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PELO SINAL DA SANTA CRUZ,
LIVRAI-NOS DEUS NOSSO SENHOR,

DOS NOSSOS INIMIGOS.

EM NOME DO PAI, DO FILHO E DO
ESPÍRITO SANTO. AMÉM.

1 - ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO
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 este mesmo
Espírito e gozemos sempre da Sua consolação, por
Cristo Senhor Nosso. Amém.

2 - 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 po-
dermos, com vossa ajuda, agradar-vos em tudo.
Que somente vós sejais o inspirador e o doador de
nossos pensamentos. Vós, que amais infinitamen-
te a eqüidade, não permitais que subvertamos a
justiça.
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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.

3 - VINDE, ESPÍRITO SANTO
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 ascendei
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.
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Glória a Deus Pai, a seu Filho, que ressuscitou
dos mortos assim como o Paráclito, por todos os
séculos. Amém.

4 - TERÇO DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
Creio e Deus Pai...

Em honra a Santíssima Trindade
Pai Nosso, Ave Maria, Glória

A -Jesus, Maria, José e o Espírito Santo:
T -Tornai-nos Santos e unidos ao Pai.

A -Vinde Espírito de Sabedoria, desprendei-nos das
coisas da terra e infundi-nos o amor e o gosto pelas
coisas do céu. E receberemos o Espírito de
Sabedoria e fé:
T -E seremos as Vossas testemunhas.

A -Vinde Espírito Santo: 7 vezes
T -Dai-nos sabedoria e fé.

No final de cada dezena
A -Ó Maria que por obra do Espírito Santo
concebestes o Salvador:
T -Rogai por nós.

A -Vinde Espírito do Entendimento; iluminai a
nossa mente com a Luz da Eterna verdade e
enriquecei-a de puros e santos pensamentos. E
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receberemos o Espírito do entendimento e
humildade:
T -E seremos as Vossas testemunhas.
A -Vinde Espírito Santo: 7 vezes
T -Dai-nos o entendimento e humildade.

A -Vinde Espírito do Bom Conselho, fazei-nos
dóceis a Vossas inspirações, e guiai-nos no
caminho da salvação. E receberemos o Espírito do
Bom Conselho e o dom da palavra:
T -E seremos as Vossas testemunhas.
A -Vinde Espírito Santo:
T -Dai-nos o bom conselho e o dom da palavra.

A -Vinde Espírito de Fortaleza, dai-nos força,
constância e vitória nas batalhas contra os nossos
inimigos espirituais e corporais. E receberemos
o Espírito de fortaleza e mansidão:
T -E seremos as Vossas testemunhas.
A -Vinde Espírito Santo:
T -Dai-nos fortaleza e mansidão.

A -Vinde Espírito de ciência, sede o Mestre de
nossas almas, e ajudai-nos a praticar Vossos
santos ensinamentos. E receberemos o Espírito
de ciência e o dom da cura:
T -E seremos as Vossas testemunhas.
A -Vinde Espírito Santo;
T -Dai-nos a ciência e o dom da cura.
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A -Vinde Espírito de Piedade, vinde morar em
nosso coração, tomai conta dele e santificai todos
os seus afetos. E receberemos o Espírito de piedade
e o dom do amor:
T -E seremos as Vossas testemunhas.
A -Vinde Espírito Santo:
T -Dai-nos a piedade e o dom do amor.

A-Vinde Espírito 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 do Santo
Temor de Deus e o discernimento:
T -E seremos as Vossas testemunhas.
D -Vinde Espírito Santo:
T -Dai-nos o Temor de Deus e o discernimento.

No final
A -Ó Puríssima Virgem Maria, que na Vossa
Conceição Imaculada, fostes pelo Espírito Santo,
transformada em Tabernáculo predileto da
Divindade: rogai por nós.
T -Para que o Divino Paráclito venha o quanto
antes renovar a face da terra.
Ave Maria...

A -Ó Puríssima Virgem Maria, que no mistério
da encarnação do Verbo, fostes pelo Espírito Santo
transformada em Verdadeira Mãe de Deus; rogai
por nós.



ORAÇÕES

14

T -Para que o Divino Paráclito venha o quanto
antes renovar a face da terra.
Ave Maria...

A -Ó Puríssima Virgem Maria, que no cenáculo
em oração com os apóstolos fostes repleta do
Espírito Santo; rogai por nós.
T -Para que o Divino Paráclito venha o quanto
antes renovar a face da terra.
Ave Maria.

Rogai por nós Santa Mãe de Deus:
Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.

Oremos
Ó Espírito Santo, dai-me um coração grande,
aberto a 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
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cumprir humilde, fiel e virilmente a vontade do
Pai.  Amém!

5 - TERÇO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO
           (com intercessão de Maria)

No início: Oração nº 1 - pág. 9

Antes de cada dezena:
A-Vinde Espírito Santo, pela poderosíssima
intercessão do Coração Imaculado de Maria:
T -E concedei-nos a graça dos Vossos Dons.
A -Jesus, Maria, José e o Espírito Santo
T -Tornai-nos santos e unidos ao Pai.

I Invocação
Pedimos a Nossa Senhora do Desterro desterrar
de nós todo o 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!
A -E receberemos o Espírito Santo:
T -E seremos as Vossas testemunhas.

Após cada invocação reza-se dez vezes:
Vinde Espírito Santo...
Sede a nossa força e entendimento.
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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...

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...

IV Invocação
A Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, pedimos a
saúde física e espiritual, e também a ajuda em
nossas necessidades, fraquezas, cansaço, dúvidas,
comodismo, falta de fé. Que nos dê sempre a 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...
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V Invocação
A Nossa Senhora Rainha da Paz, pedimos a paz
aos nossos corações, em nossas famílias, entre
videntes, confidentes e intercessores, entre
sacerdotes e bispos, em toda a igreja de Jesus
Cristo, e no mundo inteiro. Amém!
E receberemos...

VI Invocação
Oferecemos a Nossa Senhora Aparecida, e Te
pedimos Mãe, cubra-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, satanás, e espíritos malignos.  Amém!
E receberemos...

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...
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No final reza-se novamente a Oração do Espírito
Santo como no início.

6 - O ANGELUS
O Anjo do Senhor anunciou a Maria
E Ela concebeu do Espírito Santo.
Ave Maria...

Eis aqui a Serva do Senhor.
Faça-se em mim segundo a vossa palavra.
Ave Maria...

E o Verbo Divino se fez carne,
E habitou entre nós.
Ave Maria...

Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Amém.

Oremos:
Infundi, Senhor, nós Vos pedimos, a vossa graça
em nossas almas, para que nós que pela
anunciação do Anjo, cheguamos ao conhecimento
da encarnação de Jesus Cristo, Vosso Filho, pela
sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória
da ressurreição, pelo mesmo Cristo Senhor Nosso.
Amém.
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7 - DEUS DE BONDADE
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 a viver a aliança comum aos
filhos de Israel, e a nós, 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.
Pai perdoai-nos: R. Porque ainda não vos
conhecemos plenamente.
Ó Maria concebida sem pecado: Rogai por nós que
recorremos a Vós.(3 vezes)

8 - SANTO ANJO
Santo Anjo, do Senhor, meu zeloso guardador, se
a ti me confiou a Piedade Divina, sempre me rege,
guarda, governa e ilumina. Amém.

9 - ANJO DE DEUS
Anjo de Deus que por divina piedade sois minha
guarda e proteção, inspirai-me, defendei-me,
dirigi-me e governai-me. Amém!

10 - CONSAGRAÇÃO À NOSSA SENHORA
Ó Senhora minha, ó Minha Mãe, eu me ofereço
todo a vós, e, em prova de minha devoção para
convosco, eu vos consagro neste dia: os meus
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olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu
coração e inteiramente todo o meu ser. E assim,
como sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me,
defendei-me como filho e propriedade vossa.
Amém.

11 - CONSAGRAÇÃO DIÁRIA À Nª SENHORA
                     (Faça-a todos os dias)

Ó Santa Mãe Dolorosa de Deus, ó Virgem
Dulcíssima, eu Vos ofereço o meu coração afim 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 ao 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
de minhas tentações, de 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!
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12 - LEMBRAI-VOS
Lembrai-vos ó Piíssima 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 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 o que vos
rogo. Amém.

13 - 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 planejaste, afim 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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14 - ORAÇÃO DE SANTA GERTRUDES
Eterno Pai, oferece-Vos o preciosíssimo sangue
do 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,
pelos pecadores em todos os lugares, pelos
pecadores da Igreja Católica, pelos pecadores em
todas as outras igrejas, pelos de minha casa e
meus vizinhos. Amém!

