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● O que é a Oração ● ▲ 

 
Para mim, e não querendo entrar em profundas definições teológicas, a Oração é o 

entrarmos em Comunhão com Deus, através de um Dom que ele nos concede, 
estabelecendo assim uma Aliança de Amor, que brota do nosso Coração e que se realiza no 
Tempo.  

Também considero sinónimos as palavras Orar e Rezar, se bem que normalmente e 
na linguagem dos comuns mortais, a palavra Rezar é mais usada para a Oração Vocal, na 
qual se usa o termo de Jaculatória para um pequena Oração Vocal. 

Santa Teresinha do Menino Jesus, Doutora da Igreja, escreveu sobre a Oração, nos 
seus Manuscritos: 

Manuscrit C, 25r: Manuscrits autobiographiques (Paris 1992) p. 389-390.  

«Para mim, a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado para 
o céu, é um grito de gratidão e de amor, tanto no meio da tribulação como no meio da 
alegria». 

 
Para quem quiser aprofundar o que é a Oração, pode ler o Catecismo da Igreja 

Católica em CIC 2558, ou em: 

http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/p4-intr_2558-2565_po.html 

A Oração está intimamente unida à Penitência, entendida esta como Sacrifício. Na verdade, 
Rezar é de certa forma uma forma de Sacrifício do Tempo de que dispomos. Por isso é que, 
em todas as Aparições da Virgem Maria, Ela pede para Rezarmos e fazermos Sacrifícios.  

 
Jesus a Rezar 

● O Poder da Oração ▲ 

A Oração tem Poder! De onde advém o Poder que a Oração tem? 

Para se perceber o porquê do Poder da Oração, temos de recuar um pouco e fazer algumas 
considerações sobre a Vida e o seu significado. Para melhor percebermos, será conveniente 
recuarmos ao tempo da Criação de Adão.  

Primeiro moldou o corpo de Adão com o barro da terra, isto é, usou os materiais já existentes 
e formou o corpo material. Mas, só depois de Deus lhe ter soprado nas narinas, ou seja, de 

http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/p4-intr_2558-2565_po.html
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insuflar a Vida no corpo de Adão, dando-lhe a alma que havia de controlar todas s suas 
funções vitais, é que Adão se torna um ser vivente. A Alma é o sopro da Vida.  

Gn-2,7
 “

7 
O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, e inspirou-lhe 

nas narinas um sopro de vida e o homem se tornou um ser vivente”. 

Antes desse momento, o corpo era inerte, não tinha ainda vida. Nesta Criação de Adão, pode 
perceber-se bastante claramente que a Vida é dada por Deus. A Vida é Dom de Deus. E 
nessa medida de Dom de Deus, é preciosa. É um Bem precioso, que passa a ser do homem. 

Se estabelecermos um paralelo com a linguagem económica ou contabilística, melhor se 
poderá perceber a relação que existe entre a administração da nossa Vida e o Poder da 
Oração. A administração do Dom da Vida passa a ser da responsabilidade do homem. O 
homem pode dispor deste Bem precioso como quiser, e daí lhe advir na economia Divina, um 
crédito ou dum débito, que é inscrito no Livro da Vida. Quando, um dia, o homem entrar na 
vida eterna e tiver que prestar contas a Deus pelo que fez daquele Dom precioso que 
recebeu, lá estará tudo inscrito, no Livro da Vida.  

Tudo o que fizermos da nossa vida em prole dos outros e por Amor a Deus, será um crédito 
lançado no Livro da Vida. A unidade ou moeda que contabiliza este crédito, é o tempo. Por 
isso dizemos também que o tempo é precioso.  

E da mesma forma que na vida real existem moedas fortes e moedas fracas, assim também 
na vida espiritual as há. Usamos uma moeda forte, se usarmos do tempo da nossa vida com 
muito amor e dedicação. A nossa moeda será fraca, se dispusermos do tempo de uma 
maneira distraída e dissoluta. Assim, alcançaremos mais ou menos crédito consoante o amor 
e dedicação que disponibilizarmos por unidade de tempo. Uma hora de oração com muito 
amor e dedicação será moeda forte. Uma hora a rezar distraído e sem amor, será moeda 
fraca. O crédito será pois proporcional ao tempo e à moeda usada.  

Se investirmos moeda forte, disporemos de muito crédito. Se nossa moeda for fraca, 
desperdiçando a nossa vida em futilidades, não teremos crédito nenhum diante de Deus. É 
por isso que a administração do Dom da Vida é muito importante, pois, este crédito 
acumulado junto de Deus, está intimamente associado à importância e Poder da nossa 
intervenção junto dEle, que, sendo infinitamente Justo, retribui os Seus filhos a cem por um. 

Mat 19,29
 E todo o que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, 

ou terras, por amor do meu nome, receberá cem vezes tanto, e herdará a vida eterna.  

Como a Oração é o usarmos tempo da nossa vida para estarmos em união com Deus, deduz-
se que quanto mais e melhor rezarmos, mais crédito, importância e Poder temos junto a Ele. 
Assim fica explicado o Poder da Oração. E de tal maneira isto é verdade, que foi por Deus 
feito Homem em Jesus, ter oferecido a sua vida humana pela redenção da humanidade 
vivendo-a de uma forma humilde, pobre e sofrida, bem como ofereceu a vida que não viveu, 
com o seu martírio e morte na Cruz, e por ser absolutamente inocente, o Poder e o Mérito 
deste oferecimento teve um Valor Infinito. Encontramos o paralelo na matemática - quando 
dividimos qualquer número por zero obtém-se um resultado Infinito (aqui o zero é o 
equivalente à ausência total de culpa em Jesus, isto é, culpa zero). 

A Oração, que para um ateu pode parecer desperdício de tempo, para o homem de Fé é o 
amealhar um Tesouro nos Céus, e conseguir alcançar tudo aquilo que peça a Deus, desde 
que seja para o bem e a Salvação das Almas. 



Rezar.doc 

7 

 

● Penitência ou Sacrifico ▲ 

A Penitência ou Sacrifício de que quero falar, é a renúncia ao prazer dos sentidos, ou à sua 
própria mortificação, e que oferecemos a Deus com determinadas intenções. 

Se a Oração é Poderosa, então se a aliarmos à Penitência, torna-se ainda mais Poderosa e 
vencedora de qualquer contrariedade nas nossas vidas. 

A Penitência que Nossa Senhora pede em todas as Suas Aparições é o Jejum (de alimentos), 
mas explica que o que lhe agrada mais, é o jejum do pecado. 

É através da Oração, da Penitência e das Boas Obras que a Alma se Santifica de forma 
mais eficaz. 

Sobre esta catequese de Santificação, aconselho a leitura do Ensinamento dado na Igreja do 
Sacramento em Lisboa, que tem por base as Mensagens de Nossa Senhora dadas ao José 
Luis Matheus, e transcrito no seguinte endereço da Amen: 

http://www.amen-
etm.org/MensagensdaVirgemMariaaoJuanAntonioeJoseLuisM.htm#Ensinamentos 

Especificamente sobre o Jejum: 

http://www.amen-etm.org/MensagensdaVirgemMariaaoJuanAntonioeJoseLuisM.htm#pedido 

Nossa Senhora nas Aparições de Fátima disse aos Pastorinhos: 

“Antes de fazerem qualquer sacrifício rezem assim: 

«Ó Jesus, é por Vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos 

pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria»!” 

 

 
Pastorinhos de Fátima a Rezar 

http://www.amen-etm.org/MensagensdaVirgemMariaaoJuanAntonioeJoseLuisM.htm#Ensinamentos
http://www.amen-etm.org/MensagensdaVirgemMariaaoJuanAntonioeJoseLuisM.htm#Ensinamentos
http://www.amen-etm.org/MensagensdaVirgemMariaaoJuanAntonioeJoseLuisM.htm#pedido
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● Economia Divina ▲ 

Na óptica que quero abordar a Economia Divina, este termo encerra as relações que Deus 
estabeleceu com o Homem. 

De uma forma muito sucinta, quero falar sobre as Variáveis contidas na Economia Divina, de 
tal modo que melhor se possa perceber como estão reguladas as interacções do Homem com 
Deus. 

Para melhor explicitar estes conceitos, usarei uma abordagem de matemática muito simples. 

As variáveis que entram nesta Economia Divina são de Ordem Espiritual: 

Amor   Oração  Penitência  Obra  Bênção  Mérito  Graças  Indulgências  Culpa e Pena 

A unidade utilizada - Tempo 

Todas estas variáveis têm a ver com a Salvação do Homem para a Vida Eterna ou para a 
sua condenação eterna. 

Amor 

O Amor é a mais importante de todas estas variáveis. O Amor nasce no Coração humano, 
por Dádiva de Deus e por Vontade humana. O Amor e a Culpa são variáveis inversamente 
proporcionais, isto é, quando uma cresce, a outra diminui. O Amor só por si não existe, pois 
precisa da Oração, de Obra e da Penitência para se expressar e só com elas ganha 
significado. Mas o valor do Amor é afectado por um Coeficiente qualitativo, consoante o seu 
grau ou intensidade, e pode variar entre 1 (perfeito) e 0 (sem valor). 

Oração 

A Oração entendida como União com Deus, é directamente proporcional ao Amor. A Oração 
é uma das formas de expressão do Amor. Sem Amor não pode haver Oração. Para haver 
Oração temos de unir o Amor com a Obra, pois a Oração pode ser entendida como Obrar o 
Amor. E na medida em que se Obra podemos medir a Oração em termos do Tempo que se 
lhe dispensa. 

Penitência 

A Penitência entendida como União Sofrida com Deus, é directamente proporcional ao 
Amor. A Penitência é uma das formas de expressão do Amor. Sem Amor não pode haver 
Penitência. Para haver Penitência temos de unir o Amor com Obra, pois a Penitência pode 
ser entendida como Obrar o Amor Doloroso. E na medida em que se Obra podemos 
também medir a Penitência em termos do Tempo que se lhe dispensa. A Penitência é uma 
Oração potenciada pela intensidade do sofrimento. 

Obra 

A Obra é tudo o que fazemos na nossa vida material e relacionada connosco e com os 
outros. A Obra pode ser positiva se for para bem dos outros e por Amor a Deus, ou pode ser 
negativa se for para mal dos outros e por ódio ou desamor a Deus. A Obra negativa cria 
Culpa e Pena. A Obra negativa é proporcional à Culpa e à Pena. A Obra permite fazer a 
Oração. A Obra pode ser medida em termos do Tempo que se lhe dispensa. A Obra sem 
Amor não vale nada, isto é, tem valor zero. Mas o valor da Obra também é afectado por um 
Coeficiente qualitativo, consoante a atenção e dedicação com que é feita, e pode variar 
entre 1 (perfeita) e 0 (sem valor). 
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Bênção 

A Bênção é a união entre o Amor e a Oração com uma mínima intervenção da Obra, pois é 
a intenção Amorosa de partilhar o Amor e as Graças de Deus com outrem, e isso se faz 
através de uma curta Obra temporal. A Bênção é directamente proporcional ao Amor que 
nela se coloca e à dimensão da Obra que a concretiza. A Bênção é simultaneamente uma 
acção humana e Divina, pois alia Amor e Obra humanas, com a retribuição de Graças 
Divinas.  

Mérito 

O Mérito é o valor das acções humanas e que Deus retribui em Graças concedidas ao 
Homem. 

Graças 

As Graças são tudo o que Deus dá ao Homem para seu bem. As Graças são a forma que 
Deus tem para retribuir ao Homem aquilo que ele Obra com Amor. Como já vimos que Obra 
junta com Amor são Oração, Deus retribui Graças à Oração. Deus paga a 100 por 1. 

Indulgências 

As Indulgências são Graças dadas por Deus para o Homem diminuir a Pena da sua falta de 
Amor e das suas Obras negativas. As Indulgências são fruto da Misericórdia Divina. 

Culpa e Pena 

A Culpa e a Pena são as consequências das Obras negativas do Homem e são 
contabilizadas pela Justiça Divina. A Culpa pode ser diminuída por Misericórdia Divina 
através do Sacramento da Confissão. A Pena pode ser diminuída pela Oração, pela 
Penitência, por Obras positivas, por Indulgências ou por Tempo de expiação no 
Purgatório. 

Tempo 

O Tempo pode ser usado como unidade de contabilização da Oração, Penitência, Obra, 
Indulgências, Mérito, e Pena. 

 

 
Álgebra??? 

Tendo definido cada uma destas Variáveis da Economia Divina podemos estabelecer 
algumas fórmulas algébricas para melhor compreendermos os mecanismos da Salvação, mas 
para isso temos de usar de uma tolerante avaliação subordinada à Justiça e à Misericórdia 
Divinas. Este exercício não se destina minimamente a determinar valores precisos, mas tão 
só a exemplificar o mecanismo da Economia Divina. 

Vamos atribuir letras a cada uma destas Variáveis, usando o tempo como unidade de 

dimensionamento. 

Amor (cq)   Oração   Penitência   Obra (cq)   Bênção   Mérito   Graças   Indulgências   

Culpa e Pena 
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1º Exemplo 

Vamos calcular o Mérito e as Graças de 1 hora de Oração feita cheia de Amor e com toda 

a atenção: 

M = A x cq x Or x 1t x Ob x cq = 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 = 1     G = M x 100 = 1 x 100 = 

100t 

Explicação: Como o Amor foi perfeito e a Obra foi também perfeita, os coeficientes de 

qualidade foram iguais a 1 em ambos, e por isso o resultado foi de 100t. 

2º Exemplo 

Vamos calcular o Mérito e as Graças de 1 hora de Oração feita com pouco Amor e muito 

por obrigação e metade do tempo distraído: 

M = A x cq x Or x 1t x Ob x cq = 1 x 0.5 x 1 x 1 x 1 x 0.5 = 0.25     G = M x 100 = 0.25 x 

100 = 25t 

Explicação: Como o Amor foi morno e a Obra foi também foi muito distraída, os coeficientes 
de qualidade foram iguais a 0.5 em ambos, e fez com que o resultado em Mérito e Graças 

descessem muitíssimo, e por isso o resultado foi de 25t. 

3º Exemplo 

Vamos calcular o Mérito e as Graças de 1 hora de Oração feita com pouco Amor e muito 

por obrigação e completamente distraído: 

M = A x cq x Or x 1t x Ob x cq = 1 x 0.5 x 1 x 1 x 1 x 0.0 = 0.25     G = M x 100 = 0.25 x 

100 = 0t 

Explicação: Como o Amor foi morno e a Obra foi totalmente distraída, o coeficientes de 
qualidade para o Amor ainda era igual a 0.5, mas como foi feita a Oração totalmente distraído, 

o seu coeficiente de qualidade foi zero, o que fez com que o resultado fosse também 0t. Nulo! 

Foi uma total perda e desperdício de tempo. Da mesma forma teria sido se tivesse sido feita 
com total ausência de Amor, ou por obrigação, em que o coeficiente de qualidade do Amor 
também fosse zero. 

 

 

Muitos outros exercícios se podem fazer com as outras varáveis, mas a Moral que eu quero 
tirar destes exemplos infantis, e que eu apresento quase à laia de brincadeira, é de que o 

Valor da Oração e das nossas Obras estão intimamente ligados ao Amor e à 
Atenção com que as fazemos. 
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● Formas de Oração ● ▲ 

 

Nesta Comunhão que estabelecemos com Deus, podemos fazê-lo através de 
diferentes formas, diferentes ocasiões e com diferentes meios. 

A Oração da Igreja funda-se sobre a Fé Apostólica, é autenticada pela Caridade e 
alimenta-se na Eucaristia. 

As Formas de que se reveste a Oração podem ser: 

I - A Bênção e a Adoração. 

II - A Oração de Petição. 

III - A Oração de Intercessão. 

IV - A Oração de Acção de Graças. 

V - A Oração de Louvor. 

 

Para quem quiser aprofundar as diferentes formas de Oração, pode ler o Catecismo da 
Igreja Católica em CIC 2623-2643, ou em: 

http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/p4s1cap1_2566-2649_po.html 

 

A Madre Teresa de Calcutá dizia: 

“O Trabalho não substitui a Oração, mas podemos transformar o Trabalho em 
Oração, tudo fazendo com Jesus e para Jesus”. 

 

● Algumas sérias Advertências ● ▲ 

 

● A forma correcta de tratar Deus e a Virgem Maria▲ 

Na Eucaristia encontramos todas as formas de Oração integradas num só acto, 
conseguindo de uma maneira inexcedível a União com Deus, pois Ele desce a nós, alimenta-
nos, eleva-nos e une-nos com o Pai através do Amor do Espírito Santo. 

Nesta união com Deus, quando vocalizada, temos de ter em atenção que nos dirigimos 
a Deus, quer directamente com o Pai, ou através do Espírito Santo, ou através de Jesus 
Cristo Nosso Senhor, ou através da Virgem Maria nossa Mãe Espiritual, ou por intercessão 
dos Anjos e Santos. 

Deus Pai estabeleceu Jesus Cristo o único Mediador entre Ele e os homens. Assim, 
para melhor chegar a Deus Pai, o melhor canal será sempre através de Jesus, Seu Filho, o 
Verbo de Deus Encarnado. 

http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/p4s1cap1_2566-2649_po.html
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Acontece que Jesus Cristo instituiu sua Mãe como Medianeira entre os homens e Ele, 
dando-no-lA, aos pés da Cruz, como nossa Mãe Espiritual. Assim sendo, a melhor forma de 
chegar a Jesus Cristo, será através da Sua Mãe Santíssima - A Virgem Maria, Mãe de Deus e 
Mãe nossa. 

Sendo Jesus Cristo, Verdadeiro Deus e Verdadeiro Homem, merece de nós o mesmo 
respeito devido à Santíssima Trindade. À Santíssima Trindade devemos Adoração, a latria. 

Sendo a Virgem Maria, a Mãe do Deus humanado, criada Imaculada sem mancha do 
pecado original, ou venial durante toda a Sua vida, a mais Pura criatura humana de Deus, a 
mais Humilde, Santa, Virtuosa e Gloriosa de toda a Criação, a Rainha do Universo, superior 
em Graça a todas as criaturas Angélicas juntas, merece de nós o altíssimo respeito, 
imediatamente inferior ao devido à Santíssima Trindade. À Virgem Maria não devemos 
Adoração, mas sim a hiperdulia, ou seja, uma forma superior de culto e louvor, superiores 
aos que prestamos aos Anjos e Santos do Céu, a dulia.  

 

 
 

A linguagem usada, pois, para com Jesus e com a Virgem Maria deve ser 
altíssima e a mais sublime, e mesmo assim será sempre inadequada à nossa pobre 
condição de criaturas humanas, que se dirigem a Deus e à Sua Mãe Santíssima. 

Daqui decorre, nas Orações Oficiais da Igreja, sempre usarmos a forma gramatical 
erudita de expressão, quando falamos com Deus e com Sua Mãe Santíssima: 

Pai Nosso que estais nos Céus. … Perdoai-nos. … Livrai-nos. 

O Senhor é convosco. … Bendita sois Vós. … Rogai por nós. …  

E por isso, sempre devemos usar semelhante linguagem quando nos referimos a Deus 
e à Virgem Maria. 

- A Vós Senhor Jesus Cristo, vos pedimos que nos salveis.   

Nada de usarmos 

 A ti   Senhor Jesus Cristo, te pedimos que nos  salves. 

- Virgem Maria rogai por nós. … A Vós Virgem Maria pedimos a Vossa protecção e 
que rogueis por nós.  

Nada de usarmos 

 Virgem Maria roga por nós. … A ti   Virgem Maria pedimos a tua protecção e que   
rogues por nós.  

Nada de tratar nenhuma das Pessoas da Santíssima Trindade e a Virgem Maria, 

por tu. O tratar por tu é uma forma de tratamento, na língua portuguesa, usada para com os 

nossos iguais, quer de estatuto quer de idade ou a um nível de confiança comummente 
acordado. 
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Tratar qualquer das Pessoas da Santíssima Trindade e a Virgem Maria, por tu é uma 
forma de brutalidade e falta de educação imperdoáveis, e que só reflecte a falta de cultura 
religiosa e a falta de educação e de chá recebidos por parte dos pais. Só gente bronca e mal 
educada é que se dirige a Deus e à Virgem Maria, com o tu para cá e do tu para lá. É forma 
buçal de linguagem e em última instância uma forma de blasfémia, que causa horror aos 
Anjos e aos Verdadeiros Filhos de Deus, mas que muito agrada aos filhos do demónio. 

 

● Nunca tratar a Virgem Maria só por “Maria”▲ 

A acrescentar a esta regra de linguagem erudita, o nome de “Maria” nunca deve ser 
referido isoladamente sem um dos seus muitos títulos, isto é, Virgem Maria, Santa Maria, 
Nossa Senhora, etc.. 

