ORAÇÕES DIVERSAS
Oração de Santa Gertudes
(ditada por Nosso Senhor e que libera 1000 almas do Purgatório cada vez que é
recitada)
Pai Eterno,
eu Vos ofereço o Preciosíssimo Sangue de Vosso Divino Filho,
Nosso Senhor Jesus Cristo,
em união a todas as Santas Missas celebradas em todo o mundo hoje,
por todas as Santas Almas do Purgatório,
por todos os pecadores em todos os lugares,
pelos pecadores na Igreja Universal,
por aqueles em meu próprio lar
e dentro de minha família.
Amém.
Oração a São Miguel Arcanjo
São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobri-nos com vosso
escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjugue-o
Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste,
pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros
espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Oração Matinal Breve
Ó Pai, Bom dia!
Peço-vos a graça de me lembrar hoje,
Que não há nada que me aconteça durante o dia,
Que o Senhor e eu não possamos resolver juntos.
Amém.
Acalme meu passo, Senhor!
Acalme meu passo, Senhor!
Desacelere as batidas do meu coração,
acalmando minha mente.
Diminua meu ritmo apressado
com uma visão da eternidade do tempo.
Em meio às confusões do dia a dia,
dê-me a tranqüilidade das montanhas.
Retire a tensão dos meus músculos e nervos
com a música tranqüilizante
dos rios de águas constantes
que vivem em minhas lembranças.
Ajude-me a conhecer
o poder mágico e reparador do sono.
Ensina-me a arte de tirar pequenas férias:
reduzir o meu ritmo
para contemplar uma flor,
papear com um amigo,
afagar uma criança,
ler um poema,
ouvir uma música preferida.

Acalme meu passo, Senhor,
para que eu possa perceber
no meio do incessante labor cotidiano
dos ruídos, lutas, alegrias,
cansaços ou desalentos,
a Tua presença constante no meu coração.
Acalme meu passo, Senhor,
para que eu possa entoar
o cântico da esperança,
sorrir para o meu próximo
e calar-me para escutar a Tua voz.
Acalme meu passo, Senhor,
e inspire-me a enterrar minhas raízes
no solo dos valores duradouros da vida,
para que eu possa crescer
até as estrelas do meu destino maior.
Obrigado Senhor, pelo dia de hoje,
pela família que me deste,
meu trabalho e sobretudo
pela Tua presença em minha vida.
Paz na Família
Ó Deus, Trindade Santa, nós vos louvamos
e bendizemos por tudo o que sois, por tudo
que revelastes pela vossa palavra, e pela
vida que nos concedeis partilharmos.
Nós vos agradecemos pelo amor que nos revelastes por Jesus Cristo, que se doou
totalmente à humanidade.
Nós vos pedimos, derramai o vosso amor
em nossa vida de família cristã, para que possamos amarmos mais, aceitar-nos
reciprocamente, e crescer sempre mais
na vivência, como Jesus de Nazaré.
Desejamos colaborar para que a humanidade
veja uma nova aurora de amor e paz, que
vem de vós, Pai, filho e Espírito Santo.
Amém!
LADAINHA DA HUMILDADE
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desejo de ser estimado, livra-me ó Jesus.
desejo de ser amado, livra-me, ó Jesus.
desejo de ser elogiado, livra-me, ó Jesus.
desejo de ser honrado, livra-me, ó Jesus.
desejo de ser louvado, livra-me, ó Jesus.
desejo de ser preferido no lugar dos outros, livra-me, ó Jesus.
desejo de ser consultado, livra-me, ó Jesus.
desejo de ser aprovado, livra-me, ó Jesus.
temor de ser humilhado, livra-me, ó Jesus.
temor de ser desprezado, livra-me, ó Jesus.
temor de sofrer, livra-me, ó Jesus.
temor de ser caluniado, livra-me, ó Jesus.
temor de sofrer repulsa, livra-me, ó Jesus.
temor de ser esquecido, livra-me, ó Jesus.
temor de ser ridicularizado, livra-me, ó Jesus.

Do temor de ser injuriado, livra-me, ó Jesus.
Do temor de que de mim suspeitem algo, livra-me, ó Jesus.
Que os outros sejam amados mais do que eu, Jesus,
dá-me a graça de o desejar!
Que os outros sejam estimados mais do que eu,
Jesus, dá-me a graça de o desejar!
Que os outros possam crescer na opinião do mundo e que eu possa diminuir,
Jesus, dá-me a graça de o desejar!
Que os outros possam ser escolhidos e que eu seja colocado de lado,
Jesus, dá-me a graça de o desejar!
Que os outros possam ser louvados e que eu não seja notado,
Jesus, dá-me a graça de o desejar!
Que os outros possam ser preferidos e que eu seja esquecido,
Jesus, dá-me a graça de o desejar!
Que os outros possam ser mais santos do que eu,
desde que eu me torne santo na medida em que o puder,
Jesus, dá-me a graça de o desejar!
Jesus, simples e humilde de coração,
dá-me um coração semelhante ao teu!
Consagração ao Sagrado Coração de Jesus
JESUS, porque você conhece cada uma das feridas do meu
coração, consagro-me agora, de coração, ao Seu Sagrado
Coração, suplicando que Seu Precioso Sangue cicatrize estas
feridas, livre-me dos perigos e preserve-me do mal.
Prometo moldar esse meu conturbado coração ao Seu, procurando
torná-lo manso e humilde, guardando nele, cuidadosamente, os
Seus Ensinamentos, a exemplo de nossa querida Mãe, Maria.
Amém.
Ato de consagração aos Corações de Jesus e de Maria
Sacratíssimos Corações de Jesus e de Maria, a Vós me consagro,
assim como toda minha família. Consagramos a Vós nosso próprio
ser, toda nossa vida, tudo o que somos, tudo o que temos, e tudo o
que amamos. A Vós damos nossos corações e nossas almas. A
Vós dedicamos nosso lar e nosso país. Conscientes de que,
através desta Consagração nós, agora, Vos prometemos viver
cristãmente praticando as virtudes de nossa religião, sem nos
envergonharmos de testemunhar a fé.
Ó Sacratíssimos Corações de Jesus e de Maria, por favor, aceitai
esta humilde oferta de entrega de cada um de nós, através deste
ato de Consagração. Nossa esperança é colocada em vós, com a
certeza de que jamais seremos confundidos. Sacratíssimo Coração
de Jesus, tende misericórdia de nós. Coração Imaculado de Maria,
sede nossa salvação.
Creio 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:

Deus de Deus, 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 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.