15 - QUEREMOS VER JESUS
Jesus amado:
Angustiam-me tantas perguntas! Minhas e de
outros!
Como respondê-las?
Você sabe o caminho. Você é Deus.
E, para tantos as respostas são tantas... para mim as
graças são tantas!
As respostas para mim são intermináveis!
Mas as indagações crescem, se multiplicam... e
muitas vezes se misturam com as dúvidas! E isto
me faz angustiar!
Eu sei que tens respostas para tudo. Tens
argumentos para tudo!
Mas nossas perguntas – as dos outros e também as
minhas – parecem não saciarem-se com tuas
respostas!
Ah! A fome!  A fome de saber, de ver, de querer... é
insaciável
Queremos mais, mais, mais...  E queremos Te ver!
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Mesmo sabendo que nos acompanhas, queremos Te
ver!
Por que e como conseguiste vencer tantos obstáculos,
tantos ataques? Como conseguiste manter-te firme
diante de um mundo algoz... de um mundo carrasco?
Queremos Te ver!
E quem sabe, poderíamos então perceber que nós
também poderemos vencer?
Afinal, és homem como nós!
Queremos Te ver!
E mesmo que aqui neste mundo tão confuso, não o
consigamos, queremos Te ver no outro!
Mas – sabemos, então deveremos ter um corpo como
o Teu, uma alma como a Tua, um coração como o
Teu...
Mas ainda que assim acontecesse, deveremos ter,
acima de tudo, um amor como o Teu: e isto dificulta
a nossa caminhada!
Nosso egoísmo é mais forte. É muito forte!
Ser criança, ser pequeno! É a Tua palavra que ensina!
Mas conseguiremos ser?
Só se você nos derrubar! Derruba-nos, Jesus!
Mas por favor, não nos deixe no chão!
Segura-nos!  Ampara-nos!   Socorra-nos! Amem!

16 - ORAÇÃO PELA STA. IGREJA
      (Ditada por Nossa Senhora)

Deus todo poderoso, livrai-nos das hostes
inimigas, dai a Sta. Igreja, forças, para que
baseada na coragem que possui, no amor que
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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!

17 - ORAÇÃO DE SÃO BENTO
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. (3 vezes)

18 - EIS A CRUZ DO SENHOR
Eis aqui a cruz do Senhor, fugi potências inimigas.
O leão da Tribo de Judá, a raiz de Davi venceu!
Aleluia, aleluia, aleluia! (rezar 3 vezes)

19 - ORAÇÃO À SÃO JUDAS TADEU
São Judas Tadeu, glorioso apóstolo, fiel servo e
amigo de Jesus!  O nome do traidor foi causa de
que fosseis esquecido por muitos, mas a igreja Vos
honra e invoca universalmente como o patrono dos
casos desesperados, dos negócios sem remédio.
Rogai por mim que sou tão miserável!  Fazei uso
eu vos imploro desse particular privilégio que Vos
foi concedido, de trazer visível e imediato auxílio,
onde o socorro desapareceu quase que por
completo.
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Assisti-me nesta grande necessidade, para que
eu possa receber as consolações e o auxílio do céu,
em todas as minhas precisões, tribulações e
sofrimentos; alcançando-me a graça: (fazer o
pedido); e para que eu possa louvar a Deus
convosco e com todos os eleitos, por toda a
eternidade.
Eu Vos prometo, ó Bendito São Judas, lembrar-
me deste grande favor, e nunca deixar de Vos
honrar como meu especial e poderoso Patrono, e
fazer tudo o que estiver no meu alcance para
incentivar esta devoção para convosco. Amém!
São Judas, rogai por nós e por todos os que invocam
o Vosso auxílio.
3 Pai Nosso, 3 Ave Maria e 3 Glória

20 - 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 de Vossa Cruz que, dilacerando Vossas
Carnes, desnudou os Ossos de Vossos Ombros
Sagrados 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 de 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
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humildade, tende piedade de mim pobre
criatura pecadora, perdoai os meus pecados e
conduzi-me ao céu, pelo caminho da cruz.
Amém.
Rezam-se 7 Ave Maria e a Jaculatória: Minha
Mãe Santíssima, imprimí em meu coração as
Chagas de Jesus Crucificado.(300 dias de
indulgência)
Ó Dulcíssimo Jesus, não sejais meu juiz, mas
meu Salvador1 (100 dias de indulgência)
-Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo
-Para sempre seja louvado!

21 - 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.

Louvado sejas Jesus Cristo
Para sempre sejas louvado.
Amém!
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22 - ENTREGA TOTAL AO PAI
Pai, queremos vos entregar neste momento a nossa
vida. Queremos que façais de nós instrumentos de
amor 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 a nossa vida nas vossas
mãos. Sabemos que quereis transformar o mundo:
contai conosco, Pai, queremos vos ajudar.
Obrigado Pai, por nos ter escolhido, Porque não somos
nada e mesmo assim nos escolhestes.
Não somos nada! Não 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!

23 - ANTES DA COMUNHÃO
Ó doce Virgem Maria, preparai meu coração para
receber a Jesus. Óh! Divino Jesus, vinde ao meu
coração. Vinde tomar posse da minha alma que
desejo ardentemente receber-Vos, unir-me a Vós
para sempre.
Amém!
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24 -ORAÇÃO A NOSSA SENHORA ANTES DA
COMUNHÃO

Ó Maria, minha terna Mãe, ofereço-Vos este dia,
abençoai-me, 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 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 meu coração, para que
Vós mesma o prapareis; 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
agora que 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 fraca,
mas não vos esqueçais de acrescentar que sou
vossa filha, pois sei que esse título há de movê-
lo a fitar-me com olhos de amor e de misericórdia.
Oh! minha terna Mãe, quero amar-Vos sempre e
por toda a eternidade.
Assim seja!
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25 - 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 da morte chamai-me, e mandai-me
ir para Vós, para que com os Vossos santos Vos
louve, por todos os séculos dos séculos, amém!

26 - 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



ORAÇÕES

30

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!

27 - ATO DE CONSAGRAÇÃO AO SAGRADO
CORAÇÃO DE JESUS

Eu consagro ao Sacratíssimo Coração de Jesus e
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.
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28 - ALMAS BENDITAS
Almas Benditas que estais a caminho dos braços
do Pai, Orai por nossos filhos.

29 - TERÇO DO AMOR
Creio, Pai Nosso, 3 Ave Maria, Glória.

No lugar do Pai Nosso:
Doce Coração de Jesus, sede nosso Amor.
Doce Coração de Maria, sede a nossa salvação.

No lugar das 10 Ave Maria:
Jesus, Maria, José nós vos amamos, Salvai Almas.
E assim, rezar 5 dezenas e no final:
Sacratíssimos Corações de Jesus e de Maria: fazei
que eu Vos ame cada vez mais. (3 vezes)
Repouso eterno, dai-lhes Senhor.
E a luz do perpétuo resplendor. (3 vezes)
Eterno Pai... (Oração de Santa Gertrudes, pág.22)
Salve Rainha (Pág. 89)

30 - PELAS ALMAS
Ó Deus de bondade e misericórdia, tende piedade
das benditas almas dos fiéis que padecem no
purgatório. Abreviai as suas penas, dai-lhes o
descanso eterno e fazei nascer para elas a
perpétua luz.
Amém!
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31 - ORAÇÃO PELAS ALMAS
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 Santo Purgatório.  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!

32 - PELOS SACERDOTES
(Deve-se rezar 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”.
Oração
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.
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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.

33 - TERÇO DOS SACERDOTES
(Ditado por Nossa Senhora em 06 de Maio de
1998)

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
Unidos ao nosso Pastor o Santo Padre o Papa
confirmamos nossa fé, rezando: Creio...
Ao Deus Trindade, pedimos forças para o Santo
Padre: Pai Nosso...
Com Maria, pedimos ao Pai, muitas e Santas
Vocações: Ave Maria...
Com Maria, pedimos a Jesus, Padres Santos e
coerentes com a sua vocação: Ave Maria
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...

I Invocação
Ó Pai Eterno, precisamos de sacerdotes leais e
puros, como Vosso Filho os instituiu. Olhai para
nós e enviai muitos e bons operários:  Pai Nosso...
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Em cada dezena do terço:
Tu és sacerdote para sempre. R. Segundo a
ordem de Melchisedec (10 vezes)
Gloria ao Pai e uma Ave Maria.

II Invocação
Ó Jesus, que na Quinta Feira Santa, mandastes
os sacerdotes à Missão Perpétua, fazei que
cumpram fielmente vossa ordem, afim de que
todos os povos se santifiquem, para a Honra e
Gloria de Deus Trindade.

III 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.

IV Invocação
Ó Maria, Mãe da Igreja, ajudai-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 uma só estrada.

V Invocação
Ó Deus Uno e Trino, pedimos proteção para o
nosso Santo Padre, para que continue dirigindo
com coragem e fé o seu rebanho, e para que todas
as ovelhas se unam em torno dele.
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ORAÇÃO PELO SANTO PADRE O PAPA BENTO
XVI
Pai Santo, Vós que sois o Senhor de todas as
gentes, e de todo o universo, olhai para o nosso
Santo Padre, o Papa Bento XVI, escolhido por Vós,
como timoneiro desta Igreja que tanto sofre por
causa dos constantes ataques dos inimigos, para
que Ele consiga prosseguir na elaboração de
Vossos planos, e ser sempre o guardião fiel de
Vossos segredos, a fim de que nossa Igreja seja
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 possamos
também ser Igreja seguindo as orientações e
exemplos deste nosso Pastor. Obrigado Pai por
nos amardes tanto. Amém.

34 - ORAÇÃO VOCACIONAL
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
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santifica os que já nos deste. Ajuda os batisados 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.
(Padre Antonio de Lima Brito, N.D.S.)