 

 
 

Esta banalização do “Maria” só agrada e enche de júbilo todo o Inferno, onde até os 
demónios se comprazem e bailam de alegria, com tal obscenidade. 

Infelizmente é muito frequente ouvir, mesmo sacerdotes, se referirem à Virgem Maria, 
só por Maria para aqui, Maria para acolá. Que tristeza…! Se nós nos podemos ofender por 
ouvir um fulano qualquer se referir à nossa mãe terrena só pelo seu nome, isto é, sem 
primeiro usar Dona Maria, ou Senhora Dona Maria, quanto mais ofensivo não será usar só 
Maria para com a Mãe de Deus!  

O que esses fulanos fazem, numa tentativa falhada de mostrarem a sua confiança e 
proximidade para com a Virgem Maria, é de, abusivamente, usarem um trato confiúdo, 
tentando nivelá-la, trazendo-A para o baixo nível em que vegetam, em vez de se lhe dirigirem, 
humildemente, com amor e respeito, de baixo para cima, isto é, da sua baixa condição 
humana para o do altíssimo nível de Mãe de Deus.  

Esta forma grosseira de tratar a Mãe de Deus, só por Maria, também reflecte o baixo 
nível cultural, a falta de berço, falta de educação, a falta de respeito e amor que dominam o 
ensino em muitos seminários de hoje em dia. 

Se tratamos os santos, sempre usando o título de São, Santo ou Santa, então não é 
natural que se use também um título para a Rainha do Universo? Se para com os santos que 
merecem a dulia, e para com a Virgem Maria, a hiperdulia, não será de esperar que o seu 
nome seja sempre usado em conjunção com um dos seus inúmeros títulos honoríficos? 

Bem vistas as coisas, cada vez que louvamos e exaltamos a Virgem Maria, obtemos 
Graças imensas e elevamo-nos a nós próprios e a humanidade inteira, através da Comunhão 
dos Santos. Cada vez que A banalizamos e rebaixamos com o simples Maria, rebaixamo-nos 
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e aproximamos a humanidade inteira do nível infernal, onde se regozijam os demónios com 
semelhante trato. 

Se apurarmos a nossa atenção sobre as pessoas que tratam a Santíssima Virgem 
simplesmente por Maria, facilmente detectaremos que são burgessos com falta de berço e de 
chá, e que só por conveniência falam da Virgem Maria, mas que na realidade não lhe têm 
nenhum respeito e muito menos qualquer verdadeira Devoção, como ensinou São Luís de 
Monfort - são os falsos devotos de Nossa Senhora (Pág. 76 do Tratado). 

As valiosas lições sobre a forma de tratar a Virgem Maria, encontramo-las no 
elevadíssimo respeito com que se Lhe dirigem São Luís de Monfort no Tratado da 
Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, e a respeitosa forma como sempre se Lhe 
refere Sor Maria de Jesus de Agreda, na obra Mística Cidade de Deus.  

Qualquer leigo, e com muito mais razão, qualquer sacerdote, devem sempre 
seguir estas regras de ouro: 

■ só “Maria”, NUNCA! A insistência no só “Maria”, só evidencia a falta de 
educação e o baixo trato social que lhes serviu de berço! 

■ Nossa Senhora deve ser tratada habitualmente por Virgem Maria, ou 
Santíssima Virgem Maria, ou Santíssima Virgem, ou Maria Santíssima, 
SEMPRE! 

■ Também se pode usar, conforme as circunstâncias, qualquer das 
evocações da Ladainha de Nossa Senhora. 

A propósito das Aparições a Ida Peerdeman, a Senhora de Todos os Povos, em 2 de 
Julho de 2005, a Congregação para a Doutrina da Fé pede "que as palavras «que antes foi 
Maria» sejam deixados de fora da oração da Senhora de todos os Povos, em consideração 
daqueles que não entendam essa frase.  
O final da oração deve agora dizer: «Que a Senhora de Todas os Povos, a Santíssima 
Virgem Maria, seja a nossa Advogada. Amen.» (Carta de Dezembro de 2006)  

Desta forma o Vaticano deu o seu Placet à Devoção da Senhora de Todos os Povos, 

e definiu a forma oficial de tratar Nossa Senhora - Santíssima Virgem Maria.  

Esta decisão foi tomada com o Placet do então Papa Bento XVI, e vem no seguimento 
da expressão da vontade de Nossa Senhora, quando referiu que desejava deixar de ser 
tratada, como o fora em tempos idos, só por Maria. 

Quando uma pessoa rebaixa e maltrata a Mãe de Deus, tratando-A só por Maria, desce 
ao nível das vacas de Bazã (Amós 4,1) e do porco que chafurda na lama (IIPedro 2,22), mas 
quando uma alma louva a Mãe de Deus, tratando-A condignamente com um dos Seus muitos 
títulos, eleva-se ao nível dos Anjos do Céu. 

Louvado e adorado seja nosso Senhor Jesus Cristo! 

Para sempre seja louvado, com Sua Mãe Maria Santíssima! 

 

 

TratadoDaVerdadeiraDevocao.pdf
TratadoDaVerdadeiraDevocao.pdf
TratadoDaVerdadeiraDevocao.pdf
MisticaCidadedeDeus.htm
Senhora.htm
http://www.de-vrouwe.info/en/change-by-the-congregation-for-the-faith-2006
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● Como tratar Jesus▲ 

Com Jesus, é habitual, sempre que pronunciamos o seu nome, na ausência de um dos 
Seus Títulos, fazermos uma ligeira vénia com a cabeça. E é pouco, pois está escrito na 
epístola de São Paulo aos Filipenses: 

Fil 2,10  
10 Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, e na terra, 

e debaixo da terra. 

 

 
Papa fazendo uma vénia ao nome de Jesus 

● Espírito de oração▲ 

Mais um ponto que convém realçar, é de que a Oração só chega a Deus, se for feita 
com Amor de Coração, em Espírito de Humildade e com Serenidade. 

Amor de Coração - Dirigirmo-nos com Amor ao Ente Amado, com todo o nosso ser, 
toda a nossa força, com entrega total. 

Espírito de Humildade - Como ovelha de um rebanho, igual a todas as outras, nem 
mais alto, nem mais baixo, nem diferente, usando rigorosamente a linguagem definida pela 
Igreja, na sua letra, nos seus textos e nos seus ensinamentos. Nada de usar formas 
alternativas ou sinónimas de oração, usando termos diferentes aos estipulados pela Igreja, no 
Catecismo, nos manuais de oração, na Liturgia Oficial.  

De cada vez que se altera a fórmula oficial de uma Oração, os Anjos do Céu choram, e 
os demónios do inferno batem palmas de contentes. 

Serenidade - Calmamente e sem pressas, pensando em cada palavra que 
pronunciamos correctamente, elevando a nossa alma. 

 

● Como terminar a oração com o “Amen”▲ 

A palavra “Amen” usada no fim de todas as orações, é uma palavra de etimologia Aramaica, 
usada pelos Hebreus no tempo de Jesus e que já provinha dos seus antepassados. 

AMEN, é a própria palavra pronunciada na sua língua natal, pela Virgem Maria aquando da 
Anunciação pelo Arcanjo São Gabriel. Quando a Virgem Maria proferiu o seu sim à Vontade 
de Deus, pronunciou aquela altíssima palavra, a maior de todas, a que determinou o futuro da 
humanidade - AMEN.  
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É este Amen da Virgem Maria, que nós repetimos de igual forma em todos os idiomas, e que 
perdurou através dos séculos, que nos tem mantido unidos através dos tempos, e fortalece a 
nossa adesão a Deus, sempre que o repetimos! 

Em Grego, em Latim, em Italiano, em Português, em Espanhol, em Inglês, em Francês, e 

só para citar os principais idiomas, o AMEN é uma palavra em comum e sinal de união 

dentro do Povo de Deus. 

 

O significado de Amen é uma afirmação poderosa, que significa: Assim é! Não é sinónimo de 
Assim seja, mas sim, É, de facto. Não expressa um desejo, mas sim uma certeza presente. 

Sobre a palavra Amen, ler no site do Vaticano o Catecismo da Igreja Católica os nºs 1061 a 
1065. 

Esta unidade dentro do Povo de Deus, não agrada nada ao inimigo da Igreja, satanás, e por 
isso, sempre tem tentado, por todos os meios e com todas as sua forças, alterar aquele 
Palavra. Infelizmente, tenho de confessar, que o conseguiu em largas porções do povo 
brasileiro, adulterar a palavra Amen, e substituí-la por Amém. É subtil a diferença, mas a 
vitória foi conseguida com eficácia, pelos inimigos infiltrados na Igreja Católica, disfarçados de 
linguistas. Graças a Deus largos sectores de Católicos brasileiros, não optaram por essa 
adulteração e ainda se mantém fiéis à Tradição da Igreja com o seu Amen.  

O aceitar o Amém é o aceitar a retirada da mais importante palavra das Orações Católicas e 
passar a usar um substituto fraudulento inventado pelo inimigo.  

É aceitar a divisão do povo orante e não comungar com a Igreja universal. Será que todos os 
países acima citados estão errados e o Brasil é o único que está certo? Ou será mais uma 
palhaçada carnavalesca levada a cabo por quem tanto gosta de dividir para reinar? 

Entender que Amen não é a mesma coisa que o Amém introduzido por satanás na linguística 
moderna brasileira, é importante, eleva o nosso espírito para Deus, fortalece a Igreja e 
alcança mais eficácia à nossa Oração, porque é feita dentro dos Cânones da Religião 
Católica, com humildade e fidelidade à Liturgia Tradicional da Igreja! É uma adesão ao Amen 
da Virgem Maria em União com a Igreja Católica, e daí resulta a sua força! 

Para melhor entender a gravidade e a importância deste absurdo Amém na língua brasileira, 
é bom recuar um pouco no tempo, e ver que esta alteração é recente e corresponde a um 
laborioso trabalho de sapa levado a cabo pela maçonaria laica, mas muito em especial a 
maçonaria eclesiástica. 

Em 1698 
No Catecismo da Doutrina Christãa na Língua Brasílica, composto pelo Padre Luis Vicencio 
Mamiani, 1698, encontram-se 5 vezes a palavra Amen. Ainda não existia a palavra Amém. 
Podemos confirmar, fazendo uma busca da palavra Amen neste Catecismo com o seguinte 
texto: 

http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/p1s2cap3_683-1065_po.html
http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/p1s2cap3_683-1065_po.html
Maconaria.htm
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https://books.google.pt/books?id=ibweMbVspSgC&pg=PA2&dq=Amen%2BBrasil&hl=pt-
PT&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Amen%2BBrasil&f=false  
 
Em 1823 
No Diccionario da lingua portugueza, recopilado de todos os impressos até a presente, 
Volume 1, António de Morais Silva, na typ. de M. P. de Lacerda, 1823, pág. 126. Aqui aparece 
definida a palavra Amen com etimologia Hebraica. Ainda não existia a palavra Amém. 
https://books.google.pt/books?hl=pt-
PT&id=kX8_AQAAIAAJ&dq=Amen%2BBrasil&q=amen#v=snippet&q=amen&f=false   
 
Em 1867 
A Bíblia traduzida pelo Pe. Antonio Pereira de Figueiredo, baseou-se na Vulgata latina, e foi 
considerada da mais alta qualidade literária. 
Foi publicada em vários volumes, de 1778 a 1790, e no Brasil, em 1864, foi publicada a 
primeira edição em volume único. 
Na Edição de 1867, encontram-se dezenas de passagens em que figura a palavra Amen. 
Podemos confirmar, fazendo uma busca da palavra Amen nesta Bíblia com o seguinte texto: 
https://books.google.com.br/books?id=YkFbAAAAQAAJ&pg=RA1-PA239&hl=pt-
BR&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q=Amen&f=false  
 
Em 1910 
 No Diccionário Prático Encyclopédico Luso Brasileiro de Jayme de Séguier, Publicado em 
Lisboa, em 1910, Pág. 50 
Aparece só a definição para Amen. Não aparece ainda a palavra Amém, porque ainda não 
existia. 
 
Em 1944 
No Dicionário Prático Illustrado Luso Brasileiro de Jayme de Séguier, Publicado no Rio de 
Janeiro, em 1944?, Pág. 50 
Aparece só a definição para Amen. Não aparece ainda a palavra Amém, porque ainda não 
existia. 
 
Em 1957 
Na Revista do Arquivo Municipal, Volume 24, Edição 160 - Volume 27,Edição 162 - 
Departamento de Cultura em 1957, Encontra-se 23 vezes a palavra Amen. 
Podemos confirmar, fazendo uma busca da palavra Amen nesta revista com o seguinte texto: 
https://books.google.pt/books?hl=pt-
PT&id=7PxmAAAAMAAJ&dq=manuel%2Bmatos%2Bsoares%2Bb%C3%ADblia%2B1943&foc
us=searchwithinvolume&q=amen  
 
Em 1983 
Em O movimento litúrgico no Brasil: Estudo histórico, por José Ariovaldo da Silva, em 1983, 
encontram-se 5 passagens em que figura a palavra Amen 
Podemos confirmar, fazendo uma busca da palavra Amen neste Estudo com o seguinte texto: 
https://books.google.pt/books?id=aaxaAAAAMAAJ&q=Amen%2BBrasil&dq=Amen%2BBrasil&
hl=pt-PT&sa=X&redir_esc=y  
 
Em 2002 
A deturpação já está consumada no Dicionário enciclopédico de teologia, de Arnaldo 
Schüler, Editora da ULBRA, em 2002 
Podemos confirmar, fazendo uma busca da palavra Amen neste Dicionário com o seguinte 
texto: 

https://books.google.pt/books?id=ibweMbVspSgC&pg=PA2&dq=Amen%2BBrasil&hl=pt-PT&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Amen%2BBrasil&f=false
https://books.google.pt/books?id=ibweMbVspSgC&pg=PA2&dq=Amen%2BBrasil&hl=pt-PT&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Amen%2BBrasil&f=false
https://books.google.pt/books?hl=pt-PT&id=kX8_AQAAIAAJ&dq=Amen%2BBrasil&q=amen#v=snippet&q=amen&f=false
https://books.google.pt/books?hl=pt-PT&id=kX8_AQAAIAAJ&dq=Amen%2BBrasil&q=amen#v=snippet&q=amen&f=false
https://books.google.com.br/books?id=YkFbAAAAQAAJ&pg=RA1-PA239&hl=pt-BR&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q=Amen&f=false
https://books.google.com.br/books?id=YkFbAAAAQAAJ&pg=RA1-PA239&hl=pt-BR&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q=Amen&f=false
https://books.google.pt/books?hl=pt-PT&id=7PxmAAAAMAAJ&dq=manuel%2Bmatos%2Bsoares%2Bb%C3%ADblia%2B1943&focus=searchwithinvolume&q=amen
https://books.google.pt/books?hl=pt-PT&id=7PxmAAAAMAAJ&dq=manuel%2Bmatos%2Bsoares%2Bb%C3%ADblia%2B1943&focus=searchwithinvolume&q=amen
https://books.google.pt/books?hl=pt-PT&id=7PxmAAAAMAAJ&dq=manuel%2Bmatos%2Bsoares%2Bb%C3%ADblia%2B1943&focus=searchwithinvolume&q=amen
https://books.google.pt/books?id=aaxaAAAAMAAJ&q=Amen%2BBrasil&dq=Amen%2BBrasil&hl=pt-PT&sa=X&redir_esc=y
https://books.google.pt/books?id=aaxaAAAAMAAJ&q=Amen%2BBrasil&dq=Amen%2BBrasil&hl=pt-PT&sa=X&redir_esc=y
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https://books.google.pt/books?id=9MIZEhXWJngC&pg=PA39&dq=Amen%2BAm%C3%A9m%
2Bbrasil&hl=pt-PT&sa=X&ved=0ahUKEwjaz-
_putfKAhVL7hoKHchJAh4Q6AEIQjAE#v=onepage&q=Amen%2BAm%C3%A9m%2Bbrasil&f=
false  
Aqui já só aparece o Amém e a sua etimologia hebraica de Amen... e até sita o Apocalipse 
3,14 com o Amém, que erradamente já foi introduzido em todas as traduções Brasileiras. 

É pois bem recente a adulteração e a introdução do Amém no Brasil, algures entre 1983 e 
2002, mais ou menos concomitante com a grande expansão e divulgação do Carnaval 
Carioca, e depois de Nossa Senhora ter avisado o Brasil de que seria atacado pelo 
comunismo ateu, nas únicas Aparições de Nossa Senhora no Brasil, em 1936, à irmã Adélia, 
na Guarda, Pesqueira, Pernambuco. 

Infelizmente o povo ignorante seguiu, como cabritos a caminho do matadouro, o Amém 
introduzido sub-repticiamente pela maçonaria. Infelizmente a CEB e a CN foram levadas 
neste turbilhão maçónico… 

Não é por acaso que o único país do mundo que diz Amém, é também aquele que tem mais 
macumbeiras e macumbeiros, pais e mães de santo, espíritas, seitas protestantes, seitas 
diabólicas e demais aldrabices infernais, violência, prostituição, corrupção, carnavais 
obscenos e falsas aparições e falsos videntes. Em Portugal quase não existem estes 
desmandos, e os poucos que existem, foram trazidos recentemente do Brasil, juntamente com 
as telenovelas da Globo, as mais depravadas do mundo. 
 
Não será certamente por acaso que Portugal se manteve fiel ao Amen, comungando com a 
Igreja Universal e os restantes países europeus fiéis à Igreja Apostólica Romana, depois de 
ter resistido heroicamente à maçonaria com a implantação da relespública em 1910. Logo a 
seguir, foi agraciado por Nossa Senhora e as Suas Aparições em Fátima, em 1917. 
   
 

 

Quem souber ouvir que oiça. Quem quiser ser fiel à Igreja, que diga forte e em bom som 

o AMEN universal da Igreja Católica, Apostólica, Romana. 

Quem quiser ajudar o Brasil, em espírito de unidade e de Paz, que volte ao tradicional 

AMEN, e milagres serão operados! 

É imperativo e ponto de partida voltar ao AMEN tradicional, para pôr um fim ao domínio 
de Satanás sobre o Povo Brasileiro! 

 

https://books.google.pt/books?id=9MIZEhXWJngC&pg=PA39&dq=Amen%2BAm%C3%A9m%2Bbrasil&hl=pt-PT&sa=X&ved=0ahUKEwjaz-_putfKAhVL7hoKHchJAh4Q6AEIQjAE#v=onepage&q=Amen%2BAm%C3%A9m%2Bbrasil&f=false
https://books.google.pt/books?id=9MIZEhXWJngC&pg=PA39&dq=Amen%2BAm%C3%A9m%2Bbrasil&hl=pt-PT&sa=X&ved=0ahUKEwjaz-_putfKAhVL7hoKHchJAh4Q6AEIQjAE#v=onepage&q=Amen%2BAm%C3%A9m%2Bbrasil&f=false
https://books.google.pt/books?id=9MIZEhXWJngC&pg=PA39&dq=Amen%2BAm%C3%A9m%2Bbrasil&hl=pt-PT&sa=X&ved=0ahUKEwjaz-_putfKAhVL7hoKHchJAh4Q6AEIQjAE#v=onepage&q=Amen%2BAm%C3%A9m%2Bbrasil&f=false
https://books.google.pt/books?id=9MIZEhXWJngC&pg=PA39&dq=Amen%2BAm%C3%A9m%2Bbrasil&hl=pt-PT&sa=X&ved=0ahUKEwjaz-_putfKAhVL7hoKHchJAh4Q6AEIQjAE#v=onepage&q=Amen%2BAm%C3%A9m%2Bbrasil&f=false
http://www.amen-etm.org/MensagemdaVirgemMariaemFatima.htm
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● AS ORAÇÕES MAIS PODEROSAS DA IGREJA ● ▲ 

 

Não pretendo ser exaustivo, e por isso, só vou apresentar as Orações mais 
importantes na vida dos Católicos, e falar um pouco do que é mais importante em cada 
uma delas. 

 

(●) Sinal da Cruz ▲  

É com o Sinal da Cruz que começamos todas as Orações e todos os Sacramentos. 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amen. 

 
Como se Benzer 

É também com o Sinal da Cruz que terminamos todas as Orações. 

Deve ser também feito o Sinal da Cruz antes de todas as refeições, pedindo que o 
alimento seja por Deus Abençoado e como acção de Graças por Deus no-lo dar. É também 
um testemunho de que somos cristãos, quando nos Benzemos, quer na nossa casa quer em 
locais públicos. 

É também com o Sinal da Cruz que os Sacerdotes abençoam o Povo, em nome da 
Santíssima Trindade. 