Creio de Atanásio
Todo o que se quiser salvar,
deve mais do que tudo ter a fé católica.
Aquele que não a guardar pura e inteira,
de certo perecerá eternamente.
A fé católica, pois, é esta:
adoramos um Deus em Trindade e a Trindade em Unidade.

Sem confundirmos as Pessoas ou dividir a substância.
Porque uma é a Pessoa do Pai,
outra a do Filho, outra a do Espírito Santo.
Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm uma só divindade,
Glória igual e co-eterna Majestade.
O que o Pai é, tal é o Filho e tal o Espírito Santo.
O Pai é increado, o Filho é increado e o Espírito Santo é increado.
O Pai é imenso, o Filho é imenso e o Espírito Santo é imenso.
O Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno.
No entanto não são três eternos, mas Um.
Bem como não há três imensos, nem três increados,
mas Um Increado e Um Imenso.
Semelhantemente o Pai é Omnipotente, o Filho Omnipotente
e o Espírito Santo Omnipotente.
E contudo não são três Omnipotentes, mas um Omnipotente.
Assim também o Pai é Deus,
o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus.
Do mesmo modo o Pai é Senhor,
o Filho é Senhor e o Espírito Santo é Senhor.
E apesar disso, não são três Senhores,
mas Um só Senhor.
Porque, como a verdade cristã nos obriga a confessar
que cada uma das Pessoas por si só é Deus e Senhor,
assim a religião católica proíbe-nos dizer
que há três Deuses ou três Senhores.
O Pai não foi feito por ninguém,
nem foi criado, nem gerado.
O Filho é do Pai somente;
não foi feito, nem foi criado, mas gerado.
O Espírito Santo é do Pai e do Filho;
não foi criado, nem gerado,
mas, deles procede.
Há, pois, um só Pai, e não três Pais;
um só Filho, e não três Filhos;
um só Espírito Santo, e não três Espíritos Santos.
E nesta Trindade não há primeiro nem último;
nem um é maior ou menor do que o outro;
mas as três pessoas são justamente
de uma mesma eternidade e igualdade.
De sorte que no todo como já se disse,
cumpre adorar a Unidade na Trindade
e a Trindade na Unidade.
Aquele, pois, que quiser salvar-se,
deve assim pensar e crer na Trindade.
Além disto é necessário, para alcançar a salvação eterna,
crer fielmente na Incarnação de nosso Senhor Jesus Cristo.
A verdadeira fé, pois, consiste em crermos e confessarmos
que nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, é Deus e Homem:
Deus, gerado do Pai antes do tempo ser tempo;
nascido em seu tempo da substância de sua Mãe.
Deus perfeito, e Homem perfeito:
com alma racional e carne humana.

Ele é igual ao Pai segundo a sua Divindade
e inferior ao Pai segundo a sua Humanidade.
O qual, apesar de ser Deus e Homem, não é dois, mas um só Cristo.
Um, não pela conversão da Divindade em carne,
mas pela assunção da sua Humanidade em Deus.
Ele é inteiramente um, não por mistura de Substâncias,
mas porque é uma só Pessoa.
Porque assim como a alma racional e a carne é um homem:
assim Deus e Homem é um Cristo.
O qual padeceu para nossa salvação,
desceu ao Hades,
ao terceiro dia ressurgiu dos mortos.
Subiu ao Céu e está sentado à mão direita de Deus, Pai Omnipotente;
de onde há-de vir a julgar os vivos e os mortos.
A cuja vinda todos os homens ressuscitarão com os seus corpos
e darão contas das suas próprias obras.
E os que tiverem trabalhado bem, irão para a vida eterna;
e os que mal, para o fogo eterno.
Esta é a fé católica,
na qual o que não crêr fielmente,
não poderá salvar-se.
Anjo do Senhor
(reza-se de manhã, ao meio-dia e ano anoitecer)
O Anjo do Senhor anunciou a Maria
E Ela concebeu do Espírito Santo (Ave-Maria)
Eis aqui a escrava do Senhor
Faça-se em mim segundo a vossa palavra (Ave-Maria)
O Verbo se fez carne
E habitou entre nós (Ave-Maria)
Rogai por nós Santa Mãe de Deus
Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Lembrai-vos
Lembrai-vos, ó piísima Virgem Maria,
que nunca se ouviu dizer
que algum daqueles que têm recorrido
à vossa proteção,
implorado vossa assistência e
reclamado vosso socorro
, fosse por Vós desamparado.
Animado eu, pois, com igual confiança,
a Vós, ó Virgem entre todas singular,
como a 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 Verbo de Deus humanado,
mas dignai-Vos de as ouvir propícia
e de me alcançar o que Vos rogo.
Assim seja.

Oração de São Francisco de Assis
Senhor fazer-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 tristeza que eu leve alegria
Onde houver trevas que eu leve a luz
Oh! 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.
Novena ao Divino Menino Jesus de Praga
Jesus que dissestes: Pedi e recebereis, procurai e achareis; por intermédio de Maria,
vossa sagrada mãe, eu bato, procuro e vos rogo que minha prece seja atendida
(menciona-se o pedido).
Jesus que dissestes: Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome Ele atenderá; por
intermédio de Maria vossa sagrada mãe, eu humildemente rogo ao vosso Pai, em vosso
nome, que minha oração seja ouvida (menciona-se o pedido).
Jesus que dissestes: O céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará; por
intermédio de Maria, vossa sagrada mãe, eu confio que minha oração seja ouvida
(menciona-se o pedido).
(Rezar 3 Ave Marias e 1 Salve Rainha)
Rainha do Céu
Rainha do Céu alegrai-vos, aleluia.
Porque Aquele que merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia.
Ressuscitou, como disse, aleluia.
Rogai a Deus por nós, aleluia.
Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia.
Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia.
Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição de vosso Filho
Jesus cristo, Senhor nosso, concedei-nos, Vo-lo suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem
Maria, alcancemos os prazeres da vida eterna. Pelo mesmo Cristo, Nosso Senhor. Amém.
Glória ao Pai... (três vezes)

