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APRESENTAÇÃO
Este pacote de orações
pode ser rezado em
aproximadamente dez
minutos. Nele, você
conversará com a Trindade,
a Virgem Maria, São Miguel
Arcanjo e seu Anjo da
Guarda, garantindo
discernimento, força e
blindagem espiritual para
todo o seu dia. Além disso,
no Oferecimento do Dia e
na Oferta de Si Mesmo
você transforma todo o seu
dia (orações, obras,
sofrimentos e alegrias) em
oração.
A maioria das orações
deste pacote alcançarão,
para quem as rezar, o
perdão de parte da dívida
de purgatório (Indulgência
parcial), de modo que além
dos benefícios supracitados, contamos com
este benefício da redução
das penas temporais.

Para facilitar a memorização
começamos com as orações
à Trindade, que incluem
orações canônicas da Santa
Missa, na ordem em que são
rezadas, a saber: o Glória, o
Credo e o Pai Nosso. Além
delas, rezamos a Invocação
ao Divino Espírito Santo e o
Glória ao Pai.
Em seguida, na hierarquia,
vem a Virgem Maria, para
quem oferecemos o
Angelus, a Salve Rainha e a
Consagração. Logo após
Nossa Senhora, vem o
Príncipe dos Anjos, São
Miguel Arcanjo, que vai nos
garantir a proteção contra o
poder das trevas. Por último,
a invocação ao Santo Anjo
da Guarda, protetor pessoal
e amigo espiritual, cuja
missão é nos conduzir ao
céu. Finaliza-se com a Oferta
de Si Mesmo (composta por
Santo Inácio de Loyola) e o
Oferecimento do Dia.
Seguem, abaixo, todas as
orações, na sequência
indicada. A partir da novena
de consagração ao Sagrado
Coração de Jesus em diante
(do número 13 em diante),
acrescentamos poderosas
orações da piedade popular,
que são opcionais.
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GLÓRIA
(MISSA)
Glória a Deus nas alturas e
paz na terra aos homens
por Ele amados. Senhor
Deus, Rei dos céus,
Deus Pai todo-poderoso.
Nós Vos louvamos,
nós Vos bendizemos,
nós Vos adoramos,
nós Vos glorificamos,
nós Vos damos graças por
Vossa imensa glória.
Senhor Jesus Cristo, Filho
unigênito,
Senhor Deus, Cordeiro de
Deus,
Filho de Deus Pai:

Vós que tirais o pecado do
mundo, tende piedade de
nós;
Vós que tirais o pecado do
mundo, acolhei a nossa
súplica;
Vós que estais à direita do
Pai, tende piedade de nós.
Só Vós sois o Santo,
só Vós, o Senhor,
Só Vós o Altíssimo,
Jesus Cristo, com o Espírito
Santo, na glória de Deus Pai.
Amém.
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PROFISSÃO DE FÉ
(Símbolo dos
Apóstolos, também
conhecida como
Creio ou Credo)
Creio em Deus Pai todopoderoso. Criador do céu e
da terra, e em Jesus Cristo,
seu único Filho, nosso
Senhor;
que foi concebido pelo
poder do Espírito Santo;
nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob Pôncio
Pilatos, foi crucificado,
morto e sepultado;
desceu à mansão dos
mortos, ressuscitou ao
terceiro dia, subiu aos céus;
está sentado à direita de
Deus Pai todo-poderoso,
donde há de vir a julgar os
vivos e os mortos.

Creio no Espírito Santo, na
Santa Igreja Católica, na
comunhão dos santos, na
remissão dos pecados, na
ressurreição da carne, na
vida eterna,
Amém.

03

PAI
NOSSO
Pai nosso, que estais nos
céus,
santificado seja o Vosso
Nome,
venha a nós o Vosso Reino,
seja feita a Vossa Vontade,
assim na terra, como no
céu.

O pão nosso de cada dia nos
dai hoje.
Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido.
E não nos deixeis cair em
tentação,
mas livrai-nos do mal,
Amém.

04

INVOCAÇÃO AO
DIVINO ESPÍRITO
SANTO
Vinde, Espírito Santo, enchei
os corações dos vossos fiéis,
e acendei neles o fogo do
Vosso amor.
Enviai o Vosso Espírito e
tudo será criado. E
renovareis a face da terra.