 
Papa João Paulo II a dar a Bênção 
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Para o católico que se Benze, isto é, faz o Sinal da Cruz sobre si próprio, faz um acto 
de Fé e reforça a sua adesão a Deus, Uno e Trino. 

A Cruz é feita com a mão direita, de cima para baixo, da testa ao peito, e da esquerda 
para a direita, de ombro a ombro, com lentidão, com atenção, com profunda reverência e 
consciência de que nos estamos a colocar na presença de Deus. 

Os Ortodoxos benzem-se fazendo o braço horizontal da Cruz, da direita para a 
esquerda. 

O Sinal da Cruz é muito usado em conjunto com a Persignação no início das Orações. 

 
Como não se Benzer 

Se não me engano, foi nas Revelações do Padre Octávio Michelini que li, que há uma 
maneira de nos benzermos que agrada particularmente ao diabo - Fazer uma cruz muito 
rapidamente, sem dizer nada e sem pensar em nada, tipo um tique ou estertor. É o chamado 
benzer-se à futebolista quando entra em campo.  

 

● O Sinal da Cruz em Latim 

In nonime Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. 

 

(●) Persignação ▲  

É com a Persignação precedida e seguida do Sinal da Cruz que devemos começar 
todas as Orações. 

Pelo Sinal da  Santa Cruz,  

livre-nos Deus  Nosso Senhor,  

dos nossos  inimigos.  

 

 
Como se Persignar 
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Papa Bento XVI a se Persignar 

A Persignação é o acto de fazer três pequenas Cruzes com o polegar da mão direita. 
Uma na testa, outra na boca e outra no peito, de cima para baixo, e da esquerda para a 
direita, com lentidão, com atenção, com profunda reverência e consciência de que nos 
estamos a colocar na presença de Deus. 

A Persignação é muito usada em conjunto com o Sinal da Cruz no início das Orações. 
Também é sempre feita antes da leitura do Evangelho, durante a Santa Missa, mas nesse 
momento com uma intenção diferente, sobre a testa para que o Evangelho penetre na nossa 
mente, sobre a boca para que possamos proclamá-lo e sobre o peito para que ele fique no 
nosso coração, 

 
Como não se Persignar 

Se não me engano, foi nas Revelações do Padre Octávio Michelini que li, que há uma 
maneira de nos persignar que agrada particularmente ao diabo - Fazer as três cruzes muito 
rapidamente, sem dizer nada e sem pensar em nada, tipo um tique ou estretor.  

 

● A Persignação em Latim 

Per signum  crucis, de inimicis  nostris, libera nos Deus  noster. 
 

 

 

 (●) Eucaristia ▲  

A participação na Santa Missa, ou Eucaristia, é a forma mais perfeita de Oração. 

A Eucaristia é a Celebração da Última Ceia com a Renovação incruenta da Paixão, 
Morte e Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Este Sacramento só é celebrado na 
Igreja Católica e Ortodoxa. 

Os simulacros feitos nas igrejas protestantes, não têm qualquer valor, pois não têm a 
Consagração das Espécies que se transubstanciam no Corpo e Sangue de Jesus Cristo. Por 
isso, para os protestantes não é mais do que um encontro simbólico da última ceia de Jesus. 

Sobre o Valor da Santa Missa, chegou-me às mãos uma Pagela feita em Belo 
Horizonte, com alguns pequenos ensinamentos de alguns grandes Santos: 
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1 - Na hora da morte, as Missas a que houveres assistido, serão a tua maior 
consolação. 

Um dos fins da Santa Missa é alcançar para ti o perdão dos teus pecados. Em cada 
Missa, podes diminuir a pena temporal devido aos teus pecados, pena essa que será 
diminuída à proporção do teu fervor. 

Assistindo com devoção à Santa Missa, prestas a maior das honras à Santa 
Humanidade de JESUS CRISTO. Ele se compadece de muitas das tuas negligências e 
omissões. Perdoa-te os pecados veniais não confessados, dos quais, porém, te arrependes; 
preserva-te de muitos perigos e desgraças que te abateriam. 

Diminui o império de satanás sobre ti mesmo. Sufraga as Almas do Purgatório da 
melhor maneira possível. Uma só Missa que houveres assistido em vida, será mais salutar 
que muitas a que os outros assistirão por ti depois da morte. 

Será ratificada no Céu a bênção, que do Sacerdote recebes na Santa Missa. (Santo 

Agostinho) 

 
2 - O martírio não é nada em comparação com a Santa Missa. Pelo martírio, o homem 

oferece a DEUS a sua vida; na Santa Missa porém, D EUS dá o seu Corpo e o seu Sangue 
em sacrifício para os homens. 

Se o homem reconhecesse devidamente esse mistério, morreria de amor. 
A Eucaristia é o milagre supremo do SALVADOR; é o dom soberano do Seu amor. (São 

Tomás de Aquino) 
 
3 -Todas as Missas têm um valor infinito, pois são celebradas pelo próprio JESUS 

CRISTO, com uma devoção e amor acima do entendimento dos Anjos e dos homens, 
constituindo o meio mais eficaz, que nos deixou Nosso Senhor JESUS CRISTO, para a 
salvação da humanidade. (Santa Mectildes) 

 
4 - Fica sabendo, ó cristão, que mais se merece assistir devotamente uma só Missa (na 

igreja), do que distribuir todas as riquezas aos pobres e peregrinar toda a Terra. (São Bernardo 

de Claraval) 

 
 
5 - Nenhuma língua humana pode exprimir os frutos de graças, que atrai o 

oferecimento do Santo Sacrifício da Missa. (São Lourenço) 
 
6 - Agradeçamos, pois, ao Divino SALVADOR por ter nos deixado este meio infalível de 

atrair sobre nós as ondas da divina misericórdia. 
A Santa Missa é uma embaixada à SANTISSIMA TRINDADE, de inestimável valor; é o 

próprio FILHO de DEUS que a oferece. (São João Vianney, o Cura D'Ars) 
 
7 - A Santa Missa é o presente mais precioso e mais agradável que podemos oferecer 

à SANTISSIMATRINDADE; vale mais que o Céu e a Terra: vale o próprio DEUS. (Ven. 

Martinho de Cochem) 

 
8 - Sinto-me abrasado de amor até o mais íntimo do coração pelo santo e admirável 

Sacramento da Santa Missa e deslumbrado por essa clemência tão caridosa de Nosso 
SENHOR, a ponto de considerar grave falta, para quem, podendo assistir a uma Missa, não o 
faz. (São Francisco de Assis) 

 
9 - Nosso Senhor JESUS CRISTO nos concede tudo o que Lhe pedimos na Santa 

Missa; e o que mais vale é que nos dá ainda o que nem sequer cogitamos pedir-Lhe e que, 
entretanto, nos é necessário. 
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Cada Santa Missa a que assistires, alcançar-te-á, no Céu, maior grau de glória. (São 

Jerónimo) 

 
10 - A Santa Missa é a obra na qual DEUS coloca sob os nossos olhos todo o amor 

que Ele nos tem; é de certo modo, a síntese de todos os benefícios que Ele nos faz.  
(São Boaventura) 

Para a participação da Eucaristia deve ser consultado um Missal Católico, onde estão 
contidas todas as leituras correspondentes a cada dia do ano, bem como as Festividades, os 
Tempos e os Anos Litúrgicos, e são indicadas as atitudes que se devem tomar durante as 
diversas partes que a constituem. 

A Eucaristia só é completa quando se toma em Estado de Graça a Sagrada 
Comunhão, na boca e se possível de joelhos.  

Para ler sobre a Comunhão sacrílega na mão, ler na Amen a seguinte página: 

● O Flagelo sacrílego da Comunhão na mão ► 

A Comunhão é o ponto alto da Santa Missa, pois é o momento em Jesus entra no 
nosso corpo, dando-se como alimento para a nossa alma, e um diálogo mais eficaz pode se 
estabelecer entre nós e Deus. Na Comunhão, possuímos a Deus, como se nos 
encontrássemos com Ele, pessoalmente, de uma forma sensível aos nosso sentidos. A 
presença é real, pois Jesus está verdadeiramente presente nas Espécies do Pão e do Vinho 
Consagrados, nas quais se dá a transubstanciação. Este encontro é o mais alto que podemos 
desejar nas nossas vidas, mas no entanto, muitas das vezes não temos plena consciência. 
Para termos uma pequena noção da importância de um encontro com Jesus, recordemos o 
que se passava com São José nas primeiras vezes em que ele pegou ao colo no menino 
Jesus. 

Mística Cidade de Deus, de Sor Maria de Jesus de Agreda 

505. A primeira vez que o santo Esposo recebeu o Menino Deus nos braços, 
disse-lhe Maria santíssima: Esposo e amparo meu, recebei em vossos braços o Criador 
do céu e da terra e gozai de sua amável companhia e doçura; e tenha meu Senhor e 
Deus sua delícias (Prov 8,31) em vosso carinho. Tomai o tesouro do eterno Pai e 
participai do benefício da linhagem humana. 

… 
O fidelíssimo Esposo, compreendendo sua nova felicidade, humilhou-se até a 

terra, e respondeu: Senhora e Rainha do mundo, minha esposa, como eu, indigno, me 
atreverei a ter em meus braços o mesmo Deus em cuja presença tremem as colunas do 
céu (Job 26,11)? Como este vil vermezinho terá coragem de aceitar tão insigne favor? 
Sou pó e cinza (Gn 18,27), mas vós, Senhora, supri minha insuficiência e pedi à sua 
Alteza me olhe com clemência e me disponha com sua graça.  

506. Entre o desejo de receber o Menino Deus e o temor reverenciai que o 
detinha, fez o santo Esposo heróicos actos de amor, fé, humildade e profunda 
reverência. Cheio de emoção, de joelhos, o recebeu das mãos da Mãe santíssima, 
derramando copiosas e doces lágrimas de alegria tão singular quanto o benefício que 
gozava. O Menino Deus o olhou com semblante carinhoso e ao mesmo tempo o 
renovou interiormente com tão divinos efeitos, que é impossível explicar com palavras. 
Fez o santo Esposo novos cânticos de louvor por se encontrar enriquecido com tão 
magníficos favores. Depois de seu espírito ter gozado, por algum tempo, os 
dulcíssimos efeitos de ter nas mãos o mesmo Senhor, que nas suas sustenta os céus e 
a terra (Is 40,12; 48,13), o devolveu à feliz Mãe, estando ambos de joelhos. Era com esta 
reverência que sempre o davam e recebiam um do outro. Antes de o tomarem, faziam 

Caderno5c-ComunhaoTradicional-2001-2-7.htm
http://www.amen-etm.org/Caderno5c-ComunhaoTradicional-2001-2-7.htm
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três genuflexões, beijando a terra, com heróicos actos de humildade, culto e 
reverência.  

Esta reverência que São José tinha para com o menino Jesus, devia ser a mesma com 
que nós nos aproximamos e recebemos a Comunhão, pois é o mesmo Jesus, que nós 
recebemos na Sagrada Eucaristia, e que permanece connosco o tempo que duram as 
espécies. 

Para melhor percebermos este grandioso mistério, vou abri um pequeno parênteses 
para explicar o que se passa com a Consagração na Santa Missa, quando o Sacerdote toma, 
nas suas mãos consagradas, a Hóstia e o Vinho, e os transforma no Corpo e Sangue de 
Jesus Cristo. Este foi o Poder que Jesus deu aos Apóstolos na Última Ceia e que eles 
transmitiram aos Sacerdotes da Igreja Católica, através do Sacramento da Ordem. 

Na Eucaristia encontramos dois aspectos a ter em consideração - As Espécies e a 
Substância 

Espécies 

As Espécies, também denominadas de Acidentes, são a matéria de que são formados 
o pão e o vinho. Estas Espécies, antes e depois da Consagração mantêm-se inalteráveis. 

Substância 

A Substância do pão, antes da Consagração, é pão. A Substância do vinho, antes da 
Consagração, é vinho. Com as Palavras da Consagração e pelo Poder que Deus concedeu 
ao Sacerdote, Seu Ministro e representante durante a Missa, a Substância do pão passa a ser 
Corpo de Jesus Cristo. O mesmo se passa com o vinho, cuja Substância se altera, para 
passar a ser o Sangue de Jesus Cristo. 

Fica assim explicado o que se passa na Consagração durante a Santa Missa, em que 
se dá a Transubstanciação, ou seja, a transformação de uma Substância noutra, do pão em 
Carne, do vinho em Sangue, mas em que as Espécies não sofrem alteração. A espécie pão 
continua a ser pão, mas a sua Substância se transforma em Carne de Jesus. O mesmo se 
passa com o vinho. 

Está definido na Catecismo da Igreja Católica (CIC 1377) que este grandioso Milagre 
da Transubstanciação se mantém só enquanto persistem as espécies, ou seja, enquanto a 
hóstia mantém as suas características físicas e não se dissolve na saliva e é engolida.  

Por isso, a presença Real de Jesus dentro de nós, só dura uns minutos, durante os 
quais devemos estar em profunda Adoração a Deus. Maior encontro do que este não pode 
haver. Falta-nos, na maioria dos casos, ganhar maior e mais profunda consciência, e agirmos 
de acordo com tão Sublime Mistério e Grandioso Sacramento. 

Ver CIC a partir do Nº 1322 sobre a Santa Missa ou Sacramento da Eucaristia 

http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/p2s2cap1_1210-
1419_po.html#ARTIGO_3_ 

Ver CIC a partir do Nº 1373 a 1381 sobre as Espécies e a Presença Real de Jesus na 

Eucaristia. 

Ganhando uma sólida consciência do valor da Comunhão, facilmente concluímos que 
uma Missa sem a Comunhão em nada se pode assemelhar a uma Missa em que 
Comungamos nas devidas condições. Jesus torna-se Verdadeiro Alimento para a nossa 
Alma. Mas atenção, porque se porventura alguém comungar em pecado mortal, então come e 

bebe a sua própria condenação. (1Cor 11,29) 

http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/p2s2cap1_1210-1419_po.html#ARTIGO_3_
http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/p2s2cap1_1210-1419_po.html#ARTIGO_3_
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Para ajudar o homem a acreditar neste tão maravilhoso e poderoso Sacramento, deus 
permitiu ao longo da história que se verificassem alguns Milagres Eucarísticos, em que para a 
além da Transformação da Substância, também se modificaram as Espécies. O mais 

conhecido destes Milagres Eucarísticos é o Milagre de Lanciano que pode ler na Amen 

no seguinte endereço: 

http://www.amen-etm.org/Milagre3.htm 

A Eucaristia é obrigatória em todos os Domingos do ano, e nos dias Santos de Guarda, 
sob pena de pecado mortal, o que impossibilita o acesso à Comunhão, sem prévia Confissão 
Sacramental com um sacerdote Católico. Para a Comunhão, deve-se verificar o jejum 
eucarístico, de pelo menos 1 hora. 

A Eucaristia deve ser participada sempre numa Igreja ou Capela, salvo nas excepções 
previstos no Direito canónico, em caso de impossibilidade de deslocação, por idade, doença 
ou alguma outra incapacidade. 

Há a possibilidade de Comunhão Espiritual no caso de não se estar em Estado de 
Graça. 

A Liturgia da Eucaristia deve ser seguida rigorosamente pelo Sacerdote Celebrante, 
como está prescrito pela Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. 
Aprofundar este assunto no site do Vaticano: 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/index_po.htm 

 

 
Missa celebrada pelo Papa Bento XVI 

 

Todas as irregularidades verificadas pelos fiéis na Celebração da Santa Missa 
devem ser comunicadas com caridade ao sacerdote celebrante. Se ele persistir, deverá 
ser comunicado ao seu Bispo Diocesano.  

Infelizmente, pela importância que este Sacramento tem dentro da vida eclesial, 
também é muito atacado pelo demónio, e por isso, podem-se encontrar muitas irregularidades 
cometidas, quer pelos celebrantes quer pelos leigos e pelos acólitos. 

http://www.amen-etm.org/Milagre3.htm
http://www.amen-etm.org/Milagre3.htm
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/index_po.htm
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Das irregularidades mais frequentes que se podem detectar são: 

Irregularidades Por parte do Celebrante:  

- Não haver um Crucifixo em cima e ao centro do altar, voltado para o Sacerdote. Isto 
foi decretado pelo Papa Bento XVI em Janeiro de 2011. Ler Documento do Vaticano sobre 
o Crucifixo no Altar. 

- Haver flores em cima do Altar. Estão desaconselhadas pela Instrução geral do Missal 
Romano - 305. Ler Documento do Vaticano sobre flores no Altar 

- Homilias muito longas e que não abordam o Evangelho do dia. Foi aconselhado pelo 
Arcebispo Malcom Ranjith Patabendige da Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos 
Sacramentos que não deve ultrapassar 10 minutos e que deve incidir sobre o Evangelho. 

- Usar a fórmula “O Senhor esteja connosco” em vez da correcta: “O Senhor esteja 
convosco”. Infelizmente este erro litúrgico é comum, pois há sacerdotes pouco instruídos no 
Rigor Litúrgico que gostam de “fazer média com o pessoal da assembleia”, e acabam por 
deturpar os princípios básico em que se funda a Liturgia Sagrada. Quando o Sacerdote está 
no Altar, fala na qualidade de ministro de Jesus Cristo, e por isso, no Missal Romano está a 
fórmula correcta a usar pelo Sacerdote: “O Senhor esteja convosco”.  
Toda a mudança do Texto da Liturgia, consignada no Missal Romano, é uma 
deturpação com um grau de gravidade igual para todas as invenções introduzidas por 
ignorância e orgulho de alguns maus sacerdotes. 

- Não proceder ao Lavabo antes da Consagração. 

- Não seguir rigorosamente o texto Litúrgico do Missal Romano. Não podem ser 
inventadas fórmulas alternativas ou sinónimas. 

- Permitir as leituras do dia serem feitas por mulheres. Está estipulado no Código de 

Direito Canónico que as leituras devem ser feitas por leigos do sexo masculino. (CDC Cân. 

230 - §1) 

- Permitir que mulheres ou jovens do sexo feminino assumam funções de acólitos. Está 
estipulado no Código de Direito Canónico que essas funções devem ser sempre executadas 

por leigo varão. (CDC Cân. 230 - §1) 

- Permitir a distribuição da Comunhão por leigos ministros da Comunhão. Está definido 
no Código de Direito Canónico que a distribuição da Comunhão só poderá ser feita por 
ministros da Comunhão na falta de um sacerdote. Ora no caso da Missa, não é essa a 

situação. Infelizmente é muito frequente assistir a esta prática. (CDC Cân. 230 - §3) 

- Permitir que Ministros da Comunhão se dêem a si próprios a Comunhão e muito 
menos que comunguem nas duas Espécies. Está estipulado, pela Congregação para o Culto 
Divino e Disciplina dos Sacramentos, que só os Sacerdotes concelebrantes podem tomar 
pelas suas próprias mãos a Comunhão. Quando houver a prática irregular de recurso a 
ministros extraordinários da Comunhão, estes devem receber na boca a Espécie Sagrada 
dada pelo Sacerdote. Os leigos e mesmo os ministros extraordinários da comunhão estão 
proibidos de se auto-servirem da Hóstia Sagrada e muito menos receberem pelas suas 
próprias mãos as duas espécies, molhando a Hóstia no Vinho. Esta prática é Sacrílega. 

- Na distribuição da Sagrada Comunhão não ser usada uma bandeja para evitar que 
Partículas Consagradas caiam no chão. 

- Não permitir que os leigos Comunguem de joelhos ou na boca. Se bem que a 
comunhão deva ser tomada sempre na boca e de preferência de Joelhos, está estipulado que 
o sacerdote está obrigado a dar a Comunhão da forma que for requisitada pelo comungante.  

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/details/ns_lit_doc_20110126_crocifisso_it.html
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/details/ns_lit_doc_20110126_crocifisso_it.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20030317_ordinamento-messale_it.html
Codigo%20de%20direito%20canonico.pdf
Codigo%20de%20direito%20canonico.pdf
Codigo%20de%20direito%20canonico.pdf
Codigo%20de%20direito%20canonico.pdf
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- Distribuir a Sagrada Comunhão na mão dos leigos, numa diocese para a qual não 
tenha sido expressamente concedida autorização pelo Vaticano, em resposta a um pedido 
formalizado pelo respectivo Bispo. 

Para ler sobre a Comunhão sacrílega na mão, ler na Amen a seguinte página: 

● O Flagelo sacrílego da Comunhão na mão ► 

- De alguma forma não zelar pelo rigoroso cumprimento das normas decretadas para a 
Celebração da Sagrada Eucaristia. 

