Evangelho, e todos aqueles que não querem aceitar o 
Anúncio da Boa Nova, a Bíblia e a salvação,  que é Jesus Cristo.    
Creio em Deus Pai...  Pai Nosso...    
 

Em honra à Santíssima Trindade:   
 

D - Ó Deus, vinde em nosso auxílio!                                                                    
R – SENHOR, SOCORREI-NOS E SALVAI-NOS !   
3 Ave Maria, Glória ao Pai. 
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XIX - JACULATÓRIAS  
 

As breves orações chamadas de jaculatórias, podem ser recitadas a qualquer 
momento e trazem grande proveito, pois são enriquecidas de indulgências. 
Para se ganhar uma indulgência plenária, que é a remissão total da culpa dos 
pecados já perdoados, é necessário confissão e comunhão e rezar na 
intenção do Papa. Todas as indulgências podem ser aplicadas às Almas do 
Purgatório 
 

245 - JACULATÓRIAS INDULGENCIADAS 
Fazendo o sinal da cruz e dizendo: “Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo”. Ganha-se indulgência de 100 dias, cada vez que 
recitada; e fazendo-se com água benta, ganha-se 300 dias. 
 

“Nós Vos adoramos, Santíssimo Senhor, Jesus Cristo,  aqui e em 
todas as Vossas Igrejas que existem no mundo inteir o, e Vos 
bendizemos porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo”.  
Indulgência de 7 anos,  a quem, ao entrar ou sair da igreja rezar de 
joelhos esta oração. Indulgência Plenária, se durante um mês. 
 
“Senhor meu e Deus meu!”  Ganha-se indulgência de 7 anos, cada 
vez que recitada na elevação ou perante o Santíssimo exposto, e 
Indulgência Plenária, se recitada durante 1 mês. 
 
Ganha-se indulgência de 500 dias, cada vez que recitada, e 
Indulgência Plenária, se recitada 1 mês nas seguintes jaculatórias: 
“Ao Rei dos séculos, imortal e invisível, único Deu s, honra e glória 
pelos séculos dos séculos. Amém”.  
“Bênção e claridade e sabedoria e ação de graças, h onra, virtude e 
fortaleza ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos!  Amém”.  
“Em Vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito”.  
“Enviai, Senhor, operários à Vossa Messe!”  
“Eterno Pai, eu Vos ofereço o Sangue Preciosíssimo de Jesus 
Cristo, em desconto dos meus pecados, em sufrágio d as santas 
Almas do Purgatório e pelas necessidades da Santa I greja”.  
“Jesus Manso e humilde de coração, fazei nosso cora ção 
semelhante ao Vosso!”  
“Ó Deus, vinde em meu auxílio; Senhor apressai-Vos a socorrer-me” 
 

Ganha-se indulgência de 7 anos, cada vez que recitada, e Indulgência 
Plenária, se recitada durante 1 mês nas seguintes jaculatórias: 
“Jesus, Maria, José!” e  “Jesus, Maria, José, expir e minha alma em 
Paz, em Vossa companhia” .  
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Ganha-se indulgência de 3 anos, cada vez que recitada, e Indulgência 
Plenária, se recitada 1 mês nas seguintes jaculatórias: 
“Nós Vos adoramos, ó Cristo, e Vos bendizemos, porq ue por 
Vossa Santa Cruz remistes o mundo”. 
“Suplicamos-Vos, Senhor, concedei que na hora de no ssa morte 
mereçamos ser confortados com os Sacramentos, purif icados de 
todas as culpas e recebidos jubilosos no seio de Vo ssa 
Misericórdia! Por Cristo Nosso Senhor. Assim seja”.   
 
Ganha-se indulgência de 300 dias, cada vez que recitada, e 
Indulgência Plenária, se recitada 1 mês nas seguintes jaculatórias: 
“Nossa Senhora da Conceição Aparecida ( ou de Lourdes ou outro 
título aprovado pela Igreja), rogai por nós”.   
“Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que r ecorremos a 
Vós!”  
 

Ganha-se indulgência de 500 dias, cada vez que recitada, e 
Indulgência Plenária, se recitada durante 1 mês nas jaculatórias: 
“Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nó s!” 
“Senhor, aumentai-nos a fé”.  
“Seja feita, louvada e exaltada eternamente a justí ssima, altíssima 
e amabilíssima Vontade de Deus em todas as coisas”.  
“Senhor, não Vos lembreis de nossas antigas maldade s, e perdoai 
os nossos pecados, por Amor de Vosso nome!” 
 
246 -  INDULGÊNCIAS EM FINADOS 
No Dia de Finados, “aos que visitarem o cemitério e rezarem, mesmo 
só mentalmente, pelos defuntos, concede-se uma Indulgência Plenária, 
só aplicável aos defuntos. Diariamente, do dia 1º ao dia 8 de novembro, 
nas condições costumeiras, isto é, confissão sacramental, comunhão 
eucarística e oração nas intenções do Sumo Pontífice; nos restantes 
dias do ano, Indulgência Parcial.  “Ainda neste dia, em todas as igrejas, 
oratórios públicos ou semi-públicos, igualmente lucra-se uma 
Indulgência Plenária, só aplicável aos defuntos; a obra que se 
prescreve é a piedosa visitação à igreja, durante a qual se deve rezar o 
Pai-nosso e Creio, confissão sacramental, comunhão eucarística e 
oração na intenção do Sumo Pontífice (que pode ser um Pai Nosso e 
Ave-Maria, ou qualquer outra oração, conforme inspirar a piedade e 
devoção).”  

 
“A indulgência cancela as penas das Almas do Purgat ório” 
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5º Mistério Doloroso: Jesus morre. Jesus Cristo redimiu o mundo no 
mistério da Sua morte. Oferecemos esta rosa a Deus Pai e a Seu Filho, 
santo, inocente e imaculado, que não conheceu o pecado, mas veio 
para expiar os pecados da humanidade.  
Pai Nosso; 50 Ave Maria; Glória... 
 
MISTÉRIOS GLORIOSOS 
1º Mistério Glorioso: Jesus, glorioso, ressuscita da morte! No 
Mistério da morte e ressurreição de Cristo, Deus revelou-nos o único 
Salvador do mundo. Oferecemos esta rosa a Deus Filho, que nos 
revelou plenamente, pela Cruz e ressurreição, o Amor que leva à 
conversão de vida, por meio da remissão dos pecados.   
Pai Nosso; 50 Ave Maria; Glória...  
 

2º Mistério Glorioso: Jesus sobe para a Glória do Pai. Jesus sobe 
para a Glória do Pai. A fé é decidir  estar com o Senhor, para viver com 
Ele, na Glória do Pai. Oferecemos esta rosa a Cristo Jesus, que nos 
ensina a abrir o coração e os olhos da alma, para sentir, ver e crer no 
Amor que salva e liberta para a eternidade.  
Pai Nosso; 50 Ave Maria; Glória 
  

3º Mistério Glorioso: O Espírito de Deus invade Maria Santíssima e  
os Apóstolos. É o dom do Espírito Santo que prepara para a missão e 
fortalece o nosso testemunho, tornando-o franco e corajoso.  
Oferecemos esta rosa ao Espírito Santo, que guia a Igreja, através dos 
séculos, enquanto ela aguarda o regresso glorioso do Senhor.  
Pai nosso; 50 Ave Maria; Glória... 
  

4º Mistério Glorioso: Maria Santíssima é elevada à Glória. Maria 
Santíssima é a mulher que nos ensina pelo Seu “SIM” a autêntica e 
sincera profissão de fé. Oferecemos esta rosa a Maria Santíssima, 
pedindo-Lhe que nos ensine a professar em atos e palavras a fé 
católica. Pai Nosso; 50 Ave Maria; Glória... 
  

5º Mistério Glorioso:  Maria participa da realeza de Cristo. Pela fé, 
Maria saboreou os frutos da Ressurreição de Jesus, e foi por Deus 
exaltada. É na fé de Maria que nasce a Igreja. É na Glória de Maria que 
a Igreja contempla a Sua perfeição. Oferecemos esta rosa a Jesus e a 
Nossa Senhora, Rainha do céu e da terra, suplicando que nos ajude a 
alcançar a fé, que é força de comunhão e de evangelização. 
Pai Nosso; 50 Ave Maria; Glória... 
 

Coroação de Nossa Senhora.  Salve Rainha...  
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4º Mistério Luminoso: Jesus é transfigurado. Jesus idealizou Sua 
transfiguração como um momento solene, para que houvesse em toda a 
Sua Igreja uma autêntica e sincera profissão da mesma fé que Ele tinha 
no Pai. Oferecemos esta rosa a Deus Pai, suplicando a graça de crer 
naquele que Ele enviou. Pai Nosso; 50 Ave Maria; Glória... 
  
5º Mistério Luminoso: Jesus institui a Santíssima Eucaristia. 
Devemo-nos esforçar, para readquirir o gosto de nos alimentarmos da 
Palavra de Deus, transmitida fielmente pela Igreja, e do Pão da Vida, 
oferecidos como sustento dos que são discípulos de Jesus. Oferecemos 
esta rosa a Cristo Jesus, para que possamos bem receber o alimento 
que perdura e dá a Vida Eterna. Pai Nosso; 50 Ave Maria; Glória... 
  
MISTÉRIOS DOLOROSOS 
1º Mistério Doloroso: Oração e agonia de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, no Jardim das Oliveiras. Jesus ensina à Sua Igreja o modo de 
vencer, pela fé, paciência e caridade, as aflições e dificuldades 
impostas pelo mundo. Oferecemos esta rosa, suplicando a Jesus que 
nos conceda a Graça de aceitar, com amor e paciência as dificuldades 
que nos vierem ao longo da caminhada. Pai Nosso; 50 Ave Maria; 
Glória. 
   
2º Mistério Doloroso: A flagelação de Jesus no pretório de Pilatos. A 
Igreja “prossegue a sua peregrinação no meio das perseguições do 
mundo e das consolações de Deus”. Oferecemos esta rosa a Deus Pai, 
suplicando-Lhe fidelidade, paciência e amor caridade, para suportar as 
aflições e dificuldades que nos são impostas.  
Pai Nosso, 50 Ave Maria; Glória. 
  
3º Mistério Doloroso: Jesus é escarnecido e coroado de espinhos. A 
resposta ao drama da tribulação e do sofrimento tem sido força no 
perdão, diante da ofensa recebida. Oferecemos esta rosa a Jesus 
coroado de espinhos, pelo Seu fazer-se homem e participar da 
fragilidade humana. Pai Nosso, 50  Ave Maria; Glória... 
  
4º Mistério Doloroso: Jesus é condenado à morte e leva a Cruz para 
o Calvário. Jesus, vencendo o peso da Cruz que anuncia a morte, 
revela, velada,  mas fielmente, o Seu mistério, que se manifestará em 
Plena Luz. Oferecemos  esta rosa a Jesus que, esgotado pelo peso dos 
pecados da humanidade, revela Seu Amor vivificador.   
Pai Nosso; 50 Ave Maria; Glória... 
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XX - OFÍCIOS 
 
247 - AS 15 ORAÇÕES DE SANTA BRÍGIDA 
Vinde, Espírito Santo... 
 
1ª ORAÇÃO :  
Pelos Sacerdotes, freiras e religiosos militantes!         
Pai Nosso, Ave Maria 
Ó JESUS CRISTO, doçura eterna para aqueles que Vos amam, alegria 
que ultrapassa toda a alegria e todo o desejo, esperança de salvação 
dos pecadores, que declarastes não terdes maior contentamento do que 
estar entre os homens, até o ponto de assumir a nossa natureza, na 
plenitude dos tempos, por amor deles. Lembrai-Vos dos sofrimentos, 
desde o primeiro instante da Vossa Conceição e sobretudo durante a 
Vossa  Santa Paixão, assim como havia sido decretado e estabelecido 
desde toda a eternidade na mente divina. Lembrai-Vos, Senhor, que, 
celebrando a ceia com os Vossos discípulos, depois de lhes haverdes 
lavado os pés, destes-lhes o Vosso Sagrado Corpo e Precioso Sangue 
e, consolando-os docemente, lhes predissestes a Vossa Paixão 
iminente. Lembrai-Vos da tristeza e da amargura que experimentastes 
em Vossa Alma, como o testemunhastes Vós mesmo por estas 
palavras: “A Minha Alma está triste até a morte” .  
 
Lembrai-Vos, Senhor, dos temores, angústias e dores que suportastes 
em Vosso Corpo delicado, antes do suplício da Cruz, quando, depois de 
ter rezado por três vezes, derramado um suor de Sangue, fostes traído 
por Judas, Vosso discípulo, preso pela nação que escolhestes, acusado 
por testemunhas falsas, injustamente julgado por três juízes, na flor da 
Vossa juventude e no tempo solene da Páscoa. Lembrai-Vos que fostes 
despojado de Vossas vestes e revestido com as vestes da irrisão, que 
Vos velaram os olhos e a Face, que Vos deram bofetadas, que Vos 
coroaram de espinhos, que Vos puseram uma cana na mão, e que, 
atado a uma coluna, fostes despedaçado por golpes e acabrunhado de 
afrontas e ultrajes.  Em memória destas penas e dores que suportastes 
antes da Vossa Paixão sobre a Cruz, concedei-me, antes da morte, 
uma verdadeira contrição, a oportunidade de me confessar com pureza 
de intenção e sinceridade absoluta, uma adequada satisfação e a 
remissão de todos os meus pecados. Assim seja! 
Glória ao Pai... 
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2ª ORAÇÃO: Pelos trabalhadores em Geral!     
Pai Nosso, Ave Maria 
Ó JESUS CRISTO, verdadeira liberdade dos Anjos, paraíso de delícias, 
lembrai-Vos do peso acabrunhador de tristezas que suportastes, 
quando Vossos inimigos, quais leões furiosos, Vos cercaram e, por 
meio de mil injúrias, escarros, bofetadas, arranhões e outros inauditos 
suplícios, Vos atormentaram à porfia. Em consideração a estes insultos 
e a estes tormentos, eu Vos suplico, ó meu Salvador, que Vos digneis 
libertar-me dos meus inimigos, visíveis e invisíveis, e fazer-me chegar, 
com o Vosso auxílio, à perfeição da Salvação Eterna. Assim seja! 
Glória ao Pai... 
 