35 - 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.

36 - ORAÇÃO PREPARATÓRIA PARA A VIA SACRA
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.
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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.

37 - VIA SACRA PARA O POVO JUDEU
Composta pelo Pe. Affonso Rattisbonne

Após cada estação:

A- Gloria ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
T- Como era no princípio agora e sempre, amém!
A- Tende piedade de nós, Senhor.
T- Tende piedade de nós. As almas dos fiéis
Judeus pela misericórdia de Deus, descansem
em paz. Amém.

I ESTAÇÃO: Jesus é condena-
do à morte
Senhor Jesus! Vós nos amas-
tes e vossas misericórdias são
eternas! Por isso viestes ao
mundo para nos resgatar, e
aceitastes a sentença da mor-
te que fora pronunciada sobre
nós mesmos.

A- Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos
bendizemos.
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T- Porque pela vossa Santa Cruz, remistes o
mundo.

Que farei eu por minha vez? Vós sois meu
Salvador e eu coloco em Vós a minha fé, meu amor,
minha esperança. Eu quero viver e morrer
convosco!

II ESTAÇÃO: Jesus carrega a
cruz
Jesus, meu benfeitor, eu con-
templo a cruz que Vós abra-
çais para expiar os pecados
humanos. Vós, Vos dobrais sob
o fardo, e Vos tornais obedien-
te até a morte, para reparar a
revolta da vontade humana.

Vós, nos abris o caminho da salvação, e nos cha-
mais a segui-lo.
A- Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos
bendizemos.
T- Porque pela vossa Santa Cruz, remistes o
mundo.

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.
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III ESTAÇÃO:  Jesus cai pela
primeira vez
Divino Cordeiro de Deus, Vos-
sa queda humilhante nos
mostra que Sois verdadeira-
mente homem. Se somente
Vossa divindade fosse mani-
festada ao mundo. Vós não te-
ríeis caído. Vós quisestes pro-

var todas nossas fraquezas, todos os nossos sofri-
mentos, a fim de terdes compaixão.
A- Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos
bendizemos.
T- Porque pela vossa Santa Cruz, remistes o
mundo.
Concedei-nos Senhor, a graça de nos levantar-
mos, se cair-mos, e de não nos desencorajarmos
jamais.

IV ESTAÇÃO:  Jesus encon-
tra Sua Mãe Santíssima.
Senhor, o que sentistes ao
encontrar Maria, Vossa Mãe?
Que emoção deve ter penetra-
do em Vossa alma, quando a
encontrastes calma e corajo-
sa em meio ao fúnebre corte-
jo de Vosso suplício! Uma con-

solação mútua aconteceu após o espanto, porque
Maria, como Jesus, aceitava o grande sacrifício
da reconciliação.
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A- Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos
bendizemos.
T- Porque pela vossa Santa Cruz, remistes o
mundo.

Se caminho com Jesus na via dolorosa, por acaso
não poderei encontrar Maria? Ó meu Redentor,
quero ser o filho de Vossa Mãe.

V ESTAÇÃO: Simão Cirineu
ajuda a levar a cruz de Jesus.

Não era suficiente que Jesus
levasse o instrumento da ex-
piação, é preciso, que como
Cirineu todo o homem o leve
com ele, e que cada um parti-
cipe dos sofrimentos da Vítima.

A- Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos
bendizemos.
T- Porque pela vossa Santa Cruz, remistes o
mundo.

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.
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VI ESTAÇÃO:  Uma filha de
Sion, enxuga a Santa  Face de
Jesus
A corajosa filha de Sion, Verô-
nica, enfrenta todo o respeito
humano, ela escuta somente o
seu coração para testemunhar
a Jesus, sua afeição fiel.  Os
alívios que ela Lhe oferece, ob-

têm imediatamente uma maravilhosa recompen-
sa.  É assim que os menores atos de caridade mo-
vem o coração de Jesus.
A- Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos
bendizemos.
T- Porque pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo.

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.

VII ESTAÇÃO:  Jesus cai pela
segunda vez
Meu amado Salvador, Vossas
quedas tem por objeto reparar
as minhas quedas, Vós caís,
para Vos colocar em meu lu-
gar, e Vos levantais, para me
levantar.  Vossos rebaixamen-
tos profundos me ensinam a

praticar a humildade e a doçura.
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A- Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos
bendizemos.
T- Porque pela vossa Santa Cruz, remistes o
mundo.

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.

VIII ESTAÇÃO:  As filhas de
Jerusalém derramam suas
lágrimas sobre Jesus
Senhor, se meus olhos não
tem nenhuma lágrima para
se misturar àquelas das filhas
de Jerusalém, eu quero ao
menos me unir à compaixão
de seus corações.

A- Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos
bendizemos.
T- Porque pela vossa Santa Cruz, remistes o
mundo.

Eu não gemo sobre Vós, que realizais, com tanto
amor, a redenção do mundo, mas eu gemo sobre
as almas ingratas que se privam deste grande
sacrifício. Imploro Vossa infinita misericórdia
para elas e por nós.
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IX ESTAÇÃO:  Jesus cai pela
terceira vez
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 a vista de tanto amor?
A- Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos
bendizemos.
T- Porque pela vossa Santa Cruz, remistes o
mundo.

Pensarei em Vossas quedas, Senhor, para me
compenetrar de Vosso zelo, para me excitar á
oração, para me encher de confiança.

X ESTAÇÃO: Jesus é despo-
jado de Suas vestes
O Salvador do mundo, que quer
ser o nosso modelo, aceita to-
dos os sofrimentos, todas as ig-
nominias. Ele nos ensina a
nos despojarmos de nossa na-
tureza viciada, para nos desa-
marrar dos elementos carnais
e terrenos.
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A- Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos
bendizemos.
T- Porque pela vossa Santa Cruz, remistes o
mundo.

Por minha vez, devo me submeter ás condições
de uma purificação profunda: quero me dispor ao
despojamento do ultimo dia, matando tudo o que
me impede de me unir a Deus. Senhor, dai à
minha vontade, a coragem e a força que lhe faltam.

XI ESTAÇÃO: Jesus é prega-
do na cruz
Não é suficiente que a Vítima
expire sobre a cruz, é preciso
que Seus membros sejam pre-
gados.  Eu sou um desses
membros, porque Vos perten-
ço, ó Bom Jesus; eu não que-
ro viver senão a Vossa vida.

A- Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos
bendizemos.
T- Porque pela vossa Santa Cruz, remistes o
mundo.

Uno minha vontade a Vossa vontade, meus
pensamentos aos Vossos pensamentos, minhas
dores as Vossas dores.  Que eu esteja atado de tal
modo que nada possa me separar de Vós.
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XII ESTAÇÃO: Jesus morre
na cruz
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
salvação eterna.
A- Nós vos adoramos, Senhor

Jesus Cristo, e vos bendizemos.
T- Porque pela vossa Santa Cruz, remistes o
mundo.

Que farei, para me tornar digno(a) 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
obediencia e do amor.

XIII ESTAÇÃO: O Corpo de
Jesus Cristo é descido da
cruz
A cruz é um instrumento de
imolação.  É por isso que
Jesus não quis descer antes
de Sua morte. Grande
exemplo de perseverança em
meio aos mais dolorosos
sofrimentos!  Se quiser me

santificar é preciso que eu seja crucificado e que
a cruz imole em mim, tudo aquilo que deve
morrer.
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A- Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos
bendizemos.
T- Porque pela vossa Santa Cruz, remistes o
mundo.

Minha consolação é pensar em Maria, e esperar
que, ao sair deste mundo, eu seja recebido em
Seus braços.

XIV ESTAÇÃO: Jesus é
colocado no sepulcro
Eu me junto aos Vossos
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.

A- Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos
bendizemos.
T- Porque pela vossa Santa Cruz, remistes o
mundo.

Dai-me ó Salvador amado, a unção da oração, que
este bálsamo vivificante corra abundantemente
de meu coração; que eu pague amor com amor, e
que eu corresponda com uma eterna fidelidade
ás Vossas misericórdias eternas.
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XV ESTAÇÃO: A ressurreição
do Senhor
Rainha do céu alegrai-Vos.
Aleluia!
Porque Aquele que mereces-
tes trazer em Vosso puríssimo
seio. Aleluia!
Ressuscitou como disse. Ale-
luia!

Rogai por nós a Deus. Aleluia!
Alegrai-Vos e exultai, Virgem Maria. Aleluia!
Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente.
Aleluia!

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 nosso.  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
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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)

38 - VIA SACRA MENOR PELOS JUDEUS
(Pe. Affonso Rattisbonne)

I ESTAÇÃO: Jesus é condena-
do à morte
Senhor, aceito, a vosso exem-
plo, a sentença de morte e re-
nuncio à minha própria vida, ao
amor do mundo e a mim mes-
mo, a fim de viver somente a
vida em vós, convosco e por vós.
Nós vos adoramos, Senhor

Jesus Cristo e vos bendizemos,
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 vos-
sos, para torná-los meritórios
e santificadores.
Nós vos adoramos...
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III ESTAÇÃO: Jesus cai pela
primeira vez
Senhor, eu aceito as humi-
lhações que diminuem as
exaltações do orgulho e da vai-
dade, a fim de que, a vosso
exemplo, me torne doce e hu-
milde de coração.
Nós vos adoramos...