 

 
Download do Código de Direito Canónico 

 

Irregularidades por parte dos Acólitos:  

- O acesso ao Altar durante a Liturgia Eucarística está vedado a mulheres e jovens do 

sexo feminino. Está definido no Código do Direito Canónico. (CDC Cân. 230 - §1) 

- Estarem desatentos e sempre a se mexerem provoca distracção nos participantes da 
Santa Missa. 

 

Irregularidades por parte dos Leitores:  

- As Leituras na Liturgia da Palavra estão vedadas a mulheres e jovens do sexo 
feminino. Está definido no Código do Direito Canónico que devem ser leigos do sexo 

masculino. (CDC Cân. 230 - §1) 

 

Irregularidades por parte dos leigos:  

- Não cumprirem as normas estabelecidas no Missal, no que diz respeito a tomar a 
atitude respectiva a cada uma das partes da Celebração Eucarística, de pé, de joelhos ou 
sentada. 

- Seguir as normas rigorosamente quanto à Comunhão. Se porventura não 
comungarem na boca, nunca se afastar com a Hóstia na mão. Se receberem na mão por 
algum motivo de força maior, fazê-lo como está prescrito - receber na mão esquerda a Hóstia 
e com dois dedos da mão direita levá-la à boca, tomando todo o cuidado para que não se 
soltem partículas. 

- Levar e permitir que crianças de pouca idade façam barulho e interfiram com a 
Celebração, provocando a desatenção das pessoas. 

Caderno5c-ComunhaoTradicional-2001-2-7.htm
http://www.amen-etm.org/Caderno5c-ComunhaoTradicional-2001-2-7.htm
Codigo%20de%20direito%20canonico.pdf
Codigo%20de%20direito%20canonico.pdf
Codigo%20de%20direito%20canonico.pdf
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● Comunhão Espiritual  ▲

- A Comunhão Espiritual é a Comunhão feita sem recebermos a Hóstia Consagrada. É 
feita pelo nosso ardente desejo expresso a Deus, para que ele desça a nós, trazendo-nos 
através do Espírito Santo, os benefícios da Comunhão Sacramental. Quando recebemos a 
Comunhão Sacramental, com a Hóstia Consagrada, Jesus está realmente presente em nós, 
em corpo e sangue, alma e divindade, pelo tempo em que não se dissolvem as espécies na 
nossa boca, portanto por um tempo muito limitado. Apesar disso, gostamos sempre de nos 
manter em recolhimento um pouco mais de tempo, e deve ser nesta conformidade espiritual 
que nos devemos colocar na Comunhão Espiritual. 

Esta Comunhão Espiritual traz grandes benefícios à nossa Alma e deve ser feita 
sempre que, por qualquer razão, não a possamos fazer Sacramentalmente. “Nestes casos, 
ela enche a alma de graças especiais. Em tempos de perseguição, muitos católicos 
foram incapazes de receber a Comunhão de maneira sacramental por longos períodos 
de tempo, mas fizeram uma Comunhão Espiritual com muito benefício espiritual.” (Dom 
Athanasius Schneider). 

Pode ser feita mais do que uma vez ao dia e não exige estarmos em completo estado 
de Graça, por não termos recebido a Confissão Sacramental. Nestes casos devemos fazer 
um Acto de Contrição profundo e sincero, preparando-nos o melhor que nos for possível para 
recebermos a vinda espiritual de Nosso Senhor a nós. 

Antes da Comunhão Espiritual, podemos fazer a seguinte Oração, recomendada por 
Santo Afonso Maria de Ligório: 

“Creio oh meu Jesus, que estais presente no Santíssimo Sacramento da 
Eucaristia. Amo-vos sobre todas as coisas e desejo-Vos possuir em minha alma. Mas 
como agora não posso receber-Vos sacramentalmente, vinde espiritualmente ao meu 
coração. E, como se já Vos tivesse recebido, uno-me inteiramente a Vós; não 
consintais que de Vós me aparte jamais.” 

 

(●) Adoração ao Santíssimo Sacramento ▲  

A Adoração é o estarmos de corpo, alma e espírito na presença Real de Jesus Cristo. 
É prestar Adoração a Jesus, presente na Hóstia Consagrada, em Corpo, Alma e Divindade. 
Quando está Jesus presente na Eucaristia, também está toda a Corte celeste, com a Virgem 
Maria, Anjos e Santos, a Adorá-lo. 

Daqui decorre ser a Adoração o local e o momento ideais para conversarmos com 
Deus, com a Virgem Maria, com os Anjos e Santos. A Adoração é o local ideal para ouvirmos, 
no mais íntimo do nosso coração, o que Deus tem para nos dizer. É ali que podemos receber 
de forma mais eficaz o Amor, a Luz, a Sabedoria Divinas e as outras virtudes que nos são 
dispensadas para nossa Salvação. 

No silêncio e recolhimento da Adoração, é que se pode dar o mais prolongado dos 
encontros com Deus. O mais forte poderá ser na Comunhão, mas como a presença real na 
Hóstia só dura enquanto persistem as Sagradas Espécies, na Adoração, pode-se prolongar 
essa Presença, essa companhia e esse diálogo por muito mais tempo. 
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Santíssimo Exposto 

Há Orações adequadas para serem rezadas durante a Adoração e que nos foram 
dadas em Fátima pelo Anjo de Portugal: 

Oração do Anjo de Portugal: 

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

Jaculatória do Anjo de Portugal: 

“Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-Vos. Peço-Vos perdão para 
os que não crêem, não adoram, não esperam e não Vos amam". 

Os Pastorinhos de Fátima passavam horas a rezar estas Orações. 

Esta Presença Real de Jesus na Eucaristia já foi comprovada em vários Milagres 
Eucarísticos, nomeadamente em Lanciano. 

 

           
Milagre Eucarístico de Lanciano em Itália 
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Para ler mais sobre o Milagre Eucarístico de Lanciano, ver a seguinte página da 
Amen: 

● http://www.amen-etm.org/Milagre3.htm 

 

● Bênção do Santíssimo Sacramento 

Bendito Seja Deus. 
Bendito o Seu Santo Nome.  
Bendito Jesus Cristo, Verdadeiro Deus e Verdadeiro Homem.  
Bendito a Nome de Jesus. 
Bendito o Seu Sacratíssimo Coração.  
Bendito a Seu Preciosíssimo Sangue.  
Bendito Jesus no Santíssimo Sacramento do altar.  
Bendito o Espírito Santo Paráclito. 
Bendito a Excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima,  
Bendito a Sua Santa e Imaculada Conceição.  
Bendita a Sua Gloriosa Assunção. 
Bendito o Nome de Maria, Virgem e Mãe.  
Bendito S. José, Seu castíssimo esposo.  
Bendito Deus, nos Seus Anjos e nos Seus Santos. 
Amen. 

 

● Tantum ergo 

Tantum ergo 
Sacraméntum venerémur cérnui, 
Et antíquum documéntum novo cedat rítui. 
Præstetfides suppleméntum sénsuum deféctui. 
Genitori, Genitoque 
Laus et iubilatio, 
Salus, honor, virtus quoque 
Sit et benedictio: 
Procedenti ab utroque 
Compar sit laudatio. 
Amen. 

 

 

http://www.amen-etm.org/Milagre3.htm
http://www.amen-etm.org/Milagre3.htm
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 (●) Credo ▲  

No Credo está resumida toda a nossa Fé com os seus principais Dogmas. Também é 
conhecido como a Profissão da Fé Católica. 

Para ler mais no Catecismo da Igreja Católica, ver: CIC 199 e seguintes, ou a seguinte 
página do Vaticano: 

http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/p1s2c1_198-
421_po.html 

 

 
A Última Ceia de Jesus com os Apóstolos  

Há dois Credos: O Símbolo dos Apóstolos e o Credo de Niceia. 

O Símbolo dos Apóstolos é o mais antigo e foi composto ainda na época Apostólica e 
era o professado pelos catecúmenos que iam ser baptizados.  

O Credo de Niceia, como o próprio nome o diz, foi composto no Concílio de Niceia em 
325 da Era Cristã. 

● O Símbolo dos Apóstolos 

Creio em Deus, Pai todo-poderoso, Criador do Céu e da Terra; 
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido 

pelo poder do Espírito Santo;  
nasceu da Virgem Maria;  
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado;  
desceu aos infernos;  
ressuscitou ao terceiro dia;  
subiu aos Céus;  

http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/p1s2c1_198-421_po.html
http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/p1s2c1_198-421_po.html
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está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, de onde há-de vir a 
julgar os vivos e os mortos. 

Creio no Espírito Santo; 
na santa Igreja Católica;  
na comunhão dos Santos; 
na remissão dos pecados;  
na ressurreição da carne;  
na vida eterna.  
Amen. 
 

● Credo de Niceia. 

Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, Criador do Céu e da Terra,  
de todas as coisas visíveis e invisíveis. 
Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigénito de Deus, 
nascido do Pai antes de todos os séculos:  
Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro;  
gerado, não criado, consubstancial ao Pai.  
Por Ele todas as coisas foram feitas.  
E por nós, homens, e para nossa salvação desceu dos Céus. 
E encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e Se fez 

homem. 
Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos;  
padeceu e foi sepultado. 
Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras;  
e subiu aos Céus, onde está sentado à direita do Pai.  
De novo há-de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos;  
e o seu Reino não terá fim. 
Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do 

Filho;  
e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado:  
Ele que falou pelos profetas. 
Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica.  
Professo um só Baptismo para remissão dos pecados.  
E espero a ressurreição dos mortos, e a vida do mundo que há-de 

vir. Amen. 
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SÍMBOLO DOS APÓSTOLOS  CREDO DE NICEIA–CONSTANTINOPLA  

Creio em Deus, Pai todo-poderoso, 

Criador do Céu e da Terra; 

Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso,  

Criador do Céu e da Terra,  

de todas as coisas visíveis e invisíveis. 

e em Jesus Cristo, seu único Filho, 

nosso Senhor, 

Creio em um só Senhor, Jesus Cristo,  

Filho Unigénito de Deus, 

 nascido do Pai antes de todos os séculos: 

Deus de Deus, luz da luz,  

Deus verdadeiro de Deus verdadeiro;  

gerado, não criado, consubstancial ao Pai.  

Por Ele todas as coisas foram feitas.  

E por nós, homens, e para nossa salvação  

desceu dos Céus. 

que foi concebido pelo poder  

do Espírito Santo;  

nasceu da Virgem Maria; 

E encarnou pelo Espírito Santo, 

 no seio da Virgem Maria,  

e Se fez homem. 

padeceu sob Pôncio Pilatos,  

foi crucificado, morto e sepultado;  

desceu aos infernos;  

 

ressuscitou ao terceiro dia;  

subiu aos Céus;  

está sentado à direita de Deus Pai  

todo-poderoso,  

de onde há-de vir a julgar os vivos e os 

mortos. 

Também por nós foi crucificado sob Pôncio 

Pilatos;  

padeceu e foi sepultado. 

Ressuscitou ao terceiro dia,  

conforme as Escrituras;  

e subiu aos Céus, onde está sentado  

à direita do Pai.  

De novo há-de vir em sua glória,  

para julgar os vivos e os mortos;  

e o seu Reino não terá fim. 

Creio no Espírito Santo; Creio no Espírito Santo,  

Senhor que dá a vida,  

e procede do Pai e do Filho;  

e com o Pai e o Filho é adorado  

e glorificado:  

Ele que falou pelos profetas. 

na santa Igreja Católica;  

na comunhão dos Santos; 

Creio na Igreja una, santa,  

católica e apostólica.  

na remissão dos pecados;  

na ressurreição da carne; 

na vida eterna.  

Amen 

Professo um só Baptismo  

para remissão dos pecados.  

E espero a ressurreição dos mortos,  

e a vida do mundo que há-de vir.  

Amen. 

http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/p1s1c3_142-184_po.html 

http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/p1s1c3_142-184_po.html
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(●) Acto de Contrição ▲  

Depois de ter feito um exame de Consciência e no fim do Confissão, devemos rezar o 
Acto de Contrição, sentido e com a firme determinação de não voltar a cair nos mesmos 
pecados. 

 

● O Confiteor rezado durante a Missa: 

Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos, 
que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, actos e 

omissões, 
por minha culpa, minha tão grande culpa.  
E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, 
que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. 
Amen. 

 
Confissão Sacramental 

 

● Acto de Contrição 

Meu Deus, porque sois infinitamente bom, 
eu Vos amo de todo o meu coração, 
pesa-me de Vos ter ofendido, 
e, com o auxílio da vossa divina Graça, 
proponho firmemente emendar-me 
e nunca mais Vos tornar a ofender. 
Peço e espero o perdão das minhas culpas, 
pela vossa infinita Misericórdia. 
Amen. 

 

 

 

 



Rezar.doc 

35 

 (●) Pai Nosso ▲  

O Pai Nosso é a oração por excelência, pois nos foi ensinada pelo próprio Jesus. É a 
Oração Dominical. Esta Oração chega-nos através de 2 Evangelistas, com versões 
ligeiramente diferentes na sua extensão. A de São Lucas é mais breve. A de São Mateus foi a 
adoptada pela tradição da Igreja: 

● Versão Litúrgica do 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-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos 
a quem nos tem ofendido, 
e não nos deixeis cair em tentação, 
mas livrai-nos do mal.  
Amen. 

 
Deus - Pai, Filho e Espírito Santo 
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As duas versões dos Evangelhos 

 
Mateus 6, 9-13  (7 petições) Lucas 11, 2-4  (5 petições) 

Pai Nosso, que estais nos Céus,  Pai,  

santificado seja o vosso nome, santificado seja o vosso nome,  

venha a nós o vosso Reino, venha o vosso Reino, 

seja feita a vossa Vontade, assim na Terra 
como no Céu. 

 

O pão nosso de cada dia nos dai hoje, dai-nos hoje o pão necessário ao nosso 
sustento, 

perdoai-nos as nossas ofensas, assim como 
nós perdoamos 

perdoai-nos os nossos pecados, pois 
também nós perdoamos 

a quem nos tem ofendido, àqueles que nos ofenderam, 

e não nos deixeis cair em tentação, e não nos deixeis cair em tentação. 

mas livrai-nos do mal.  

 

 

Tal a importância do Pai Nosso, que é com esta Oração que termina o Catecismo da Igreja 
Católica, explicando cada uma das palavras nele contida. Pode ler no CIC 2759-2865, ou no 
endereço seguinte:  

http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/p4s2_2759-2865_po.html 

 

Esta Oração termina com “Amen”, palavra acrescentada ao texto evangélico, tal como 
determinado no Catecismo da Igreja Católica no seu número 2856. 

CIC 2856 

 «Depois, acabada a oração, dizes: Amen, corroborando com esta palavra, que significa 
«Assim seja», o conteúdo desta oração que Deus nos ensinou». 

Só o Pai Nosso rezado durante a celebração na Santa Missa, não leva o Amen no fim, 
pois a oração continua. 

● Como não rezar o Pai Nosso 

O Pai Nosso e a Avé Maria são as duas orações mais rezadas pela comunidade Católica, por 
isso a sua oração reveste-se de uma importância especial. Bastaria a recomendação que fiz 
acima, quanto à necessidade de rezar com humildade e rigor todas as orações tal como 
definidas liturgicamente, mas há muita gente, mesmo sacerdotes, que reza mal estas duas 
orações, quase que inconscientemente. Mas, infelizmente, fazem-no, porque as papagueiam, 
e não as rezam com o coração… Com esse acto, para além de comprovarem que não rezam 
pensando em cada palavra que proferem, muitas das vezes são autênticos atestados de 
ignorância que reproduzem dia após dia. 

Vou apontar os erros mais comuns na oração do Pai Nosso, sem referir o tratar Deus Pai 
por tu: 

Pai Nosso, que estais no céu,  
santificado seja o vosso nome, 
venha a nós o vosso Reino, 
seja feita a vossa vontade, assim na Terra como no Céu. 

http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/p4s2_2759-2865_po.html
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O pão nosso de cada dia nos dais hoje, 
perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoámos 
a quem nos tem ofendido, 
e não nos deixeis cair na tentação, 
mas livrai-nos do mal.  
-.      (o mais grave é o de não dizer o Amen, pois infringe o nº 2856 do 

Catecismo) 

O ERRO maior e mais divulgado, mesmo no meio sacerdotal, é o de não se dizer o 
Amen no fim do Pai Nosso. Não só é uma perda enorme de força na oração do Pai 
Nosso, como é também uma demonstração flagrante de ignorância! 

 

● O Pai Nosso em Latim - PATER NOSTER 

 
Pater noster qui es in caelis,  
sanctificétur nomen tuum, 
adveéniat regnum tuum,  
fiat volúntas tua, 
sicut in caelo, et in terra. 
Panem nostrum cotidiánum da nobis hódié, 
et dimítte nobis débita nostra, 
sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris, 
et ne nos indúcas in tentatiónem, 
sed líbera nos a malo. 
Amen. 
 

 (●) Oração ao Espírito Santo ▲  

● Invocação do Espírito Santo (Jaculatória) (Versão Litúrgica mais divulgada 

na Igreja) 

Vinde Espírito Santo. Enchei os corações dos Vossos fiéis, acendei 
neles o fogo do Vosso amor. Enviai Senhor o Vosso Espírito e tudo será 
criado e renovareis a face da Terra. 

 
Descida do Espírito pela poderosa intercessão da Virgem Maria, 

Sua Amadíssima Esposa, no Cenáculo de Jerusalém. 
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● Invocação do Espírito Santo (Jaculatória)  (Versão mais divulgada nos 

Cenáculos Marianos, especialmente os do Padre Gobbi) 

Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do 
Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. (Normalmente 

repete-se três vezes) 

 

 

(●) Avé Maria ▲  

A Avé Maria é a Oração mais rezada dentro da Igreja Católica, pois é o fulcro do 
Rosário. 

Esta belíssima oração de louvor à Virgem Maria e a Jesus, consta essencialmente de 2 
partes: 

1ª parte - As palavras do Arcanjo São Gabriel na Anunciação e as de Santa Isabel na 
Visitação, 

    Lucas 1,28  (Anunciação) 

    28 Entrando, o anjo disse-lhe: Avé, cheia de graça, o Senhor é contigo. 

 
Anunciação da Virgem Maria pelo Arcanjo São Gabriel 

    Lucas 1,42  (Visitação) 

    42 E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto 
do teu ventre. 
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Visitação da Virgem Maria a Santa Isabel 

2ª parte - Pedido de intercessão da Virgem Maria em nosso favor. 

 

● Versão Litúrgica da Avé Maria 

Avé Maria, Cheia de Graça, 
o Senhor é conVosco. 
Bendita sois Vós entre as mulheres 
e Bendito é o fruto do Vosso Ventre, Jesus. 
Santa Maria, Mãe de Deus, 
rogai por nós pecadores, 
agora e na hora da nossa morte. 
Amen. 

 

● Como não rezar a Avé Maria 

A Avé Maria é de longe a oração mais rezada pela comunidade Católica, por isso a sua 
oração reveste-se de uma importância especial. Bastaria a recomendação que fiz acima, 
quanto à necessidade de rezar com humildade e rigor todas as orações tal como definidas 
liturgicamente, mas há muita gente, mesmo sacerdotes, que reza mal esta oração, quase que 
inconscientemente. Mas, infelizmente, fazem-no, porque a papagueiam, e não a rezam com o 
coração… Com esse acto, para além de comprovarem que não rezam pensando em cada 
palavra que proferem, muitas das vezes são autênticos atestados de ignorância que 
reproduzem dia após dia. 

Vou apontar os erros mais comuns na oração da Avé Maria, por ser rezada às pressas 
e, por isso, com distorções fonéticas muito feias. 

Avé Maria, Cheia de Graça, 
o Senhor é convosco. 
Bendita sois vós entrias mulheres 
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e Benditió fruto do Vosso Ventre, Jesus.  ou  e Benditó fruto ( - ) 
Vosso Ventre Jesus. (sem “do”) 

Santa Maria, Mãe de Deus, 
rogai por nós pecadores, 
agora e nora da nossa morte. 
Amen. 

Esta oração é de tal maneira bela e poderosa, que deve ser ensinada e todos e rezada 
muito cuidadosamente, e com todo o rigor litúrgico, gramatical e fonético. Se for rezada com o 
coração, desaparecem os erros, pois os erros apontados só decorrem de ser rezada às 
pressas e papagueada, sem se ligar ao seu conteúdo. Assim sendo, fica o diabo a bater 
palmas, e quem a reza, sem fruto algum! 

● Avé Maria em Latim - Ave Maria 

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.  
Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesu. 
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,  
nunc et in hora mortis nostrae. 
Amen.  