3ª ORAÇÃO: Pelos presos!  Pai Nosso. Ave Maria 
Ó JESUS, Criador do Céu e da terra, a quem coisa alguma pode conter 
ou limitar, Vós que tudo abarcais e tendes tudo sob o Vosso poder, 
lembrai-Vos da dor, repleta de amargura, que experimentastes, quando 
os soldados, pregando na Cruz Vossas Sagradas mãos e Vossos pés 
tão delicados, transpassaram-nos com grandes e rombudos cravos,  e 
não Vos encontrando no estado em que teriam desejado, para dar 
largas à sua cólera, dilataram as Vossas Chagas, exacerbando assim 
as Vossas dores. Depois, por uma crueldade inaudita, Vos estenderam 
sobre a Cruz e Vos viraram de todos os lados, deslocando, assim, os 
Vossos membros. Eu vos suplico, pela lembrança desta dor que 
suportastes na Cruz, com tanta santidade e mansidão, que Vos digneis 
conceder-me o Vosso Temor e o Vosso Amor.  Assim seja! 
Glória ao Pai... 
 

4ª ORAÇÃO: Pelos doentes! Pai Nosso. Ave Maria 
Ó JESUS, médico celeste, que fostes elevado na Cruz, a fim de curar 
as nossas chagas por meio das Vossas, lembrai-Vos do abatimento em 
que Vos encontrastes e das contusões que Vos infligiram em Vossos 
Sagrados membros, dos quais nenhum permaneceu em seu lugar, de 
tal modo, que dor alguma poderia ser comparada à Vossa. Da planta 
dos pés até o alto da cabeça, nenhuma parte do Vosso Corpo esteve 
isenta de tormentos e, entretanto, esquecido dos Vossos sofrimentos, 
não Vos cansastes de suplicar ao Vosso PAI, pelos inimigos que Vos 
cercavam, dizendo-LHE: “PAI, perdoai-lhes porque não sabem o que 
fazem” . Por esta grande Misericórdia e em memória desta dor, fazei 
que a lembrança da Vossa Paixão, tão impregnada de amargura, opere 
em mim uma perfeita contrição e a remissão de todos os meus 
pecados. Assim seja! 
Glória ao Pai... 
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3º Mistério Gozoso:  Nascimento do Menino Jesus em Belém. Com 
alegria, Maria deu à luz o Seu Filho Unigênito, mantendo intacta a sua 
virgindade. Oferecemos esta rosa a Deus Filho, suplicando que faça 
nascer em nosso coração a obediência e a fé que salva e vivifica.  
Pai Nosso; 50 Ave-Maria; Glória... 
  
4º Mistério Gozoso: Apresentação do Menino no Templo e a 
purificação de Nossa Senhora. Como Simeão, queremos professar a 
fé no Deus que, na Plenitude dos Tempos, enviou Seu Filho para a 
nossa salvação. Oferecemos esta rosa  ao Deus Menino, para que Ele 
nos faça redescobrir o caminho da fé e o entusiasmo do encontro com o 
Pai. Pai Nosso; 50 Ave Maria; Glória... 
  
5º Mistério Gozoso: Perda e Encontro do Menino Jesus no Templo, 
entre os doutores da lei. Num encontro profundo com o Menino, temos 
o coração aberto para a graça, os olhos para ver em profundidade, para 
compreender e viver a Palavra de Deus. Oferecemos esta rosa ao 
Menino Jesus, suplicando que nos conceda a graça de encontrá-Lo lá 
onde Ele nos precede. Pai-Nosso; 50 Ave Maria; Glória... 
  
MISTÉRIOS LUMINOSOS 
1º Mistério Luminoso: No Jordão, Jesus é batizado por João, o 
Batista.  Pelo Batismo fomos sepultados com Cristo na morte, para 
que, tal como Cristo foi ressuscitado de entre os mortos, pela Glória do  
Pai, também nós caminhemos numa vida nova. Oferecemos esta rosa a 
Deus Filho, agradecendo pela graça da vida em comunhão com o Pai. 
Pai Nosso; 50 Ave Maria; Glória... 
  
2º Mistério Luminoso: Em Caná, Jesus manifesta Sua Glória. Os 
cristãos também são chamados a fazer brilhar, com a sua própria vida 
no mundo, a Palavra da Verdade que o Senhor Jesus nos deixou. 
Oferecemos esta rosa a Jesus, pedindo-lhe a graça de caminharmos 
em direção à Vida em Plenitude. Pai Nosso; 50 Ave Maria; Glória...  
  
3º Mistério Luminoso:  Jesus anuncia o Reino e convida à 
conversão.  Com Seu Amor, Jesus Cristo atrai Sua Igreja, confiando-
Lhe o anúncio do Evangelho, com um mandato que é sempre novo. 
Oferecemos esta rosa a Jesus, pedindo-Lhe que nos conceda descobrir 
de novo a alegria de crer e reencontrar o entusiasmo de comunicar.  
Pai Nosso; 50 Ave Maria; Glória... 
  



 197

260 - CENÁCULO DAS MIL AVE-MARIAS  
 

(Bento XVI): “A Porta da Fé, que nos introduz na vida de comunh ão 
com Deus e permite a entrada na Sua Igreja, está se mpre aberta 
para nós”. “Atravessar essa porta implica embrenhar -se num 
caminho” “que se inicia com o batismo” “e dura a vi da inteira”.   
 

Com a recitação das Mil Ave Maria, tendo o olhar e o coração voltados 
para a vida de Jesus e de Maria Santíssima, queremos nos unir à Igreja 
peregrina neste mundo, que caminha  rumo ao Céu. Pedimos a 
intercessão de Nossa Senhora, para que o Senhor mantenha vivo, nos 
Seus sacerdotes, o fogo do Seu Amor, a fim de que jamais se tornem 
indignos de sua sublime vocação, e para que, pelas nossas orações, os 
sacerdotes alcancem a Glória Eterna.   
Colocar + outras intenções...  
 

Vinde, Espírito Santo , enchei os corações dos Vossos fiéis e acendei 
neles o fogo do Vosso Amor. Enviai, Senhor, o Vosso Espírito e tudo 
será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os 
corações dos Vossos fiéis, com a Luz do Espírito Santo, fazei que 
apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e 
gozemos sempre da Sua consolação, por Cristo Nosso Senhor. Amém   
 

Creio em Deus Pai....  
Pai-Nosso...  
 

D – Ó Deus, vinde em nosso auxílio. 
R – Senhor, socorrei-nos e salvai-nos -  (Ave-Maria 3x)  
 

MISTÉRIOS GOZOSOS 
1º Mistério Gozoso: A Encarnação do Filho de Deus anunciada pelo 
Anjo Gabriel a Nossa Senhora. Maria acredita e, pela fé, aceita, 
livremente, o Mistério de Deus feito carne, em Seu ventre. 
Oferecemos esta rosa a Deus Filho, que se revelou e nos permitiu 
conhecer o Seu Mistério de Amor. Pai Nosso, 50 Ave Maria, Glória... 
  

2º Mistério Gozoso: A visitação de Nossa Senhora a Sua prima Santa 
Isabel. Ao visitar Isabel, Maria “elevou o seu cântico de louvor ao 
Altíssimo, pelas maravilhas que realizava em quantos a Ele se  
confiavam”.  Oferecemos esta rosa a Maria Santíssima, que nos ensina 
a contemplar e a experimentar a Misericórdia de Deus, que vem ao 
nosso cenáculo. Pai Nosso; 50 Ave Maria; Glória...  
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5ª ORAÇÃO: Pelos funcionários dos hospitais! 
Pai Nosso. Ave Maria 
Ó JESUS, espelho do esplendor eterno! Lembrai-Vos da tristeza que 
sentistes, quando, contemplando à Luz da Vossa Divindade a 
predestinação daqueles que deveriam ser salvos pelos méritos da 
Vossa Santa Paixão, contemplastes, ao mesmo tempo, a multidão dos 
réprobos, que deveriam ser condenados por causa de seus pecados, e 
lastimastes, amargamente, a sorte destes infelizes pecadores, perdidos 
e desesperados. Por este abismo de compaixão e de piedade e, 
principalmente, pela Bondade que manifestastes ao bom ladrão, 
dizendo-lhe: “Hoje mesmo estarás Comigo no Paraíso” , eu Vos 
suplico, ó Doce Jesus, que na hora da minha morte useis de 
Misericórdia para comigo. Assim seja! 
Glória ao Pai... 
 

6ª. ORAÇÃO: Pelas famílias! 
Pai Nosso. Ave Maria 
Ó JESUS, Rei amável e de todo desejável, lembrai-Vos da dor que 
experimentastes quando, nu e como um miserável, pregado e levantado 
na Cruz, fostes abandonado por todos os Vossos parentes e amigos, 
com exceção de Vossa Mãe bem amada, que permaneceu, em 
companhia de São João, muito fielmente junto de Vós na agonia, 
lembrai-Vos que os entregastes um ao outro, dizendo: “Mulher, eis aí o 
teu filho”!  e a João: “Eis aí a tua Mãe!”.   Eu Vos suplico, ó meu 
Salvador, pela espada de dor que então transpassou a Alma de Vossa 
Santa Mãe, que tenhais compaixão de mim, em todas as minhas 
angústias e tribulações, tanto corporais como espirituais, e que Vos 
digneis assistir-me nas provações que me sobrevierem, sobretudo na 
hora da minha morte. Assim seja!  
Glória ao Pai... 
 
7ª ORAÇÃO: Contra a luxúria! 
Pai Nosso. Ave Maria 
Ó JESUS, fonte inexaurível de piedade, que, por uma profunda ternura 
de amor, dissestes sobre a Cruz: “Tenho sede!” , mas sede de 
salvação do gênero humano. Eu Vos suplico, ó meu Salvador, que Vos 
digneis estimular o desejo que meu coração experimenta de tender à 
perfeição em todas as minhas obras, e extinguir, por completo, em mim, 
a concupiscência carnal e o ardor dos desejos mundanos. Assim seja! 
Glória ao Pai... 
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8ª ORAÇÃO: Pelas crianças e jovens! 
Pai Nosso. Ave Maria. 
Ó JESUS, doçura dos corações, suavidade dos espíritos, pelo amargo 
sabor do fel e do vinagre que provastes sobre a Cruz por amor a todos 
nós, concedei-me a Graça de receber dignamente o Vosso Corpo e 
Vosso Preciosíssimo Sangue, durante toda a minha vida e na hora da 
minha morte, a fim de que sirvam de remédio e de consolo para minha 
alma. Assim seja! 
Glória ao Pai... 
 
9ª ORAÇÃO: Pelos agonizantes espirituais!   
Pai Nosso.  Ave Maria. 
Ó JESUS, Virtude Real, Alegria do Espírito, lembrai-Vos da dor que 
suportastes, quando, mergulhado na amargura, ao sentir aproximar-se a 
morte, insultado e ultrajado pelos homens, julgastes haver sido 
abandonado por Vosso PAI, dizendo: “Meu DEUS, Meu DEUS, por 
que Me abandonastes?”  Por esta Angústia eu Vos suplico, ó meu 
Salvador, que não me abandoneis nas aflições e nas dores da morte.  
Assim seja!  Glória ao Pai... 
 
10ª ORAÇÃO: Pelos sofredores em geral!  
Pai Nosso. Ave Maria. 
Ó JESUS, que sois em todas as coisas começo e fim, vida e virtude, 
lembrai-Vos de que por nós fostes mergulhado num abismo de dores, 
da planta dos pés até o alto da cabeça. Em consideração à extensão 
das Vossas Chagas, ensinai-me a guardar os Vossos Mandamentos, 
mediante uma sincera caridade, Mandamentos estes que são caminho 
espaçoso e agradável para aqueles que Vos amam. Assim seja! 
Glória ao Pai... 
 
11ª ORAÇÃO: Pelos pecadores de todo o mundo!  
Pai Nosso. Ave Maria 
Ó JESUS, profundíssimo abismo de Misericórdia, suplico-Vos, em 
memória de Vossas Chagas, que penetraram até a medula dos Vossos 
ossos e atingiram até as Vossas entranhas, que Vos digneis afastar 
esse pobre pecador do lodaçal de ofensas em que está submerso, 
conduzindo-o para longe do pecado. Suplico-Vos, também, esconder-
me de Vossa Face irritada, ocultando-me dentro de Vossas Chagas, até 
que a Vossa cólera e a Vossa justa indignação tenham passado.  
Assim seja! 
Glória ao Pai... 
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259 - NOVENA À SANTA FILOMENA 
Vinde, Espírito Santo... 
Creio em Deus Pai... 
 
Em honra à SS. Trindade, por cuja Glória Santa Filomena deu a vida.  
Pai Nosso (3x)  
Em louvor dos 13 anos em que viveu na terra a Virgem Mártir.  
Ave Maria (13x)  
D - Santa Filomena, pelo sangue que derramastes por  Amor a 
Jesus Cristo.   R - ALCANÇAI-ME A GRAÇA QUE VOS PEÇ O!   
Glória ao Pai... 
 
 
 

À Virgem das Dores, para agradecer-lhe a Suprema Fortaleza que lhe 
alcançou nos seus múltiplos e cruéis martírios.  
Salve Rainha...  
 
Oração:  Ó Gloriosa Virgem e Mártir, Santa Filomena, que do Céu onde 
reinais, Vos comprazeis em fazer cair sobre a terra benefícios sem 
conta, eis-me aqui prostrado a Vossos pés, para implorar-Vos socorro 
para minhas necessidades que tanto me afligem. Vós que sois tão 
poderosa junto a Jesus, como provam os inumeráveis prodígios que se 
operam por toda a parte onde sois invocada e honrada. Alegro-me ao 
ver-Vos tão grande, tão pura, tão santa, tão gloriosamente 
recompensada no Céu e na terra. Atraído por Vossos exemplos à 
prática de sólidas virtudes, e cheio de esperança, à vista das 
recompensas concedidas aos Vossos merecimentos, eu me proponho 
de Vos imitar, pela fuga do pecado e pelo perfeito cumprimento dos 
mandamentos do Senhor. Ajudai-me, pois, ó grande e poderosa 
Santinha, nesta hora tão angustiante em que me encontro, 
ALCANÇANDO-ME A  GRAÇA PEDIDA,  e sobretudo uma pureza 
inviolável, uma fortaleza capaz de resistir a todas as tentações, uma 
generosidade que não recuse a Deus nenhum sacrifício, e um amor 
forte como a morte pela fé em Jesus Cristo, uma grande devoção e 
Amor a Maria Santíssima e ao Santo Padre, e ainda a graça de viver 
santamente a fé, para um dia estar Convosco no Céu, para toda a 
eternidade. Assim seja. 
 