Oração pelo Marido e pela Esposa
Deus, Pai de misericórdia, que, criando a mulher sujeita ao homem, mandastes que ele a
tratasse como esposa e a considerasse sempre como parte de sim mesmo, suportandolhes os defeitos, socorrendo-a nas necessidades e completando-a nos seus limites, fazei
que o meu marido seja sempre fiel aos seus deveres. Que ele seja sempre, com vossa
graça, reto nos juízos, sóbrio nos conselhos, prudente nas deliberações, feliz nos
empreendimentos, humilde na prosperidade, cumpridor de seus deveres, generoso em
socorrer os outros. Afastai dele tudo o que possa demovê-lo do caminho da justiça e
concedei-lhe os auxílios necessários para que ele não somente alcance a perfeição do
seu estado, mas seja também para mim uma força e um estímulo para a minha
santificação. E assim, juntos, alcancemos a felicidade do céu, Amém.
Oração da Noite
Boa noite Pai. Termina o dia e a ti entrego meu consaço.
Obrigado por tudo e... perdão.
Obrigado pela esperança que hoje animou meus passos, pela alegria que vi no rosto das
crianças;
Obrigado pelo exemplo que recebi daquele meu irmão;
Obrigado também por isso que me fez sofrer...
Obrigado porque naquele momento de desânimo lembrei que tu és meu Pai; Obrigado
pela luz, pela noite, pela brisa, pela comida, pelo meu desejo de superação...
Obrigado, Pai, porque me deste uma Mãe!
Perdão, também, Senhor!
Perdão por meu rosto carrancudo;
Perdão porque não me lembrei que não sou filho único, mas irmão de muitos; Perdão,
Pai, pela falta de colaboração e serviço e porque não evitei aquela lágrima, aquele
desgosto;
Perdão por ter guardado para mim tua mensagem de amor;
Perdão por não ter sabido hoje entregar-me e dizer: "sim", como Maria.
Perdão por aqueles que deviam pedir-te perdão e não se decidem.
Perdoa-me, Pai, e abençoa os meus propósitos para o dia de amanhã, que ao despertar,
me invada novo entusiasmo; que o dia de amanhã seja um initerrupto "sim" vivido
conscientemente.
Boa noite, Pai. Até, amanhã.
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.
Cerra meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. Que só de
bênçãos se encha meu espírito.
Que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se achegarem a mim, sintam a tua
presença.
Senhor, reveste-me de tua beleza, e que, no decurso deste dia, eu te revele a todos.
Amém

Oração ao Imaculado Coração de Maria
Ó Coração Imaculado de Maria, repleto de bondade, mostrai-nos o Vosso amor. A chama
do Vosso Coração, ó Maria, desça sobre todos os homens. Nós Vos amamos
infinitamente. Imprimi nos nossos corações o verdadeiro amor, para que sintamos o
desejo de Vos buscar incessantemente. Ó Maria, Vós que tendes um Coração suave e
humilde, lembrai-vos de nós quando cairmos no pecado. Vós sabeis que todos os
homens pecam. Concedei que, por meio do Vosso Imaculado e Materno Coração,
sejamos curados de toda doença espiritual. Fazei que possamos sempre contemplar a
bondade do Vosso Materno Coração e nos convertamos por meio da chama do Vosso
Coração. Amém.
Oração por uma pessoa doente
Ó meu Deus, vede esta pessoa doente diante de Vós. Ela vem pedir-vos o que deseja e o
que considera como a coisa mais importante para si. Vós, ó meu Deus, fazei com que
estas palavras penetrem em seu coração: 'O que é importante é a saúde da alma.'
Senhor, faça-se nela, em tudo, a Vossa vontade. Se desejais a cura dela, seja-lhe
concedida a saúde. Mas, se for outra a Vossa vontade, que ela continue carregando sua
cruz. Peço-vos também por nós, intercessores dela; purificai nossos corações, tornandonos dignos canais da Vossa santa misericórdia. Protegei-a e aliviai seus sofrimentos. Que
se cumpra nela a Vossa santa vontade. Através dela, seja revelado o Vosso santo nome.
Ajudai-a a carregar, com coragem, a sua cruz. Depois desta oração rezar três vezes o
Glória ao Pai.
ORAÇÃO DO MÚSICO CRISTÃO
por Padre Joãozinho, SCJ
Senhor, Jesus Cristo, Somos notas diferentes na mesma pauta do Reino de Deus. Nós te
louvamos por este tempo de pausa, de silêncio. Lembramos que a quietude de tua mãe,
Maria, Permitiu que ela respondesse, sim! E a Canção se fez gente, e habitou no meio de
nós (Jo 1,14). Temos timbres diferentes, E exatamente por isso podemos cantar na
trinitária harmonia Dos acordes da fé, da esperança e do amor. Que possamos unir
nossas diferenças Para que a canção seja mais santa e mais bela. Sabemos que na vida
existem acidentes. Mas não nos deixes cair na desafinação. Que possamos ouvir a voz
uns dos outros, Seguindo as tuas orientações e movimentos, Nosso maestro maior!
Alerta-nos para que saibamos obedecer os sinais de expressão: Desde o pianíssimo e
oculto serviço da composição, Até a fortíssima visibilidade de nossa canção nos Meios de
Comunicação. Acima de tudo nós te pedimos: Lembra-nos que a clave é quem dá o
nome, a altura e o significado De tudo o que cantamos. E a nossa clave és Tu, Sol
Nascente, Luz do Alto, Que veio nos ensinar a profetizar pela canção, Com os olhos para
o alto e com os pés firmes no chão. De todas as verdades és o supremo cantor. Senhor
Jesus, Nossa boca cantará ao ritmo do teu coração. Unidos cantaremos a tua eterna
canção de Amor. Amém!
ORAÇÃO A NOSSA SENHORA
Lembra-vos, ó piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que
recorreram à vossa proteção, imploraram o vosso auxílio, fosse por vós desamparado.
Animado eu, pois, com igual confiança, avós, Virgem, entre todas singular, como a uma
mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, prosto-me a
vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, Mãe do Filho de Deus humanado, mas
dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. (São Bernardo)