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.
Nós vos adoramos...

V ESTAÇÃO: Simão Cirineu
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.
Nós vos adoramos...
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VI ESTAÇÃO: Uma mulher de
Israel enxuga o rosto de Je-
sus
Aceito, Senhor, com Santa
Verônica, as penas, as fadigas
e os suores, a fim de reprodu-
zir a imagem de vossa santi-
dade, em todos os atos de mi-
nha vida.
Nós vos adoramos...

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.
Nós vos adoramos...

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.
Nós vos adoramos...
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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.
Nós vos adoramos...

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.
Nós vos adoramos...

XI ESTAÇÃO: Jesus é prega-
do na Cruz
Senhor, aceito os instrumen-
tos de minha imolação, a fim
de que, pregado convosco so-
bre a Cruz, eu permaneça
para sempre em vosso amor.
Nós vos adoramos...
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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.
Nós vos adoramos...

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.
Nós vos adoramos...

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 gloria eterna.
Nós vos adoramos...
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XV ESTAÇÃO – A Ressurrei-
ção de Jesus
Rainha do céu alegrai-Vos.
Aleluia!
Porque Aquele que mereces-
tes trazer em Vosso puríssimo
seio. Aleluia!
Ressuscitou como disse. Ale-
luia!

Rogai por nós a Deus. Aleluia!
Alegrai-Vos e exultai, Virgem Maria. Aleluia!
Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente.
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.

39 - ORAÇÃO À SAGRADA FACE
(Composta por Santa Terezinha)

Ó Jesus, que na Vossa crudelíssima paixão, Vos
tornastes o opróbrio dos homens, e o homem das
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dores, eu adoro a Vossa Divina Face sobre a qual
resplandecem a beleza e a ternura da Divindade e
que agora se tornou para mim como a face de um
leproso. (Is 53,4)
Mas sob estes traços desfigurados reconheço o Vosso
infinito amor e ardentemente desejo amar-Vos e
fazer-Vos amar por todos os homens.
As lágrimas que com tanta abundância correm de
Vossos olhos se me figuram quais pérolas preciosas,
que eu quisera recolher para, com Seu valor infinito,
resgatar as pobres almas dos pecadores.
Ó Jesus, Vossa Face é a única beleza que encanta
o meu coração, de boa mente quero renunciar na
terra. A doçura do Vosso olhar e ao inefável ósculo
de Vossa boca Divina, mas, suplico-Vos, imprimi em
meu coração Vossa Divina Imagem, e inflamai-me
com Vosso amor, a fim de que possa chegar em breve
a contemplar a Vossa Face gloriosa no céu.  Amém!
(300 dias de indulgência cada vez aplicável as almas
do purgatório. Pio x, 13/02/1906)

40 - TERÇO DA SAGRADA FACE
Professemos a nossa fé: Creio em Deus Pai...
Em honra a Santíssima Trindade:
Pai Nosso, 03 Ave Maria, Glória.

Nas contas Grandes reza-se o Pai Nosso e nas
contas pequenas a jaculatória referente a cada
mistério.
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I Dezena
A- Sagrada Face de Cristo, atormentada pelo beijo
do traidor:
T- Tende piedade de nós.

II Dezena
A-Sagrada Face de Cristo, atormentada por
bofetadas e escarros:
T-Tende piedade de nós.

III Dezena
A-Sagrada Face de Cristo, atormentada por
lágrimas de sangue causadas pelos espinhos da
coroa:
T-Tende piedade de nós.

IV Dezena
A-Sagrada Face de Cristo, atormentada pelo peso
da cruz de nossos pecados:
T-Tende piedade de nós.

V Dezena
A-Sagrada face de Cristo, agonizante na cruz,
inclinada para toda a humanidade:
T- Tende piedade de nós.

41 - JESUS RESSUSCITADO
Jesus Ressuscitado, eu creio que você está vivo
diante de meus olhos, na Hóstia Consagrada. Creio
também, Jesus no Seu poder contra toda espécie
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de mal, porque você venceu, pela sua morte e
ressurreição, o pecado e a morte.  Seu preciosismo
sangue derramado na Cruz, está presente na
Hóstia Santa.
Eu creio, Jesus e clamo que este sangue seja
agora derramado sobre mim e sobre todos os meus
familiares. Eu peço, Senhor Jesus, que pelo poder
libertador e salvífico deste sangue possamos nos
livrar de toda opressão diabólica que possa estar
prejudicando a nossa família. Peço também que
atenda em especial, este pedido que agora faço
na sua presença. ( fazer o pedido)
Eu, desde já agradeço, confiante de que você me
atenderá. Eu louvo o Pai por nos ter dado você,
Jesus, como presente de Páscoa. Eu agradeço de
coração ao Espírito Santo que me ilumina e me
conduz nos momentos de sofrimento e de
escuridão.

Muito obrigado, Jesus, meu Salvador e
Libertador. Amém.

(Pai Nosso, Ave Maria, Gloria ao Pai, 9 dias
diante do Santíssimo)

42 - TERÇO DA LIBERTAÇÃO
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém!

Professemos a nossa fé: Creio em Deus Pai...
Pai Nosso... Glória ao Pai...
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Nas contas grande do terço:
Se Jesus quiser me libertar, eu serei verdadeiramente
livre! (Jo 8,36)
Ou:
A - Se Jesus quiser libertar o(a) (nome da pessoa)
T - Ele(ela) será verdadeiramente livre!

Nas contas pequenas:
A - Jesus tem piedade de mim: ou (nome da pessoa)
T - Jesus cura, salva e liberta-me. Ou (nome da
pessoa)

No final:
Glória ao Pai... Ó meu Jesus...

(Se estiver rezando por outras pessoas)
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!

(Se estiver rezando por você mesmo)
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.
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Amém, Aleluia, Amém!
Salve Rainha

43 - SETE PAI NOSSO E SETE AVE-MARIA
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 a 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!
(A cada invocação rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria)

I A Circunsição: 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!

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
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de cada pessoa, os meus.  Para a renúncia a tais
pecados e para que aumente o amor a Deus e ao
próximo.  Amém!

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!

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 de minha família; para
a renúncia a tais pecados e para a extensão do
Reino de Cristo sobre a terra.

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
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cometidos e para que haja um verdadeiro amor à
Santa Cruz.  Amém!

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.

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
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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.

Promessas de Jesus
As pessoas que rezarem, todos os dias durante 12
anos, os 7 Pai Nosso e as 7 Ave Maria, com as
orações correspondentes as sete efusões de
sangue, terão as seguintes graças, que Jesus
prometeu a Santa Brígida:
Não passarão pelo purgatório
Conta-las-ei no número dos Mártires como se
tivessem derramado o seu sangue pela fé.
Conservarei em graça três membros de sua
família a 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 se tivessem preenchido
estas condições.

44 - COROA DAS GLÓRIAS DA VIRGEM MARIA
Creio, Pai Nosso, Ave Maria, Glória.

Bendizemos-te Santíssima Virgem, pela Tua
Imaculada Conceição! Livra-nos de todo o pecado e
guarda o nosso coração para Deus.  (Ave Maria).
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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).

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).

Bendizemos-te Santíssima Virgem, porque És a
predileta Filha de Deus, Bendita entre todas as
mulheres, e cheia de graça! Dá-nos ser sempre
repletos da graça de Deus. (Ave Maria).

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).

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).

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).
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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).

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).

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).

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).

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... Dá-nos
a Tua benção! (Glória, Magníficat).
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45 - 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.
Salve Rainha

Oremos
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, meu coração e
minha alma.
Sou todo Vosso, e tudo o que possuo é Vosso.  Ó
Virgem sobre todos bendita. Estejai, pois, em
minha alma, para engrandecer o Senhor; esteja
em mim o Vosso Espírito, para rejubilar em Deus.
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Colocai-Vos, ó Virgem Fiel, como selo sobre o meu
coração, para que em Vós e por Vós seja eu achado
fiel a Deus.
Concedei ó Mãe de misericórdia, que me encontre
no número dos que amais, ensinais, guiais,
sustentais e protegeis como filhos.  Dizei para que
eu, por Vosso amor, despreze todas as consolações
da terra e aspire somente as celestes, até, que
para a glória do Pai, Jesus Cristo Vosso Filho, seja
formado em mim pelo Espírito Santo, Vosso Esposo
fidelíssimo, e por Vós Sua Esposa muito fiel. Assim
seja.

46 - TERÇO EXORCISMO VIRGEM PODEROSA
      (como arma contra os poderes infernais)

Oração ao Espírito Santo...
Creio, Pai Nosso, Ave Maria, Glória

I Dezena: Contemplamos como Jesus nos deu um
exemplo brilhante na luta contra satanás e seu
reino.
No lugar de Pai Nosso, Magnificat: nº 45
Nas 10 contas da Ave Maria:
Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha
das Vitórias; que Vossas Lágrimas de Sangue
destruam as forças infernais...
(Que se levantam contra... Ou que impedem...)

No lugar do Glória rezar: A cruz Sagrada seja
minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te
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satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mau
o que  tu ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno.