 

Ladainha de Santa Filomena 
nº 258  Página 195 
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Santa Filomena, firme intrépida em face dos tormentos 
R - Rogai por nós 
Santa Filomena, flagelada como o Vosso Divino Esposo  
Santa Filomena, que preferistes as humilhações da morte, aos 
esplendores do trono. 
Santa Filomena, que convertestes as testemunhas do Vosso martírio  
Santa Filomena, que cansastes o furor dos algozes  
Santa Filomena, protetora dos inocentes  
Santa Filomena, padroeira da juventude  
Santa Filomena, asilo dos desgraçados 
Santa Filomena, saúde dos doentes  
Santa Filomena, nova luz da Igreja Peregrinante 
Santa Filomena, que confundia a impiedade do século  
Santa Filomena, cujo nome é glorioso no Céu e terrível para o inferno  
Santa Filomena, ilustre pelos mais esplêndidos milagres 
Santa Filomena, poderosa junto a Deus 
Santa Filomena, que reinais na Glória. 
 

D - Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo 
R - Perdoai-nos, Senhor 
R - Ouvi-nos, Senhor 
R - Tende piedade de nós. 
 

D - Rogai por nós, Santa Filomena 
R - Para que sejamos dignos das promessas de Jesus Cristo. 
 

Oremos : Nós Vos suplicamos, Senhor, que nos concedais o perdão dos 
nossos pecados, pela intercessão de Santa Filomena, Virgem mártir, 
que foi sempre agradável aos Vossos olhos, pela sua eminente 
castidade e exercício de todas as virtudes. 
 

D - Santa Filomena    
R - Rogai por nós  ( 3 x) 
 

Salve Rainha,  Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, 
salve! A Vós bradamos degradados filhos de Eva. A Vós suspiramos, 
gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada 
nossa, esses Vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste 
desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto de Vosso ventre. Ó clemente! 
ó piedosa! ó doce sempre Virgem Maria!  
 

D - Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.  
R - Para que sejamos dignos das Promessas de Cristo. A mém. 
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12ª ORAÇÃO: Por todas as Igrejas!  
Pai Nosso. Ave Maria. 
Ó JESUS, espelho da verdade, sinal de unidade, laço de caridade, 
lembrai-Vos dos inumeráveis ferimentos que recebestes, desde a 
cabeça até os pés, a ponto de ficardes dilacerado e coberto pela 
púrpura do Vosso Sangue adorável. Ó quão grande e universal foi a dor 
que sofrestes em Vossa Carne virginal, por nosso Amor! Ó Dulcíssimo 
JESUS, que poderíeis fazer por nós que não o houvésseis feito?   
Eu Vos suplico, ó meu Salvador, que Vos digneis imprimir, com o Vosso 
Precioso Sangue, todas as Vossas Chagas em meu coração, a fim de 
que eu relembre, sem cessar, as Vossas Dores e o Vosso Amor. Que 
pela fiel lembrança da Vossa Paixão, o fruto dos Vossos Sofrimentos 
seja renovado em mim, cada dia mais, até que eu me encontre, 
finalmente, Convosco, que sois o tesouro de todos os bens e a fonte de 
todas as alegrias. Ó Dulcíssimo JESUS, concedei-me poder gozar de 
semelhante ventura na vida eterna. Assim seja!   Glória ao Pai... 
 
13ª ORAÇÃO: Pelos profetas atuais!  
Pai Nosso. Ave Maria. 
Ó JESUS, fortíssimo Leão, Rei imortal e invencível, lembrai-Vos da dor 
que Vos acabrunhou, quando sentistes esgotadas todas as Vossas 
forças, tanto do Coração como do Corpo, e inclinando a cabeça 
dissestes: “Tudo está consumado!”  Por esta angústia e por esta dor, 
eu Vos suplico, Senhor JESUS, que tenhais piedade de mim, quando 
soar a minha última hora e minha alma estiver amargurada e o meu 
espírito cheio de aflição. Assim seja!  Glória ao Pai... 
 
14ª ORAÇÃO: Pelos políticos e pelos governantes!  
Pai Nosso, Ave Maria 
Ó JESUS, Filho Único do PAI, esplendor e imagem de Sua substância, 
lembrai-Vos da humilde recomendação que LHE dirigistes, dizendo: 
“Meu PAI, em Vossas Mãos entrego o Meu Espírito! ” Depois 
expirastes, estando Vosso Corpo despedaçado, Vosso Coração 
transpassado e as entranhas da Vossa Misericórdia abertas para nos 
resgatar. Por esta preciosa morte eu Vos suplico, ó Rei dos Santos, que 
me deis força e me socorrais, para resistir ao demônio, à carne e ao 
sangue, a fim de que, estando morto para o mundo, eu possa viver 
somente para Vós. Na hora da morte, recebei, eu Vos peço, minha alma 
peregrina e exilada que retorna para Vós.  
Assim seja 
Glória ao Pai... 
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15ª ORAÇÃO: Pelo Papa!  - Pai Nosso. Ave Maria. 
Ó JESUS, vide verdadeira e fecunda, lembrai-Vos da abundante efusão 
de Sangue, que tão generosamente derramastes de Vosso Sagrado 
Corpo, assim como a uva é triturada no lagar. Do Vosso Lado aberto 
pela lança de um dos soldados, jorraram Sangue e Água, de tal modo, 
que deles não retivestes uma gota sequer. E, enfim, como um 
ramalhete de mirra  elevado na Cruz, Vossa Carne delicada se 
aniquilou, feneceu o humor de Vossas entranhas e secou a medula dos 
Vossos ossos. Por esta tão amarga Paixão e pela efusão de Vosso 
Precioso Sangue, eu Vos suplico, ó Bom JESUS, que recebais minha 
alma quando eu estiver na agonia. Assim seja! 
Glória ao Pai... 
 
 

ORAÇÃO FINAL  
Ó doce JESUS, vulnerai o meu coração, a fim de que lágrimas de 
arrependimento, de compunção e de amor, noite e dia me sirvam de 
alimento. Convertei-me inteiramente a Vós. Que o meu coração Vos 
sirva de perpétua habitação, que a minha conduta Vos seja agradável e 
que o fim da minha vida seja de tal modo edificante, que eu possa ser 
admitido no Vosso Paraíso, onde, com os Vossos Santos, hei de Vos 
louvar para sempre. Assim seja! 
 
248 – CONSAGRAÇÃO À SANTÍSSIMA TRINDADE 
Ó Trindade Sacrossanta, Eterno Pai Criador, divino Filho Redentor, 
Espírito Santo santificador das almas, único e Verdadeiro Deus em três 
pessoas realmente distintas, eu, hoje, profundamente prostrado(a) 
diante de Vossa divina Majestade, humildemente Vos adoro e emito a 
minha solene e perpétua consagração de todo o meu ser. 
A Vós consagro  a minha inteligência , para que eu possa sempre crer 
nas sublimes verdades do Evangelho e contemplar as Vossas 
admiráveis perfeições. 
A Vós consagro minha vontade , para que eu possa sempre descobrir 
os divinos desejos, fugindo sempre do mal e praticando o bem. 
A Vós consagro o meu coração , a fim de que só e sempre eu ame, 
ardente e infinitamente, a Vós, Trindade três vezes santa!  
Suplico-Vos , vivamente, que tomeis, para sempre, posse do meu 
coração e da minha alma, a fim de que amando-Vos sempre e fazendo-
Vos amar aqui na terra, possa, um dia, vir a gozar-Vos, eternamente no 
céu! Amém.  
Louvor e Glória a Vós, Santíssima Trindade, único Deus Altíssimo!  
Amém 

 194

1. Saúdo-Vos, Filomena , Virgem e Mártir de Jesus Cristo, e peço-Vos 
que oreis a Deus pelos justos , para que se conservem em sua justiça 
e cresçam diariamente de virtude em virtude.  
Creio em Deus Pai...    
 
2. Saúdo-Vos, Filomena , Virgem e Mártir de Jesus Cristo, e peço-Vos 
que oreis a Deus pelos pecadores , para que se convertam e vivam a 
vida da graça.  
Creio em Deus Pai...    
 
3. Saúdo-Vos, Filomena , Virgem e Mártir de Jesus Cristo, e peço-Vos 
que oreis a Deus pelos hereges e infiéis , para que venham à 
Verdadeira Igreja e sirvam ao Senhor em Espírito e Verdade.  
Creio em Deus Pai...    
 
À Santíssima Trindade, em ação de graças pelos favores concedidos a 
tão ilustre Virgem Mártir, heroína do Evangelho. 
Glória ao Pai ( 3x) 
                                                                                                                             
À Virgem das Dores, para agradecer-Lhe a suprema fortaleza que Lhe 
alcançou nos seus múltiplos e cruéis martírios.  
Salve Rainha... 
 
258 - LADAINHA DE SANTA FILOMENA   
(Composta pelo CURA D’ARS) 
“Senhor, tende piedade de nós” 
“Jesus Cristo, tende piedade de nós” 
“Senhor, tende piedade de nós” 
Jesus Cristo, ouvi-nos...          Jesus Cristo, atendei-nos  
Pai Celeste, que sois Deus...  Tende piedade de nós  
Filho de Deus, Redentor do Mundo...  
Espírito Santo, que sois Deus... 
Trindade Santa, que sois um só Deus...  
 

Santa Filomena, rainha das Virgens  R - Rogai por nós  
Santa Filomena, cheia de abundantes graças desde o berço.  
Santa Filomena, fiel imitadora de Maria  
Santa Filomena, modelo das virgens  
Santa Filomena, templo da perfeita humildade  
Santa Filomena, abrasada no zelo da glória de Deus 
Santa Filomena, exemplo de força e perseverança  
Santa Filomena, espelho das mais heróicas virtudes  
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Oração:  Ó Gloriosa Virgem e Mártir, Santa Filomena, que do Céu onde 
reinais, Vos comprazeis em fazer cair sobre a terra benefícios sem 
conta, eis-me aqui prostrado a Vossos pés, para implorar-Vos socorro 
para minhas necessidades que tanto me afligem. Vós que sois tão 
poderosa junto a Jesus, como provam os inumeráveis prodígios que se 
operam por toda a parte onde sois invocada e honrada. Alegro-me ao 
ver-Vos tão grande, tão pura, tão santa, tão gloriosamente 
recompensada no Céu e na terra. Atraído por Vossos exemplos à 
prática de sólidas virtudes, e cheio de esperança, à vista das 
recompensas concedidas aos Vossos merecimentos, eu me proponho 
de Vos imitar, pela fuga do pecado e pelo perfeito cumprimento dos 
Mandamentos do Senhor. Ajudai-me, pois, ó grande e poderosa 
Santinha, nesta hora tão angustiante em que me encontro, 
ALCANÇANDO-ME A  GRAÇA PEDIDA,  e sobretudo uma pureza 
inviolável, uma fortaleza capaz de resistir a todas as tentações, uma 
generosidade que não recuse a Deus nenhum sacrifício, e um amor 
forte como a morte pela fé em Jesus Cristo, uma grande devoção e 
Amor a Maria Santíssima e ao Santo Padre, e ainda a graça de viver 
santamente a fé, para um dia estar Convosco no Céu, para toda a 
Eternidade. Assim seja. 
 
“Ó DOCE SANTA FILOMENA , Virgem pequena, Virgem pequena.  
Ó vem juntinho de nós, juntinho de nós, ao Pai inte rceder!”  
1 - Tua vida entregaste, ao teu Jesus, ao teu Jesus;                                    
e multidão converteste, para Jesus, para Jesus.                                                                
2 - Querida Santa Filomena, a nossa Igreja, a nossa Igreja; 
imitar-te deseja, levando a Luz, levando a Luz.                                                        
3 - Renunciaste ao mundo, só por Amor, só por Amor; e o martírio 
aceitaste, dizendo não ao malfeitor, dizendo não ao malfeitor. 
 

No final: 
Ó Gloriosa Princesa da Corte Celestial, Santa Filomena, prostrado(a) 
diante de Vós, rememorando as Vossas virtudes e prodígios, minha 
alma engrandece ao Senhor que operou em Vós tamanha maravilha de 
santidade. Querida protetora, vinde em meu auxílio, para conduzir-me 
pelos caminhos da virtude, para ser minha fortaleza em face do inimigo 
infernal, para me trazer do Coração de Jesus a riqueza dos auxílios 
divinos que são, pra este(a) devoto(a), a saúde, a Paz do coração, a 
solução de minhas dificuldades, o bem-estar de minha família e o 
consolo em toda tribulação.  
Milagrosa Santa Filomena, em Vós confio!  Amém.                                                                                                                                                                                                      
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249 - OFÍCIO DA IMACULADA CONCEIÇÃO 
 
Oração:  Abri, Senhora, a minha boca, para louvar o Vosso Santo nome; 
purificai o meu coração de todos os maus pensamentos, iluminai-me o 
entendimento, inflamai-me a vontade, para que eu possa rezar este 
Vosso Ofício, com atenção e devoção, e mereça ser ouvido na 
presença do Vosso Filho e alcançar a Vossa Santa Bênção pelo Amor 
do mesmo Jesus Cristo, com quem viveis e reinais para todo o sempre. 
Assim seja 
 
MATINAS  
Deus Vos salve, Virgem, Filha de Deus Pai!  
Deus Vos salve, Virgem, Mãe de Deus Filho! 
Deus Vos salve, Virgem, Esposa do Divino Espírito Santo!  
Deus Vos salve, Virgem, Templo e Sacrário da Santíssima Trindade!                     
 
Agora, lábios meus, dizei e anunciai os grandes lou vores da 
Virgem Mãe de Deus.  Sede em meu favor, Virgem Sobe rana, livrai-
me do inimigo, com o Vosso Valor. Glória seja ao Pa i e ao Filho e 
ao Amor também, que é um só Deus em Pessoas Três, a gora e 
sempre, e sem fim. Amém  
 
1º Hino:  Deus Vos salve, Virgem, Senhora do mundo, Rainha dos céus 
e das virgens, virgem. Estrela da manhã, Deus Vos salve, cheia da 
graça divina, formosa e louçã. Dai pressa, Senhora, em favor do mundo, 
pois Vos reconhece como defensora. Deus Vos nomeou desde toda a 
eternidade para a Mãe do Verbo, com o qual criou: Terra, mar e Céus, e 
Vos escolheu, quando Adão pecou, por Esposa de Deus. Deus Vos 
escolheu, e já muito antes em seu Tabernáculo morada Lhe deu. Ouvi, 
Mãe de Deus, minha oração. Toquem Vosso peito os clamores meus!  
 