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

05

GLÓRIA
AO PAI

Glória ao Pai, ao Filho e ao
Espírito Santo. Assim como
era no princípio, agora e
sempre.
Amém.

06
Dirigente: Eis aqui a serva
do Senhor.
Coro: Faça-se em mim
segundo a vossa palavra.
Todos: Ave Maria…
Dirigente: E o Verbo Divino
se fez carne.
Coro: E habitou entre nós.

O ANJO DO
SENHOR
(Angelus)
Dirigente: O Anjo do
Senhor anunciou a Maria.
Coro: E ela concebeu do
Espírito Santo.
Todos: Ave Maria, cheia de
graça, o Senhor é convosco,
bendita sois vós entre as
mulheres, e bendito é o
fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, mãe de Deus,
rogai por nós pecadores,
agora e na hora de nossa
morte, Amém.

Todos: Ave Maria…
Dirigente: Rogai por nós,
Santa Mãe de Deus.
Coro: Para que sejamos
dignos das promessas de
Cristo.
Oremos: Infundi, Senhor,
como Vos pedimos, a vossa
graça em nossas almas, para
que nós, que pela
anunciação do anjo,
reconhecemos a
Encarnação de Jesus Cristo,
Vosso Filho, possamos, pela
Sua Paixão e Morte na cruz,
chegar um dia ás glórias da
ressurreição.
Pelo mesmo Cristo, Senhor
Nosso.
Amém.

07

SALVE
RAINHA
Salve Rainha, mãe de
misericórdia, vida, doçura e
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.
E esses vossos olhos
misericordiosos a nós
volvei.

E depois deste desterro,
mostrai-nos Jesus, bendito
fruto do vosso ventre, ó
clemente, ó piedosa, ó doce
sempre Virgem Maria.
Rogai por nós Santa Mãe de
Deus, para que sejamos
dignos das promessas de
Cristo.
Amém!
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CONSAGRAÇÃO A
NOSSA SENHORA

Ó minha Senhora, ó minha
Mãe, eu me ofereço todo(a)
a vós, e em prova da minha
devoção para convosco, eu
Vos consagro neste dia e
para sempre, os meus olhos,
os meus ouvidos, a minha
boca, o meu coração e
inteiramente todo o meu
ser.
E porque assim sou vosso(a),
ó incomparável Mãe,
guardai-me e defendei-me
como coisa e propriedade
vossa.
Assim seja.
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ORAÇÃO A
SÃO MIGUEL
ARCANJO
São Miguel Arcanjo,
defendei-nos no combate.
Cobrí-nos com vosso escudo
contra os embustes e
ciladas do demônio.
Subjugue-o Deus,
instantemente o pedimos; e
vós, Príncipe da Milícia
Celeste, pelo divino poder,
precipitai no inferno a
Satanás e aos outros
espíritos malignos que
andam pelo mundo para
perder as almas.
Amém.

Nota: O Papa Leão XIII, durante a celebração de uma missa particular,
teve uma visão na qual viu o Demônio pedindo permissão a Jesus para
submeter a Igreja a um período de provações. Deus deu-lhe esta
permissão. Por isso, para combater o inimigo, o Papa compôs a oração
a São Miguel Arcanjo, ordenando, depois, que fosse rezada de joelhos,
no fim de cada Santa Missa.
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ORAÇÃO
AO ANJO
DA GUARDA

Santo Anjo do Senhor, meu
zeloso guardador, se a ti me
confiou a piedade divina,
sempre me rege, guarda,
governa e ilumina.
Amém.
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Recebei Senhor minha
liberdade inteira.
Recebei minha memória,
minha inteligência e toda a
minha vontade.