II Dezena: Contemplamos como Jesus venceu a
morte e o inferno pela Sua paixão e morte na cruz.

III Dezena: Contemplamos a cruz de Cristo que
se tornou um sinal de terror para satanás.

IV Dezena: Contemplamos como Jesus deu à
Virgem Maria, a força de esmagar a cabeça da
serpente infernal.

V 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 (nº 47a)

47a - LEVANTE-SE DEUS
Levante-se Deus, por intercessão da Virgem
Maria, São Miguel Arcanjo e toda a Milícia
Celeste. Sejam dispersos seus inimigos e fujam
de Sua face todos os que O odeiam.  Em nome do
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!

47b - MARIA PORTA DO CÉU
Inicio: Creio, Pai Nosso, 3 Ave Maria, Gloria.
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No lugar do Pai Nosso:
São Rafael com Tobias, São Gabriel com Maria, São
Miguel com toda a hierarquia, abrindo todas as vias

No lugar das dez Ave Maria:
A - Maria Porta do Céu. R - Passa na frente.

No final: Santo Anjo e Salve Rainha.

48 - TERÇO DAS LÁGRIMAS DE SANGUE
“Jesus Crucificado! Ajoelhados aos Vossos pés, nós
Vos oferecemos as lágrimas de sangue Daquela
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.

Os Sete Mistérios
(Dores de Nossa Senhora na terra).

1º A espada a transpassar a Alma, conforme a
profecia do Velho Simeão, no templo.
2º A fuga da Sagrada Família para o Egito.
3º Nossa Senhora perde o seu Divino Filho por
três dias.
4º O encontro com Nosso Senhor todo flagelado e
carregando a sua pesadíssima Cruz às costas.
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5º A bárbara crucificação e morte de Seu Divino
Filho.
6º Nossa Senhora recebe em seus braços seu Filho
inteiramente chagado e transpassado pela lança.
7º Nossa Senhora acompanha o seu Divino Filho
à sepultura.

No lugar do Pai  Nosso, reza-se:
Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue
Daquela que mais Vos amou no mundo e Vos ama
mais intensamente no céu.

No lugar das Ave Maria, reza-se sete vezes:
Ó Jesus, atendei as nossas súplicas
Em virtude das lágrimas de sangue da Vossa Mãe
Santíssima.

No fim repete-se três vezes:
O Jesus, olhai as lágrimas de sangue Daquela que
mais Vos amou no mundo e Vos ama mais
intensamente no céu.

Oração Final
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 as nossas súplicas e
se digne conceder-nos as graças pelas quais Vos
suplicamos, a coroa da Vida Eterna. Amém.



Movimento “Salvai Almas”

69

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.

49 - TERÇO DAS SANTAS CHAGAS
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.

D - Oh! Jesus misericordioso, Divino Redentor!
T - Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pai Nosso...

D - Deus Forte, Deus Santo, Deus Imortal!
T - Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Ave Maria...

D - Graça, Misericórdia meu Jesus.
T - Nos perigos presentes cobri-nos com Vosso
precioso Sangue.
Ave Maria...

D - Pai Eterno!  Tende misericórdia de nós.
T- Pelo sangue de Jesus Cristo.  Vosso Único Filho;
tende misericórdia de nós.
Ave Maria...

I Dezena
Senhor Jesus pela chaga de Vossa mão direita,
livrai-me e purificai-me  de todos os meus
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pensamentos, de toda a impureza, maldades,
julgamento, suicídios, preocupações e injustiça
contra Deus, contra meu próximo e contra mim
mesmo. Obrigado Senhor pela libertação dos meus
pensamentos.

Pai Eterno: eu Vos ofereço as Santas Chagas de
Nosso Senhor Jesus Cristo,
T - Para curar as de nossas almas.

D - Meu Jesus perdão e misericórdia!
Pelos méritos de Vossas Santas Chagas (dez vezes)

II Dezena
Senhor Jesus: tocai meus ouvidos pelo poder de
Vossa chaga da mão esquerda, purificando toda
palavra de maldição que entrou pelos meus
ouvidos e que tirou-me a paz e causou-me
sofrimentos.  Peço-Vos Senhor: dai-me ouvidos de
discípulo, para que eu possa ouvir a Vossa voz.
Obrigado Senhor pela libertação dos meus ouvidos.

III Dezena
Senhor Jesus: banhai com Vosso Sangue os meus
olhos  pelo poder das Santas Chagas de Vosso pé
direito purificando-me de todo o olhar de cobiça,
malícia, impureza e maus desejos que entraram
pelas janelas de minha alma.  Obrigado Senhor
pela libertação dos meus olhos.
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IV Dezena
Senhor Jesus: pelo poder de Vossa Santa Chaga
do pé esquerdo, purificai os meus lábios de toda
palavra de maldição e praga, fofocas, calúnias,
mentiras, piadas maliciosas, blasfêmias contra
Deus, contra o próximo e contra mim mesmo.
Obrigado Senhor, pela libertação dos meus lábios.

V Dezena
Senhor Jesus; pela Vossa quinta Chaga, a Chaga
do Vosso coração, purificai o meu coração,
libertando-me de toda a raiz do orgulho, egoísmo,
ódio, vaidade, infidelidade, luxúria, mágoa,
ressentimento, injustiça, inveja, ciúmes e vícios
de toda  e qualquer forma de paixões e maldades.
Obrigada Senhor, pela libertação do meu coração.

VI Dezena
Senhor Jesus; pelos méritos de Vossa sexta
Chaga, a Chaga do Ombro; lavai-me todos os órgãos
interiores e exteriores de toda a contaminação,
curando-me de qualquer enfermidade física ou
espiritual.  Obrigada Senhor; pela minha cura e
libertação.
D - O Sangue e Água que jorrastes do Coração de
Jesus como fonte de misericórdia para nós.
T - Eu confio em Vós.
Final: 3 vezes: Pai eterno Vós ofereço...
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50 - TERÇO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO
Creio, Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai.

No lugar do Pai Nosso:
Maria, Mãe da Eucaristia, fazei que eu ame o
Vosso Filho Jesus, presente em todos os Sacrários
da terra, sem cessar, noite e dia.
Meu Deus eu creio, adoro, espero e amo-Vos.  Peço-
Vos perdão pelos que não crêem, não adoram, não
esperam e não vos amam.
Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo,
eu vos adoro profundamente, e ofereço-Vos o
Preciosíssimo Corpo, Sangue, Alma e Divindade
de Nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos
os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes,
sacrilégios, blasfêmias 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, a salvação
das benditas almas do purgatório, a fortaleza para
o nosso Santo Padre o Papa, a santificação dos
bispos, sacerdotes, videntes e confidentes, e de
todas as famílias, a perseverança dos seminaristas
e vocacionados, e por todas as pessoas que nos
pedem orações e pelo Movimento Salvai Almas.

Nas 5 dezenas, no lugar das Ave Maria:
Graças e Louvores sejam dados a todo o momento,
Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.
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No final:
Deus Santo, Deus forte, Deus Imortal,
Tende piedade de nós e do mundo inteiro.
(3 vezes)

51 - TERÇO DA DIVINA MISERICÓRDIA
Creio, Pai Nosso, Ave Maria, Gloria.

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. (n. 1319)
No lugar dos Pai Nosso:
Ó Sangue e Água que jorrastes do Coração de
Jesus como fonte de Misericórdia para nós.  Eu
confio em Vós.
Eterno Pai ofereço-Vos o Corpo, Sangue Alma e
Divindade do Vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor
Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e
os do mundo inteiro.

No lugar das 10 Ave Maria.
Pela Sua Dolorosa Paixão, Tende Misericórdia de
nós, das almas e do mundo inteiro.

E assim rezar 5 dezenas, e no final:

Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende
piedade de nós, das almas e do mundo inteiro.
(3 vezes)
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52 - AS QUINZE ORAÇÕES DE STA. BRIGIDA
(Reveladas por Jesus à Santa Brígida na
Igreja de São Paulo em Roma)

Estas orações foram aprovadas pelo Papa Pio IX
em 31/05/1862, que as reconheceu como
autênticas e de grande proveito para as almas.