Oração : Santa Maria, Rainha dos céus, Mãe de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem 
desprezais: ponde, Senhora, em mim os olhos de Vossa Piedade, e 
alcançai-me de Vosso Amado Filho o perdão de todos os meus 
pecados, para que eu, que agora venero com devoção a Vossa Santa e 
Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-
aventurança, pelos merecimentos de Vosso Benditíssimo Filho, Jesus 
Cristo, Nosso Senhor, que, com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina 
para sempre. Amém     
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PRIMA: Sede em meu favor, Virgem Soberana, livrai-me do in imigo, 
com o Vosso Valor. Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Amor 
também, que é um só Deus em Pessoas Três, agora e s empre, e 
sem fim. Amém  
 
2º Hino : Deus Vos salve, mesa para Deus ornada, coluna sagrada, de 
grande firmeza. Casa dedicada a Deus sempiterno, sempre preservada 
Virgem do pecado. Antes que nascida, fostes, Virgem Santa, no ventre 
ditoso de Ana concebida. Sois Mãe criadora dos mortais viventes. Sois 
dos Santos porta, dos Anjos Senhora. Sois forte esquadrão contra o 
inimigo, estrela de Jacó, refúgio do cristão. A Virgem, A criou Deus no 
Espírito Santo, e todas as Suas obras, com Ela as ornou. Ouvi, Mãe de 
Deus, minha oração. Toquem Vosso peito os clamores meus.  
 
Oração : Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem 
desprezais: ponde, Senhora, em mim os olhos de Vossa Piedade, e 
alcançai-me de Vosso amado Filho o perdão de todos os meus 
pecados, para que eu, que agora venero com devoção a Vossa Santa e 
Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-
aventurança, pelos merecimentos de Vosso Benditíssimo Filho, Jesus 
Cristo, Nosso Senhor, que, com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina 
para sempre. Amém    
  
TERÇA: Sede em meu favor, Virgem Soberana, livrai-me do in imigo, 
com o Vosso Valor. Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Amor 
também, que é um só Deus em Pessoas Três, agora e s empre, e 
sem fim. Amém  
 

3º Hino :Deus Vos salve, trono do grão Salomão, arca do Concerto, velo 
de Gedeão. Íris do céu clara, sarça da visão, favo de Sansão, 
florescente Vara, A qual escolheu para ser Mãe Sua, e de Vós nasceu o 
Filho de Deus. Assim Vos preservou da culpa original, de nenhum 
pecado há em Vós sinal. Vós, que habitais lá nessas alturas, e tendes 
Vosso Trono sobre as nuvens puras. Ouvi, Mãe de Deus, minha oração. 
Toquem Vosso peito os clamores meus.   
 

Oração : Santa Maria, Rainha dos céus.... 
 

SEXTA: Sede em meu favor, Virgem Soberana, livrai-me do in imigo, 
com o Vosso Valor. Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Amor 
também, que é um só Deus em Pessoas Três, agora e s empre, e 
sem fim. Amém  
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257 - CENÁCULO DE SANTA FILOMENA  
 

Vinde, Espírito Santo , enchei os corações dos Vossos fiéis e acendei 
neles o fogo do Vosso Amor. Enviai, Senhor, o Vosso Espírito, e tudo 
será criado. E renovareis a face da terra. Ó Deus que instruístes os 
corações dos Vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que 
apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e 
gozemos sempre da Sua consolação. Por Cristo Senhor Nosso. Amém 
 

Oração Inicial : Ó grande Santa Filomena, Gloriosa Virgem e Mártir, 
maravilhosa operária de nosso tempo, obtende para mim,  pureza de 
corpo e alma, pureza de coração e desejo, pureza de pensamento e 
afeição.  Pela Vossa paciência, sob multiplicados sofrimentos, obtende 
para mim uma aceitação submissa de todas as aflições que Deus 
permita me enviar, e como escapastes miraculosamente ilesa das 
águas do Tibre, dentro do qual fostes lançada por ordem de vosso 
perseguidor, assim possa eu passar pelas águas da tribulação, sem a 
perda da minha alma. Em adição a estes favores, obtende para mim, ó 
fiel esposa de Jesus, a intenção particular que eu fervorosamente 
recomendo a Vós, neste momento ( fazer o pedido  )   
 

Ó Virgem pura e Santa Mártir, dignai-Vos lançar um olhar de piedade, 
do céu, sobre este(a) vosso(a) devoto (a) servo(a); confortai-me na 
aflição, assisti-me no perigo; acima de tudo, vinde em meu socorro na 
hora da morte. Protegei os interesses da Igreja de Deus, rogai pela Sua 
exaltação e prosperidade, pela extensão da fé, pelo Sumo Pontífice, 
pelo clero, pela perseverança dos justos, pela conversão dos 
pecadores, pelo refrigério das almas do Purgatório, especialmente 
aquelas mais necessitadas da nossa atenção.  Ó grande Santa, cujo 
triunfo nós celebramos sobre a terra, intercedei por mim, para que eu 
possa um dia contemplar a coroa de glória concedida a Vós no céu, e 
eternamente abençoar Aquele que tão liberalmente recompensa por 
toda a eternidade os sofrimentos sofridos por amor a Ele,  durante esta 
curta vida. Amém    Creio em Deus Pai... 
 

 

COROINHA ( 9x ) 
 

3 Pai Nosso - À Santíssima Trindade, por cuja Glória S.Filomena deu a vida 
13 Ave Maria - Em louvor dos 13 anos em que viveu na terra a Virgem Mártir 
Acrescentando a jaculatória: 
D - Santa Filomena, pelo sangue que derramastes por  Amor a 
Jesus Cristo!   R - ALCANÇAI-ME A GRAÇA QUE VOS PEÇ O!   
Glória ao Pai... 
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VINDE, DIVINO ESPÍRITO SANTO, vinde por meio da poderosíssima 
intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa amadíssima 
esposa. (3x) 
 

SANCTUS, SANCTUS, SANCTUS . Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt 
caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in 
nomine Domini.  Hosanna in excelsis. (3x) 
 

SANTO ANJO DO SENHOR , meu zeloso guardador, se a Ti me 
confiou a Piedade Divina, sempre me rege, me guarda, governa, 
ilumina. Amém. 
 

Ó MINHA SENHORA,  Ó Minha Mãe,  eu me ofereço todo a Vós, e em 
prova da minha devoção para Convosco, eu Vos consagro, neste dia, 
meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e inteiramente 
todo o meu ser. E por que assim sou Vosso, ó Incomparável Mãe, 
guardai-me, defendei-me como filho(a) e propriedade Vossa. Amém. 
 

SÃO MIGUEL ARCANJO , defendei-nos neste combate, sede nosso 
auxílio e proteção contra as maldades e as ciladas do demônio. 
Instante e humildemente Vos pedimos, que Deus sobre ele impere.        
E Vós, ó Príncipe da Milícia Celeste, por este poder divino, precipitai no 
inferno a satanás e aos outros espíritos malignos, que andam pelo 
mundo para perdição das almas. Amém 
 

A CRUZ SAGRADA  seja minha Luz, não seja o dragão o meu guia; 
retira-te, satanás, nunca me aconselhes coisas vãs; é mau o que  tu  
me ofereces; bebe tu mesmo o teu veneno. (3x) 
 

EIS AQUI A CRUZ DO SENHOR!   Fugi, potências inimigas!  
O Leão da tribo de Judá, a Raiz de Davi, venceu!  Aleluia! Aleluia! (3x) 
 

BENDITO E LOUVADO SEJAIS, Ó SENHOR,  porque sois bom, e 
eterna é a Vossa Misericórdia”  
 

BENDITO ÉS TU, SENHOR DEUS DO UNIVERSO, que tudo provê e 
não nos deixa faltar nada”   
                

SEJA FEITA, LOUVADA, ETERNAMENTE EXALTADA , a justíssima, 
altíssima e amabilíssima vontade de Deus Pai, em todas as coisas.  
 

ATO DE CONTRIÇÃO:  Ó meu Jesus, crucificado por minha culpa, 
estou muito arrependido de ter feito pecado, pois ofendi a Vós que sois 
tão bom, e mereci ser castigado neste mundo e no outro; mas perdoai-
me, Senhor, não quero mais pecar. Amém   
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4º Hino : Deus Vos salve, Virgem, da Trindade Templo, alegria dos 
Anjos, da pureza exemplo. Que alegrais os tristes, com Vossa 
Clemência. Horto de deleites, palma de paciência. Sois Terra bendita e 
sacerdotal. Sois da castidade símbolo Real.  Cidade do Altíssimo, porta 
oriental, sois a mesma Graça, Virgem singular. Qual lírio cheiroso, entre 
espinhas duras, tal sois Vós, Senhora, entre as criaturas.  Ouvi, Mãe de 
Deus, minha oração. Toquem Vosso peito os clamores meus.  
 

Oração : Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem 
desprezais: ponde, Senhora, em mim os olhos de Vossa Piedade, e 
alcançai-me de Vosso amado Filho o perdão de todos os meus 
pecados, para que eu, que agora venero com devoção a Vossa Santa e 
Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-
aventurança, pelos merecimentos de Vosso Benditíssimo Filho, Jesus 
Cristo, Nosso Senhor, que, com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina 
para sempre. Amém    
  

TERÇA: Sede em meu favor, Virgem Soberana, livrai-me do in imigo, 
com o Vosso Valor. Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Amor 
também, que é um só Deus em Pessoas Três, agora e s empre, e 
sem fim. Amém  
 

5º Hino:  Deus Vos salve, cidade, de torres guarnecida, de Davi, com 
armas bem fortalecida. De suma caridade sempre abrasada, do dragão 
a força foi por Vós prostrada. Ó mulher tão forte! ó invicta Judite! Vós 
que acalentastes o Sumo Davi. Do Egito o curador, de Raquel nasceu, 
do mundo o Salvador Maria no-Lo deu. Toda é formosa minha 
companheira, nela não há mácula da culpa primeira. Ouvi, Mãe de 
Deus, minha oração.  Toquem Vosso peito os clamores meus.      
Oração : Santa Maria, Rainha dos céus... 
 

VÉSPERAS: Sede em meu favor, Virgem Soberana, livrai-me do 
inimigo, com o Vosso Valor. Glória seja ao Pai e ao  Filho e ao Amor 
também, que é um só Deus em Pessoas Três, agora e s empre, e 
sem fim. Amém 
 

6º Hino : Deus Vos salve, relógio que, andando atrasado, serviu de Sinal 
ao Verbo Encarnado. Para que o homem suba às sumas alturas, desce 
Deus dos céus para as criaturas. Com os raios claros do Sol da Justiça, 
resplandece a Virgem, dando ao sol cobiça. Sois lírio formoso que 
cheiro respira, entre os espinhos. Da serpente a ira. Vós a quebrantais 
com o Vosso poder. Os cegos errados Vós alumiais. Fizestes nascer 
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Sol tão fecundo, e como com nuvens cobristes o mundo. Ouvi, Mãe de 
Deus, minha oração. Toquem Vosso peito os clamores meus.   
 

Oração : Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem 
desprezais: ponde, Senhora, em mim os olhos de Vossa Piedade, e 
alcançai-me de Vosso amado Filho o perdão de todos os meus 
pecados, para que eu, que agora venero com devoção a Vossa Santa e 
Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-
aventurança, pelos merecimentos de Vosso Benditíssimo Filho, Jesus 
Cristo, Nosso Senhor, que, com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina 
para sempre. Amém    
     

COMPLETAS: Rogai a Deus, Vós, Virgem, nos converta, que a sua 
ira se aparte de nós. Sede em meu favor, Virgem Sob erana, livrai-
me do inimigo, com o Vosso Valor. Glória seja ao Pa i e ao Filho e 
ao Amor também, que é um só Deus em Pessoas Três, a gora e 
sempre, e sem fim. Amém.  
 

7º Hino:  Deus Vos salve, Virgem, Mãe Imaculada, Rainha de 
Clemência, de estrelas coroada.  Vós sobre os Anjos sois purificada. De 
Deus, à mão direita, estais de ouro ornada. Por Vós, Mãe da Graça, 
mereçamos ver a Deus nas alturas, com todo o prazer.  Pois sois 
esperança dos pobres errantes e seguro Porto dos navegantes. Estrela 
do mar e saúde certa, e porta que estais para o Céu aberta. É óleo 
derramado, Virgem, Vosso nome, e os Vossos servos Vos hão sempre 
amado. Ouvi, Mãe de Deus, minha oração. Toquem Vosso peito os 
clamores meus.   
 

Oração : Santa Maria, Rainha dos céus...... 
 

Oferecimento: Humildes oferecemos a Vós, Virgem Pia, estas orações, 
para que, em Vossa Guia, vades Vós adiante e, na agonia, Vós nos 
animeis, ó Doce Maria. Amém!   Salve-Rainha...     
 

Oração Final:  Suplicantes Vos rogamos, Senhor Deus, que concedais 
a Vossos servos lograr perpétua saúde do corpo e da alma e que, pela 
intercessão gloriosa da Bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos 
livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria.  
Por Cristo Nosso Senhor. Amém      
 

Lembrai-Vos ó Puríssima Virgem Maria... nº 39 na página 31 
Ladainha de Nossa Senhora... nº 108 na página 60 
Eu Vos saúdo ò Maria... nº 104 na página 56 
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XXII – CENÁCULOS DE ORAÇÃO  
 

256 – INTENÇÕES E PREPARAÇÃO 
 

 Pelo sinal da Santa Cruz, 

 Livre-nos Deus Nosso Senhor, 

 Dos nossos inimigos.  
 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém 

 
A Paz de Jesus e o Amor de Maria!   
Com muito amor, vamos rezar juntos neste cenáculo, a convite de 
nossa Mãezinha do Céu, e vamos unir o nosso amor e também os 
nossos sacrifícios, ao Amor de Jesus e de Maria, pelas nossas 
Comunidades de Vida e Oração, pelas Santas Almas do Purgatório e da 
Mansão Pagã, pelos pecadores, pelas vocações sacerdotais e 
religiosas e pela libertação das nossas comunidades, invocando a graça 
e a Misericórdia de Deus. 
 
Pedimos pelo Papa ...... pelo Bispo..... pelo Padre ...... e por todos os 
Bispos, Cardeais, Sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas, 
consagrados e vocacionados do mundo todo.  
Queremos pedir a presença de Jesus, de nossa Mãezinha, de São 
José, dos Arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, do Santo Pe. Pio, de São 
João Paulo II, dos Santos Anjos e dos Santos do Céu, dos nossos 
familiares falecidos e das Benditas Almas do Purgatório, que nos 
acompanhem em nossas orações e louvores, a fim de que sejam 
agradáveis ao nosso Pai Celeste.  
 
Oferecemos também todos os nossos sofrimentos, passados, 
presentes e futuros, para a salvação da humanidade. Rezamos também 
pela vinda do Espírito Santo sobre as pessoas batizadas. De modo 
especial, queremos agradecer e louvar a Deus, por ter suscitado o 
Movimento Salvai Almas, e por nos ter chamado para fazermos parte 
deste Seu imenso Plano de Amor. 
 