OFERTA DE SI
MESMO
(Composta por
Santo Inácio de
Loyola)

Tudo o que tenho ou
possuo, de vós me veio; tudo
vos devolvo e entrego sem
reservas, para que a vossa
vontade, tudo governe.
Dai-me somente vosso amor
e vossa graça, e nada mais
vos peço, pois já serei
bastante rico.
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OFERECIMENTO
DE OBRAS

Ofereço- Vos, ó meu Deus,
em união com o Santíssimo
Coração de Jesus, por meio
do Coração Imaculado de
Maria, as orações, obras,
sofrimentos e alegrias deste
dia, em reparação de
minhas ofensas, e por todas
as intenções, pelas quais o
mesmo Divino Coração está
continuamente
intercedendo e sacrificandose em nossos altares.
Eu vo-los ofereço de modo
particular (acrescenta-se as
intenções aqui)… e pelo
aumento e a perseverança
das vocações sacerdotais,
religiosas e missionárias.
Amém.
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Olhai apenas para mim e
fazei aquilo que o Vosso
Coração Vos inspirar… Que o
Vosso Coração decida… Eu
conto com Ele… Tenho
confiança n’Ele… Lanço-me
na Sua Misericórdia.
Senhor Jesus, Vós não me
desiludireis. Sagrado
Coração de Jesus, confio em
Vós. Sagrado Coração de
Jesus, creio no Vosso Amor
por mim. Sagrado Coração
de Jesus, venha a nós o
Vosso Reino.

NOVENA DE
CONSAGRAÇÃO
AO SAGRADO
CORAÇÃO DE
JESUS
Ó Senhor Jesus Cristo,
confio esta intenção ao
Vosso Sagrado Coração…
(dizer a intenção)

Ó Sagrado Coração de Jesus,
tenho-Vos pedido muitas
graças, mas imploro-Vos
ardentemente esta. Tomai-a,
metei-a no Vosso Sagrado
Coração; quando o Eterno
Pai a vir, coberta com o
Vosso Precioso Sangue, não
me a recusará.
Esta não mais será a minha
oração, mas sim a Vossa,
Jesus.
Oh! Sagrado Coração de
Jesus, eu ponho a minha
confiança em Vós; que eu
nunca seja confundido.
Amém.

14

LEMBRAI-VOS,
ORAÇÃO DE
SÃO BERNARDO

Lembrai-Vos, ó piíssima
Virgem Maria, que nunca se
ouvir dizer que algum
daqueles que têm recorrido
à Vossa proteção, implorado
a Vossa assistência e
reclamado o Vosso socorro
fosse por Vós desamparado.
Animado eu, pois, com igual
confiança, a Vós, Virgem,
entre todas singular, como
minha Mãe recorro; de Vós
me valho; e, gemendo sob o
peso de meus pecados, me
prostro aos Vossos pés. Não
desprezeis as minhas
súplicas, ó Mãe do Filho de
Deus Humanado, mas
dignai-Vos de as ouvir
propícia e de me alcançar o
que Vos rogo.
Amém.
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Que Vossa sabedoria me
dirija, Vossa justiça me
contenha, Vossa clemência
me console e Vosso poder
me proteja.

ORAÇÃO
ATRIBUÍDA
AO PAPA
CLEMENTE XI
Meu Deus, eu creio em Vós,
mas fortificai a minha fé;
espero em Vós, mas tornai
mais confiante a minha
esperança; eu Vos amo,
mas afervorai o meu amor;
arrependo-me de ter
pecado, mas aumentai o
meu arrependimento.
Eu Vos adoro como
primeiro princípio; Vos
desejo como fim último;
Vos louvo como benfeitor
perpétuo e Vos invoco
como benévolo defensor.

Meu Deus, eu Vos ofereço
meus pensamentos, para
que só pensem em Vós;
minhas palavras, para que
só falem em Vós; minhas
ações, para que sejam do
Vosso agrado; meus
sofrimentos, para que sejam
por Vosso amor.
Quero o que quiserdes,
porque o que quereis como
o quereis, e enquanto o
quiserdes. Senhor eu Vos
peço: iluminai minha
inteligência, inflamai minha
vontade, purificai meu
coração e santificai minha
alma.
Dai-me chorar os pecados
passados, repelir as
tentações futuras, corrigir as
más inclinações e praticar as
virtudes do meu estado.
Concedei-me, Ó Deus de
bondade, ardente amor por
Vós e aversão por meus
defeitos; zelo pelo próximo e
desapego do mundo.