As Promessas de Jesus
Como já há muito tempo Santa Brígida desejasse
saber o número de golpes que Jesus levara durante
a Paixão, certo dia Ele lhe apareceu dizendo:
“Recebi em todo o Meu Corpo 5.480 golpes. Se
desejais honrar as chagas que eles ME produziram,
mediante uma veneração particular, deveis recitar
15 Pai Nossos e 15 Ave-Marias, acrescentando as
seguintes orações, durante um ano inteiro; quando
o ano terminar, tereis prestado homenagem a cada
uma das Minhas Chagas. Quem recitar estas
orações durante um ano inteiro conseguirá livrar
do Purgatório 15 almas de sua família, 15 justos
também de sua linhagem serão conservados em
graça e 15 pecadores de sua família serão
convertidos. A pessoa que as recitar será elevada
ao mais eminente grau de perfeição e 15 dias
antes da sua morte Eu lhe darei meu Precioso
Corpo, para que ela seja livre da fome eterna. Eu
lhe darei também de beber o Meu Precioso Sangue,
afim de que não padeça sede eternamente e 15
dias antes da morte ela experimentará uma
profunda contrição de todos os seus pecados e um
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perfeito conhecimento deles. Diante dela colocarei
o sinal da Minha Cruz vitoriosa como socorro e
defesa contra os embustes dos seus inimigos. Antes
da sua morte, Eu virei em companhia de Minha
muito cara e bem amada Mãe, para receber a sua
alma e conduzi-la às alegrias eternas. E tendo-a
levado até lá, Eu lhe darei a beber um trago singular
da fonte da Minha Divindade, o que não farei,
absolutamente, a outros que não tenham recitado
as Minhas Orações. Aquele que disser estas
Orações pode estar seguro de ser associado ao
supremo coro dos Anjos e todo aquele que as
ensinar a alguém, terá assegurado para sempre
sua felicidade e seus méritos. Sim, eles serão
estáveis e durarão perpetuamente. No lugar onde
se encontrarem e onde forem recitadas essas
Orações, Deus estará também presente com as
Suas Graças.
Todos esses privilégios foram prometidos a Santa
Brígida por Nosso Senhor Crucificado com a
condição de que as orações fossem recitadas
diariamente. São, igualmente, prometidas a todos
os que as recitarem, devotamente, durante um ano
inteiro.
As intenções indicadas antes de cada uma das
orações são de Nossa Senhora.

Reze assim:
Comece, sempre, com o Sinal da Cruz!
Faça uma oração inicial ao Espírito Santo e depois diga:
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I 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, deste-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,
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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!

II 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
destes insultos e destes tormentos, eu Vos suplico,
ó meu Salvador, que Vos digneis libertar-me dos
meus inimigos, visíveis e invisíveis e fazer-me
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chegar, com o Vosso auxílio à perfeição da
salvação eterna. Assim seja!

III 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
a 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!

IV Oração: Pelos doentes;
Pai Nosso... Ave-Maria....

Ó JESUS, médico celeste, que fostes elevado na
Cruz afim de curar as nossas chagas por meio



Movimento “Salvai Almas”

79

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
a 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 a
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 com
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!

V 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 infel izes



ORAÇÕES

80

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!

VI Oração: Pelas famílias;
Pai Nosso... Ave-Maria....

Ó JESUS, Rei amável e de todo desejável,
lembrai-vos da dor que experimentastes
quando, nú 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
assist ir-me nas provações que me
sobrevierem, sobretudo na hora da minha
morte. Assim seja!
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VII 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 a perfeição em
todas as minhas obras e extinguir, por completo,
em mim, a concupiscência carnal e o ardor dos
desejos mundanos. Assim seja!

VIII 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 de 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 afim de que sirvam de remédio
e de consolo para minha alma. Assim seja!

IX Oração: Pelos agonizantes espirituais;
Pai Nosso.... Ave-Maria....

Ó JESUS, virtude real, alegria do espírito,
lembrai-Vos da dor que suportastes, quando,
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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, porque Me
abandonastes?” Por esta angústia eu Vos suplico
ó meu Salvador, que não me abandoneis nas
aflições e nas dores da morte. Assim seja!

X 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 da extensão das Vossas chagas,
ensinai-me a guardar os Vossos Mandamentos,
mediante uma sincera caridade, mandamentos
estes que são caminhos espaçosos e agradáveis
para aqueles que Vos amam. Assim seja!

XI 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(a) pobre pecador(a) do lodaçal
de ofensas em que está submerso(a) conduzindo-
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o(a) 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!

XII Oração: Por todas as Igrejas;
Pai Nosso.... Ave-Maria....

Ó JESUS, espelho de verdade, sinal de unidade,
laço de caridade, lembrai-Vos dos inumeráveis
ferimentos que recebestes, desde a cabeça até
os pés, ao 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, afim 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!
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XIII 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 inclinastes a
cabeça dizendo: “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!

XIV Oração: Pelos políticos e pelos governantes;
Pai Nosso.... Ave-Maria....

Ó JESUS, Filho Único do PAI, esplendor e imagem
da 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, a carne a ao sangue,
afim de que, estando morto(a) 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!
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XV Oração: Pela Santa Igreja Católica
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 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!

Oração Final

Ó doce JESUS, vulnerai o meu coração, afim 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!
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53 - O SANTO ROSÁRIO
Oferecimento
Divino Jesus, nós Vos oferecemos este terço (ou
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.

Creio em Deus Pai...
Pai Nosso...
Ave Maria... ( 3 x )
Gloria...

(Em cada mistério rezar: 1 Pai Nosso, dez Ave
Maria , um Glória ao Pai e ó Meu Jesus)

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 de vossa
Misericórdia.

Mistérios Gozosos

I Mistério
Contemplamos a Anunciação do Anjo Gabriel a
Maria, de que seria a Mãe do Salvador.
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II Mistério
Contemplamos a visita de Nossa Senhora a sua
prima Santa Isabel.

III Mistério
Contemplamos o nascimento de Jesus em Belém.

IV Mistério
Contemplamos a apresentação do Menino Jesus
no templo.

V Mistério
Contemplamos a perda e o encontro de Jesus no
templo.

(Após as cinco dezenas, rezar a Salve Rainha).

Mistérios Luminosos

I Mistério
Contemplamos o Batismo de Jesus no Rio Jordão.

II Mistério
Contemplamos o primeiro Milagre de Jesus nas
Bodas de Caná da Galiléia, no qual se auto revela.

III Mistério
Contemplamos o anúncio do reino de Deus com o
convite à conversão.
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IV Mistério
Contemplamos a transfiguração de Jesus no
monte Tabor.

V Mistério
Contemplamos a instituição da Santa Eucaristia.

Mistérios Dolorosos

I Mistério
Contemplamos a agonia de Jesus no Horto das
Oliveiras.

II Mistério
Contemplamos a flagelação de Jesus.

III Mistério
Contemplamos a coroação de espinhos de Jesus.

IV Mistério
Contemplamos o caminho da cruz e a crucificação
de Jesus.

V Mistério
Contemplamos a morte de Jesus na Cruz!

Mistérios Gloriosos

I Mistério
Contemplamos a Ressurreição de Jesus.
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II Mistério
Contemplamos a Ascensão de Jesus ao céu.

III Mistério
Contemplamos a descida do Espírito Santo sobre
os apóstolos e Nossa Senhora, em corpo e alma.

IV Mistério
Contemplamos a Assunção de Nossa Senhora.

V Mistério
Contemplamos a coroação de Nossa Senhora, pela
Santíssima Trindade, 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 sempre
tomar-nos debaixo do Vosso poderoso amparo e
para mais vos obrigar vos saudamos com uma,

Salve Rainha
Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura,
esperança nossa, salve! A vós bradamos, os
degredados 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 do vosso
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ventre; ó Clemente, ó Piedosa, ó Doce sempre
Virgem Maria.
V. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.
R. Para que sejamos dignos das promessas de
Cristo.

54 - A NOSSA SENHORA DE SION
Ó Virgem de Sion, que de modo admirável
manifestastes, na aparição a Afonso Ratisbonne,
o chamado de Misericórdia de Deus, concedei-nos
os favores que vos pedimos: para que desça sobre
nós a luz e a salvação.
Derramai sobre o povo de Israel, sobre a Igreja,
religiosos, crianças, jovens, idosos, enfermos,
angustiados, sobre nossa cidade e nossa pátria,
as graças eficazes que Vosso coração sabe
estarmos precisando.
Virgem de Sion, confiamos em vossa proteção!
E como sois nossa Mãe, recebei nossos pedidos e
preces e dignai-vos atender-nos, segundo o desejo
de vosso Filho Jesus Cristo e Senhor Nosso.
Amém.

55 - LADAINHA DE NOSSA SENHORA

Senhor, tende piedade de nós
Cristo, tende piedade de nós
Senhor, tende piedade de nós
Jesus Cristo, ouvi-nos
Jesus Cristo, atendei-nos
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Deus Pai dos céus tende piedade de nós
Deus Filho Redentor do mundo tende piedade de nós
Deus Espírito Santo tende piedade de nós
Santíssima Trindade que sois um só Deus tende piedade de nós
Santa Maria Rogai por nós
Santa Mãe de Deus “
Sta. 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 “
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Torre de Marfim          Rogai por nós
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,
perdoai-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
ouvi-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.

Rogai por nós Santa Mãe de Deus,
Para que sejamos dignos das promessas de Jesus
Cristo.
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Oremos: Defendei, nós vos pedimos ó Senhor pela
intercessão da Virgem Maria, esta família, de toda
a adversidade, e livrai-nos propício de todas as
ciladas do inimigo, Por Cristo Nosso Senhor. Amém.

56 - 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
Deus Filho Redentor do mundo Tende piedade de nós
Espírito Santo que sois Deus, Tende piedade de nós

Santa Maria, Rogai por nós
São José, “
Ilustre descendente de David, “
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 obediente, “
José fiel, “
Espelho da paciência, “
Amante da pobreza, “
Modelo dos trabalhadores, “
Gloria da vida de família, “
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Consolação dos infelizes, Rogai por nós
Esperança dos doentes, “
Patrono dos moribundos, “
Terror dos demônios, “
Protetor da Sta. Igreja. “

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
Perdoai-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
Ouvi-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
Tende piedade de nós.
Ele o estabeleceu Senhor de sua casa,
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.