ORAÇÃO A NOSSA SENHORA APARECIDA
Ó Maria Santíssima, que em vossa imagem milagrosa de Aparecida// espalhai inúmeros
benefícios sobre todo o Brasil// eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos
servos, mas cheio de desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia//
prostrado aos vossos pés// consagro-vos o meu entendimento// para que sempre pense
no amor que mereceis// consagro-vos a minha língua// para que sempre vos louve e
propague a vossa devoção// consagro-vos o meu coração// para que depois de Deus,
vos ame sobre todas as coisas// recebei-nos, ó rainha incomparável// no ditoso número
de vossos servos// socorrei-nos em todas as nossa necessidades espirituais e
temporais// e, sobretudo, na hora da morte, amém// Abençoai-nos, ó mãe celestial// e
com vossa poderosa intercessão fortalecei-nos em nossa fraqueza// a fim de que
servindo-vos fielmente nesta vida// possamos louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no
céu// por toda a eternidade. Assim seja, assim aconteça.
ORAÇÃO A SANTA LUZIA
Ó Santa Luzia, que preferistes deixar que os vossos olhos fossem vazados e arrancados
antes de negar a fé e conspurcar vossa alma; e Deus, com um milagre extraordinário,
vos devolveu outros dois olhos sãos e perfeitos para recompensar vossa virtude e vossa
fé, e vos constituiu protetora contra as doenças dos olhos, eu recorro a vós para que
protejais minhas vistas e cureis a doença dos meus olhos. Ó Santa Luzia, conservai a luz
dos meus olhos para que eu possa ver as belezas da criação, o brilho do sol, o colorido
das flores, o sorriso das crianças. Conservai também os olhos de minha alma, a fé, pela
qual eu posso conhecer o meu Deus, compreender os seus ensinamentos, reconhecer o
seu amo para comigo que me conduzirá onde vós, Santa Luzia, vos encontrais, em
companhia dos Anjos e Santos. Santa Luzia, protegei os meus olhos e conservai minha
fé. Amém.
ORAÇÕES A SANTA RITA
Tríduo ou Novena
1- Ó poderosa Santa Rita, advogada em toda causa urgente, escutai benigna as súplicas
de um coração angustiado, e dignai-vos alcançar-me a graça de que tanto necessito.
Pai-Nosso, Ave Maria, Glória
2- Ó poderosa Santa Rita, advogada nos casos desesperados, confiante no poder de
vossa intercessão, a vós recorro. Dignai-vos abençoar minha firme esperança de obter
por vossa intercessão a graça de que tanto necessito. Pai-Nosso, Ave Maria, Glória
3- Ó poderosa Santa Rita, socorro na última hora, a vós recorro cheio de fé e amor, pois
sois o meu último refúgio nessa ocasião. Intercedei por mim, e vos hei de bendizer por
toda a eternidade. Pai-Nosso, Ave Maria, Glória
Oração muito eficaz nos casos difíceis e desesperados
Ó poderosa e gloriosa Santa Rita, eis a vossos pés uma alma desamparada que,
necessitando de auxílio, a vós recorre com a doce esperança de ser atendida. Por causa
de minha indignidade e de minhas infidelidades passadas, não ouso esperar que minhas
preces cheguem a mover o coração de Deus, e é por isso que sinto necessidade de uma
medianeira todo-poderosa, e foi a vós que me dirigi, Santa Rita, com o incomparável
título de Santa dos casos impossíveis e desesperados. Ó cara Santa , interessai-vos pela
minha causa, intercedei junto a Deus para que me conceda a graça de que tanto
necessito e que ardentemente desejo... (diz-se qual a graça que se deseja). Não
permitais que tenha de me afastar de vossos pés sem ser atendido. Se houver em mim

algum obstáculo que me impeça de obter a graça que imploro, auxiliai-me para que o
afaste; envolvei minha prece em vossos preciosos méritos e apresentai-a a vosso celeste
esposo em união com a vossa. Assim enriquecida por vós, esposa fidelíssima entre as
mais fiéis, por vós que sentistes as dores da sua paixão, como poderá Deus repeli-la ou
deixar de atendê-la? Ó cara Santa Rita, que jamais diminua a confiança e esperança que
em vós coloquei; fazei com que não seja vã a minha súplica; obtende-me de Deus o que
peço; a todos farei então conhecer a bondade do vosso coração e a onipotência da vossa
intercessão. E vós, coração adorável de Jesus, que sempre vos mostrastes tão sensível
às menores misérias da humanidade, deixai-vos enternecer pelas minha necessidades e,
sem olhar minha fraqueza e indignidade, concedei-me a graça que tanto desejo e que
por mim e comigo vos pede vossa fiel esposa Santa Rita. Oh! sim, pela fidelidade com
que Santa Rita sempre correspondeu à graça divina, por todos esses dons com os quais
quisestes cumular sua alma, por tudo quanto sofreu em sua vida de esposa, de mãe, e
como participante de vossa dolorosa paixão, concedei-me esta graça que me é tão
necessária. E vós, ó Virgem Maria, como nossa boa Mãe do céu, depositária dos tesouros
divinos e dispensadora de todas as graças, sustentai com vossa poderosa intercessão a
de vossa grande devota Santa Rita, para me alcançar de Deus a graça desejada. Assim
seja.
Oração de agradecimento
É com o coração profundamente comovido e perturbado que hoje venho a vós, ó gloriosa
e poderosa Santa Rita. Na hora do perigo, no momento em que estava ameaçada a
minha felicidade e a dos que me são caros, a vós roguei, com a alma aflita e cheia de
apreensão... A vós supliquei, a vós que todos chamam de Santa dos impossíveis,
Advogada nos casos desesperados, Refúgio na última hora... Não foi iludida a minha
confiança em vós. Agora volto a vós, não mais com as lágrimas do sofrimento nos olhos,
mas com alegria e serenidade no coração, para vos ofertar meu infinito reconhecimento.
Esta alegria, esta serenidade, a vós as devo, cara Santa, a vós que intercedestes em
meu favor junto a Deus, apesar da minha indignidade, e me alcançastes a graça
desejada. Quisera melhor exprimir-vos o profundo sentimento de gratidão que enche
meu coração, ó Santa milagrosa, ó consoladora dos aflitos, mas a própria emoção
causada pela felicidade de ter obtido esta graça paralisa minhas expressões e somente
sei murmurar: graças vos dou... muitas graças, mil graças, Santa Rita. Para vos
demonstrar então de maneira mais eficaz meu infinito reconhecimento, prometo-vos
propagar com zelo cada vez maior o vosso culto, fazer-vos amada por aqueles que não
vos conhecem ainda, e que não têm, como eu, a felicidade de ter experimentado vossa
infinita benevolência. Prometo-vos auxiliar, segundo as minhas possibilidades, a
manutenção do vosso culto e participar, sempre que possível, das cerimônias celebradas
em vossa honra. Para tornar-me sempre mais digno do auxílio do céu e da vossa santa
proteção, tomo, a partir de hoje, a resolução de cumprir com maior zelo e fervor meus
deveres cristãos. Ó cara Santa Rita, a vós confio o cuidado de apresentar a Deus essas
sinceras resoluções, e de lhe agradecer por mim a graça generosamente concedida.
Dignai-vos enfim não me desamparar jamais e continuai a dispensar-me vossa santa e
ativa proteção, a fim de que, após tê-la gozado neste mundo, possa um dia encontrarvos no céu e dizer-vos melhor todo o meu reconhecimento. Assim seja!
ORAÇÃO DO FUMANTE
Ó Deus, Criador de todas as coisas, Vós destes ao homem a inteligência que o torna
capaz de conhecer a natureza da flora e as qualidades da vegetação. Destes também ao
homem a vontade livre para aceitar o que é bom e rejeitar o que lhe faz mal. Eu sei que
o fumo prejudica a minha saúde, que fecha os pulmões, que ataca o coração, que
desequilibra o meu sistema nervoso. Mas a minha vontade é tão fraca! Eu quero deixar o
fumo e não posso! Jesus, eu me lembro de Vossas palavras: "Sem mim, nada podeis
fazer" (Jo 15, 5c). Talvez eu esteja confiando só em mim, em vez de confiar em Vós.
São Paulo, dizia: "Tudo posso naquele que me conforta" (FL 4, 13) Então eu também,