● Avé Maria em Italiano 

Avè Maria piena di grazia, il Signore è con te. 
Tu sei benedetta tra le donne  
e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. 
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,  
adesso e nell'ora della nostra morte. 
Amen  

● Avé Maria em Espanhol 

Dios te salve María llena eres de Gracia, el Señor es contigo. 
Bendita eres entre todas las mujeres  
y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. 
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores  
ahora y en la hora de nuestra muerte. 
Amen.  

● Avé Maria em Francês  

Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus,  
le fruit de vos entrailles, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,  
maintenant et à l'heure de notre mort. 
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Amen.  

● Avé Maria em Inglês 

Hail Mary, full of grace, The Lord is with thee.  
Blessed art thou among women and  
blessed is the fruit of thy womb, Jesus. 
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and  
at the hour of our death. 
Amen.  

● Avé Maria em Alemão 

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. 
Du bist gebenedeit unter den Frauen,  
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. 
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetz tund in der  
Stunde unseres Todes.  
Amen. 

● Avé Maria em Bósnio - Medjugorje   (se estiver errada, agradeço que me corrijam) 

Sveta Marijo, milosti puna,  
Gospod je s tobom.  
Blagoslovena među ženama,  
blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.  
Sveta Marijo, Majko Božja,  
moli za nas grešnike,  
sada i na času smrti naše.  
Amen. 

● Avé Maria em Polaco   (se estiver errada, agradeço que me corrijam) 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna,  
Pan z Tobą.  
Błogosławionaś Ty między niewiastami  
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.  
Święta Maryjo, Matko Boża,  
módl się za nami grzesznymi,  
teraz iw godzinę śmierci naszej.  
Amen. 
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(●) Avé Maria com a Chama de Amor ▲  

Avé 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, e derramai 
sobre a humanidade inteira a plenitude das Graças da Vossa Chama de 
Amor, agora e na hora da nossa morte. Amen! 

"Chama de Amor do Imaculado Coração de Maria" 

Extractos do livro "Chama de Amor do Imaculado Coração de Maria" 

Revelações da Virgem Maria a Isabel Kindelmann 

(Edição da Associação Cultural Tudo Instaurar em Cristo) 

 

Estas são, entre outras, as Promessas da Virgem Maria: 

Página 56: 

- "Quem rezar 3 Avé-Marias apelando para a Chama de Amor do Meu 
Imaculado Coração, liberta uma alma do Purgatório. Quem rezar uma Avé-Maria 
no mês de Novembro apelando para a Chama de Amor liberta 10 almas do 
Purgatório".  

Página 32: 

Um dia em que Isabel Kindelmann ficou fechada dentro da capela, depois da missa 
vespertina, e rezava a Avé Maria com a Chama de Amor, a Virgem disse-lhe: 

- "Filhinha, quero agora recompensar os teus desejos e a tua compaixão. 
Até agora, rezavas três Avé Marias em Minha honra, para que fosse libertada 
uma alma do Purgatório. Doravante, para que os teus veementes anseios sejam 
saciados, serão libertadas dez almas do lugar de expiação". 

Perante tanta bondade e misericórdia, vieram as lágrimas aos olhos de Isabel. 

Página 47: 

Os inimigos da Minha Chama de Amor 

- "Recordas o que já te disse? Tal como nas ruas de Belém procurei abrigo 
na companhia de S. José, procuro-o agora para a minha Chama de Amor. 
Estamos a fugir ao ódio de Herodes. 

Sabes quem serão os seus perseguidores? Os cobardes! Os que temem 
fazer sacrifícios, os que vêem perigos em tudo, os que sabem tudo melhor que 
os outros e os que só encontram objecções no seu espírito medíocre. 

Esses ameaçam a minha Chama de Amor, como outrora Herodes ameaçou 
o inocente Menino Jesus. Mas tal como o Pai Celeste protegeu o Menino Jesus 
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naquela ocasião, também protegerá agora a Minha Chama de Amor. O Pai 
Celeste cuidará dela". 

Estas palavras da Santíssima Virgem eram tão comovedoras como nunca tinha 
sentido. Tinha a sensação de que Ela é a Rainha, a Poderosa Imperatriz do Mundo, diante da 
qual a humanidade se prostrará arrependida, de joelhos. 

Depois de alguns minutos de silêncio, fez-se ouvir outra vez no meu íntimo: 

- "Escuta, Minha filha, eu preparo-vos e conduzo-vos para cima, para a 
Pátria Eterna, que o Meu Divino Filho conquistou para vós, ao preço de 
incomensuráveis sofrimentos". 

Nunca ouvira a Santíssima Virgem falar deste modo. 

A Sua voz estava cheia de majestade, poder e firmeza. 

Não encontro palavras para descrever a impressão que me fizeram, a admiração que 
sentia e o tremor com que A escutava. Após alguns minuto de silêncio, falou-me de maneira 
bem diferente, como Mãe, como é Seu costume, com muito carinho e doçura! 

- "Não temas, confia no Meu Poder de Mãe". 

À medida que as almas vão saindo do Purgatório, vêm se juntando à nossa oração e, 
mal chegadas ao Céu, de imediato começam a interceder por nós, pela nossa família e por 
todos, de uma forma poderosa.  

 

 

(●) Glória ▲  

O Glória é uma oração de Louvor à Santíssima Trindade e usada em praticamente 
todos os momentos de Oração. No tempo pré- conciliar Vaticano II rezava-se com “e pelos 
séculos dos séculos”, mas quase já foi abolido em português, continuando no entanto muita 
gente ainda a manter aquela fórmula. No latim, mantém-se, quer na fórmula rezada, quer na 
cantada. 

● Versão Litúrgica do Glória 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, 
assim como era no princípio, agora e sempre 
(e pelos séculos dos séculos). 
Amen. 

 

● Glória em Latim 

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc, et semper 
et in saecula saeculorum. 
Amen. 
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Adoração da Santíssima Trindade 

 

● Glória - Versão rezada na Eucaristia 

Glória a Deus nas alturas!  
E paz na Terra aos homens por Ele amados: 
nós Vos louvamos, nós Vos bendizemos, 
nós Vos adoramos, nós Vos glorificamos, 
nós Vos damos graças por vossa imensa glória. 
Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai todo-poderoso, 
Senhor Filho único, Jesus Cristo, 
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 sentado à direita do Pai, tende piedade de nós, 
Porque só Vós sois o Santo, 
só Vós sois o Senhor, 
só Vós sois o Altíssimo, Jesus Cristo, 
com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. 
Amen. 
 
 

(●) Crux Ave ▲(Jaculatória) 

 

"Oh! Crux Ave, spes unica et Verbum caro factum est". 

Tradução - Oh! Avé Cruz, nossa única esperança. E o Verbo se fez carne. 
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(●) Salvé Rainha ▲  

A Salvé Rainha é uma oração de louvor e pedido de intercessão à Virgem Maria, 
rezada sempre no fim do Rosário, quer na sua forma oral quer cantada. Quando se canta, 
normalmente é em Latim, sendo traço de união entre povos e idiomas da Igreja católica. 

Há ligeiríssimas diferenças entre alguma versões da Salvé Rainha que se podem 
encontrar em diferentes Missais e Livros de Orações, mais ou menos antigos, e 
nomeadamente em termos de extensão com a versão Latina. 

Penso que seja de se uniformizar a forma de rezar a Salvé Rainha, adoptando a 
fórmula erudita, ou seja, a que corresponde a uma sã e louvável evolução desta belíssima 
oração através dos tempos. Adoptando a fórmula erudita, que se encontra na maioria dos 
manuais de oração, estaremos também a prestar maior culto à Virgem Maria e a pugnar pela 
Verdade e Rigor da Liturgia. 

 

 
Coroação da Virgem Maria Rainha do Universo 

 

● Salvé Rainha - (versão erudita e correcta)  

Salvé, Rainha, Mãe de Misericórdia! 
Vida, doçura e esperança nossa, salvé! 
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. 
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E depois deste desterro nos mostrai a 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. 
Amen. 
 

● Salvé Rainha em Latim 

Salve, Regína, Mater misericórdiæ,  
vita, dulcédo et spes nostra, salve.  
Ad te clamámus, éxsules filii Evæ.  
Ad te suspirámus geméntes et flentes 
in hac lacrimárum valle.  
Eia ergo, advocáta nostra, 
illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte.  
Et Iesum benedíctum fructum ventris tui,  
nobis, posi hoc exsílium, osténde.  
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María! 
Amen. 

 

● Pequeno Historial da Salvé Rainha 

A Salvé Rainha original era um longo cântico, cuja criação é atribuído a Frei Hermano 
Contracto, por volta de 1050, no mosteiro de Reichenan, na Alemanha, numa época de 
grandes tribulações para o povo de Deus, em que ele clama pelo auxílio da Virgem Maria, 
Mãe de Deus, tecendo-lhe um belíssimo hino de louvor, que acompanha as preces que Lhe 
dirige. Esta oração recebeu de imediato um esplêndido e enorme acolhimento por parte de 
toda a Igreja. 

Mas a Salvé Rainha que nos chegou até os nossos dias, teve a colaboração de um 
outro grande santo mariano, São Bernardo de Claraval, o mesmo que escreveu as Regras da 
Ordem dos Templários e a oração Memorare. 

Um século mais tarde, quando a Salvé Rainha foi cantada na catedral de Espira, lá se 
encontrava São Bernardo, que foi um dos primeiros a chamá-lA de "Nossa Senhora". Reza a 
história que foi nesse dia e lugar que, ao terminar o cântico da "Salvé Rainha", cujas últimas 
palavras eram "mostrai-nos a Jesus, o bendito fruto do Vosso ventre", no meio de um 
profundo silêncio que se lhe seguiu, São Bernardo levanta-se, enlevado de amores pela 
Virgem Maria, e brada em alta voz no meio da catedral:  

"Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria". 

A partir desse momento, este clamor foi incorporado à "Salvé Rainha" original. 
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Imaculada Conceição 

Dos Livros de Oração e Missais pré conciliares Vaticano II que consultei, encontrei 2 
exemplos que vou apresentar a seguir. 

● Salvé Rainha original - Missal Romano de 1862 

Este é o Texto completo original da Salvé Rainha, composto por Frei Contracto, do qual 
foi extraído a versão actual. 

   
Texto Original da Salvé Rainha 

 

● Salvé Rainha pré conciliar Vaticano II, Missal Romano Quotidiano de 1932, 

Monsenhor Freitas Barros 

Este é o Texto correcto da Salvé Rainha, antes das adulterações introduzidas por 
ignorância ou maldade. 
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A Salvé Rainha de 1932 - Texto Correcto 

 
A Salvé rainha sempre foi muito usada pelos monges, antes de adormecerem e 

de uma forma muito eficaz, para que o seu sono fosse protegido pela Virgem Maria. 

● Como não rezar a Salvé Rainha 

O que se deve evitar na oração da Salvé Rainha é: 

1 - Não se deve dizer “degradados” em vez de “degredados”, já que nós estamos no 
degredo ou exílio, pois o nosso Reino é o Céu para onde peregrinamos. 

2 - Não se deve dizer “nos mostrai Jesus”, mas sim “nos mostrai a Jesus”. Se 
meditarmos um pouco nas duas fórmulas, concluímos facilmente que o correcto é sermos 
levados à presença de Jesus para Ele nos ver, e não o contrário. 

3 - Não se deve dizer “doce Virgem Maria”, em vez de “doce sempre Virgem Maria”, 
pois o “sempre” reforça o dogma, e como vimos, na oração original e na fórmula antiga, lá se 
encontrava o “sempre Virgem”. O retirar o “sempre” é uma tentativa de diminuir o mérito da 
Virgindade, concedido pela Santíssima Trindade à Virgem Maria, antes, durante e depois do 
parto. 

 

 

 



Rezar.doc 

49 

 

(●) Regina Caeli ▲  

Durante o Tempo Pascal, nos Cânticos Litúrgicos, a Regina Caeli substitui a Salve 
Regina e a oração do Angelus. 

● Rainha dos Céus 

Rainha dos Céus, alegrai-Vos. Aleluia! 
Porque Aquele que merecestes trazer em Vosso seio. Aleluia! 
Ressuscitou como disse. Aleluia! Rogai por nós a Deus. Aleluia! 
Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria. Aleluia! 
Porque o Senhor ressuscitou, verdadeiramente. Aleluia!  
Oremos. 
Ó Deus, que enchestes o mundo de alegria com a ressurreição do 

Vosso Filho,  
nosso Senhor Jesus Cristo, concedei, nós Vo-lo pedimos, que pela 

intercessão da Virgem Maria,  
Sua Mãe, alcancemos as alegrias da vida eterna.  
Por Cristo, Senhor nosso. 
Amen 
 

● Regína Cæli em Latim 

Regína Cæli lætáre, Allelúia. 
Quia quelli merúisti portáre, Allelúia. 
Resurréxit, sicut dixit, Allelúia. 
Ora pro nobis Deum, Allelúia. 
Gaude et lætáre, Virgo María, Allelúia. 
Quia surréxit Dominus vere, Allelúia. 
Orémus. 
Deus, qui per resurrectiónem Filii tui Dómini nostri Iesu Christi 

mundum lætificáre dignátus es, 
præsta, quǽsumus, ut per eius Genetrícem Virginem Maríam 

perpétuæ capiámus gáudia vitæ.  
Per Christum Dóminum nostrum.  
Amen. 
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(●) Magnificat ▲  

● Magnificat 

A minha alma glorifica o Senhor 
e o meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador. 

Porque pôs os olhos na humildade da Sua serva: 
de hoje em diante Me chamarão Bem Aventurada 
todas as gerações. 
O Todo Poderoso fez em mim maravilhas: 
Santo é o Seu nome. 

A sua Misericórdia se estende de geração em geração 
sobre aqueles que O temem. 
Manifestou o poder do Seu braço  
e dispersou os soberbos. 

Derrubou os poderosos de seu trono  
e exaltou os humildes. 
Aos famintos encheu de bens 
e aos ricos despediu de mãos vazias. 

Acolheu a Israel Seu servo 
lembrado da sua misericórdia 
como tinha prometido a nossos pais, 
a Abraão e à sua descendência para sempre. 

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

● Magnificat em Latim 

Magníficat ánima mea Dóminum,  
et exsultávit spíritus meus in Deo salvatóre meo,  
quia respéxit humilitátem ancíllæ suæ.  
Ecce enim ex hoc beátam me dicent omnes generatiónes,  
quia fecit mihi magna, qui potens est,  
et sanctum nomen eius,  
et misericórdia eius in progénies  
et progénies timéntibus eum.  
Fecit poténtiam in bráchio suo,  
dispérsit supérbos mente cordis sui;  
depósuit poténtes de sede et exaltávit húmiles.  
Esuriéntes implévit bonis et divites dimisit inanes.  
Suscépit Ísrael púerum suum,  
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recordátus misericórdiæ,  
sicut locútus est ad patres nostros,  
Àbraham et sémini eius in sǽcula.  
Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto.  
Sicut erat in princípio, et nunc et semper,  
et in sǽcula sæculórum.  
Amen. 
 

 
A Virgem Maria reza o Magnificat em casa de Santa Isabel 

 
Santa Isabel, na presença do seu Deus, que a Virgem Maria carregava no seu 

puríssimo ventre, congratulou-se por aquela visita, que provocou ainda no seu seio materno a 
purificação de São João Baptista, o qual saltou de júbilo no seu ventre, e saudou a Virgem 
Maria com aquelas palavras que serviram de início à oração “Avé Maria”. O Magnificat, é a 
oração com que a Virgem Maria louvou o Senhor Seu Deus, envolta em Amor e Humildade, 
depois de ouvir a saudação de sua prima Santa Isabel, quando a foi visitar na cidade de Judá. 

Lucas 1,46-55 

46 
Maria disse, então: A minha alma glorifica o Senhor 

47 
e o meu Espírito se 

alegra em Deus, meu Salvador. 
48 

Porque pôs os olhos na humildade da sua serva: de hoje em diante Me 

chamarão Bem Aventurada todas as gerações. 
49 

O Todo Poderoso fez em mim maravilhas: Santo é o Seu nome. 
50 

A sua Misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que O 

temem. 
51 

Manifestou o poder do Seu braço e dispersou os soberbos. 
52 

Derrubou os poderosos de seu trono e exaltou os humildes. 
53 

Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. 
54 

Acolheu a Israel Seu servo lembrado da sua misericórdia 
55 

como tinha 

prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. 
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(●) Oh meu Jesus ▲  (Jaculatória) 



● Oh meu Jesus 

Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno; 

e levai as almas todas para o Céu, principalmente as que mais 
precisarem. 

Na Aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos de Fátima, a de 13 de Julho de 1917, 
Ela disse-lhes: 

“Quando rezais o terço, dizei depois de cada mistério:  

Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno; levai as almas todas 

para o Céu, principalmente as que mais precisarem”. 

Nossa Senhora ensinou-nos, desta maneira, a pedirmos perdão a Deus pelos nossos 
pecados, a suplicarmos pela nossa salvação e intercedermos pelas almas que estão no 
Purgatório, especialmente por aquelas que estão mais abandonadas, por não terem quem 
reze por elas. 

Nas próprias Memórias da irmã Lúcia aparece esta oração com ligeiras diferenças, mas 
com o sentido rigorosamente igual, e por isso ambas são aceitáveis. Numa vem: 
“principalmente as que mais precisarem” e na outra “principalmente aquelas que mais 
precisarem”. Outra das diferenças, é de dizer “alminhas” em vez de “almas”. 

 

 
Aparição de Nossa Senhora em Fátima 

Assim sendo, proponho a forma oral e mais comummente aceite pelo povo, mais 
melodiosa e com sentido rigorosamente idêntico, de se rezar esta oração tão singela que o 
Céu nos ensinou, e que para o Céu volta na linguagem simples do povo que a reza, passados 
quase cem anos da sua aprendizagem e adaptação linguística. 



Rezar.doc 

53 

A Oração ensinada pelo Anjo de Portugal aos pastorinhos, deve ser rezada tal e qual 
como ensinada. Não deve ter alterações ou acrescentos, como infelizmente vemos na 
Canção Nova do Brasil, em que acrescentaram despudoradamente as palavras e socorrei. 
Este acrescento corresponde a passarem um atestado de ignorância ao Anjo de Portugal e 
um acto de rebeldia contra Deus. Simultaneamente, modificam o sentido da Oração, pois 
como ensinado pelo Anjo, estamos a pedir que Jesus leve as almas do Purgatório para o Céu, 
enquanto que com a introdução do e socorrei, simplesmente pedimos que sejam socorridas, 
deixando para trás o pedido de que sejam levadas para o Céu! 

Para ler mais sobre as Aparições de Nossa Senhora em Fátima, ler a seguinte Página da 
Amen, em que é descrita uma das 8 Grandes Aparições da Virgem Maria na Terra. 

http://www.amen-etm.org/MensagemdaVirgemMariaemFatima.htm 

 

 

(●) Oh Maria concebida sem pecado ▲  (Jaculatória) 

● Oh Maria concebida sem pecado 

Ó Maria concebida sem pecado,  

rogai por nós que recorremos a Vós. 

 
Esta oração foi dada por Nossa Senhora a Santa Catherine Labouré nas Aparições da 

Rue du Bac, em Paris em 27 de Novembro de 1830, 2ª Aparição, em que também ofereceu 
ao mundo a Medalha Milagrosa.  

 

 
Catherine Labouré aos pés da  

Virgem Maria na Rue du Bac 

 

Esta oração também figura no braço principal do altar da Capela daquele convento. 

http://www.amen-etm.org/MensagemdaVirgemMariaemFatima.htm
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Capela da Rue du Bac em Paris 

 

Para ler mais sobre as Aparições de Nossa Senhora a Catherine Labouré, na Rue du Bac em 
Paris, ler a seguinte Página da Amen, em que é descrita uma das 8 Grandes Aparições da 
Virgem Maria na Terra. 

http://www.amen-etm.org/MensagensdaVirgemMariaemRueDuBac.htm 

 

 

(●) Oferecimentos do dia ▲ 

Ofereço-Vos oh Meu Deus, 
em união com Jesus  
e através da Virgem Maria, 
todos os trabalhos e canseiras, 
todos os sofrimentos e alegrias, 
todas as Orações deste dia, 
em reparação de todas as ofensas que Vos são feitas, 
pelas Intenções do Imaculado Coração de Maria. 
pela conversão dos pecadores, 
pela Paz no mundo, 
pelos nossos governantes, 
por todos os Sacerdotes,  
pelos Santos Padres, Papa Francisco e Papa Bento. 
Totus tuus ego sum, et omnia mea tua sunt. 