57 - NOVENA À STA. FILOMENA
Rezar: 1 Credo
3 Pai Nosso à Santíssima Trindade em honra à
pureza de Santa Filomena.
13 Ave Maria em honra dos 13 anos em que viveu
e, entre cada Ave Maria, rezar:
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A -“Santa Filomena, pelo sangue que derramastes
por amor a Jesus Cristo.
T -Alcançai-me a graça que vos peço.”

Rezar também a Oração, a Ladainha e uma 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... 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
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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
(Composta por CURA D’ARS - S.JOÃO BATISTA
MARIA VIANNEY)

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. Tende piedade de nós
Espírito Santo que sois Deus. Tende piedade de nos
Trindade Santa que sois um só Deus... Tende piedade de nós
Santa Maria, Rainha das Virgens Rogai por nós
Santa Filomena “
Sta. Filomena, cheia de abundantes “
graças desde o berço. “
Sta. Filomena, fiel imitadora de Maria “
Sta. Filomena, modelo das virgens “
Sta. Filomena, templo da perfeita humildade “
Sta. Filomena, abrasada no zelo da glória de Deus “
Sta. Filomena, exemplo de força e perseverança “
Sta. Filomena, espelho das mais heróicas virtudes “
Sta. Filomena, firme intrépida em face dos tormentos “
Sta. Filomena, flagelada como o vosso Divino Esposo “
Sta. Filomena, que preferistes as humilhações da morte
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aos esplendores do trono. “
Sta. Filomena, que conver testes as testemunhas
do vosso martírio “
Sta. Filomena, que cansastes o furor dos algozes “
Sta. Filomena, protetora dos inocentes “
Sta. Filomena, padroeira da juventude “
Sta. Filomena, asilo dos desgraçados “
Sta. Filomena, saúde dos doentes “
Sta. Filomena, nova luz da igreja peregrinante “
Sta. Filomena, que confundia a impiedade do século “
Sta. Filomena, cujo nome é glorioso no Céu e
terrível para o inferno “
Sta. Filomena, ilustre pelos mais esplêndidos milagres “
Sta. Filomena, poderosa junto a Deus “
Sta. Filomena, que reinais na glória. “

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo
- Perdoai-nos Senhor
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo
- Ouvi-nos Senhor
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo
- Tende piedade de nós.
Rogai por nós, Sta. Filomena, 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 Sta.
Filomena, Virgem Mártir, que foi sempre agradável
aos vossos olhos pela sua eminente castidade e
exercício de todas as virtudes.
Sta. Filomena, rogai por nós ( 3 vezes)
Salve Rainha....
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58 - 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 de Maria, rogai pelos
pecadores.
Amém! (Rezar 3 Ave-Maria)

59 - DIANTE DA 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 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.
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(Aconselha-se a reza de uma Dezena do Terço e
a jaculatória): “Senhor, espalhai sobre o mundo
inteiro os tesouros da Vossa infinita
Misericórdia”.

60 - 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 a 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, abrí 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 Mãs querida, por todos
os Santos Anjos, por todos os Santos, eu me
ajoelho, com todos os meus irmãos pecadores, aos
pés da Vossa Cruz, para agradecer-Vos o Vosso
perdão adorável, Amém.”
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61 - TRISÁGIO À SANTÍSSIMA TRINDADE
Oferecimento
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 fiéis, hereges e pecadores; pelos
agonizantes e caminhantes; pelos que rezam
conosco e para nós; pelas almas do purgatório e
por todas as intenções determinadas pela Santa
Madre Igreja.

Canto

A- Bendita seja a Santa Indivisível Trindade.
Agora e sempre por todos os séculos dos séculos:
T- Amém.
A- Abre Senhor os meus lábios:
T- E minha  boca anunciará Vosso louvor.
A- Meu Deus, atendei minhas orações:
T- Senhor, apressai-vos em socorrer-me.
A- Glória seja dada ao Pai, ao Eterno Filho e ao
Espírito Santo, pelos séculos dos séculos:
T- Amém! Aleluia!

Ato de Contrição

Meu  bom Jesus que por mim morrestes na cruz,
tende piedade de mim, perdoai os meus pecados
e dai-me a graça de nunca mais pecar. Amém!
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Hino

Já se afasta o sol radioso, Na alvorada Te louvamos, Ao Pai, ao filho e a Ti
Ó Luz Perene Trindade, Também na hora vespertina, Espírito Consolador
Infunde em nós ardoroso Concede-nos que façamos, Sem cessar, como até aqui
O fogo da caridade. Também na glória divina. Demos-lhe eterno louvor

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 esta 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) a Ele.
  Pai Nosso... Ave Maria...

A- Santo, Santo, Santo.  É o Senhor Deus dos
exércitos, os céus e a terra estão cheios de Vossa
glória:
T- Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito
Santo. (repetir nove vezes)



ORAÇÕES

102

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 as
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...

Repetir nove vezes
A - Santo, Santo, Santo.  É o Senhor Deus dos
exércitos, os céus e a terra estão cheios de Vossa
glória:
T - Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito
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
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comparar-vos com a menor das doçuras, que um
Deus, quando quer, sabe derramar sobre uma
alma fiel? Óh! 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...

A - Santo, Santo, Santo.  É o Senhor Deus dos
exércitos, os céus e a terra estão cheios de Vossa
glória:
T - Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito
Santo. (repetir nove vezes)

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, ao Filho e ao Espírito Santo:
T - Louvemo-los e exaltemo-los em todos os
séculos, amém!
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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!

Ladainha Devota

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 Uma 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 Ires, Arco de Clemência
Astro Primeiro e Trino que iluminais o mundo
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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 terremoto
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.

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:
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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:

A - Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal (3x)
T - Livrai-nos Senhor de todo o mal.

Oferecimento

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 á guardem.
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Aqui na terra hei de exercitar-me em louvar-Vos
e espero faze-lo depois com maior perfeição no céu,
e por isso com freqüência rezarei o triságio.  Glória
ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.  Procurarei
além disso que outros tambem Vos louvem.
Amém.

62 - 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 pela falta de perdão.
Senhor Jesus Cristo ajuda-nos a sermos
obedientes,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 outras 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 em
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 a graça do perdão, de aceitá-los e de agir de
acordo com eles.
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Toda a glória honra e louvor ao Senhor, Pai
amoroso, agora e por toda a eternidade.
Amém. Aleluia. Amém.
(Pe. Paul Robert DeGrandis S.S.J.)

63 - CURA-ME, SENHOR JESUS!

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 suportam
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!”
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64 - ROSÁRIO BENDITO DE MARIA

“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.
Sede bendita em todo o lado, hoje e sempre, na
terra e no céu.”

Papa João Paulo II
(Início do vigésimo quinto ano de Pontificado – Ano
do Rosário)

65 - ORAÇÃO PARA PEDIR GRAÇAS POR
INTERCESSÃO DE JOÃO PAULO II

A diocese de Roma publicou a oração escrita para
se pedir graças através da intercessão do servo
de Deus João Paulo II.

ORAÇÃO

Ó Trindade Santa, nós vos agradecemos por ter
dado à Igreja o papa João Paulo II e por ter feito
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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
esperança de que ele seja logo inscrito no número
dos vossos santos. Amém.

66 - PRECE DOS HOMENS DE BOA VONTADE

Senhor! No silêncio deste dia que amanhece,
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, 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.
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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.

São Francisco de Assis

67 -ORAÇÃO PARA O LIVRAMENTO DAS
ALMAS ABANDONADAS DO PURGATÓRIO

Gloriosa Virgem Maria, compadecei-vos das
Santas Almas, 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 a 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 mui especialmente oh! Mãe
de bondade.
Dignai-vos aceitar os nossos votos e satisfazê-los.
Nós vos suplicamos, oh! 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 Espírito Santo por todos os séculos dos
séculos, Amém!



ORAÇÕES

112

68 - ROSÁRIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO

Esta oração foi ensinada e pedida pelo próprio
Arcanjo à serva Antônia de Astônaco, Portugal.
O Arcanjo pediu que se compusesse em Sua honra
nove saudações correspondendo aos nove coros de
Anjos, saudações que consiste cada uma na
recitação de um Pai Nosso e três Ave Maria.
O Glorioso Arcanjo prometeu que quem o honrasse
desta maneira, antes da sagrada comunhão, seria
acompanhado à sagrada mesa, por um Anjo de
cada um dos nove coros. Prometeu também, a
quem rezasse todos os dias estas nove saudações,
a Sua assistência e dos Santos Anjos durante a
sua vida, e que depois da morte o livrará do
purgatório a ele e seus parentes.
A devoção passou para outros países, foi aprovada
por muitos bispos e até pelo Santo Papa Pio IX ,
que a enriqueceu de indulgências em 08 de agosto
de 1851.
Inicia-se esta quarentena no dia 19 de agosto
terminando no dia 29 de setembro, dia de São
Miguel Arcanjo.