Rezemos ainda pelo Movimento Cidadãos do Infinito e pela graça 
da perseverança final. Que Jesus, o Eterno Sacerdote, receba nossos 
louvores, os envolva com o Seu Amor e os entregue ao Pai Eterno. Que 
o amor de Jesus e de Maria nos una sempre mais como Comunidade 
de Vida e Oração. Assim Seja. 
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X ESTAÇÃO: Jesus é despojado de suas vestes 
Senhor, aceito todos os despojamentos da vida terrestre, a fim de que, 
purificado das impurezas antigas, eu Vos ame e Vos sirva com um 
coração novo. 
 

XI ESTAÇÃO: Jesus é pregado na Cruz 
Senhor, aceito os instrumentos de minha imolação, a fim de que, 
pregado Convosco sobre a Cruz, eu permaneça para sempre em Vosso 
Amor. 
 

XII ESTAÇÃO: Jesus morre na Cruz 
Senhor, aceito o sacrifício, e quero tornar-me obediente até a morte, a 
fim de que, doravante não seja eu que viva, mas Vós que vivais em mim 
 

XIII ESTAÇÃO: Jesus é entregue à Sua Mãe 
Senhor, concedei-me o Dom da perseverança, a fim de que nunca me 
desencoraje e que eu não abandone a Cruz, senão quando ela tiver 
produzido seu fruto de santificação. 
 

XIV ESTAÇÃO: Jesus é colocado no túmulo 
Senhor, eu me cubro Convosco no Mistério da Vossa morte, a fim de 
que minha vida permaneça escondida em Vós, até o dia em que ela 
aparecer Convosco na Glória eterna. 
 
XV ESTAÇÃO – A Ressurreição de Jesus 
Rainha do céu, alegrai-Vos.  R - Aleluia!   
Porque Aquele que merecestes trazer em Vosso Puríssimo Seio. R - Aleluia!  
Ressuscitou como disse.      R - Aleluia!  
Rogai por nós a Deus.          R - Aleluia!  
Alegrai-Vos e exultai, Virgem Maria.                   R - Aleluia!  
Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente. R - Aleluia! 
 

Oração: Pai Celeste, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
aumentai minha fé, dilatai minha esperança, inflamai meu amor e 
derramai em minha alma, com a unção de Vossa Divina caridade, todos 
os sentimentos que animavam o próprio Jesus, a fim de que, fiel à 
minha vocação, eu ame o que Ele amou, pense o que Ele pensou, e 
deseje o que Ele desejou, que minha vontade esteja unida à Sua, e que 
eu viva, morra e suba com Ele até a Sion do Céu. Amém 
 
(Pai Nosso e Ave-Maria, Glória na intenção do Sumo Pontífice, para se 

lucrarem as indulgências). 
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250 - OFÍCIO DO GLORIOSO SÃO JOSÉ 
 

Matinas:  Abrirei meus lábios, Senhor, dirá a minha boca o Vosso 
louvor. Sede em meu favor, Deus Onipotente, em me socorrer sede 
diligente. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também, que é um só 
Deus em Pessoas Três. Agora e sempre e sem fim. Amém  
 

1º Hino:  Da estirpe nobre de Davi, gerado José, de Jesus Pai muito 
amado é, da Sagrada Virgem por esposo aceito, para seu amparo foi 
dos Céus eleito. Deus formara o justo José tão brilhante, à Esposa 
Virgem todo semelhante, outro não se achou melhor preparado, digno 
de estreitar o Verbo Encarnado. Nesse matrimônio tudo é virginal. Fiel, 
maravilhoso, nunca teve igual. José foi sombra do bom Pai do Céu, foi 
a imagem viva do Filho de Deus. Os Santos Patriarcas altamente 
honraste, pois o Pão da Vida com amor guardaste, Santo poderoso, os 
devotos Teus, pede ao Cristo amado guie-nos lá dos Céus. 
 

Oração:  Humildemente Vos pedimos, Senhor, nos concedais sermos 
ajudados pelos merecimentos do Puríssimo Esposo da Virgem, Vossa 
Mãe, para que aquilo que nossas poucas forças não alcançam, nos 
seja obtido por Sua intercessão. Ó Vós que viveis e reinais com o Pai e 
o Espírito Santo para sempre. Amém  
 

Prima:  Sede em meu favor, Deus Onipotente, em me socorrer sede 
diligente. Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Amor também, que é um só 
Deus em Pessoas Três. Agora e sempre e sem fim. Amém. 
 

2º Hino:  Qual rio que se une a outro mais fulgente, tal  viveste unido à 
Virgem contente. Eram lírios cândidos Vossas Almas Puras, na alegria 
unidos e nas amarguras. Aos sinais primeiros do fruto sagrado, 
invocaste a Deus Supremo e turbado: Meu Deus, por ventura, tanto 
Vos agrada para Mãe do Verbo minha Esposa Amada? Por ventura o 
Verbo de Deus quer nascer em meu teto e humilde filho parecer? Não, 
eu não sou digno, ah! Senhor do Céu, que Vós habiteis na minha casa. 
Quem sou eu? Os Santos Patriarcas altamente honraste, pois o Pão da 
Vida com amor guardaste, Santo poderoso, os devotos Teus, pede ao 
Cristo amado guie-nos lá dos céus.      
  

Oração:  Humildemente Vos pedimos.... 
 

Terça:  Sede em meu favor, Deus Onipotente, em me socorrer sede 
diligente. Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Amor também, que é um só 
Deus em pessoas Três. Agora e sempre e sem fim. Amém  
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3º Hino : Justo, não criminas a Esposa fiel, nem ousas fugir. Instante 
cruel, o Filho de Deus tem em Nazaré, quem mais digno seja que o 
pobre José! Para longe irei, onde ocultamente separar-me possa, 
respeitosamente. E o Anjo do Senhor, em tanta agonia, veio anunciar-
Lhe a grande alegria. Fala o Anjo Santo: Que fazes, José? O que nela 
vês Tu, do Espírito Santo é!  Sê o testemunho e guarda do pudor, da 
Virgem Bendita a quem tens amor. Os Santos Patriarcas altamente 
honraste, pois o Pão da Vida com amor guardaste, Santo poderoso, os 
devotos Teus, pede ao Cristo amado guie-nos lá dos Céus.                  
 

Oração : Humildemente Vos pedimos, Senhor, nos concedais sermos 
ajudados pelos merecimentos do Puríssimo Esposo da Virgem, Vossa 
Mãe, para que aquilo que nossas poucas forças não alcançam, nos 
seja obtido por Sua intercessão. Ó Vós que viveis e reinais com o Pai e 
o Espírito Santo para sempre. Amém 
 

Sexta: Sede em meu favor, Deus Onipotente, em me socorrer sede 
diligente. Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Amor também, que é um só 
Deus em Pessoas Três. Agora e sempre e sem fim. Amém  

4º Hino : Tua casa é santa, pousa na justiça, seu teto se adorna da flor 
mais castiça! A dura jornada chega a Belém, para onde os Magos de 
mui longe vêm. Aí num presépio nasce o Deus Menino, os Teus braços 
formam o Trono Divino, em Teu Manto envolves o Filho de Deus, 
resguardas do frio o Rei dos Judeus. Em palhinhas fofas, deitas esse 
infante, e a Teu coração O achegas, amante. Os anjos do Céu cantam 
lá na gruta, vendo junto ao berço a José de escuta. Os Santos 
Patriarcas altamente honraste, pois o Pão da Vida com amor 
guardaste, Santo poderoso, os devotos Teus, pede ao Cristo amado 
guie-nos lá dos Céus.  
 

Oração : Humildemente Vos pedimos, Senhor.... 
 

Noa: Sede em meu favor, Deus Onipotente, em me socorrer sede 
diligente. Glória seja ao Pai e ao Filho e ao amor também, que é um só 
Deus em Pessoas Três. Agora e sempre e sem fim. Amém  

5º Hino : Eis que o mau Herodes, por medo e vingança, milhares de 
inocentes votou à matança. Sobre os berços voam guerreiros ladinos, e 
o sangue derramam de tantos meninos. Era noite alta, e José dormia. 
Quando o acordou luz igual ao dia. “Eita, foge logo”, diz-lhe o 
mensageiro: “Leva o Filho e a Mãe para o estrangeiro.” “Querem 
envolver nesse morticínio o Menino Deus do teu patrocínio”. E assim 
avisado pelo Anjo Bendito, com Cristo e a Virgem foge para o Egito.  
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255 - VIA SACRA MENOR PELOS JUDEUS 
 

I ESTAÇÃO: Jesus é condenado à morte 
Senhor, aceito, a Vosso exemplo, a sentença de morte e renuncio à 
minha própria vida, ao amor do mundo e a mim mesmo, a fim de viver 
somente a vida em Vós, Convosco e por Vós. 
D - Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo e Vos bendizemos, 
R - Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 
 

II ESTAÇÃO: Jesus carrega a Cruz: Senhor, aceito os sofrimentos que 
me ajudarão a imolar meu amor próprio e minha vida natural. E os uno 
aos Vossos, para torná-los meritórios e santificadores. 
 

III ESTAÇÃO: Jesus cai pela primeira vez: Senhor, eu aceito as 
humilhações que diminuem as exaltações do orgulho e da vaidade, a 
fim de que, a Vosso exemplo, me torne doce e humilde de coração. 
 

IV ESTAÇÃO: Jesus encontra Sua Santa Mãe: Senhor, aceito as 
separações e rompimentos dos laços da natureza, para Vos seguir nos 
entraves da Via Dolorosa e me juntar a Maria na eternidade.  
 

V ESTAÇÃO: Simão Cireneu ajuda Jesus a levar a Cruz  
Aceito, Senhor, minha parte nas mortificações da Cruz, a fim de 
participar também de Vossas alegrias e de Vossas mortificações. 
 

VI ESTAÇÃO: Uma mulher de Israel enxuga o Rosto de Jesus 
Aceito, Senhor, com Santa Verônica, as penas, as fadigas e os suores, 
a fim de reproduzir a imagem de Vossa santidade, em todos os atos de 
minha vida. 
 

VII ESTAÇÃO: Jesus cai pela segunda vez 
Senhor, aceito as falhas de minha natureza enferma, a fim de que a 
Graça do alto brote no íntimo de minha fraqueza. 
 

VIII ESTAÇÃO: Jesus consola as filhas de Jerusalém 
Aceito, ó meu Deus, a santa missão que dais aos Padres de Sion, a fim 
de rezar, trabalhar e sofrer como Vós pela salvação das almas. 
 

IX ESTAÇÃO: Jesus cai pela terceira vez 
Senhor, se as provações continuam, se as tribulações se multiplicam, 
dignai-Vos também aumentar minha paciência, a fim de que eu 
conserve minha alma em Paz. 
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DÉCIMA QUINTA ESTAÇÃO:  
A ressurreição do Senhor.  
D - Rainha do céu, alegrai-Vos.  R – Aleluia!  
D - Porque Aquele que merecestes trazer em Vosso Puríssimo Seio.  
R – Aleluia!  
D - Ressuscitou como disse. R – Aleluia!  
D - Rogai por nós a Deus.  R – Aleluia!   
D - Alegrai-Vos e exultai, ó Virgem Maria. T – Aleluia!   
D - Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente. T– Aleluia!  
D - Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo!  
R - Como era no princípio,m agora e sempre. Amém!   
D - Tende piedade de nós, Senhor!   
R - Tende piedade de nós.  
D - As almas dos fiéis judeus, pela Misericórdia de Deus,  
R - Descansem em paz. Amém!  
 
OREMOS: Ó Deus, que, pela Ressurreição do Vosso Filho Nosso 
Senhor Jesus Cristo, Vos dignastes alegrar o mundo: nós Vos pedimos 
que, por Sua Mãe, a Virgem Maria, tenhamos a alegria da Vida Eterna.   
Pelo mesmo Cristo Senhor Nsso. Amém  
 
ORAÇÃO FINAL : Pai Celeste, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
aumentai minha fé, dilatai minha esperança, inflamai meu amor e 
derramai em minha alma, com a unção de Vossa divina caridade, todos 
os sentimentos que animavam o próprio Jesus, a fim de que, fiel à 
minha vocação, eu ame o que Ele amou, pense o que Ele pensou, e 
deseje o que Ele desejou; que minha vontade esteja unida à Sua, e que 
eu viva, morra e suba com Ele até a Sion do Céu. Amém 
 
Oração a Jesus Crucificado: 
Eis-me aqui, bom e dulcíssimo Jesus! De joelhos me prostro em Vossa 
presença, e Vos suplico com todo o fervor de minha alma que Vos 
digneis gravar no meu coração os mais vivos sentimentos de fé, 
esperança e caridade, verdadeiro arrependimento de meus pecados e 
firme propósito de emenda, enquanto vou considerando, com vivo afeto 
e dor, as Vossas cinco chagas, tendo diante dos olhos aquilo que o 
profeta Davi já Vos fazia dizer, ó bom Jesus: transpassaram minhas 
mãos e meus pés e contaram todos os meus ossos. (Salmo 21,17) 
 
(Pai Nosso e Ave-Maria, Glória na intenção do Sumo Pontífice, para se 
lucrarem as indulgências). 
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Os Santos Patriarcas altamente honraste, pois o Pão da Vida com amor 
guardaste, Santo poderoso, os devotos Teus, pede ao Cristo amado 
guie-nos lá dos Céus. 

Oração : Humildemente Vos pedimos, Senhor.... 

Vésperas: Sede em meu favor, Deus Onipotente, em me socorrer sede 
diligente. Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Amor também que é um só 
Deus em Pessoas Três. Agora e sempre e sem fim. Amém  

6º Hino: Morto o rei tirano, sabendo o sucesso, logo à Galiléia  estás de 
regresso. Com Jesus Menino e a Virgem Sagrada lá em Nazaré, fixaste  
morada. E todos diziam ser Jesus o herdeiro, Filho de José, hábil 
carpinteiro. Nas mãos de Jesus pôs a plaina, a serra, pois não quis que, 
em ócio, vivesse na terra. E o que construíra o orbe setenário, derramou 
suores qual um operário. Foste assim José mestre carpinteiro, dentre os 
aprendizes Jesus foi o primeiro. Os Santos Patriarcas altamente 
honraste, pois o Pão da Vida com amor guardaste, Santo poderoso, os 
devotos Teus, pede ao Cristo amado guie-nos lá dos Céus. 

Oração : Humildemente Vos pedimos, Senhor.... 

Completas:  Converta-nos Deus, nossa salvação, e de nós se afaste 
sua maldição. Sede em meu favor, Deus Onipotente, em me socorrer 
sede diligente. Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Amor também, que é 
um só Deus em Pessoas Três. Agora e sempre e sem fim. Amém. 