com a Vossa ajuda, posso deixar de fumar. Do enfarte do coração, livrai-me, Senhor! Do
câncer do pulmão, livrai-me, Senhor! Do vício do fumo, livrai-me, Senhor! De todo
pecado, livrai-me, Senhor! Amém!
ORAÇÃO AO SANTO DE NOSSA DEVOÇÃO
Senhor, pelos merecimentos e pela intercessão de vosso servo......................... fazei
que estejamos sempre prontos em aprender as verdades da fé e sempre fortes em
confessá-las
Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e
sempre. Amém
Senhor, pelos merecimentos e pela intercessão de vosso servo ................... conservai a
caridade em nossos corações, para que possamos sempre amar-vos sobre todas as
coisas, e ao próximo como a nós mesmos.
Glória ao Pai...
Senhor, pelos merecimentos e pela intercessão de vosso servo.................... fazei que
em todas as famílias reine o santo temor de Deus, na observância da vossa lei.
Glória ao Pai...
Senhor, pelos merecimentos e pela intercessão de vosso servo.................... dai forças
à juventude para que vença as insídias do mal e seja sempre mais apóstola da verdade e
do bem.
Glória ao Pai...
Senhor, pelos merecimentos e pela intercessão do vosso servo ................. abençoai os
emigrantes em terras estrangeiras e fazei que jamais esqueçam a pátria do céu.
Glória ao Pai...
Senhor, pelos merecimentos e pela intercessão de vosso servo............. fazei que aos
pobres não falte o pão e aos abandonados a compreensão e o afeto.
Glória ao Pai...
Senhor, pelos merecimentos e pela intercessão de vosso servo...........confortai os nosso
doentes, dando-lhes a desejada saúde ou a resignação cristã.
Glória ao Pai...
ORAÇÃO PARA PEDIR A PROTEÇÃO DE UM SANTO
Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo eu vos adoro e vos agradeço por terdes
dados ao mundo .............., que soube em sua vida imitar tão perfeitamente os
exemplos de Cristo, a ponto de ser colocado como modelo para nós, que ainda
peregrinamos neste mundo.
Sua fé na mensagem de Cristo sua caridade ardente e sua vida de esperança orientada
unicamente para Deus são motivos de força e entusiasmo para nós.
Sua bondade, Senhor, sensibilizou-me e sentindo-me indigno de recorrer diretamente a
vós, faço-o por meio de ..........., o santo da minha confiança.
Para ser digno de sua intercessão prometo imitar seus exemplos.
(Expressa-se um pedido)
Senhor, dignai-vos atender meu pedido, se essa for a vossa vontade. Amém.
(Reza-se um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai)
ORAÇÃO DA PAZ
Amemos a doçura da paz, e voltemos à concórdia com toda a pureza e sinceridade do
coração, imitando Aquele que tudo pacificou por seu Sangue, que é verdadeiramente a
paz e que reconciliou consigo todas as coisas, "E a paz de Deus, que excede todo o
entendimento, guardará os nossos corações e as nossas inteligências em Cristo Jesus
nosso Senhor (Fl 4,7), a quem seja dada honra e glória, nos séculos dos séculos. Amém.

ORAÇÃO DA CRIANÇA
Jesus, hoje quero pedir-lhe uma porção de coisas, porque eu sei que Você sempre
escuta a oração dos pequenino. Veja Jesus, eu sou ainda uma criança, mas faça que eu
cresça e seja gente de verdade, como papai e mamãe. Que eles sejam muito felizes; que
eu os ame sempre; seja um filho obediente, e um dia, grande e bom como eles. Proteja
meus professores, pois me ensinam tantas coisas bonitas. E eles me falaram que um dia
Você disse: "Deixai vir a mim os pequeninos". Então, Jesus, acolha nos seus braços a
mim, todos os meus coleguinhas e as crianças do mundo inteiro. Que todas nós sejamos
alegres e felizes, e amanhã possamos fazer alguma coisa por aqueles que hoje fazem
tanto por nós. Jesus eu lhe peço; "Fique sempre conosco e abençoe, hoje e sempre
todas as crianças." (Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e fazer o Sinal da Cruz)
ORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO
Meu Deus, que profunda impressão deixou em minha alma o dia do meu casamento.
Naquele dia cumpri o ato mais importante de minha vida.
Lembro-me das disposições que tive e dos bons conselhos que recebi. Disse-nos o
sacerdote que, daquela hora em diante, começava a nossa vida a dois, Juntos iríamos
viver, juntos iríamos aperfeiçoando-nos um ao outro.
No auge da felicidade tudo me parecia tão fácil. Fiz um programa maravilhoso para mim.
Agora porém que se passaram ....... anos, como estou? Fui sempre fiel aos meus
deveres? Ofusquei alguma vez a serenidade de nosso lar? Contristei minha família que
eu deseja tornar alegre e feliz?
Senhor, perdoai as minhas falhas, dai-me força e maior constância nas resoluções
tomadas, fazei renascer em mim a graça do sacramento do matrimônio, a fim de que,
com renovado fervor corrija as minhas negligências e repare as faltas cometidas. Amém.
(Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai)
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 ele a se desviar do bom
caminho.
Velai sobre mim para que eu possa vela sobre eles e educá-los no vosso santo temor e
na vossa lei.
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-lhe 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.