Método para rezar a coroinha, ou quarentena:
Na pequena conta junto à medalha reza-se:
Deus vinde em nosso auxílio.
Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.
Gloria ao Pai
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Após cada saudação reza-se Um Pai Nosso e Três
Ave Maria.

Primeira saudação
Pela intercessão de São Miguel e do coro celeste
dos Serafins, faça-nos o Senhor, dignos do fogo da
perfeita caridade.

Segunda saudação:
Pela intercessão de São Miguel e do coro celeste
dos Querubins, pedimos ao Senhor a graça de
trilharmos a estrada da perfeição cristã.

Terceira saudação:
Pela intercessão de São Miguel e do coro celeste
dos Tronos, pedimos ao Senhor que nos de o
Espírito da verdadeira humildade.

Quarta Saudação:
Pela intercessão de São Miguel e do co celeste
das Dominações, pedimos ao Senhor nos conceder
a graça de dominar nossos sentidos e de nos
corrigir das nossas más paixões.

Quinta saudação:
Pela intercessão de São Miguel e do coro celeste
das Potestades, pedimos ao Senhor se digne de
proteger nossas almas contra as ciladas e as
tentações de satanás e dos demônios.
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Sexta saudação:
Pela intercessão de São Miguel e do coro celeste
das Virtudes, pedimos ao Senhor a graça de sermos
vencedores no perigoso combate das tentações.

Sétima Saudação:
Pela intercessão de São Miguel e do coro celeste
dos Principados, pedimos ao Senhor que nos dê o
Espírito de uma verdadeira e sincera obediência
a Ele.

Oitava Saudação:
Pela intercessão de São Miguel e do coro celeste
e Todos os Arcanjos pedimos ao Senhor nos
conceder o dom da perseverança na fé e nas boas
obras, a fim de que possamos chegar a possuir a
glória do paraíso.

Nona Saudação:
Pela intercessão de São Miguel e do coro celeste
de todos os Anjos, pedimos ao Senhor que estes
Espíritos bem aventurados nos guardem sempre
e principalmente na hora da nossa morte, e nos
conduzam a glória do paraíso.

Finalisando:
Um Pai Nosso em honra de São Miguel Arcanjo
Um Pai Nosso em honra de São Gabriel Arcanjo
Um Pai Nosso em honra de São Rafael Arcanjo
Um Pai Nosso em honra de nosso Anjo da Guarda.
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Antífona
Glorioso ao Miguel, chefe e príncipe dos exércitos
celestes; fiel guardião das almas, vencedor dos
espíritos rebeldes, amado da casa de Deus, nosso
admirável guia depois da Sagrada Família, Vós
cuja excelência e virtude são eminentíssimas,
dignai-vos livrar-nos de todos sos males, nós todos
que recorremos a Vós com confiança, e fazei pela
Vossa incomparável proteção que adiantemos,
cada dia mais, na fidelidade em servira Deus.
Amém.

Rogai por nós ó bem aventurado São Miguel,
príncipe da Igreja de Cristo.
Para que sejamos dignos de Suas promessas.

Oração
Deus, todo poderoso e eterno, que por um prodígio
de bondade e misericórdia para a salvação dos
homens, escolheste parra príncipe de Vossa Igreja
o gloriosíssimo Arcanjo São Miguel, tornai-nos
dignos, nós Vo-lo pedimos, de sermos preservados
de todos os nossos inimigos a fim, de que na hora
da nossa morte nenhum deles nos possa
inquietar, mas, que nos seja dada der sermos
introduzido por São Miguel na presença da Vossa
poderosa e Augusta Majestade, pelos
merecimentos de Jesus Cristo Nosso Senhor.
Amém.
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Oração de São Miguel Arcanjo
São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate,
sede o nosso auxílio e proteção contra as maldades
e ciladas do demônio. Instante e humildemente
Vos pedimos que Deus sobre ele impere. E Vós ó
príncipe da milícia celeste, com Seu poder divino
precipitai no inferno a satanás e aos outros
espíritos malignos que andam pelo mundo para
perdição das almas. Amém.

69 - 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 dr
todos os seus pecados. Amém.
Senhor Jesus, perdão e misericórdia. (dez vezes)

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 varias vezes invocado com devoção,
por terem-no tomado muitas vezes em vão e por
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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 e Suas
pregações e em todas as Suas obras honrou e
glorificou o Vosso Nome.
Senhor Jesus perdão e misericórdia. (dez
vezes)

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.
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.
Senhor Jesus Perdão e Misericórdia. (dez vezes)

Seja feita a Vossa vontade assim na terra como
no céu. 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
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de Jesus, bem como a submissão com que Ele Vos
obedeceu até a morte na cruz. Amém.
Senhor Jesus Perdão e misericórdia. (dez
vezes)

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
recebe-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.
Senhor Jesus, perdão e misericórdia. (dez
vezes)

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 teren-se muitas
vezes deixado cair nas ciladas do demônio e da
carne, por se terem visto por culpa própria,
metidas 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
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com Seus trabalhos e fadigas; com Sua
dolorosíssima paixão, morte na cruz e gloriosa
ressurreição. Amém.
Senhor Jesus perdão e misericórdia. (dez
vezes)

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.
Senhor Jesus, perdão e misericórdia. (Dez
vezes)

Oração

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
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 o Salvador nossos sentidos, regulai nosso
espírito, purificai-nos a alma e apagai com
Vosso precioso Sangue todos os nossos pecados.
Amém
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70 - TREZENA DE SANTO ANTÔNIO

Após cada invocação rezar: Um Pai Nosso, Uma
Ave Maria e Um Glória

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.

Bem Aventurado Santo Antônio, que curastes os
doentes, daí-me saúde, e servirei a Deus
cumprindo os meus compromissos cristãos,
ajudai todos a viverem na alegria e na paz. Amém.

Virtuoso Santo Antônio afastai para longe de mim
todo o male guiai-me no caminho da fé, esperança
e amor; que muitos possam encontrar em mim
um exemplo de fé e dedicação. Amém.

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.

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
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crescerem sem violência na certeza de um mundo
melhor. Amém.

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.

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.
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.

Santo Antônio; consolador dos aflitos, dai-me
paciência e fortaleza nos sofrimentos da vida. Daí
força e consolo àqueles que sofrem e vivem
desanimados. Amém.

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.
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Santo Antônio; grande pregador da palavra de
Deus; conservai sempre fiel a doutrina da Igreja
Católica; que nossas famílias sejam pequenas
igrejas domesticas onde se aprende e se vive a
mensagem de Cristo. Amém.

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.

Querido Santo Antônio; olhai do céu para tantas
necessidades fale 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

Se milagres tu procuras, vai, recorre a Santo
Antônio; verás fugir as maldades e as tentações
do demônio.

Refrão: Faz encontrar o perdido, rompe as grades
da prisão, cede o mar embravecido, silencia a
voz do trovão.

Em graças são transformados todos os males
humanos, provam-no todos os homens, sobretudo
os paduanos.
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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.

Rogai por nós Santo Antônio...
Para que sejamos dignos da 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.

Louvor à Língua de Santo Antônio

Ó Língua Bendita, que não cessastes de louvar a
Deus e de ensinar aos outros a bendizê-lo! É agora
que se vê claramente o quanto eras preciosa a
Seus olhos.
Ilustre pregador, Santo Antônio, rogai por nós.
Para que por vossa intercessão, cheguemos a
felicidade da vida eterna.
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(Pronunciado por S. Boaventura, quando, exumados
os restos mortais de Santo Antônio, e foi
encontrada intacta a língua de Santo Antônio.)

Oremos

Ó Deus todo poderoso, que tantos prodígios e milagres
operais continuamente no meio dos homens e que
salvaguardastes da corrupção a Língua de Santo
Antônio, Vosso confessor e nosso padroeiro, concedei-
nos que por Seus merecimentos e exemplos
alcancemos a graça de sempre Vos bendizer, e Vos
louvar com nossa língua. Pelo mesmo nosso Senhor
Jesus Cristo. Amém.

71 - PELOS SACERDOTES:
ORAÇÃO DE STA. TERESINHA
(1º. de outubro 1897)

Ó Jesus, Sumo e Eterno Sacerdote, conservai os
vossos sacerdotes sob a proteção do Vosso Coração
Amabilíssimo onde nada de mal lhes possa suce-
der.
Conservai ilibadas as suas mãos ungidas, que to-
cam 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 cará-
ter sublime do vosso Glorioso Sacerdócio.
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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 Cor-
po e Sangue, o poder de tranformar os corações
dos homens. Abençoai os seus trabalhos com co-
piosos frutos e concedei-lhes um dia a coroa da
vida eterna. Amém.



SENHOR,

Não te peço que troques a cruz.
Ajuda-me a carregá-la.

Não te peço que me encurtes o caminho.
Venha comigo, conversando.

Não te peço que me troques a água em vinho.
Dá-me de beber o que for do teu agrado.

Se me deixas chorar, é porque me amas assim.
Unicamente rindo é difícil ser bom.

Se consentes que me firam é para que
eu saiba amar.

Porque só existe amor, onde houver perdão.
E só os feridos têm o que perdoar.

Não te peço que me troques a cruz.
Ajuda-me a carregá-la!

GENTILEZA LIVRARIA PAULINAS
www.paulinas.org.br
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