Amen. 

http://www.amen-etm.org/MensagensdaVirgemMariaemRueDuBac.htm
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(●) Ângelus ▲  

 

● Angelus 

O Anjo do Senhor anunciou a Maria. 
E Ela concebeu do Espírito Santo. 
Avé Maria, Cheia de Graça, o Senhor é convosco. Bendita sois Vós entre 

as mulheres e Bendito é o fruto do Vosso Ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de 
Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. 

Eis aqui a serva do Senhor. 
Faça-se em mim segundo a vossa palavra. 
Avé Maria, Cheia de Graça, o Senhor é convosco. Bendita sois Vós entre 

as mulheres e Bendito é o fruto do Vosso Ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de 
Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. 

E o Verbo de Deus se fez carne. 
E habitou entre nós. 
Avé Maria, Cheia de Graça, o Senhor é convosco. Bendita sois Vós entre 

as mulheres e Bendito é o fruto do Vosso Ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de 
Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amen. 

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

Oremos: Infundi, Senhor, a Vossa Graça em nossas almas para que, 
conhecendo pela anunciação do Anjo a encarnação de Vosso Filho Jesus 
Cristo, cheguemos por Sua Paixão e morte na cruz, à glória da 
ressurreição. 

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, que é Deus convosco, 
na unidade do Espírito Santo. Amen. 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, 

agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amen.  

 
Anunciação e Encarnação do Verbo 
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● Angelus em Latim 

Angelus Domini nuntiavit Mariæ. 
Et concepit de Spiritu Sancto. 
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et 

benedictus fructus ventris tui, Iesus. 
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis 
nostræ. Amen. 

Ecce Ancilla Domini. 
Fiat mihi secundum Verbum tuum. 
Ave Maria… 

Et Verbum caro factum est. 
Et habitavit in nobis. 
Ave Maria… 

Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix. 
Ut digni efficiamur promissionibus Christi. 

Oremus: Gratiam tuam quæsumus, Domine, mentibus nostris 
infunde; ut qui, angelo nuntiante, Christi Filii tui Incarnationem 
cognovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam 
perducamur. 
Per eumdem Christum Dominum nostrum. Amen. 

Esta oração é rezada diária e universalmente por toda a comunidade Católica, ao meio 
dia, e com ênfase, na Praça de São Pedro pelo Papa, aos Domingos. No Tempo Pascal é 
substituída pela Regina Caeli. 

 

 
Angelus com o Papa na Praça de São Pedro 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ave_Maria
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O Angelus recorda a Anunciação do Arcanjo São Gabriel à Virgem Maria e a 
Encarnação do Verbo de Deus, que pelo Poder do Espírito Santo se faz Homem, para ser a 
sua cabeça e redimi-lo. 

 

 

(●) Memorare ▲  

● Lembrai-Vos 

Lembrai-Vos, oh piíssima Virgem Maria,  
que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à 

Vossa protecção, 
implorado a Vossa assistência e reclamado o Vosso socorro fosse 

por Vós desamparado. 
Animado eu, pois, de igual confiança, a Vós, Virgem, entre todas 

singular, como a Mãe recorro; 
de Vós me valho; e, gemendo sob o peso dos meus pecados, me 

prostro a Vossos pés. 
Não desprezeis as minhas súplicas, oh Mãe do Filho de Deus 

Humanado,  
mas dignai-Vos ouvir-me, propícia, e me alcançar o que Vos rogo. 
Amen.  

 

● Memorare em Latim 

Memoráre, o piíssima Virgo María, 
non esse auditum a sǽculo, quemquam ad tua curréntem præsidia, 
tua implorántem auxilia, tua peténtem suffrágia, esse derelíctum. 
Ego tali animátus confidéntia, ad te, Virgo Virginum, 
Mater, curro, ad te vénio, coram te gemens peccator assisto. 
Noli, Mater Verbi, verba mea despícere; sed áudi propitia et exáudi. 

Amen. 

 
Nossa Senhora fala com São Bernardo 
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Esta oração foi escrita por São Bernardo de Claraval, também por isso conhecida pela 
Oração de São Bernardo. Foi este Santo Mariano que começou a tratar a Virgem Maria por 
“Nossa Senhora”. Foi ele que também que escreveu a Regra da Ordem dos Templários. Foi 
São Bernardo que introduziu a última parte da Salvé Rainha, em Espira. 

Há ligeiríssimas diferenças na oração do Lembrai-Vos, mas todas com o mesmo 
sentido… 

 

(●) Oração a São Miguel Arcanjo ▲  

● São Miguel Arcanjo 

São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate; 
sede o nosso auxílio contra as maldades e ciladas do demónio. 
Instante e humildemente vos pedimos que Deus sobre ele impere,  
e vós, Príncipe da milícia Celeste, com esse Poder Divino, 
precipitai no inferno a satanás e aos outros espíritos malignos, 
que vagueiam pelo mundo para perdição das almas! 
Amen!  
 

● São Miguel Arcanjo em Latim 

Sancte Michael Archangele, defende nos in prælio; 
contra nequitiam et insidias diaboli esto præsidium. 
Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque,  
Princeps militiæ cælestis,  
Satanam aliosque spiritus malignos, 
qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, 
divina virtute in infernum detrude. 
Amen. 

 
O Arcanjo São Miguel derrotando Lúcifer 
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O Arcanjo São Miguel é o Príncipe das Milícias Celestes e foi quem precipitou Lúcifer e 
os outros anjos caídos no inferno. Pela sua humildade, Deus tornou-o poderoso contra as 
investidas dos demónios. São Miguel é também o Anjo de Portugal, o Anjo da Paz, que 
apareceu em Fátima aos pastorinhos e os preparou para as Aparições da sua Rainha, a 
Virgem Maria. 

Foi o Arcanjo São Miguel que na luta travada nos Céus, bradou alto: “Quem como 
Deus!”, e expulsou os anjos rebeldes, precipitando-os nas cavernas profundas da Terra, 
onde fica o inferno. 

Nos momentos difíceis das nossas lutas contra o inferno, é importante rezarmos ao 
Glorioso Arcanjo São Miguel, pedindo a sua ajuda e defesa! 
 

 

(●) Oração ao Anjo da Guarda ▲  

  

● Anjo da Guarda ● Augusta Rainha dos Céus 

Santo Anjo do Senhor,  
meu zeloso guardador,  
pois que a ti me confiou a Piedade 
Divina,  
hoje e sempre me governa, rege, 
guarda e ilumina.  
Amen. 

 
 

Augusta Rainha dos Céus, 
soberana mestra dos Anjos,  
Vós que, desde o princípio, 
recebestes de Deus  
o poder e a missão de esmagar a 
cabeça de satanás,  
nós Vo-lo pedimos 
humildemente,  
enviai vossas legiões celestes 
para que,  
sob vossas ordens, e por Vosso 
poder,  
elas persigam os demónios, 
combatendo-os por toda a parte,  
reprimindo-lhes a insolência, e 
lançando-os no abismo.  
Quem é como Deus?  
Ó Mãe de bondade e ternura,  
Vós sereis sempre o nosso Amor 
e a nossa Esperança.  
Ó Mãe Divina,  
enviai os Santos Anjos para nos 
defenderem,  
e repeli para longe de nós o cruel 
inimigo.  
Santos Anjos e Arcanjos,  
defendei-nos e guardai-nos.  
Amen. 
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Quando é criada a nossa alma e insuflada no nosso corpo, é-nos dado um Anjo da 
Guarda, que nos acompanha toda a nossa vida, protegendo-nos dos ataques do demónio e 
de todos os perigos que possam surgir. 

Quando a Virgem Maria foi criada, obedecendo ao Plano que Deus tinha desde sempre 
traçado, foram-lhE atribuídos 1000 Anjos da Guarda. 

A sua intervenção no entanto só se dá, quando por nós é pedida. Por isso, é muito 
importante que lhe rezemos em todas as situações. Devemos estar sempre em diálogo e 
união com os nossos Anjos da Guarda, pois são criaturas espirituais, poderosos e cheios da 
glória que partilham com Deus. 

O Padre Otávio Michelini, que tal como São Padre Pio e Santa Gema Galgani, falava 
com o seu Anjo da Guarda, dizia que se nós víssemos um Anjo com toda a sua glória, 
certamente pensaríamos que de Deus se tratava. 

 

(●) Oração de Cura a São Rafael Arcanjo ▲ 

Oh, bondoso São Rafael Arcanjo, eu vos invoco como patrono 
daqueles que foram atingidos pela doença ou enfermidade corporal. 

Vós preparastes o remédio que curou a cegueira de Tobias e seu 
nome significa “O Senhor Cura”. 

Dirijo-me a vós, implorando o vosso auxílio divino em minha 
necessidade actual: 

(Fazer o pedido) 
Se for da vontade de Deus, curai minha enfermidade ou, pelo menos, 

concedei-me a Graça e a Força de que necessito para poder suportá-la 
com paciência, oferecendo-a pelo perdão dos meus pecados e pela 
salvação da minha alma. 

Ensinai-me a unir os meus sofrimentos com os de Jesus e da Virgem 
Maria e a buscar a Graça de Deus na Oração e na Comunhão. 

Quero imitar-vos em vossa ânsia de fazer a Vontade de Deus em 
todas as coisas. 

Como o jovem Tobias, eu vos escolho como meu companheiro em 
minha viagem através deste vale de lágrimas. Quero seguir as vossas 
inspirações em cada passo do caminho, para que eu possa chegar ao fim 
da minha viagem sob a vossa proteção constante e na Graça de Deus. 

Poderoso Arcanjo São Rafael, vós que vos revelastes a vós mesmo 
como o assistente divino do Trono de Deus, vinde à minha vida e ajudai-
me neste momento de prova. 

Concedei-me a Graça e a Bênção de Deus e o favor que vos peço por 
vossa poderosa intercessão. 

Grande Médico de Deus curai-me como fizestes com Tobias, se esta 
for a vontade do Criador. 

São Rafael, Recurso de Deus, Anjo da Saúde, Medicina de Deus, rogai 
por mim. 

Amen. 

MisticaCidadedeDeus.htm#MCD_1_192
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(●) Terço do Rosário ▲  

● Mistérios do Rosário ► 

● Forma de rezar o Terço  ► 

● O Poder do Rosário ► 

 

O Rosário é um poderoso conjunto de orações e de momentos de contemplação, que 
o tornam uma Oração eficaz pela conversão dos pecadores, para serem alcançadas Graças 
Divinas, e é também uma Arma Poderosa para combater o demónio. 

O Terço, como normalmente o designamos em português, é uma terça parte do 
Rosário completo. O Terço em português, é o sinónimo de Rosário noutras línguas.  

A prática da oração do Rosário é atribuída a São Domingos de Gusmão, que através 
do seu uso, alcançou magníficas conversões e enormes resultados na mudança de vida 
naqueles com quem rezava. 

O Rosário consta de momentos de Contemplação dos Mistérios da Vida de Jesus 
Cristo e da Virgem Maria, intercalados com a oração do Pai Nosso, de 10 Avé Marias e o 
Glória, a que se podem juntar outras jaculatórias. 

Dado o Poder do Rosário, Nossa Senhora nas Aparições de Fátima, pediu que 
rezássemos o Terço todos os dias. 

 

 
Terço do Rosário 

Nas Aparições de Fátima Nossa Senhora disse: 

“Quando rezais o terço, dizei depois de cada mistério:  

Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno; levai as almas todas 

para o Céu, principalmente as que mais precisarem”. 

Na mesma Aparição, Nossa Senhora acrescentou aos Pastorinhos: 

“Antes de fazerem qualquer sacrifício rezem assim: 

«Ó Jesus, é por Vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos 

pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria»!” 
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A contemplação da Vida de Jesus e da Virgem Maria faz-se, hoje em dia, dividida em 
quatro grupos a que chamamos simplesmente de Mistérios do Rosário: 

● Mistérios do Rosário ◄ 

● Mistérios Gozosos - Encarnação e vida do Menino Jesus 

1º - Anunciação da Virgem Maria pelo Arcanjo São Gabriel 

2º - Visitação da Virgem Maria a sua prima Santa Isabel 

3º - Nascimento de Jesus na Gruta de Belém 

4º - Apresentação de Jesus no Templo 

5º - Reencontro de Jesus no Templo entre os Doutores da Lei 

● Mistérios Luminosos - Vida pública de Jesus 

1º - Baptismo de Jesus nas águas do rio Jordão 

2º - Bodas de Caná e primeiro milagre de Jesus 

3º - Pregação da Boa Nova do Reino e o convite à conversão 

4º - Transfiguração de Jesus no Monte Tabor 

5º - Última Ceia e instituição da Eucaristia 

● Mistérios Dolorosos - Paixão e morte de Jesus 

1º - A agonia de Jesus no Horto das Oliveiras 

2º - Flagelação de Jesus 

3º - Coroação de espinhos de Jesus 

4º - Jesus carrega a Cruz a caminho do Calvário 

5º - Crucifixão e Morte de Jesus na Cruz 

 

● Mistérios Gloriosos - Ressurreição e Vida da Virgem Maria 

1º - Ressurreição de Jesus 

2º - Gloriosa Ascensão de Jesus aos Céus 

3º - Descida do Espírito Santo por intercessão da Virgem Maria 

4º - Assunção da Virgem Maria em corpo e alma 

5º - Coroação da Virgem Maria Rainha do Universo 

 



Rezar.doc 

63 

 
Terço na Capelinha das Aparições de Fátima 

● Forma de rezar o Terço ◄ 

● No início do Terço benzemo-nos, persignamo-nos e benzemo-nos. (5 cruzes pelas 

5 Chagas de Cristo) 

● Rezamos ao Espírito Santo. 

● É habitual rezar o Credo, Símbolo dos Apóstolos.  

● Oferecemos o Terço pelas Intenções do Imaculado Coração de Maria e 

apresentamos as nossas intenções pessoais. 

● Depois de contemplar cada um dos cinco Mistérios, reza-se o Pai Nosso, 10 Avé 

Marias, o Glória, Oh Maria Concebida sem Pecado, Oh meu Jesus. 

● A seguir ao último Mistério, rezam-se 3 Avé Marias em honra da Pureza de Nossa 

Senhora e em Acção de Graças por Deus Pai nos ter dado uma tão Boa e Santa Mãe. 

● No fim, reza-se a Salvé Rainha. 

● Para concluir e ganhar as Indulgências e Graças prometidas, reza-se o Pai Nosso, 

Avé Maria e Glória pelo Papa e pelas suas intenções. 

O Terço, nas condições adequadas pode dar uma Indulgência Plenária por dia. 

Como Rezar o Terço do Santo Rosário - (PDF - folha dupla face para imprimir e rezar 
com as crianças.) 

http://www.amen-etm.org/Como%20Rezar%20o%20Rosario.pdf
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● O Poder do Rosário ◄ 

A força do Rosário está em que é uma oração simples e humilde, e por isso poderosa 
para combater o orgulho de satanás. A única arma eficaz para combater o orgulho e vaidade 
de satanás é a humildade dos que seguem a Maria com dois estandartes erguidos bem alto:  

- O Rosário numa mão e  
- A Cruz na outra. 

O rezar o Rosário com a contemplação dos mistérios da vida de Cristo dá força e 
perseverança, conduz à paz interior, aumenta a fé, sedimenta conhecimento e sabedoria 
divina, conquista graças para quem reza, transforma-se em poderosa arma contra as forças 
do mal, dá louvores a Deus e à Virgem Maria, acorrenta e imobiliza satanás e os espíritos 
malignos que vagueiam pelo mundo para perder as almas, e por fim alcançará a vitória 
definitiva do Bem sobre o mal e lançará definitivamente lúcifer e os seus espíritos malignos no 
inferno. 

 

 
Padre Gobbi num Cenáculo 

 

Lembremos o ensinamento de Nossa Senhora na Sua mensagem ao Padre Gobbi de 7 
de Outubro de 1992, em Blumenfeld na, Alemanha: 

 

● Mensagem de Nossa Senhora ao Padre Gobbi a 7 de Outubro de 1992, 

Blumenfeld, Alemanha 
FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO 

O anjo com a chave e a corrente 

"Vós me venerais como Nossa Senhora do Santo Rosário. 

O Rosário é a minha oração; é a oração que Eu vim do céu para vos pedir, porque é a 

arma que deveis usar nestes tempos da grande batalha e é o sinal da minha segura 

vitória". 

... 

"A minha vitória se cumprirá quando satanás, com o seu poderoso exército de todos os 

espíritos infernais, for preso dentro do seu reino de trevas e de morte, de onde não poderá 

mais sair para causar dano ao mundo. 
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Para isso deve descer do céu um Anjo, a quem é dada a chave do abismo e uma corrente 

com a qual amarrará o grande dragão, a antiga serpente, satanás, com todos os seus 

seguidores. 

O Anjo é um espírito que é enviado por Deus para executar uma missão particular. 

Eu sou a Rainha dos Anjos porque faz parte do meu próprio desígnio ser enviada 

pelo Senhor para executar a maior e mais importante missão de vencer satanás. 

De facto, já desde o princípio sou preanunciada como aquela que é inimiga da serpente, 

aquela que luta contra ela, aquela que no fim lhe esmagará a cabeça.  

"Porei inimizade entre ti e a Mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te esmagará a 

cabeça, enquanto tentarás morder o seu calcanhar." 

A minha descendência é Cristo. 

N'Ele, que realizou a Redenção e vos libertou da escravidão de satanás, se realiza a 

minha completa vitória. 

Por isso a Mim é confiada a chave com a qual é possível abrir e fechar a porta do abismo. 

A chave é o símbolo do poder que tem aquele que é senhor e dono de um lugar que Ihe 

pertence. 

Neste sentido aquele que possui a chave de toda a criação é somente o Verbo Encarnado, 

porque tudo foi feito por meio d'Ele e por isso Jesus Cristo é o Senhor e Rei de todo o 

universo, isto é, do céu, da terra e do abismo. 

Somente o meu filho Jesus possui a chave do abismo, porque Ele próprio é a Chave de 

David, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. 

Jesus entrega esta, chave que representa o seu divino poder, nas minhas mãos porque a 

Mim, como sua Mãe, medianeira entre vós e meu Filho, foi confiada a tarefa de vencer 

satanás e todo o seu poderoso exército do mal. 

É com esta chave que Eu posso abrir e fechar a porta do abismo. 

A corrente, com a qual o grande dragão deve ser amarrado é formada pela oração feita 

comigo e por meio de Mim. 

Esta oração é a do Santo Rosário. 

Uma corrente, de facto, tem a função de primeiro limitar a acção, em seguida de 

aprisionar e, por fim, de tornar vã toda a acção daquele que é amarrado por ela. 

— A corrente do Santo Rosário tem antes de tudo a função de limitar a acção do meu 

adversário. 

Cada Rosário que recitais comigo tem como efeito restringir a acção do maligno, subtrair 

as almas do seu influxo maléfico e dar maior força à expansão do bem na vida de muitos 

de meus filhos. 

— A corrente do Santo Rosário tem também o efeito de aprisionar satanás, isto é, tornar 

impotente a sua acção e diminuir e enfraquecer sempre mais a força do seu diabólico 

poder. 

Por isso, cada Rosário bem rezado é um duro golpe dado contra as forças do mal, é uma 

parte do seu reino que é demolida. 

— A corrente do Santo Rosário obtém, enfim, o resultado de tornar satanás 

completamente inofensivo.  

O seu grande poder é destruído.  
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Todos os espíritos malignos são precipitados no lago de fogo e enxofre, a porta é fechada 

por Mim, com a chave do poder de Cristo, e assim não mais poderão sair para o mundo 

para causar dano às almas. 

Compreendei agora, meus filhos predilectos, porque nestes últimos tempos da batalha 

entre Mim, a Mulher vestida de sol, e o grande dragão, Eu vos peço para multiplicar em 

toda parte os Cenáculos de oração, com a reza do Santo Rosário, a meditação da 

minha palavra e a vossa Consagração ao meu Coração Imaculado. 

Com isso dais à Mãe Celeste a possibilidade de intervir para prender satanás, e assim 

cumprir a missão de esmagar-lhe a cabeça, isto é, derrotá-lo para sempre, fechando-o no 

seu abismo de fogo e enxofre. 

A humilde e frágil corda do Santo Rosário forma a forte corrente com a qual tornarei meu 

prisioneiro o tenebroso dominador do mundo, o inimigo de Deus e dos seus servos fiéis. 

Deste modo, ainda uma vez, a soberba de satanás será derrotada pela força dos pequenos, 

dos humildes, dos pobres. 

Enquanto hoje vos anuncio que está próxima essa minha grande vitória, que vos levará à 

vossa segura libertação, dou-vos o conforto de minha materna presença entre vós e vos 

abençoo". 