Oração Missionária
Oração dos Missionários Redentoristas
"Deus, nosso Pai-Mãe,/ nós vos louvamos e bendizemos,/ por toda animação missionária
que se realiza,/ por meio do vosso Filho Jesus Redentor,/ Caminho certo a seguir/
Verdade que liberta e Vida que salva./
"Enviai sobre nós o Espírito Santo,/ para que nossas comunidades sejam sinal/ de vida,
amor e esperança para todos./
"Despertai vocações missionárias/ e protegei os que anunciam o Evangelho,/a exemplo
de Santo Afonso, missionários dos pobres e excluídos, tornando Vosso nome conhecido,/
em todos os recantos do universo./
"Maria, Mãe do Perpétuo Socorro e nossa,/ fazei-nos seguidores e seguidoras,/ do vosso
Filho Jesus/ e fortalecei, em todas as pessoas/ o compromisso de construir/ hoje e
sempre/ um mundo de justiça e de paz. Amém!
Ladainha de São José
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, Redentor do mundo, que sois Deus,
tende piedade de nós.
Espírito Santo, que sois Deus,
tende piedade de nós.
Santíssima Trindade, que sois um só Deus,
tende piedade de nós.
Santa Maria, rogai por nós.
São José,
Ilustre filho de David,
Luz dos Patriarcas,
Esposo da Mãe de Deus,
Casto guarda da Virgem,
Sustentador do Filho de Deus,
Zeloso defensor de Jesus Cristo,
Chefe da Sagrada Família,
José justíssimo,
José castíssimo,
José prudentíssimo,
José fortíssimo,
José obedientíssimo,
José fidelíssimo,
Espelho de paciência,
Amante da pobreza,
Modelo dos operários,
Honra da vida de família,
Guarda das Virgens,
Sustentáculo das famílias,
Alívio dos miseráveis,

Esperança dos doentes,
Patrono dos moribundos,
Terror dos demônios,
Protetor da Santa Igreja,
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
perdoai-nos Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
ouvi-nos Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
tende piedade de nós.
V. Ele constituiu-o Senhor da Sua casa,
R. E fê-lo príncipe de todos os Seus bens.
Oremos.
Ó Deus, que por inefável Providência Vos dignastes escolher a S. José por esposo da
Vossa Mãe Santíssima; concedei-nos, Vos pedimos, que mereçamos ter por intercessor
no céu, o que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os
séculos dos séculos.
Amém.
Ladainha do Espírito Santo
Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Divino Espírito Santo, ouvi-nos.
Espírito Paráclito, atendei-nos.
Pai celeste que sois Deus,
tende piedade de nós.
Filho, Redentor do mundo, que sois Deus,
tende piedade de nós.
Espírito Santo, que sois Deus,
tende piedade de nós.
Santíssima Trindade, que sois um só Deus,
tende piedade de nós.
Espírito santos,
Espírito
Espírito
Espírito
Espírito
Espírito
Espírito
Espírito
Espírito
Espírito
Espírito
Espírito
Espírito
Espírito

da verdade,
da sabedoria,
da inteligência,
da fortaleza,
da piedade,
do bom conselho,
da ciência,
do santo temor,
da caridade,
da alegria,
da paz,
das virtudes,
de toda a graça,

Espírito da adoção dos filhos de Deus,
Purificador das nossas almas,
Santificador e guia da Igreja católica,
Distribuidor dos dons celestes,
Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração,
Doçura dos que começam a vos servir,
Coroa dos perfeitos,
Alegria dos anjos,
Luz dos patriarcas,
Inspiração dos profetas,
Palavra e sabedoria dos apóstolos,
Vitória dos mártires,
Ciência dos confessores,
Pureza das virgens,
Unção de todos os santos,
Sede-nos propício; perdoai-nos, Senhor.
Sede-nos propício; atendei-nos, Senhor.
De todo o pecado, livrai-nos, Senhor.
De todas as tentações e ciladas do demônio,
De toda a presunção e desesperação,
Do ataque à verdade conhecida,
Da inveja da graça fraterna,
De toda a obstinação e impenitência,
De toda a negligência e tepor do espírito,
De toda a impureza da mente e do corpo,
De todas as heresias e erros,
De todo o mau espírito,
Da morte má e eterna,
Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho,
Pela milagrosa conceição do Filho de Deus,
Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado,
Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor,
Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor,
No dia do juízo,
Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos.
Para que nos perdoeis,
Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja,
Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração,
Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade,
Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro,
Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração,
Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes, para suportar as perseguições pela
justiça,
Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça,
Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos,
Para que vos digneis ouvir-nos,
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
enviai-nos o Espírito Santo.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
mandai-nos o Espírito prometido do Pai.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
dai-nos o Espírito bom.
Espírito Santo, ouvi-nos.
Espírito Consolador, atendei-nos.

V. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado.
R. E renovareis a face da terra.
Oremos.
Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, concedeinos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto, e gozemos sempre as suas
consolações. Por Cristo, Nosso Senhor.
Amém.
Ladainha do Santíssimo Nome de Jesus
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, Redentor do mundo, que sois Deus,
tende piedade de nós.
Espírito Santo, que sois Deus,
tende piedade de nós.
Santíssima Trindade, que sois um só Deus,
tende piedade de nós.
Jesus, Filho de Deus vivo,
Jesus, esplendor do Pai,
Jesus, pureza da luz eterna,
Jesus, Rei da glória,
Jesus, sol da justiça,
Jesus, Filho da Virgem Maria,
Jesus amável,
Jesus admirável,
Jesus, Deus forte,
Jesus, Pai do futuro do século,
Jesus, Anjo do grande conselho,
Jesus poderosíssimo,
Jesus pacientíssimo,
Jesus obedientíssimo,
Jesus, brando e humilde de coração,
Jesus, amante da castidade,
Jesus, amador nosso,
Jesus, Deus da paz,
Jesus, autor da vida,
Jesus, exemplar das virtudes,
Jesus, zelador das almas,
Jesus, nosso Deus,
Jesus, nosso refúgio,
Jesus, Pai dos pobres,
Jesus, tesouro dos fiéis,
Jesus, bom Pastor,
Jesus, luz verdadeira,

Jesus,
Jesus,
Jesus,
Jesus,
Jesus,
Jesus,
Jesus,
Jesus,
Jesus,
Jesus,
Jesus,

sabedoria eterna,
bondade infinita,
nosso caminho e nossa vida,
alegria dos anjos,
Rei dos patriarcas,
Mestre dos apóstolos,
Doutor dos evangelistas,
fortaleza dos mártires,
luz dos confessores,
pureza das virgens,
coroa de todos os santos,

Sede-nos propício; perdoai-nos, Jesus.
Sede-nos propício; ouvi-nos, Jesus.
De todo o mal, livrai-nos, Jesus.
De todo o pecado,
De vossa ira,
Das ciladas do demônio,
Do espírito da impureza,
De morte eterna,
Do desprezo das vossas inspirações,
Pelo mistério da vossa santa Encarnação,
Pela vossa natividade,
Pela vossa infância,
Pela vossa santíssima vida,
Pelos vossos trabalhos,
Pela vossa agonia e paixão,
Pela vossa cruz e desamparo,
Pelas vossas angústias,
Pela vossa morte e sepultura,
Pela vossa ressurreição,
Pela vossa ascensão,
Pela vossa instituição da Santíssima Eucaristia,
Pelas vossas alegrias,
Pela vossa glória,
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
perdoai-nos, Jesus.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
ouvi-nos, Jesus.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
tende piedade de nós, Jesus.
Jesus, ouvi-nos.
Jesus, atendei-nos.
Oremos.
Senhor Jesus Cristo, que dissestes: Pedi e recebereis; buscai e achareis; batei e abrirse-vos-á, nós vos suplicamos que concedais a nós que vo-lo pedimos, os sentimentos
afetivos de vosso divino amor, a fim de que nós vos amemos de todo o coração e que
esse amor transcenda por nossas ações, sem que deixemos de vos amar.
Permiti que tenhamos sempre, Senhor, um igual temor e amor pelo vosso santo nome;
pois não deixais de governar aqueles que estabeleceis na firmeza do vosso amor. Vós
que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.
Amém.

As Bem-aventuranças (Mateus 5,1-12)
Bem-aventurados
Bem-aventurados
Bem-aventurados
Bem-aventurados
Bem-aventurados
Bem-aventurados
Bem-aventurados
Bem-aventurados
dos céus!

os
os
os
os
os
os
os
os

que têm um coração de pobre, porque deles é o Reino dos céus!
que choram, porque serão consolados!
mansos, porque possuirão a terra!
que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados!
misericordiosos, porque alcançarão misericórdia!
puros de coração, porque verão Deus!
pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus!
que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o Reino

Magnificat (Lucas 1, 46-55)
Minha alma glorifica ao Senhor,
meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador,
porque olhou para sua pobre serva. Por isto, desde agora, me proclamarão bemaventurada todas as gerações,
porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é Santo.
Sua misericórdia se estende, de geração em geração, sobre os que o temem.
Manifestou o poder do seu braço: desconcertou os corações dos soberbos.
Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes.
Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos.
Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia,
conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade, para sempre.
Cântico de Zacarias (Lucas 1, 68-79)
Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e resgatou o seu povo,
e suscitou-nos um poderoso Salvador, na casa de Davi, seu servo
(como havia anunciado, desde os primeiros tempos, mediante os seus santos profetas),
para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam.
Assim exerce a sua misericórdia com nossos pais, e se recorda de sua santa aliança,
segundo o juramento que fez a nosso pai Abraão: de nos conceder que, sem temor,
libertados de mãos inimigas, possamos servi-lo
em santidade e justiça, em sua presença, todos os dias da nossa vida.
E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor e lhe
prepararás o caminho,
para dar ao seu povo conhecer a salvação, pelo perdão dos pecados.
Graças à ternura e misericórdia de nosso Deus, que nos vai trazer do alto a visita do Sol
nascente,
que há de iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos
passos no caminho da paz.
São três as condições para comungar bem: 1. Estar em estado de graça, ou seja, não
ter cometido nenhum pecado mortal depois da última confissão; 2. Saber e relembrar
Quem se vai receber; 3. Observar o jejum eucarístico, ou seja, abster-se de alimentos
sólidos e de bebidas exceto água uma hora antes de comungar.
Ato de Fé
Ó Jesus, Deus e homem verdadeiro, creio firmemente que, por nosso amor e para ser o
alimento da nossa alma, estais no Santíssimo Sacramento do Altar, tão real e
perfeitamente como estais no Céu.