7º Hino:  Ó Santo ditoso, que hás merecido por Jesus e a Virgem seres 
assistido. Guarda Teus devotos quando agonizantes, e da Eterna Glória 
faz participantes. Deus Te fez Patrono da Igreja Universal, fez-Te o 
mordomo da Casa Eternal. Ide a José, diz Deus a toda hora, e o que ele 
disser fazei sem demora. És mestre perfeito, modelo ideal, da união 
com Deus na vida espiritual. Foste varão justo e a ninguém iludes, 
porque possuíste todas as virtudes. Os Santos Patriarcas altamente 
honraste, pois o Pão da Vida com amor guardaste, Santo poderoso, os 
devotos Teus, pede ao Cristo amado guie-nos lá dos Céus. 

Oração : Humildemente Vos pedimos, Senhor...... 

Oferecimento:  Eis a humilde prenda que hoje ofertamos; esse ofício 
parvo que por Ti cantamos. Tu, que o Pão guardaste para o fraco e o 
forte, dá que a ninguém falte na hora da morte. Amém!  
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251 - OFÍCIO DAS ALMAS 
 
MATINAS  
Abrirei meus lábios, em tristes assuntos, para sufr agar os fiéis 
defuntos. Sede em meu favor, Salvador do mundo, e d as almas 
santas, do lago profundo, nós Vos pedimos pronta sa lvação, 
preferindo aquelas da nossa intenção. Para que por Vós, Jesus 
Sumo Bem, elas já descansem, para sempre. Amém. 
 
1º Hino: Deus Vos salve, Cristo, em Vossa Paixão, Redentor das almas 
dos filhos de Adão. Por tal benefício, público e notório, socorrei as 
almas lá do Purgatório. Não entreis com elas, Senhor, em juízo, para 
que não tenham total prejuízo; porque, na presença do Crucificado, 
nenhum dos viventes é justificado. Pelo Sacrifício da Sagrada Missa, 
não useis com elas da Vossa Justiça. Com as tristes almas, meu 
Senhor, usai, das Misericórdias, de Deus Vosso Pai. Vós sois o 
Cordeiro todo ensangüentado, para o bem das almas, tão sacrificado. 
Supra Vosso Sangue, Precioso e Santo, o dever das almas, que 
padecem tanto. 
 
Peçamos a Deus, a Eterna Luz, para os que já dormem  em Cristo 
Jesus. Ouvi, meu bom Deus, o deprecatório, em favor  das almas, lá 
do Purgatório.  Pai Nosso e Ave Maria... 
 
Oremos:  Onipotente e Misericordioso Deus e Senhor Nosso, supremo 
dominador dos vivos e dos mortos, pelos méritos infinitos do Vosso 
Unigênito Filho, e também pelos merecimentos da sempre Virgem 
Maria, Sua Mãe, e por todos os merecimentos dos bem-aventurados, 
concedei propício o perdão das penas que merecem as almas dos fiéis 
defuntos, pelas quais fazemos estas preces, para que, livres do 
Purgatório, possam gozar da Eterna Glória, por todos os séculos dos 
séculos.   
Assim seja 
 
PRIMA 
Sede em meu favor, Salvador do mundo, e das almas s antas, do 
lago profundo, nós Vos pedimos pronta salvação, pre ferindo 
aquelas da nossa intenção. Para que por Vós, Jesus Sumo Bem, 
elas já descansem, para sempre. Amém. 
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R - Como era no princípio, agora e sempre. Amém!   
D - Tende piedade de nós, Senhor!   
R - Tende piedade de nós.  
D - As almas dos fiéis judeus, pela Misericórdia de Deus,  
R - Descansem em paz. Amém!  
 
DÉCIMA TERCEIRA ESTAÇÃO :  
O corpo de Jesus Cristo é descido da cruz  
D - A cruz é um instrumento de imolação.  É por isso que Jesus Cristo 
não quis descer, antes de Sua morte.  Grande exemplo de 
perseverança em meio aos mais dolorosos sofrimentos!  Se eu quiser 
me santificar, não é preciso que eu seja crucificado, mas que a Cruz 
imole tudo aquilo que deve morrer em mim. Nós Vos adoramos, Senhor 
Jesus Cristo, e Vos bendizemos.  
R - Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo .  
D - Minha consolação é pensar em Maria, e esperar que, ao sair deste 
mundo, eu seja recebido em Seus braços. Glória ao Pai e ao Filho e ao 
Espírito Santo!   
R - Como era no princípio, agora e sempre. Amém!   
D - Tende piedade de nós, Senhor!   
R - Tende piedade de nós.  
D - As almas dos fiéis judeus, pela Misericórdia de Deus,  
R - Descansem em paz. Amém!  
 
DÉCIMA QUARTA ESTAÇÃO :  
Jesus é colocado no sepulcro.  
D - Eu me junto aos discípulos que rodeiam Vosso Sepulcro.  Quem me 
dará o incenso e os perfumes?  Eu os comprarei ao preço de sacrifícios 
que Vós mesmo me pedireis. Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, 
e Vos bendizemos.  
R - Porque pela Vossa Santa Cruz, remistes o mundo .  
D - Dai-me, ó Salvador amado, a unção da oração. Que este Bálsamo 
Vivificante corra abundante de meu coração; que eu pague Amor com 
Amor, e que eu corresponda com uma eterna fidelidade às Vossas 
Misericórdias Eternas. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo!   
R - Como era no princípio, agora e sempre. Amém!   
D - Tende piedade de nós, Senhor!   
R - Tende piedade de nós.  
D - As almas dos fiéis judeus, pela Misericórdia de Deus,  
R - Descansem em paz. Amém!  
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DÉCIMA ESTAÇÃO : Jesus é despojado de Suas vestes.   
D - O Salvador do mundo, que quer ser o nosso modelo, aceita, todos 
os sofrimentos, todas as ignomínias.  Ele nos ensina a nos despojarmos 
de nossa natureza viciada, para nos desamarrar dos elementos carnais 
e terrenos. Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos.  
R - Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo .  
D - Por minha vez, devo me submeter às condições de uma purificação 
profunda. Quero me dispor ao despojamento do ultimo dia, matando em 
mim tudo que me impede de me unir a Deus.  Senhor, dai-me a 
vontade, a coragem e a força que me faltam.  
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo!   
R - Como era no princípio, agora e sempre. Amém!   
D - Tende piedade de nós, Senhor!  R - Tende piedade de nós.  
D - As almas dos fiéis judeus, pela Misericórdia de Deus,  
R - Descansem em paz. Amém!  
 
DÉCIMA PRIMEIRA ESTAÇÃO: Jesus é pregado na Cruz.   
D - Não é suficiente que a Vítima expire sobre a Cruz; é preciso que 
Seus membros sejam pregados.  Eu sou um desses membros, porque 
Vos pertenço, ó bom Jesus; eu não quero viver senão a Vossa Vida. 
Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos.  
R - Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo .  
D - Uno minha vontade à Vossa Vontade, meus pensamentos aos 
Vossos pensamentos, minhas dores às Vossas dores.  Que eu esteja 
atado de tal modo, que nada possa me separar de Vós. Glória ao Pai e 
ao Filho e ao Espírito Santo!   
R - Como era no princípio, agora e sempre. Amém!   
D - Tende piedade de nós, Senhor!  R - Tende piedade de nós.  
D - As almas dos fiéis judeus, pela Misericórdia de Deus,  
R - Descansem em paz. Amém!  
 
DÉCIMA SEGUNDA ESTAÇÃO : Jesus morre na Cruz.   
D - O Amor Infinito de Jesus sofre com a ingratidão dos homens.  Mas o 
Amor triunfa.  O último grito do Salvador promulgou a Misericórdia, o 
Perdão e a Salvação Eterna. Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, 
e Vos bendizemos.  
R - Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo .  
D - Que farei eu, para me tornar digno desta abundante Redenção?  
Guardarei em meu coração as Palavras do Evangelho. Suportarei com 
fidelidade as provas da vida, caminhando até o fim, na via da 
obediência e do amor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo!   
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2º Hino: Deus Vos salve, ó Excelso Senhor compassivo, das almas que 
penam, entre tal fogo vivo. Segundo batismo lhes dai, Senhor, batismo 
de fogo purificador. Como em Babilônia, os três inocentes só de Vós se 
lembram, nas chamas ardentes. Só a Vossa clemência as pode remir, 
do fogo que arde, sem as consumir. Fogo que formastes, com tais 
predicados, para expiação dos nossos pecados. Muito mais ativo, que o 
calor do sol, pior que uma frágua, que um vivo crisol. Supra o Vosso 
Sangue, que é tão meritório, o dever das almas, lá do Purgatório. 
Aplacai das chamas, também o calor, daquele tremendo fogo expiador. 
 
Peçamos a Deus, a Eterna Luz, para os que já dormem  em Cristo 
Jesus. Ouvi, meu bom Deus, o deprecatório em favor das almas, lá 
do Purgatório.  Pai Nosso e Ave Maria... 
 
Oremos:  Onipotente e Misericordioso Deus e Senhor Nosso, supremo 
dominador dos vivos e dos mortos, pelos méritos infinitos do Vosso 
Unigênito Filho, e também pelos merecimentos da sempre Virgem 
Maria, Sua Mãe, e por todos os merecimentos dos bem-aventurados, 
concedei propício o perdão das penas que merecem as almas dos fiéis 
defuntos, pelas quais fazemos estas preces, para que, livres do 
Purgatório, possam gozar da Eterna Glória, por todos os séculos dos 
séculos. Assim seja 
 
TÉRCIA: Sede em meu favor, Salvador do mundo, e das almas 
santas, do lago profundo, nós Vos pedimos pronta sa lvação, 
preferindo aquelas da nossa intenção. Para que por Vós, Jesus 
Sumo Bem, elas já descansem, para sempre. Amém. 
 
3º Hino 
Deus Vos salve, Pai de Misericórdia, onde resplandece a Paz e a 
concórdia. Por tal excelência, que em Vós adoramos, socorrei as almas, 
por quem suplicamos. Tão aferrolhadas, como Manassés, mover lá não 
podem, nem mãos e nem pés. Privadas de verem ao grande Adonai, 
seu Eterno Rei, seu Divino Pai. Mais penalizadas do que Absalão, por já 
não gozarem de Deus a visão. Como o Santo Jó, tão amargamente, 
lágrimas derramaram, para Deus somente. Qual o Rei Profeta, seus 
olhos aflitos estão já enfermos, por falta de espírito. Médico divino, só 
Vossa Virtude pode dar às almas eterna saúde. 
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Peçamos a Deus, a Eterna Luz, para os que já dormem  em Cristo 
Jesus. Ouvi, meu bom Deus, o deprecatório em favor das almas, lá 
do Purgatório.  Pai Nosso e Ave Maria... 
 

Oremos:  Onipotente e Misericordioso Deus e Senhor Nosso, supremo 
dominador dos vivos e dos mortos, pelos méritos infinitos do Vosso 
Unigênito Filho, e também pelos merecimentos da sempre Virgem 
Maria, Sua Mãe, e por todos os merecimentos dos bem-aventurados, 
concedei propício o perdão das penas que merecem as almas dos fiéis 
defuntos, pelas quais fazemos estas preces, para que, livres do 
Purgatório, possam gozar da Eterna Glória, por todos os séculos dos 
séculos. Assim seja 
 

SEXTA 
Sede em meu favor, Salvador do mundo, e das almas s antas, do 
lago profundo, nós Vos pedimos pronta salvação, pre ferindo 
aquelas da nossa intenção. Para que por Vós, Jesus Sumo Bem, 
elas já descansem, para sempre. Amém. 
 

4º Hino 
Deus Vos salve, nosso Divino Mecenas, protetor das almas, que estão 
entre penas. Vós sois nosso Irmão, pela humanidade, nosso advogado, 
com a Divindade.  Derramai mil graças, dessas Santas Mãos, sobre as 
pobres almas dos nossos irmãos. Obrai pois com elas, já com 
brevidade, um gesto estupendo da Vossa bondade. Apressai as horas, 
chegai os momentos, de finalizarem seus grandes tormentos. Não Vos 
recordeis dos tempos passados, quando cometeram seus grandes 
pecados. Supra o Vosso Sangue, tão satisfatório, o dever das almas, lá 
no Purgatório. Acabai as Vossas correções fraternas, para que já 
gozem delícias eternas. 
 

Peçamos a Deus, a Eterna Luz, para os que já dormem  em Cristo 
Jesus. Ouvi, meu bom Deus, o deprecatório em favor das almas, lá 
do Purgatório.  Pai Nosso e Ave Maria... 
 

Oremos:  Onipotente e Misericordioso Deus e Senhor Nosso, supremo 
dominador dos vivos e dos mortos, pelos méritos infinitos do Vosso 
Unigênito Filho, e também pelos merecimentos da sempre Virgem 
Maria, Sua Mãe, e por todos os merecimentos dos bem-aventurados, 
concedei propício o perdão das penas que merecem as almas dos fiéis 
defuntos, pelas quais fazemos estas preces, para que, livres do 
Purgatório, possam gozar da Eterna Glória, por todos os séculos dos 
séculos. Assim seja 
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D - Tende piedade de nós, Senhor!   
R - Tende piedade de nós.  
D - As almas dos fiéis judeus, pela Misericórdia de Deus,  
R - Descansem em paz. Amém!  
 
OITAVA ESTAÇÃO :  
As filhas de Jerusalém derramam suas lágrimas sobre  Jesus. 
D - Senhor, se meus olhos não têm nenhuma lágrima para se misturar 
àquelas das filhas de Jerusalém, eu quero ao menos me unir à 
compaixão de seus corações.  Nós Vos adoramos Senhor Jesus Cristo 
e Vos bendizemos.  
R - Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo .  
D - Eu não choro por Vós, que realizais, com tanto Amor, a redenção do 
mundo, mas sim pelas almas ingratas que se privam deste grande 
sacrifício.  Por isso imploro Vossa Infinita Misericórdia para elas e por 
nós. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo!   
R - Como era no princípio, agora e sempre. Amém!   
D - Tende piedade de nós, Senhor!   
R - Tende piedade de nós.  
D - As almas dos fiéis judeus, pela Misericórdia de Deus,  
R - Descansem em paz. Amém!  
 