A Irmã Lúcia deu uma entrevista a 26 de Dezembro de 1957, ao Padre Agostinho 
Fuentes, à qual assistiram alguns membros do alto clero, no Convento das Religiosas 
Carmelitas Descalças de Santa Teresa, em Coimbra, e em em que afirmou: 

● Extractos da entrevista da  Irmã Lúcia ao Padre Agostinho Fuentes a 26 de 

Dezembro de 1957 

“… A Santíssima Virgem disse que dois eram os últimos remédios que Deus 

dava ao mundo: o Santo Rosário e o Imaculado Coração de Maria. 

… Com o Santo Rosário nos salvaremos, nos santificaremos, consolaremos 

Nosso Senhor e obteremos a salvação de muitas almas. 

… Por isso, o demónio fará todo o possível para nos distrair desta devoção; 

nos colocará muitos pretextos: cansaço, ocupações etc., para que não rezemos o 

Santo Rosário. 

… O programa de salvação é brevíssimo e fácil, porque com o Santo Rosário 

praticaremos os Santos Mandamentos, aproveitaremos a frequência dos 

Sacramentos, procuraremos cumprir perfeitamente nossos deveres de estado e fazer 

o que Deus quer de cada um de nós. 

… Não há problema por mais difícil que seja: seja temporal e, sobretudo, 

espiritual; seja referente à vida pessoal de cada um de nós ou à vida de nossas 

famílias, do mundo ou comunidades religiosas, ou à vida dos povos e nações; não há 

problema, repito, por mais difícil que seja, que não possamos resolver agora com a 

oração do Santo Rosário.” 
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● Mensagem de Nossa Senhora em Medjugorje a Medjugorje 25 de Janeiro de 

1991 

“Que a vossa oração seja pela paz. Satanás é forte e deseja destruir, não apenas a 

vida humana, mas também a natureza e o planeta em que viveis. Por isso queridos 

filhos, rezai, para poderdes ser protegidos através da oração, com a bênção da paz 

de Deus. Deus enviou-Me até vós para vos ajudar. Se quiserdes, agarrai-vos ao 

Terço; já só o Terço poderá fazer os milagres no mundo e na vossa vida.” 

 

 

● Mensagem de Nossa Senhora em Medjugorje a 25 de Abril de 2001 

"Queridos filhos! Também hoje, vos convido à oração. Filhinhos, a oração faz 

milagres. Quando vós estiverdes cansados e doentes e não souberem qual o sentido 

da vossa vida, tomai o rosário e orai, até que a oração chegue a ser para vós, um 

alegre encontro com o vosso Salvador. Eu estou convosco e intercedo e oro por vós, 

filhinhos.” 

E em muitas outras dezenas de Mensagens Nossa Senhora refere o poder e a 

importância da Oração do Rosário. 
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● As 15 Promessas para quem Rezar o Rosário ▲ 

A Santíssima Virgem Maria prometeu 15 promessas Divinas para quem abraçar 
esta santa de devoção da Oração do Rosário: 

1ª -  A todos os que rezarem o Rosário com devoção prometo Minha proteção 

especial e grandes Graças. 

2ª -  Aquele que perseverar na Oração do Rosário receberá uma Graça 

especial. 

3ª -  O Rosário será uma defesa poderosíssima contra o inferno, destruirá os 

vícios, libertará do pecado e dissipará as heresias.  

4ª -  O Rosário fará florescer nas virtudes e nas boas obras, e obterá para as 

almas a mais abundante Misericórdia Divina. Fará que nos corações o amor ao 

mundo seja substituído pelo Amor a Deus e levando-os ao desejo dos bens Celestes e 

Eternos. Quantas almas se santificarão por esse meio.  

5ª -  Quem se confia em Mim por meio do Rosário não perecerá.  

6ª -  Quem rezar o Meu Rosário com devoção, meditando os seus Mistérios, 

não será o oprimido pela desgraça. O pecador se converterá. O justo crescerá em 

Graça e se tornará digno da Vida Eterna.  

7ª -  Os verdadeiros devotos do Meu Rosário não morrerão sem os 

Sacramentos da Igreja.  

8ª -  Aqueles que rezam com o Rosário, encontrarão, durante a sua vida e na 

sua morte, a Luz de Deus e a plenitude das Suas Graças e participarão nos méritos 

dos bem-aventurados.  

9ª -  Libertarei prontamente do Purgatório as almas devotas do Meu Rosário.  

10ª -  Os verdadeiros filhos do Meu Rosário gozarão de uma grande Glória no 

Céu.  

11ª -  Obterão o que pedirem por meio do Meu Rosário.  

12ª -  Aqueles que defenderem o Rosário, serão socorridos por Mim em todas 

as suas necessidades.  

13ª -  Obtive do Meu Filho que, todos os membros da Irmandade do Rosário, 

tenham por irmãos, durante a vida e na hora da morte, todos os Santos do Céu. 

14ª -  Aqueles que rezarem fielmente o Meu Rosário serão todos Meus filhos e 

amadíssimos irmãos de Jesus Cristo. 

15ª -  A devoção ao Rosário é um grande sinal de predestinação. 

◄ 
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(●) Terço da Divina Misericórdia ▲  

O Terço da Divina Misericórdia foi criado pela Santa Irmã Faustina Kovalska por 
Inspiração Divina, para alcançarmos a Misericórdia de Deus.  

De preferência deve ser rezado à 3 horas da tarde, hora em que se celebra a morte de 
Jesus Cristo e são concedidas maiores Graças que brotam da Chaga do Seu Coração. 

 

  
Santa Irmã Faustina Kovalska e Jesus da Divina Misericórdia 

 

● Forma de rezar o Terço da Divina Misericórdia  

No início do Terço benzemo-nos, persignamo-nos e benzemo-nos. (5 cruzes pelas 5 
Chagas de Cristo) 

Rezamos ao Espírito Santo. 

Reza-se o Pai Nosso, Avé Maria e o Credo, Símbolo dos Apóstolos.  

Usa-se o Terço Mariano para a oração do Terço da Divina Misericórdia. 
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Forma de rezar o Terço da Divina Misericórdia 

 

A seguir, nas contas grandes (as do Pai-Nosso), reza-se: 

Eterno Pai, eu Vos ofereço o Preciosíssimo Corpo e Sangue, Alma e 
Divindade do Vosso muito amado Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, em 
expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. 

Nas contas pequenas (as da Avé-Maria), reza-se: 

Pela Sua dolorosa Paixão; Tende Misericórdia de nós e de todo o 
mundo. (10 vezes). 

No final reza-se três vezes: 

Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do 
mundo inteiro. 
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(●) Terço das Sete Dores da Virgem Maria ▲  

Esta oração serve para honrar as Sete Grandes Dores de Nossa Senhora. 

 

 
Nossa Senhora das Dores - Pieta 

Início: 

No início do Terço benzemo-nos, persignamo-nos e benzemo-nos. (5 cruzes pelas 5 Chagas 
de Cristo) 

Rezamos ao Espírito Santo. 

  
D- Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
R- Amen. 
D- Nós vos louvamos, Senhor, e vos bendizemos! 
R- Porque associastes a Virgem Maria à obra da salvação. 
D- Nós contemplamos vossas Dores, oh mãe de Deus! 
R- E vos seguimos no caminho da fé! 

  
Oração Inicial: 

 Virgem Dolorosíssima, seríamos ingratos se não nos esforçássemos em promover a 

memória e o culto de vossas Dores particulares graças para uma sincera penitência, 
oportunos auxílios e socorros em todas as necessidades e perigos. Alcançai-nos Senhora, de 
Vosso Divino Filho, pelos méritos de Vossas Dores e lágrimas, a Graça da Salvação e da Paz 
no mundo. 

  
1ª Dor - Profecia de Simeão, na Apresentação de Jesus no Templo. 
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 Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino está destinado a 

ser ocasião de queda e elevação de muitos em Israel e sinal de contradição. Quanto a ti, uma 
espada te trespassará a alma (Lc 2,34-35). 

 1 Pai Nosso; 7 Avé Marias  
  

2ª Dor - Fuga da Sagrada família para o Egipto. 

 O anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: Levanta-te, toma o menino e a 

mãe, foge para o Egipto e fica lá até que te avise. Pois Herodes vai procurar o menino para 
matá-lo. Levantando-se, José tomou o menino e a mãe, e partiu para o Egipto (Mt 2,13-14). 

 1 Pai Nosso; 7 Avé Marias 
  

3ª Dor - A Virgem Maria procura Jesus em Jerusalém. 

 Acabados os dias da festa da Páscoa, quando voltaram, o menino Jesus ficou em 

Jerusalém, sem que os pais o percebessem. Pensando que estivesse na caravana, andaram 
o caminho de um dia e o procuraram entre parentes e conhecidos. E, não o achando, 
voltaram a Jerusalém à procura dele (Lc 2,43b-45). 

 1 Pai Nosso; 7 Avé Marias 
  

4ª Dor - A Virgem Maria encontra Jesus no caminho do Calvário. 

 Ao conduzir Jesus, lançaram mão de um certo Simão de Cirene, que vinha do campo, 

e o encarregaram de levar a cruz atrás de Jesus. Seguia-o grande multidão de povo e de 
mulheres que batiam no peito e o lamentavam (Lc 23,26-27). 

 1 Pai Nosso; 7 Avé Marias 

  
5ª Dor - A Virgem Maria aos pés de Jesus, pregado na Cruz. 

Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua Mãe, a irmã de sua Mãe, Maria de Cléofas, e 
Maria Madalena. Vendo a Mãe e, perto dela, o discípulo a quem amava, disse Jesus para a 
mãe: Mulher, heis aí o teu filho! Depois disse para o discípulo: Heis aí a tua Mãe! (Jo 19,15-
27a). 

 1 Pai Nosso; 7 Avé Marias 

  
6ª Dor - A Virgem Maria recebe, nos Seus braços, o corpo de Jesus descido 

da Cruz. 

 Chegada a tarde, porque era o dia da Preparação, isto é, a véspera de sábado, veio 

José de Arimatéia, entrou decidido na casa de Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos, 
então, deu o cadáver a José, que retirou o corpo da cruz (Mc 15,42). 

 1 Pai Nosso; 7 Avé Marias 
  

7ª Dor - A Virgem Maria deposita o corpo de Jesus no santo Sepulcro. 

Os discípulos tiraram o corpo de Jesus e envolveram em faixas de linho com aromas, 
conforme é o costume de sepultar dos judeus. Havia perto do local, onde fora crucificado, um 
jardim, e no jardim um sepulcro novo onde ninguém ainda fora depositado. Foi ali que 
puseram Jesus (Jo 19,40-42a). 

 1 Pai Nosso; 7 Ave Marias 
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● Pequeno Historial 

Foi o Papa Pio X que fixou a data definitiva de 15 de Setembro, conservada no novo 
calendário litúrgico, que mudou o título da festa, reduzida a simples memória: não mais Sete 
Dores de Maria, mas menos especificadamente e mais oportunamente: Virgem Maria 
Dolorosa.  

 

 
As Sete Dores de Nossa Senhora 

Nas Revelações a Santa Brígida, Nossa Senhora fez-lhe as seguintes promessas 
a quem fosse devoto das Suas Dores: 

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

 

Nas Revelações a Santo Afonso Maria de Ligório, Nosso Senhor fez-lhe as 
seguintes promessas a quem fosse devoto das Dores de Sua Mãe:  

 1ª – Que aquele devoto que invocar a divina Mãe pelos merecimentos de suas dores 
merecerá fazer antes de sua morte, verdadeira penitência de todos os seus pecados. 
2ª - Nosso Senhor Jesus Cristo imprimirá nos seus corações a memória de Sua Paixão 
dando-lhes depois um competente prémio no Céu.  
3ª - Jesus Cristo guardá-los-á em todas as tribulações em que se acharem, 
especialmente na hora da morte.  
4ª - Por fim os deixará nas mãos de sua Mãe para que deles disponha a seu agrado, e 
lhes obtenha todos e quaisquer favores. 
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(●) Ladainhas ▲  

As Ladainhas são orações de louvor e intercessão. A mais rezada é sem dúvida a 
Ladainha de Nossa Senhora. 

 

● Ladainha de Nossa Senhora. ▲  

Senhor, tende piedade de nós. (Repete-se) 
Jesus Cristo, tende piedade de nós. (Repete-se) 
Senhor, tende piedade de nós. (Repete-se) 
 
Jesus Cristo, ouvi-nos. (Repete-se) 
Jesus Cristo, atendei-nos. (Repete-se) 
 
Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós.  
Filho, Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós.  
Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós.  
Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós.  
 
Santa Maria, rogai por nós.  
Santa Mãe de Deus, rogai por nós.  
Santa Virgem das Virgens, rogai por nós.  
 
Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós.  
Mãe da divina graça, rogai por nós.  
Mãe puríssima, rogai por nós.  
Mãe castíssima, rogai por nós.  
Mãe imaculada, rogai por nós.  
Mãe intacta, rogai por nós.  
Mãe amável, rogai por nós.  
Mãe admirável, rogai por nós.  
Mãe do bom conselho, rogai por nós.  
Mãe do Criador, rogai por nós.  
Mãe do Salvador, rogai por nós.  
Mãe da Igreja, rogai por nós. 
 
Virgem prudentíssima, rogai por nós.  
Virgem venerável, rogai por nós.  
Virgem louvável, rogai por nós.  
Virgem poderosa, rogai por nós.  
Virgem clemente, rogai por nós.  
Virgem fiel, rogai por nós.  
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Espelho de justiça, rogai por nós.  
Sede de Sabedoria, rogai por nós.  
Causa da nossa alegria, rogai por nós.  
Vaso espiritual, rogai por nós.  
Vaso honorífico, rogai por nós.  
Vaso insigne de devoção, rogai por nós.  
Rosa mística, rogai por nós.  
Torre de David, rogai por nós.  
Torre de marfim, rogai por nós.  
Casa de ouro, rogai por nós.  
Arca da Aliança, rogai por nós.  
Porta do Céu, rogai por nós.  
Estrela da manhã, rogai por nós.  
Saúde dos enfermos, rogai por nós.  
Refúgio dos pecadores, rogai por nós.  
Consoladora dos aflitos, rogai por nós.  
Auxílio dos cristãos, rogai por nós.  
 
Rainha dos anjos, rogai por nós.  
Rainha dos patriarcas, rogai por nós.  
Rainha dos profetas, rogai por nós.  
Rainha dos apóstolos, rogai por nós.  
Rainha dos mártires, rogai por nós.  
Rainha dos confessores, rogai por nós.  
Rainha das virgens, rogai por nós.  
Rainha de todos os santos, rogai por nós.  
Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós.  
Rainha elevada ao Céu em corpo e alma, rogai por nós.  
Rainha do sacratíssimo Rosário, rogai por nós.  
Rainha da Paz, rogai por nós.  
 
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos Senhor.  
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos Senhor.  
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós.  
 
V. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,  
R. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.  
 
Oremos.  
Senhor Deus, nós Vos suplicamos que concedais aos vossos servos 
perpétua saúde de alma e de corpo; e que, pela gloriosa intercessão da 
Bem-Aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza 
e gozemos da eterna alegria. Por Cristo Nosso Senhor.  
Amen. 
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● Ladainha de Deus Pai. ▲  

Pai do Céu, que sois Deus, tende piedade de nós! 
Filho, Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós! 
Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós! 
Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós! 
Pai, Criador do mundo, tende piedade de nós. 
Pai, Propiciador do mundo, tende piedade de nós. 
Pai, Sabedoria Eterna, tende piedade de nós. 
Pai, Bondade Infinita, tende piedade de nós. 
Pai, Providência Inefável, tende piedade de nós. 
Pai, Fonte de todas as delícias, tende piedade de nós. 
Pai Santíssimo, tende piedade de nós. 
Pai Dulcíssimo, tende piedade de nós. 
Pai de inesgotável Misericórdia, tende piedade de nós. 
Pai, nosso Defensor, tende piedade de nós. 
Pai, nosso Amor, tende piedade de nós. 
Pai, nossa Luz, tende piedade de nós. 
Pai, nossa alegria e nossa glória, tende piedade de nós. 
Pai, rico para com todas as pessoas do mundo, tende piedade de nós. 
Pai, que triunfais sobre todas as nações, tende piedade de nós. 
Pai, Magnificência da Sagrada Família, tende piedade de nós. 
Pai, Esperança dos cristãos, tende piedade de nós. 
Pai, ruína dos ídolos, tende piedade de nós. 
Pai, Sabedoria dos chefes, tende piedade de nós. 
Pai, Magnificência dos reis, tende piedade de nós. 
Pai, Consolação dos povos, tende piedade de nós. 
Pai, Alegria dos sacerdotes, tende piedade de nós. 
Pai, Chefe dos homens, tende piedade de nós. 
Pai, Glória da vida familiar, tende piedade de nós. 
Pai, Sustentáculo dos infelizes, tende piedade de nós. 
Pai, Alegria das virgens, tende piedade de nós. 
Pai, Guia dos jovens, tende piedade de nós. 
Pai, Amigo dos pequeninos, tende piedade de nós. 
Pai, Liberdade dos cativos, tende piedade de nós 
Pai, Luz dos que vivem nas trevas, tende piedade de nós. 
Pai, destruição dos soberbos, tende piedade de nós. 
Pai, Sabedoria dos justos, tende piedade de nós. 
Pai, nosso recurso na tribulação, tende piedade de nós. 
Pai, nossa Esperança na desolação, tende piedade de nós. 
Pai, Rei de salvação para os desesperados, tende piedade de nós. 
Pai, consolação dos pobres, tende piedade de nós. 
Pai, porto de salvação nos perigos, tende piedade de nós. 
Pai, nossa protecção na miséria, tende piedade de nós. 
Pai, consolação dos aflitos, tende piedade de nós. 
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Pai, asilo dos órfãos, tende piedade de nós. 
Pai, Paz dos velhinhos, tende piedade de nós. 
Pai, Refúgio dos moribundos, tende piedade de nós. 
Pai, que saciais a nossa sede, tende piedade de nós. 
Pai, Vida dos mortos, tende piedade de nós 
Pai, Plenitude dos santos, tende piedade de nós! 
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, 
Senhor! 
  

Oremos: 
Pai infinitamente Bom e Misericordioso, que desejais ardentemente 
estender o Vosso Reino de Amor no coração das Vossas criaturas, para a 
Vossa Alegria e Felicidade: 
Pedimo-Vos que se cumpra a Vossa Vontade de serdes conhecido, amado 
e honrado pelos homens e que as nossas famílias estejam unidas na 
Vossa Paz. 

Por Jesus Cristo, Nosso Senhor, a intercessão da Santíssima Virgem Maria 
e de todos os Santos. 

Amen. 

● Ladainha do Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo. ▲  

Senhor, tende piedade de nós. 
Cristo, tende piedade de nós. 
Senhor, tende piedade de nós. 

Jesus Cristo, ouvi-nos. 
Jesus Cristo, atendei-nos. 

Deus Pai, 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. 

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

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. 
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. 
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, 
Senhor. 

V. Remistes-nos, Senhor com o Vosso Sangue. 
R. E fizestes de nós um reino para o nosso Deus. 

Oremos: 
Todo-Poderoso e Eterno Deus, que constituístes o Vosso Unigénito Filho, 
Redentor do mundo, e quisestes ser aplacado com o Seu Sangue, 
concedei-nos a graça de venerar o preço da nossa salvação e de 
encontrar, na virtude que Ele contém, defesa contra os males da vida 
presente, de tal modo que eternamente gozemos dos seus frutos no Céu. 
Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Assim seja. 

Oferecimento 
Eterno Pai, eu Vos ofereço o Sangue preciosíssimo de Jesus Cristo em 
desconto dos meus pecados, em sufrágio das santas almas do Purgatório 
e pelas necessidades da Santa Igreja e por todos os doentes. 