Ato de Adoração
Ó Jesus, adoro-Vos profundamente neste diviníssimo Sacramento, em que Vos
reconheço oculto debaixo das espécies sacramentais, como Deus e homem verdadeiro,
meu Criador, Senhor, Redentor, sumo e único Bem.
Ato de Esperança
Ó Jesus, espero que, recebendo-Vos neste diviníssimo Sacramento, usareis comigo de
misericórdia e me dareis todas as graças necessárias e até abundantes para me
santificar e alcançar a minha eterna salvação.
Ato de Amor
Ó Jesus, amo-Vos com todo o coração sobre todas as coisas, porque sois o meu eus,
infinitamente amável, meu Pai, meu Redentor e meu tudo; e por amor de Vós, amo o
próximo como a mim mesmo e perdôo de todo o coração os que me têm ofendido.
Oração de Santo Ambrósio
Senhor Jesus Cristo, eu, pecador, não presumindo dos meus próprios méritos, mas
confiando na vossa bondade e misericórdia, temo entretanto e hesito em aproximar-me
da mesa do vosso doce convívio. Pois meu corpo e meu coração estão manchados por
muitas faltas, e não guardei com cuidado o meu espírito e a minha língua. Por isso, ó
bondade divina e temível majestade, na minha miséria recorro a Vós, fonte de
misericórdia; corro para junto de Vós a fim de ser curado, refugio-me na vossa proteção,
anseio ter como Salvador Aquele que não posso suportar como Juiz. Senhor, eu Vos
mostro as minhas chagas e Vos revelo a minha vergonha. Sei que os meus pecados são
muitos e grandes, e temo por causa deles, mas espero na vossa infinita misericórdia.
Olhai-me, pois, com os vossos olhos misericordiosos, Senhor Jesus Cristo, Rei eterno,
Deus e homem, crucificado por causa do homem. Escutai-me, pois espero em Vós; tende
piedade de mim, cheio de misérias e pecados, Vós que jamais deixareis de ser para nós
fonte de compaixão. Salve, Vítima salvadora, oferecida no patíbulo da Cruz por mim e
por todos os homens. Salve, nobre e precioso Sangue, que brotas das chagas do meu
Senhor Jesus Cristo crucificado e lavas os pecados do mundo inteiro. Lembrai-Vos,
Senhor, da vossa criatura resgatada por vosso Sangue. Arrependo-me de ter pecado,
desejo reparar o que fiz. Livrai-me, ó Pai clementíssimo, de todas as minhas iniqüidades
e pecados, para que, inteiramente purificado, mereça participar dos Santos Mistérios. E
concedei que o vosso Corpo e o vosso Sangue, que eu, embora indigno, me preparo para
receber, sejam perdão para os meus pecados e completa purificação de minhas faltas.
Que eles afastem de mim os maus pensamentos e despertem os bons sentimentos;
tornem eficazes as obras que Vos agradam, e protejam meu corpo e minha alma contra
as ciladas dos meus inimigos. Amém.
Oração de São Tomás de Aquino
Ó Deus eterno e todo-poderoso, eis que me aproximo do sacramento do vosso Filho
único, Nosso Senhor Jesus Cristo. Impuro, venho à fonte da misericórdia; cego, à luz da
eterna claridade; pobre e indigente, ao Senhor do céu e da terra. Imploro, pois, a
abundância da vossa liberalidade, para que Vos digneis curar a minha fraqueza, lavar as
minhas manchas, iluminar a minha cegueira, enriquecer a minha pobreza, vestir a minha
nudez. Que eu receba o Pão dos Anjos, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, com o
respeito e a humildade, a contrição e a devoção, a pureza e a fé, o propósito e a

intenção que convém à salvação da minha alma. Dai-me que receba não só o
Sacramento do Corpo e do Sangue do Senhor, mas também o seu efeito e a sua força. Ó
Deus de mansidão, fazei-me acolher com tais disposições o Corpo que o vosso Filho
único, Nosso Senhor Jesus Cristo, recebeu da Virgem Maria, que seja incorporado ao seu
Corpo Místico e contado entre os seus membros. Ó Pai cheio de amor, fazei que,
recebendo agora o vosso Filho sob o véu do sacramento, possa na eternidade
contemplá-lo face a face.
Amém.
À Santíssima Virgem
Ó Mãe de bondade e de misericórdia, Santíssima Virgem Maria, eu, miserável e indigno
pecador, a Vós recorro de todo o coração e com todo o amor; e Vos suplico que, assim
como estivestes de pé junto ao vosso amabilíssimo Filho pendente da Cruz, me assistais
também a mim, mísero pecador, e a todos os sacerdotes que hoje na Santa Igreja
oferecem o Santo Sacrifício. Auxiliados pela vossa graça, possamos nós apresentar à
suprema e indivisível Trindade a Vítima verdadeiramente digna de lhe ser oferecida.
Amém.
A São José
São José, varão feliz, que tivestes a dita de ver e ouvir o próprio Deus, a quem muitos
reis quiseram ver e não viram, ouvir e não ouviram; e não só ver e ouvir, mas ainda
trazê-Lo em vossos braços, beijá-Lo, vesti-Lo e guardá-Lo!
Rogai por nós, bem-aventurado São José.
Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Oremos. Ó Deus, que nos concedestes o sacerdócio real, nós Vos pedimos que, assim
como São José mereceu cuidar e trazer em seus braços com carinho o vosso Filho
unigênito, nascido da Virgem Maria, façais que nós Vos sirvamos com coração limpo e
boas obras, de modo que hoje recebamos dignamente o sacrossanto Corpo e Sangue do
vosso Filho, e na vida futura mereçamos alcançar o prêmio eterno. Amém.
Outra oração
Ó Deus clementíssimo, escutai com piedade as nossas súplicas e iluminai o nosso
coração com a graça do Espírito Santo, para que mereçamos servir com dignidade os
vossos mistérios e amar-Vos com caridade eterna. Ó Deus, que conheceis o nosso
coração e a nossa vontade, e que não ignorais nenhum segredo: purificai os nossos
pensamentos infundindo-nos o Espírito Santo, para que mereçamos amar-Vos com
perfeição e louvar-vos dignamente. Senhor, inflamai as nossas entranhas e o nosso
coração com o fogo do Espírito Santo, para que Vos sirvamos com um corpo casto e Vos
agrademos com um coração limpo.
Nós Vos pedimos, Senhor, que o Paráclito que procede de Vós ilumine o nosso
entendimento e nos leve a conhecer a verdade, como o vosso Filho nos prometeu.
Nós Vos pedimos, Senhor, que nos assista o poder do Espírito Santo, para que purifique
com clemência os nossos corações e nos defenda de todos os perigos. Ó Deus, que

instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos amar,
no mesmo Espírito, o que é reto, e gozar sempre a sua consolação.
Nós Vos pedimos, Senhor, que purifiqueis as nossas consciências para que, ao vir o
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, encontre preparada em nós a sua mansão. Ele
que vive e reina convosco pelos séculos dos séculos. Amém.
Fonte: http://www.paroquiansdasdores.org.br/index2.html