NONA ESTAÇÃO: Jesus cai pela terceira vez.   
D - Eu contemplo, Senhor, Vossa humilhação e Vossas contusões.   
Vós quereis salvar todos os pecadores, mesmo os mais inveterados.  
Vós sois o Bom Pastor que procura as ovelhas desgarradas, e, para 
encontrá-las, desceis até os abismos!   
Como desesperar, à vista de tanto amor?  
Nós Vos adoramos Senhor Jesus Cristo e Vos bendizemos.  
R - Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo .  
D - Pensarei em vossas quedas, Senhor, para me compenetrar de 
Vosso zelo, para me incitar à oração, e para me encher de confiança. 
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo!   
R - Como era no princípio, agora e sempre. Amém!   
D - Tende piedade de nós, Senhor!   
R - Tende piedade de nós.  
D - As almas dos fiéis judeus, pela Misericórdia de Deus,  
R - Descansem em paz. Amém!  
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Nós Vos adoramos Senhor Jesus Cristo e Vos bendizemos.  
R - Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo .  
D - Que eu me compenetre, ó meu Deus, desta verdade salutar, a fim 
de que una minhas cruzes à Cruz de Jesus Cristo, e que, pela paciência 
cristã, eu tome parte em Sua Paixão. Glória ao Pai e ao Filho e ao 
Espírito Santo!   
R - Como era no princípio, agora e sempre. Amém!   
D - Tende piedade de nós, Senhor!   
R - Tende piedade de nós.  
D - As almas dos fiéis judeus, pela Misericórdia de Deus,  
R - Descansem em paz. Amém!  
 
SEXTA ESTAÇÃO :  
Uma filha de Sion enxuga a Santa Face de Jesus Cris to.  
D - A corajosa filha de Sion, Verônica, enfrenta todo o respeito humano; 
ela escuta somente o seu coração, para testemunhar a Jesus Cristo sua 
afeição fiel. Os alívios que ela Lhe oferece, obtêm imediatamente uma 
maravilhosa recompensa. É assim que os menores atos de caridade 
movem o Coração de Jesus. Nós Vos adoramos Senhor Jesus Cristo, e 
Vos bendizemos.  
R - Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo .  
D - Ah! Senhor, concedei-me a Graça de fazer por Vós o pouco de bem 
que poderia fazer aos outros, e imprimi em minha alma Vossa Divina 
imagem. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo!   
R - Como era no princípio, agora e sempre. Amém!   
D - Tende piedade de nós, Senhor!   
R - Tende piedade de nós.  
D - As almas dos fiéis judeus, pela Misericórdia de Deus,  
R - Descansem em paz. Amém!  
 
SÉTIMA ESTAÇÃO:  Jesus cai pela Segunda vez.  
D - Meu amado Salvador, Vossas quedas têm por objeto reparar as 
minhas.  Vós caís, para Vos colocar em meu lugar, e Vos levantais, 
para me levantar.  Assim, Vossos rebaixamentos profundos me ensinam 
a praticar a humildade e a doçura. Nós Vos adoramos Senhor Jesus 
Cristo e Vos bendizemos.  
R - Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo .  
D – Fazei, Senhor, que Vossos exemplos produzam seus frutos. Dai-me 
a mão, para que me sustente em Vosso serviço e que eu persevere até 
o fim em Vosso Amor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo!   
R - Como era no princípio, agora e sempre. Amém!   
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NOA 
Sede em meu favor, Salvador do mundo, e das almas s antas, do 
lago profundo, nós Vos pedimos pronta salvação, pre ferindo 
aquelas da nossa intenção. Para que por Vós, Jesus Sumo Bem, 
elas já descansem, para sempre. Amém. 
 
5º Hino 
Deus Vos Salve, Cristo, Pastor piedoso, das almas benditas, do lago 
penoso. Libertai as almas, Pastor sempiterno, daquele lugar, que é junto 
do inferno.  Qualquer dessas almas, que pena terá!, porque no inferno, 
quem Vos louvará? Nestas tristes almas, Senhor, acabai os justos 
castigos, de Deus Vosso Pai. Supra Vosso Sangue, tão satisfatório, o 
dever das almas, lá no Purgatório. Quebrai, meu Jesus, poderoso e 
forte, aquelas prisões, dos laços da morte. Seja o Vosso braço o 
libertador das almas que penam, em tanto rigor. Por Vós finalize, Jesus 
soberano, nessas tristes almas, a pena do dano. 
 
Peçamos a Deus, a Eterna Luz, para os que já dormem  em Cristo 
Jesus. Ouvi, meu bom Deus, o deprecatório,, em favo r das almas, 
lá do Purgatório.  Pai Nosso e Ave Maria... 
 
Oremos:  Onipotente e Misericordioso Deus e Senhor Nosso, supremo 
dominador dos vivos e dos mortos, pelos méritos infinitos do Vosso 
Unigênito Filho, e também pelos merecimentos da sempre Virgem 
Maria, Sua Mãe, e por todos os merecimentos dos bem-aventurados, 
concedei propício o perdão das penas que merecem as almas dos fiéis 
defuntos, pelas quais fazemos estas preces, para que, livres do 
Purgatório, possam gozar da Eterna Glória, por todos os séculos dos 
séculos. Assim seja 
 
VÉSPERAS 
Sede em meu favor, Salvador do mundo, e das almas s antas, do 
lago profundo, nós Vos pedimos pronta salvação, pre ferindo 
aquelas da nossa intenção. Para que por Vós, Jesus Sumo Bem, 
elas já descansem, para sempre. Amém. 
 
6º Hino 
Deus Vos Salve, Filho do Onipotente, com as tristes almas, sempre tão 
clemente. Tende compaixão dessas tristes almas, que estão padecendo 
rigorosas chamas.  Bem como as securas, do rico avarento, padecem 
as almas, do mesmo tormento.  
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Assim como os cervos, dos vales e montes, quando, sequiosos, 
procuram as fontes. Assim mesmo as almas querem excessivas, só a 
Vós meu Deus, fontes d'águas vivas. Mandai-lhes, propício, as águas 
da graça, para melhorarem daquela desgraça. O perdão das almas, 
Senhor, alcançai, das Misericórdias de Deus Vosso Pai. Vosso Sangue 
seja propiciatório, de Deus para as almas, lá do Purgatório. 
 
Peçamos a Deus, a Eterna Luz, para os que já dormem  em Cristo 
Jesus. Ouvi, meu bom Deus, o deprecatório, em favor  das almas, lá 
do Purgatório.  Pai Nosso e Ave Maria... 
 
Oremos:  Onipotente e Misericordioso Deus e Senhor Nosso, supremo 
dominador dos vivos e dos mortos, pelos méritos infinitos do Vosso 
Unigênito Filho, e também pelos merecimentos da sempre Virgem 
Maria, Sua Mãe, e por todos os merecimentos dos bem-aventurados, 
concedei propício o perdão das penas que merecem as almas dos fiéis 
defuntos, pelas quais fazemos estas preces, para que, livres do 
Purgatório, possam gozar da Eterna Glória, por todos os séculos dos 
séculos. Assim seja 
 
COMPLETAS 
Converta-nos Deus, a nós todos juntos, para sufraga rmos aos fiéis 
defuntos. Sede em meu favor, Salvador do mundo, e d as almas 
santas, do lago profundo, nós Vos pedimos pronta sa lvação, 
preferindo aquelas da nossa intenção. Para que por Vós, Jesus 
Sumo Bem, elas já descansem, para sempre. Amém. 
 
7º Hino 
Deus Vos Salve, esposo das almas fiéis, que estão padecendo 
tormentos cruéis. Mesmo assim Vos amam, em tal padecer, sem 
aqueles toques do doce prazer. Como as virgens loucas foram 
imprudentes, perdoai as suas ações negligentes. Celebrai depressa as 
núpcias eternas com aquelas almas, humildes e ternas. Olhai 
compassivo para as fadigas, dessas que não são Vossas inimigas. 
Conduzi-as logo, à feliz herança, da vossa suprema bem-aventurança. 
Transportai-as já, sem mais dilação, para os terbernáculos da Eterna 
Sião. Por Vós gozem elas, sem maior detença, os doces efeitos, da 
Vossa presença. 
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D - Tende piedade de nós, Senhor!  R - Tende piedade de nós.  
D - As almas dos fiéis judeus, pela Misericórdia de Deus,  
R - Descansem em paz. Amém!  
 
TERCEIRA ESTAÇÃO:  Jesus cai pela primeira vez.   
D - Divino Cordeiro de Deus: Vossa queda humilhante nos mostra que 
sois verdadeiramente homem. Se somente Vossa Divindade fosse 
manifestada ao mundo, Vós não teríeis caído. Vós quisestes provar 
todas as nossas fraquezas, todos os nossos sofrimentos, todas as 
nossas falhas, porque tivestes compaixão de nós. Nós Vos adoramos 
Senhor Jesus Cristo e Vos bendizemos.  
R - Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo .  
D - Concedei-nos, Senhor, a graça de nos levantar sem cair, e de não 
nos desencorajar jamais.  Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo!   
R - Como era no princípio, agora e sempre. Amém!   
D - Tende piedade de nós, Senhor!  R - Tende piedade de nós.  
D - As almas dos fiéis judeus, pela Misericórdia de Deus,  
R - Descansem em paz. Amém!  
 
QUARTA ESTAÇÃO : Jesus encontra Sua Mãe Santíssima.  
D – Senhor: O que sentistes ao encontrar Maria, Vossa Mãe? Que 
emoção deve ter penetrado em Vossa Alma, quando a encontrastes 
calma e corajosa em meio ao fúnebre cortejo de Vosso Suplício?  Uma 
consolação mútua aconteceu após o espanto, porque Maria, como 
Jesus, aceitava o grande Sacrifício da reconciliação.  
Nós Vos adoramos Senhor Jesus Cristo e Vos bendizemos.  
R - Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo .  
D - Se eu caminho com Jesus na Via Dolorosa, por acaso não poderei 
encontrar Maria? Ó meu Redentor, quero ser também filho de Vossa 
Mãe. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo!   
R - Como era no princípio, agora e sempre. Amém!   
D - Tende piedade de nós, Senhor!  R - Tende piedade de nós.  
D - As almas dos fiéis judeus, pela Msericórdia de Deus,  
R - Descansem em paz. Amém!  
 
QUINTA ESTAÇÃO:   
Simão, o Cireneu, ajuda a levar a Cruz de Jesus Cri sto.  
D - Não era suficiente que Jesus levasse o instrumento da expiação!  
É preciso, como Cireneu, que todo homem o leve com Ele, e que cada 
um participe dos sofrimentos da Vítima.  
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254 - VIA SACRA PARA O POVO JUDEU  
 
Oração preparatória: Jesus, amável Salvador, eis-nos humildemente 
prostrados a Vossos pés, implorando a Vossa divina Misericórdia sobre nós 
e sobre as almas dos fiéis defuntos. Dignai-Vos dispensar-nos os Infinitos 
méritos de Vossa Dolorosa Paixão, que agora vamos meditar. Concedei 
que nesta Via de Lágrimas e de suspiros, a que vamos dar início, os 
nossos corações tão fundamente se movam à contrição e penitência, que 
possamos estar aparelhados para sofrer todas as contradições, sofrimentos 
e humilhações desta vida. E Vós, Mãe da Graça, que, abandonada em 
triste soledade, fostes a primeira a percorrer a Via Sacra, obtende-nos da 
Adorável Trindade um piedoso acolhimento destes nossos sentimentos de 
dor e de caridade, em reparação de tantas injúrias à Sua Majestade 
Soberana. 
 
PRIMEIRA ESTAÇÃO:  Jesus é condenado à morte.   
D - Senhor Jesus Cristo! Vós nos amastes e Vossas Misericórdias são 
eternas! Por isso viestes ao mundo para nos resgatar, e aceitastes 
sobre Vós a sentença da morte que fora pronunciada sobre nós 
mesmos. Nós Vos adoramos Senhor Jesus Cristo e Vos bendizemos.  
R - Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo .  
D - Que farei eu por minha vez? Vós sois meu Salvador e eu coloco em 
Vós a minha fé, meu amor e minha esperança: eu quero viver e morrer 
Convosco! Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo!   
R - Como era no princípio, agora e sempre. Amém!   
D - Tende piedade de nós Senhor!   
R - Tende piedade de nós.  
D - As almas dos fiéis judeus, pela Misericórdia de Deus,  
R - Descansem em paz. Amém!  
 
SEGUNDA ESTAÇÃO : Jesus carrega a cruz.  
D - Jesus, meu benfeitor, eu contemplo a Cruz que Vós abraçais, para 
expiar os pecados humanos. Vós Vos dobrais sobre o fardo, e Vos 
tornais obediente até a morte, para reparar a revolta da vontade 
humana. Vós nos abris o caminho da salvação, e nos chamais a segui-
lo.  Nós Vos adoramos Senhor Jesus Cristo e Vos bendizemos.  
R - Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 
D – Fazei, Senhor, que eu Vos imite em todas as coisas, que eu 
renuncie a mim mesmo, que eu carregue com coragem minha cruz de 
cada dia. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo!   
R - Como era no princípio, agora e sempre. Amém!   
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Peçamos a Deus, a Eterna Luz, para os que já dormem  em Cristo 
Jesus. Ouvi, meu bom Deus, o deprecatório em favor das almas, lá 
do Purgatório.  Pai Nosso e Ave Maria... 
 
Oremos:  Onipotente e Misericordioso Deus e Senhor Nosso, supremo 
dominador dos vivos e dos mortos, pelos méritos infinitos do Vosso 
Unigênito Filho, e também pelos merecimentos da sempre Virgem 
Maria, Sua Mãe, e por todos os merecimentos dos bem-aventurados, 
concedei propício o perdão das penas que merecem as almas dos fiéis 
defuntos, pelas quais fazemos estas preces, para que, livres do 
Purgatório, possam gozar da Eterna Glória, por todos os séculos dos 
séculos.  Assim seja 
 

Oferecimento: Nós Vos oferecemos, ó bom Deus propício, pelas tristes 
almas, este breve ofício. Vós que sabeis tudo quanto nós pensamos, 
bem sabeis que almas hoje sufragamos. Participem todas, por Vossa 
Bondade, conforme a Justiça, e a caridade. Para que só por Vós, Jesus 
sumo bem, em Paz descansem, para sempre. Amém.  
 
Oração final: Bendito Jesus Pai Nosso, que nos altos céus estais; 
socorrei, como pedimos, as almas santas que amais. É Bendito Vosso 
nome, e também santificado, pelas almas que absolveis do resíduo do 
pecado. Chegue a elas Vosso Reino, ouvi seus gemidos ternos, fazei-as 
passar aos Vossos Tabernáculos eternos. Cumpra-se a Vossa Vontade, 
em que saiam do tormento, essas almas que suspiram pela Luz do 
livramento. Amém 
 
Oremos: Ó DEUS de Bondade e de Misericórdia, tende piedade das 
benditas almas dos fiéis, que estão sofrendo e que padecem no 
Purgatório, aliviai as suas penas, dai-lhes, Senhor, o descanso eterno, 
e fazei nascer para elas a Luz Perpétua. Amém.   
 