Que eu me esforce para
obedecer os meus
superiores, auxiliar os que
dependem de mim,
dedicar-me aos amigos e
perdoar os inimigos.
Que eu vença a
sensualidade pela
austeridade; a avareza, pela
generosidade; a cólera, pela
mansidão e a tibieza pelo
fervor. Tornai-me prudente
nas decisões, corajoso nos
perigos, paciente nas
adversidades e humilde na
prosperidade. Fazei, Senhor,
que eu seja atento na
oração, sóbrio nos
alimentos, diligente no
trabalho e firme nas
resoluções.
Que eu procure possuir
pureza de coração e
modéstia de costumes, um
procedimento exemplar e
uma vida reta. Que eu me
aplique sempre em vencer a
natureza, colaborar com a
graça, guardar os
mandamentos e merecer a
salvação.

Aprenda de Vós como é
pequeno o que é da terra,
como é grande o que é
divino, breve o que é desta
vida e duradouro o que é
eterno. Dai-me preparar-me
para a morte, temer o dia do
juízo, fugir do inferno e
alcançar o paraíso. Por Cristo
Nosso Senhor.
Amém.
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ORAÇÃO A
SÃO JOSÉ
Oração:
Lembrai-vos, ó glorioso São
José, puríssimo esposo da
Virgem Maria e doce
protetor nosso, que jamais
se ouviu dizer que alguém
que tivesse invocado a
vossa proteção ou
implorado o vosso socorro,
não fosse por vós
consolado e atendido.
Com esta confiança venho
à vossa presença e a vós,
fervorosamente,
encomendar esta graça
(fazer seu pedido).
Não desprezeis a minha
suplica, ó Pai adotivo do
Redentor, mas dignai-vos
acolhê-la piedosamente.
Assim seja.

Quando você estiver com algum
problema ou dificuldade em sua
família, peça proteção a São José.
Por ser o chefe da Sagrada
Família, São José é considerado o
protetor das famílias.
Este Santo é também invocado
para auxílio nas doenças, para
acabar com vícios de drogas,
álcool, jogo, etc. Em vida, São
José foi carpinteiro e por isso é
também conhecido como o
patrono dos trabalhadores.
Também foi o provedor da
Sagrada Família. Por isso, na
Igreja Católica, os conventos e
seminários o têm como patrono,
para que não faltem os meios de
sustento.
Faça o mesmo com sua casa ou
empresa.
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ORAÇÃO DA
SANTA MADRE
MARAVILHAS DE
JESUS DE TOTAL
ABANDONO E
CONFIANÇA EM
DEUS

Senhor eu quero:
O que tu quiseres,
Onde o quiseres,
Quando o quiseres,
Como o quiseres,
Enquanto o quiseres,
Se o quiseres,
E porque o queres.
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ORAÇÃO DA
SERENIDADE

Concedei-me, Senhor, a
serenidade necessária para
aceitar as coisas que não
posso modificar; coragem
para modificar as que eu
puder e sabedoria para
distinguir umas das outras,
vivendo um dia de cada vez,
um momento de cada vez,
aceitando as dificuldades
como oportunidades de
crescimento em virtudes.
Que eu possa aceitar a vida
como ela é e não como eu
gostaria que fosse,
confiando que endireitareis
todas as coisas se eu me
render à Vossa vontade, e
assim ser feliz nesta vida e
na eternidade.

19
Senhor, no silêncio deste dia
que amanhece, venho
pedir-Te saúde, força, paz e
sabedoria.
Quero olhar hoje o mundo
com os olhos cheios de
amor.
Ser paciente, compreensivo,
manso e prudente.

ORAÇÃO
DA MANHÃ

Ver, além das aparências,
Teus filhos, como Tu mesmo
os vês, e assim não ver senão
o bem em cada um.
Cerra meus ouvidos a toda
calúnia.
Guarda minha língua de
toda maldade Que só de
bênçãos se encha o meu
espírito.
Que eu seja tão bondoso e
alegre, que todos quantos se
achegarem a mim, sintam a
Tua presença.
Senhor, reveste-me de Tua
beleza. E que, no decurso
deste dia, eu Te revele a
todos.
Amém!