Ó Maria,  concebida sem pecado, rogai por nós que 
recorremos a Vós. 
  
ALMAS BENDITAS QUE ESTAIS A CAMINHO DOS BRAÇOS DO PAI! 
Orai pelo Santo Padre 
Orai pela Santa Igreja 
Orai pelos Sacerdotes 
Orai pelas Famílias  
Orai pelos Pecadores 
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252 - SETE PAI NOSSO E SETE AVE- MARIA 
Promessas de Jesus: Aos que rezarem, todos os dias durante 12 anos, os 
7 Pai Nosso e as 7 Ave Maria, com as orações correspondentes às 7 efusões 
de sangue, terão as seguintes graças, que Jesus prometeu a Santa Brígida: 
Não passarão pelo Purgatório. Contá-las-ei no número dos Mártires, como se 
tivessem derramado o seu sangue pela fé. Conservarei em graça três membros 
de sua família, à sua escolha. Os membros da sua família até a quarta geração 
serão preservados do inferno. Serão avisadas de sua morte, um mês antes, e 
se morrerem antes de terminar o período de 12 anos eu os considerarei como 
tivessem preenchido estas condições. 
 
Oração:  Ó Jesus, vou agora rezar o Pai Nosso sete vezes, em louvor 
do Amor com que esta oração tem santificado o nome de Deus Pai, 
adorado e consolado o Vosso Coração. Corrigi-a e aperfeiçoai-a, a fim 
de que ela dê Honra e Glória à Santíssima Trindade. Com esta devoção 
desejo envolver a Vossa Santa Humanidade, para glorificar as Vossas 
Santas Chagas e o Preciosíssimo Sangue que delas brotou. Amém! 
 
I - A Circuncisão: Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, pelas mãos 
Imaculadas de Maria, eu Vos ofereço os méritos das primeiras Chagas, 
das primeiras dores e da primeira efusão do Preciosíssimo Sangue 
derramado por Jesus, para expiar os pecados da humanidade, 
especialmente da juventude, os meus, e para a renúncia aos primeiros 
pecados, especialmente os mortais, sobretudo da minha família. 
Amém!  Pai Nosso, Ave Maria 
 
II -  O Suor de Sangue: Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, pelas mãos 
Imaculadas de Maria, eu Vos ofereço os méritos das dores atrozes do 
Coração de Jesus no Jardim das Oliveiras, e cada gota de Sangue para 
expiar todos os pecados do coração de cada pessoa, os meus, para a 
renúncia a tais pecados e para que aumente o Amor a Deus e ao 
próximo. Amém!  Pai Nosso, Ave Maria 
 
III - A Flagelação: Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, pelas mãos 
Imaculadas de Maria, eu Vos ofereço os méritos de todas as Chagas, 
das dores cruéis e do Preciosíssimo Sangue de Jesus na cruel 
flagelação, por todos os pecados da carne da humanidade, pelos meus, 
para a renúncia a tais pecados e para a aquisição e conservação da 
inocência, em especial da minha família. Amém!   
Pai Nosso, Ave Maria 
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12ª Décima Segunda Estação: Jesus morre na Cruz:  
D - Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos! 
R - Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 
Ó meu Bom Jesus, pelos méritos da Vossa Dolorosa Paixão, quando 
expirastes no Calvário, e pelos merecimentos de Vossa Mãe Santíssima 
e das almas reparadoras, peço-Vos a conversão dos pecadores, a 
salvação dos moribundos e o pronto alívio das Almas do Purgatório e da 
Mansão Pagã.  
 

13ª Terceira Estação: Jesus é descido da Cruz:  
D - Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos! 
R - Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 
Ó meu Bom Jesus, pelos méritos da Vossa Dolorosa Paixão, quando 
Vos desceram da Cruz, e pelos merecimentos de Vossa Mãe 
Santíssima e das almas reparadoras, peço-Vos a conversão dos 
pecadores, a salvação dos moribundos e o pronto alívio das Almas do 
Purgatório e da Mansão Pagã.  
 

14ª Quarta Estação: Jesus é sepultado:  
D - Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos! 
R - Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 
Ó meu Bom Jesus, pelos méritos da Vossa Dolorosa Paixão, quando 
Vos sepultaram, e pelos merecimentos de Vossa Mãe Santíssima e das 
almas reparadoras, peço-Vos a conversão dos pecadores, a salvação 
dos moribundos e o pronto alívio das Almas do Purgatório e da Mansão 
pagã.  
 

Oração Final à Virgem Dolorosa: Ó Maria, minha Mãe, compartilho 
Convosco as Tuas dores e os Teus sofrimentos que suportastes no 
Corpo e na Alma, ao acompanhardes Vosso Divino Filho no caminho do 
Calvário, e ao assistirdes à sua dolorosa e humilhante morte na Cruz. 
Peço-Vos que me guardeis sob Vossa divina proteção, para que eu não 
torne a pecar, renovando a Paixão de Vosso divino Filho. 
 

(Pai Nosso, Ave-Maria e Glória ao Pai na intenção do Sumo Pontífice, 
para se lucrarem as indulgências). 

 
Pela Virgem Dolorosa,  
Vossa Mãe tão piedosa, 
Perdoai-me, meu Jesus!  
Perdoai-me, meu Jesus!  
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7ª Estação: Jesus cai pela segunda vez:  
D - Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos! 
R - Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 
Ó meu Bom Jesus, pelos méritos da Vossa Dolorosa Paixão, quando 
novamente caístes, e pelos merecimentos de Vossa Mãe Santíssima e 
das almas reparadoras, peço-Vos a conversão dos pecadores, a 
salvação dos moribundos e o pronto alívio das Almas do Purgatório e da 
Mansão Pagã.  
 

8ª Estação: Jesus pede que as mulheres não chorem:  
D - Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos! 
R - Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 
Ó meu Bom Jesus, pelos méritos da Vossa Dolorosa Paixão, quando 
Vos consolaram as mulheres de Jerusalém, e pelos merecimentos de 
Vossa Mãe Santíssima e das almas reparadoras, peço-Vos a conversão 
dos pecadores, a salvação dos moribundos e o pronto alívio das Almas 
do Purgatório e da Mansão Pagã.  
 

9ª Estação: Jesus cai pela terceira vez:  
D - Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos! 
R - Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 
Ó meu Bom Jesus, pelos méritos da Vossa Dolorosa Paixão, quando 
caístes pela terceira vez, e pelos merecimentos de Vossa Mãe 
Santíssima e das almas reparadoras, peço-Vos a conversão dos 
pecadores, a salvação dos moribundos e o pronto alívio das Almas do 
Purgatório e da Mansão Pagã.  
 

10ª Estação: Jesus é despido de suas vestes:  
D - Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos! 
R - Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 
Ó meu Bom Jesus, pelos méritos da Vossa Dolorosa Paixão, quando 
Vos despiram publicamente, e pelos merecimentos de Vossa Mãe 
Santíssima e das almas reparadoras, peço-Vos a conversão dos 
pecadores, a salvação dos moribundos e o pronto alívio das Almas do 
Purgatório da Mansão Pagã. 
 

11ª Primeira Estação: Jesus é cravado na Cruz:  
D - Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos! 
R - Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 
Ó meu Bom Jesus, pelos méritos da Vossa Dolorosa Paixão, quando 
Vos cravaram na Cruz, e pelos merecimentos de Vossa Mãe Santíssima 
e das almas reparadoras, peço-Vos a conversão dos pecadores, a 
salvação dos moribundos e o alívio das Almas do Purgatório.  
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IV - A Coroação de Espinhos: Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
pelas mãos Imaculadas de Maria, eu Vos ofereço os méritos das 
Chagas, das dores e do Preciosíssimo Sangue da Sagrada Cabeça de 
Jesus, na Sua coroação de espinhos, para expiar todos os pecados de 
pensamentos da humanidade, os meus e principalmente os de minha 
família, para a renúncia a tais pecados e para a extensão do Reino de 
Cristo sobre a terra. Amém!  Pai Nosso, Ave Maria 
 
V - O Carregamento de Cruz: Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, pelas 
mãos Imaculadas de Maria, eu Vos ofereço os méritos das dores de 
Jesus no caminho do Calvário, sobretudo a Sua Santa Chaga do 
Ombro, o Seu Preciosíssimo Sangue, para aliviar o peso da Cruz, para 
reparar os meus murmúrios, para a renúncia a todos os pecados 
cometidos, e para que haja um verdadeiro amor à Santa Cruz.  Amém! 
Pai Nosso, Ave Maria 
 
VI - A Crucificação de Jesus: Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, pelas 
mãos Imaculadas de Maria, eu Vos ofereço os méritos de Vosso 
Unigênito Filho cravado na Cruz, de Suas Chagas das mãos e dos pés 
e os méritos dos fios de Seu preciosíssimo Sangue derramado por nós, 
do Seu extremo aniquilamento, da Sua perfeita obediência, de todas as 
aflições mortais do Seu Corpo e de Sua Alma. Ofereço-Vos, também, os 
méritos de Sua Preciosíssima morte na Cruz, que se renova 
constantemente em cada Santa Missa, no mundo inteiro; por todos os 
atentados aos votos e às santas instituições, em reparação dos meus 
pecados e dos pecados do mundo inteiro, pelos doentes e moribundos, 
para obter santos sacerdotes e leigos. Pelas intenções do Santo Padre 
o Papa, pela restauração das famílias cristãs, para fortificar e encorajar 
a fé, pela nossa Pátria, pela unidade de todos os povos em Cristo e na 
Sua Santa Igreja, assim como todos os países onde os cristãos estão 
em minoria. Amém!  Pai Nosso, Ave Maria 
 
VII - A Chaga do Lado: Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, pelas mãos 
Imaculadas de Maria, aceitai os Preciosíssimos dons da água e do 
sangue que brotaram da Chaga do Divino Coração de Jesus, pelas 
necessidades da Igreja e em expiação dos pecados da humanidade. 
Sangue propulsado pelo Sacratíssimo Coração de Jesus, lavai-me e 
purificai-me de todos os meus pecados. Água do lado de Cristo, lavai-
me e purificai-me de meus primeiros pecados, e salvai-me, assim como 
a todas as almas, das chamas do Purgatório. Amém!  
Pai Nosso, Ave Maria 
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XXI – A VIA SACRA 
 
 

253 – VIA-SACRA TRADICIONAL 
 

Em Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo! 
“Subindo para Jerusalém, durante o caminho, Jesus tomou à parte os 
doze e disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem 
será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas. Eles O 
condenarão à morte. E O entregarão aos pagãos, para ser exposto às 
suas zombarias, açoitado e crucificado; mas ao terceiro dia Ele 
ressuscitará. ( Mateus 20, 17-20 ) 
  
Oremos: Senhor Jesus, quero nesta Via-Sacra percorrer o caminho que 
Te levou para a Cruz, para que eu fosse salvo. Concede-me a Graça de 
estar unido a Ti, e renovar em minha vida os maravilhosos efeitos da 
Tua Paixão, morte e ressurreição. Levanta-me dos meus pecados, 
purifica-me das fraquezas e vícios, liberta-me de toda opressão 
maligna, cura-me das enfermidades e enche-me com uma nova alegria 
diante da vida. Amém. 
  
Oferecimento:  Senhor Jesus, ofereço esta prática de piedade pelas 
minhas necessidades pessoais, familiares, e de todos os que  se 
recomendaram às minhas orações. Também ofereço pelos enfermos e 
as Almas do Purgatório e da Mansão Pagã, pela perseverança  dos 
justos e conversão dos pecadores, pela Santa Igreja e pelas vocações 
sacerdotais e religiosas, pelas famílias e pela paz do mundo. Amém. 
 

Senhor, tende piedade de mim.    R - Senhor, tende piedade de mim.  
Cristo, tende piedade de mim.      R - Cristo, tende piedade de mim.  
Senhor, tende piedade de mim.    R - Senhor, tende piedade de mim. 
  
1ª ESTAÇÃO: JESUS É CONDENADO À MORTE:  
D - Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos! 
R - Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 
Ó meu Bom Jesus, pelos méritos da Vossa Dolorosa Paixão, quando 
fostes condenado à morte, e pelos merecimentos de Vossa Mãe 
Santíssima e das almas reparadoras, peço-Vos a conversão dos 
pecadores, a salvação dos moribundos e o pronto alívio das Almas do 
Purgatório e da Mansão Pagã.  
 

Canto para Via Sacra nº 263 na pagina 337 
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2ª Estação: Jesus aceita a pesada Cruz:  
D - Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos! 
R - Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 
Ó meu Bom Jesus, pelos méritos da Vossa Dolorosa Paixão, quando 
tomastes a pesada Cruz, e pelos merecimentos de Vossa Mãe 
Santíssima e das almas reparadoras, peço-Vos a conversão dos 
pecadores, a salvação dos moribundos e o pronto alívio das Almas do 
Purgatório e da Mansão Pagã.  
 

3ª Estação: Jesus cai por terra:  
D - Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos! 
R - Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 
Ó meu Bom Jesus, pelos méritos da Vossa Dolorosa Paixão, quando 
caístes por terra, e pelos merecimentos de Vossa Mãe Santíssima e das 
almas reparadoras, peço-Vos a conversão dos pecadores, a salvação 
dos moribundos e o alívio das Almas do Purgatório e da Mansão Pagã.  
 

4ª Estação: Jesus encontra Maria Santíssima:  
D - Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos! 
R - Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 
Ó meu Bom Jesus, pelos méritos da Vossa Dolorosa Paixão, quando 
encontrastes a Mãe Santíssima, e pelos merecimentos de Vossa Mãe 
Santíssima e das almas reparadoras, peço-Vos a conversão dos 
pecadores, a salvação dos moribundos e o pronto alívio das Almas do 
Purgatório e da Mansão Pagã.  
 

5ª Estação: Jesus é ajudado por Cireneu:  
D - Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos! 
R - Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 
Ó meu Bom Jesus, pelos méritos da Vossa Dolorosa Paixão quando o 
Cireneu Vos auxiliou, e pelos merecimentos de Vossa Mãe Santíssima 
e das almas reparadoras, peço-Vos a conversão dos pecadores, a 
salvação dos moribundos e o pronto alívio das Almas do Purgatório e da 
Mansão Pagã.  
 

6ª Estação: Verônica enxuga a Face de Jesus:  
D - Nós Vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e Vos bendizemos! 
R - Porque pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo. 
Ó meu Bom Jesus, pelos méritos da Vossa Dolorosa Paixão, quando 
Verônica enxugou Vosso rosto, e pelos merecimentos de Vossa Mãe 
Santíssima e das almas reparadoras, peço-Vos a conversão dos 
pecadores, a salvação dos moribundos e o pronto alívio das Almas do 
Purgatório e da Mansão Pagã.  