Súplica a Nossa Senhora 
Mãe Dolorosa, peço-vos pelo Vosso sofrimento na morte de Vosso Filho, 
que ofereçais ao Pai Eterno o precioso Sangue que jorrou das Chagas de 
Nosso Senhor Jesus Cristo Crucificado pelos pobres Sacerdotes 
transviados, que se tornaram infiéis à sua sublime vocação, para que 
quanto antes voltem para junto do Bom Pastor. 
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● Ladainha de Todos os Santos. ▲  

V. Senhor, tende piedade de nós. 
R. Cristo, tende piedade de nós. 
V. Senhor, tende piedade de nós. 
 
V. Cristo, ouvi-nos. 
R. Cristo, atendei-nos. 
 
V. Deus pai do Céu 
R. tende piedade de nós. 
 
V. Filho Redentor do mundo, que sois Deus. 
R. tende piedade de nós. 
 
V. Deus Espírito Santo, 
R. tende piedade de nós 
 
V. Santíssima Trindade, que sois um só Deus. 
R. tende piedade de nós. 
 
V. Santa Maria. - R. Rogai por nós. 
V. Santa Mãe de Deus. - R. Rogai por nós. 
V. Santa Virgem das virgens. - R. Rogai por nós. 
V. São Miguel. - R. Rogai por nós. 
V. São Gabriel. - R. Rogai por nós. 
V. São Rafael. - R. Rogai por nós. 
V. Todos os santos Anjos e Arcanjos. - R. Rogai por nós. 
V. Todos as santas ordens de Espíritos bem-aventurados. - R. Rogai 

por nós. 
V. São João Batista. - R. Rogai por nós. 
V. São José. - R. Rogai por nós. 
V. Todos os santos patriarcas e profetas. - R. Rogai por nós. 
V. São Pedro. - R. Rogai por nós. 
V. São Paulo. - R. Rogai por nós. 
V. Santo André. - R. Rogai por nós. 
V. São Tiago. - R. Rogai por nós. 
V. São João. - R. Rogai por nós. 
V. São Tomé. - R. Rogai por nós. 
V. São Tiago. - R. Rogai por nós. 
V. São Felipe. - R. Rogai por nós. 
V. São Bartolomeu. - R. Rogai por nós. 
V. São Mateus. - R. Rogai por nós. 
V. São Simão. - R. Rogai por nós. 
V. São Tadeu. - R. Rogai por nós. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_(m%C3%A3e_de_Jesus)
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A3e_de_Deus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Miguel_(arcanjo)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gabriel_(arcanjo)
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Rafael
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Batista
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jos%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Pedro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_de_Tarso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Andr%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santiago_Maior
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_evangelista
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Tom%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santiago_Menor
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Felipe
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Bartolomeu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mateus_Evangelista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%A3o,_o_Zelote
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Tadeu
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V. São Matias. - R. Rogai por nós. 
V. São Barnabé. - R. Rogai por nós. 
V. São Lucas. - R. Rogai por nós. 
V. São Marcos. - R. Rogai por nós. 
V. Todos os santos apóstolos e evangelistas. - R. Rogai por nós. 
V. Todos os santos Discípulos do Senhor. - R. Rogai por nós. 
V. Todos os santos inocentes. - R. Rogai por nós. 
V. Santo Estêvão. - R. Rogai por nós. 
V. São Lourenço. - R. Rogai por nós. 
V. São Vicente. - R. Rogai por nós. 
V. Santos Fabiano e Sebastião. - R. Rogai por nós. 
V. Santos João e Paulo. - R. Rogai por nós. 
V. Santos Cosme e Damião. - R. Rogai por nós. 
V. Santos Gervásio e Protásio. - R. Rogai por nós. 
V. Todos os santos Mártires. - R. Rogai por nós. 
V. São Silvestre. - R. Rogai por nós. 
V. São Gregório. - R. Rogai por nós. 
V. Santo Ambrósio. - R. Rogai por nós. 
V. Santo Agostinho. - R. Rogai por nós. 
V. São Jerónimo. - R. Rogai por nós. 
V. São Martinho. - R. Rogai por nós. 
V. São Nicolau. - R. Rogai por nós. 
V. Todos os santos pontífices e confessores. - R. Rogai por nós. 
V. Todos os santos doutores. - R. Rogai por nós. 
V. Santo António. - R. Rogai por nós. 
V. São Bento. - R. Rogai por nós. 
V. São Bernardo. - R. Rogai por nós. 
V. São Domingos. - R. Rogai por nós. 
V. São Francisco. - R. Rogai por nós. 
V. Todos os santos sacerdotes e levitas. - R. Rogai por nós. 
V. Todos os santos Monges e eremitas. - R. Rogai por nós. 
V. Santa Maria Madalena. - R. Rogai por nós. 
V. Santa Águeda. - R. Rogai por nós. 
V. Santa Lúcia. - R. Rogai por nós. 
V. Santa Inês. - R. Rogai por nós. 
V. Santa Cecília. - R. Rogai por nós. 
V. Santa Catarina. - R. Rogai por nós. 
V. Santa Anastácia. - R. Rogai por nós. 
V. Todas as Santas Virgens e Viúvas. - R. Rogai por nós. 
V. Todas os Santos e Santas de Deus. - R. Intercedam por nós. 
V. Sede-nos propício. - R. Perdoai-nos, Senhor. 
V. Sede-nos propício. - R. Atendei-nos, Senhor. 
V. De todo o mal. - R. Livrai-nos, Senhor. 
V. De todo o pecado. - R. Livrai-nos, Senhor. 
V. Da sua ira. - R. Livrai-nos, Senhor. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Matias_(ap%C3%B3stolo)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Barnab%C3%A9_(B%C3%ADblia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Lucas
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Marcos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Est%C3%AAv%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Louren%C3%A7o_de_Huesca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vicente_de_Sarago%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Fabiano
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Sebasti%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_e_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cosme_e_Dami%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gerv%C3%A1sio_e_Prot%C3%A1sio
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rtires
http://pt.wikipedia.org/wiki/Silvestre_I
http://pt.wikipedia.org/wiki/Greg%C3%B3rio_Magno
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ambr%C3%B3sio_de_Mil%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Agostinho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jer%C3%B4nimo_de_Estrid%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Martinho_de_Tours
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Nicolau_de_Mira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A3o_do_Deserto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bento_de_N%C3%BArsia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bernardo_de_Claraval
http://pt.wikipedia.org/wiki/Domingos_de_Gusm%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Assis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_Madalena
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_%C3%81gueda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_L%C3%BAcia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_In%C3%AAs
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Cec%C3%ADlia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Catarina_de_Alexandria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anast%C3%A1cia_de_Sirmio
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V. Da morte repentina e imprevista. - R. Livrai-nos, Senhor. 
V. Das ciladas do demónio. - R. Livrai-nos, Senhor. 
V. De toda a ira, ódio e má vontade. - R. Livrai-nos, Senhor. 
V. Do espírito da fornicação. - R. Livrai-nos, Senhor. 
V. Do raio e da tempestade. - R. Livrai-nos, Senhor. 
V. Do flagelo do terramoto. - R. Livrai-nos, Senhor. 
V. Da peste da fome e da guerra. - R. Livrai-nos, Senhor. 
V. Da morte eterna. - R. Livrai-nos, Senhor. 
V. Pelo mistério de vossa santa encarnação. - R. Livrai-nos, Senhor. 
V. Pela vossa vinda. - R. Livrai-nos, Senhor. 
V. Pelo vosso nascimento . - R. Livrai-nos, Senhor. 
V. Por vosso baptismo e santo jejum . - R. Livrai-nos, Senhor. 
V. Por vossa cruz e paixão - R. Livrai-nos, Senhor. 
V. Por vossa morte e sepultura. - R. Livrai-nos, Senhor. 
V. Por vossa santa ressurreição. - R. Livrai-nos, Senhor. 
V. Por vossa admirável ascensão. - R. Livrai-nos, Senhor. 
V. Pela vinda do Espírito Santo Consolador. - R. Livrai-nos, Senhor. 
V. No dia do juízo. - R. Livrai-nos, Senhor. 
V. Pecadores que somos. - R. Nós vos rogamos: ouvi-nos. 
V. Que nos perdoeis. - R. Nós vos rogamos: ouvi-nos. 
V. Que useis de indulgência connosco. - R. Nós vos rogamos: ouvi-

nos. 
V. Que nos digneis conduzi-nos a verdadeira penitência. - R. Nós vos 

rogamos: ouvi-nos. 
V. Que nos digneis reagir e conservar a vossa santa igreja. - R. Nós 

vos rogamos: ouvi-nos. 
V. Que nos digneis conservar a vossa santa religião o Senhor 

Apostólico e a todos as ordens da hierarquia eclesiástica. - R. Nós vos 
rogamos: ouvi-nos. 

V. Que nos digneis humilhar os inimigos da santa igreja. - R. Nós vos 
rogamos: ouvi-nos. 

V. Que nos digneis conceder a verdadeira paz e concórdia entre os 
reis e príncipes cristãos. - R. Nós vos rogamos: ouvi-nos. 

V. Que nos digneis conceder a paz e a união a todo o povo cristão. - 
R. Nós vos rogamos: ouvi-nos. 

V. Que nos digneis chamar à unidade da Igreja, a todos os que estão 
alheios a ela, para iluminar todos os infiéis com a luz do Evangelho. - R. 
Nós vos rogamos: ouvi-nos. 

V. Que vos digneis confortar-nos e conservar-nos em vosso santo 
serviço. - R. Nós vos rogamos: ouvi-nos. 

V. Que levanteis nossos corações a desejar as coisas celestiais. - R. 
Nós vos rogamos: ouvi-nos. 

V. Que nos digneis retribuir, com os bens eternos a todos os nossos 
benfeitores. - R. Nós vos rogamos: ouvi-nos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Encarna%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADtulos_do_Bispo_de_Roma#Senhor_Apost.C3.B3lico
http://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADtulos_do_Bispo_de_Roma#Senhor_Apost.C3.B3lico
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V. Que livreis da morte eterna nossas almas e as de nossos irmãos, 
parentes e benfeitores. - R. Nós vos rogamos: ouvi-nos. 

V. Que nos digneis dar e conservar os frutos da terra. - R. Nós vos 
rogamos: ouvi-nos. 

V. Que nos digneis conceder o eterno descanso a todos os fiéis 
defuntos. - R. Nós vos rogamos: ouvi-nos. 

V. Que nos digneis atender-nos. - R. Nós vos rogamos: ouvi-nos. 
V. Filho de Deus. - R. Nós vos rogamos: ouvi-nos. 
V. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo. - R. Perdoai-

nos, Senhor. 
V. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo. - R. Atendei-

nos, Senhor. 
V. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo. - R. tende 

piedade de nós. 
V. Cristo, ouvi-nos. - R. Cristo, atendei-nos. 
V. Senhor, tende piedade de nós. - R. Cristo, tende piedade de nós. 

Senhor, tende piedade de nós 
 
Pai Nosso (secreto):  
 
V. E não nos deixeis cair em tentação. - R. Mas livrai-nos do mal. 
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(●) Via-Sacra ▲  

A Via Sacra é um exercício espiritual poderoso para alcançar a nossa verdadeira 
conversão de coração. Assim o dizia Santa Teresa d’Ávila.  

A Via Sacra é a a Contemplação e Meditação da Paixão e Morte de Jesus Cristo, 
através das quais remiu o homem do Pecado Original. Esta Contemplação e Meditação 
fazem-se através das 14 Estações da Via Crucis, que são os principais acontecimentos na 
Paixão de Jesus, desde a sua condenação, no Pretório de Pilatos, e subida ao monte 
Calvário, passando pela crucifixão e morte na Cruz no alto do monte Calvário, até o Seu 
sepultamento em Jerusalém. 

● Forma de rezar a Via-Sacra  

Início 

Normalmente cada uma das Estações da Via-Sacra é meditada em frente de um 
quadro ou escultura que representa esse episódio da Paixão de Jesus Cristo. 

No início Benzemo-nos, Persignamo-nos e Benzemo-nos. (5 cruzes pelas 5 Chagas de 
Cristo) 

Rezamos ao Espírito Santo. 

Oferecemos o Terço pelas Intenções do Imaculado Coração de Maria e apresentamos 
as nossas intenções pessoais. 

Em cada Estação em frente da respectiva Imagem  

Ajoelhamos, benzemo-nos e rezamos a seguinte jaculatória: 

Nós Vos adoramos e bendizemos, ó Cristo! 
Que pela Vossa Santa Cruz remistes o mundo! 

Levantamo-nos e lemos o texto de cada Estação e meditamo-lo num curto e sentido 
silêncio. 

Orações entre as Estações 

A caminho da próxima Estação, rezamos um Pai Nosso, Avé Maria e Glória, e a 

seguinte oração (que pode ser cantada): 
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Tende Piedade de nós Senhor!  
Tende Piedade de nós! 
Que as almas dos fiéis defuntos,  
Pela Misericórdia de Deus,  
descansem em Paz! 

Meu Amado Jesus, 
Por mim vades à morte. 
Quero seguir a Vossa sorte, 
Morrendo por Vosso Amor. 
Perdão e Graça imploro, 
Transido de dor. 
Amen. 

● As Estações da Via-Sacra dos Valinhos em Fátima 

  (Picando em cada uma das imagens irá à Estação correspondente no Google Earth) 

● 1ª Estação: Jesus é condenado à morte.  

● 2ª Estação: Jesus carrega a Sua Cruz às costas.  

● 3ª Estação: Jesus cai pela primeira vez.  

● 4ª Estação: Jesus encontra a Sua Mãe Santíssima.  

● 5ª Estação: Simão de Cirene ajuda a Jesus a levar a Cruz.  

● 6ª Estação: Verónica limpa o rosto de Jesus.  

● 7ª Estação: Jesus cai pela segunda vez.  

● 8ª Estação: Jesus encontra as mulheres de Jerusalém.  

● 9ª Estação: Jesus cai pela Terceira vez.  

● 10ª Estação: Jesus é despojado de suas vestes.  

● 11ª Estação: Jesus é pregado na Cruz.  

● 12ª Estação: Jesus morre na Cruz.  

● 13ª Estação: Jesus é descido da Cruz.  

● 14ª Estação: Jesus é Sepultado.  
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Existem muitos e bons textos sobre a Meditação da Via-Sacra.  
 

 
Jesus crucificado 

 

Aconselho particularmente os seguintes PDFs, preparados para impressão em dupla 
face e serem depois dobrados: 

- Via-Sacra do Padre Cruz.  

- Via-Sacra de Santo Afonso Maria de Ligório.  

- Via-Sacra do Amor Doloroso.  

 

■ Para Visualizar a Via-Sacra do Monte Krizevac, em Medjugorje, em fotografias 

esféricas de 360º, seguir este Link. 

VIA-SACRA%20do%20Padre%20Cruz%20-%20Imprimir%20dupla%20face.pdf
VIA-SACRA%20de%20Santo%20Afonso%20de%20Ligorio%20-%20Paginada%20para%20dobrar.pdf
VIA-SACRA%20do%20Amor%20Doloroso.pdf
javascript:window.open('http://www.amen-etm.org/MensagensdaVirgemMariaemMedugorje.htm#viasacra','janela','height=600,width=800','resizable=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no');erro
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(●) As 15 Orações de Santa Brígida ▲  

 

 
Santa Brígida 

 Jesus revelou a Santa Brígida as seguintes promessas para quem rezar estas orações 
durante 1 ano inteiro. 

Santa Brígida desejava saber o número de golpes que Jesus recebera durante a Sua 
Dolorosíssima Paixão. Um dia enquanto rezava na Igreja de São Paulo em Roma, apareceu-
lhe Jesus, e disse-lhe: 

 AS PROMESSAS DE JESUS: 

 “Recebi em todo o Meu Corpo 5.480 golpes. Se desejardes 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: 

1ª) Livrar do Purgatório 15 almas de sua família,  
2ª) Livrar 15 justos também de sua linhagem serão conservados em graça e  
3ª) Livrar 15 pecadores de sua família serão convertidos”. 
4ª) A pessoa que as recitar será elevada ao mais eminente grau de perfeição e  
5ª) 15 dias antes da sua morte Eu lhe darei meu Precioso Corpo, para que ela seja 

livre da fome eterna.  
6ª) Eu lhe darei também de beber o Meu Precioso Sangue, afim de que não 

padeça sede eternamente e  
7ª) 15 dias antes da morte ela experimentará uma profunda contrição de todos os 

seus pecados e um perfeito conhecimento deles. Diante dela colocarei o sinal da Minha 
Cruz vitoriosa como socorro e defesa contra os embustes dos seus inimigos. 
     8ª) Antes da sua morte, E u virei em companhia de Minha muito cara e bem amada 
Mãe, para receber a sua alma e conduzi-la às alegrias eternas.  
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9ª) 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. 

10ª) Aquele que disser estas Orações pode estar seguro de ser associado ao 
supremo coro dos Anjos e  

11ª) todo aquele que as ensinar a alguém, terá assegurado para sempre sua 
felicidade e seus méritos. Sim, eles serão estáveis e durarão perpetuamente. 
     12ª) No lugar onde se encontrarem e onde forem recitadas essas Orações DEUS 
estará também presente com Suas Graças”. 

● As 15 Orações de Santa Brígida 

1ª Oração 
Pai Nosso e Avé Maria. 
Ó Jesus! Doçura eterna para todos os que Vos amam, alegria que 
ultrapassa toda a alegria e todo o desejo, esperança e salvação dos 
pecadores, que testemunhastes não ter maior alegria do que estar entre os 
homens, até tomar a natureza humana na plenitude dos tempos por amor 
deles, lembrai-vos dos sofrimentos que padecestes desde o momento da 
Vossa Concepção e sobretudo, durante a Vossa Santa Paixão, como tinha 
sido decretado e ordenado desde toda a eternidade no pensamento divino. 
Lembrai-vos, Senhor, que estando na Ceia com os vossos discípulos, 
depois de lhes terdes lavado os pés, destes-lhes o Vosso Sagrado Corpo e 
Precioso Sangue e consolando-os com doçura, predisseste-lhes também a 
Vossa Paixão. Lembrai-vos da tristeza e amargura que experimentastes em 
Vossa Alma como testemunhastes ao dizer: «A minha Alma está triste até 
à morte». Lembrai-vos, Senhor, de todos os temores, angústias e dores 
que sofrestes em Vosso delicado Corpo antes do suplício da Cruz, quando, 
depois de terdes orado três vezes derramando suor de sangue, fostes 
traído por Judas, Vosso discípulo, preso pela Nação que havíeis escolhido 
e ensinado, acusado por falsas testemunhas, julgado injustamente por três 
juízes, na flor da Vossa juventude, e nas festas solenes da Páscoa. 
Lembrai-vos que fostes despojado da Vossa roupa e vestido 
desprezivelmente, que Vos vendaram os olhos e a cara, que Vos deram 
bofetadas, que Vos coroaram de espinhos, que Vos puseram uma cana na 
mão e que, atado a uma coluna, fostes horrivelmente açoitado e repleto de 
afrontas e ultrajes. Em memória de todas estas penas e dores que 
suportastes antes da Vossa Paixão na Cruz, dai-me, antes da minha morte, 
uma verdadeira contrição, uma sincera e completa confissão, uma justa 
penitência e a remissão de todos os meus pecados. Assim seja.  
  

2ª Oração 
Pai Nosso e Avé Maria. 
Ó Jesus! Verdadeira liberdade dos Anjos, Paraíso de delícias, lembrai-vos 
da horrível tristeza que sofrestes quando os Vossos inimigos vos 
rodearam como leões furiosos e com milhares de injúrias, bofetadas, 
escarros, arranhadelas e outros espantosos tormentos, vos martirizaram à 
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vontade. Por estes tormentos e pelas palavras injuriosas eu Vos suplico, ó 
meu Salvador, que me livreis de todos os meus inimigos, visíveis e 
invisíveis, e que me façais chegar, com a Vossa Protecção, à salvação 
eterna. Assim seja. 
 

3ª Oração 
Pai Nosso e Avé Maria. 
Ó Jesus! Criador do Céu e da Terra, que nenhuma coisa pode conter ou 
limitar, Vós que tendes poder sobre todas as coisas, lembrai-vos da dor 
tão amarga que suportastes quando os soldados, atando as Vossas 
sagradas mãos e os Vossos delicados pés à Cruz, os cravaram de um ao 
outro lado com grossos pregos, e não vos vendo na posição que queriam, 
para contentar a sua raiva, aumentaram mais ainda as Vossas chagas, 
dando origem a dor sobre dor, ao esticar-Vos com uma inacreditável 
crueldade sobre a Cruz, puxando-Vos de todos os lados, deslocando os 
Vossos membros. Suplico-Vos que, pela memória desta santa e amada dor 
sobre a Cruz, me deis o Vosso amor e santo temor. Assim seja.  
 

4ª Oração 
Pai Nosso e Avé Maria. 
Ó Jesus! Médico Divino, elevado sobre a Cruz para curar as nossas chagas 
com as Vossas, lembrai-Vos das dores e dos martírios que sofrestes em 
todos os Vossos membros, dos quais nem um só ficou em seu lugar, de 
modo que não houve dor semelhante à Vossa. Da planta dos pés ao alto da 
cabeça, nenhuma parte do Vosso corpo esteve sem tormento: e, contudo, 
esquecendo as Vossas dores, não vos cansastes de orar ao Pai, pedindo-
Lhe pelos Vossos inimigos, dizendo-Lhe: «Pai, perdoai-lhes porque não 
sabem o que fazem». Por esta tão grande Misericórdia e em memória 
destas dores fazei que a recordação da Vossa amarguíssima Paixão opere 
em mim uma perfeita contrição e a remissão de todos os meus pecados. 
Assim seja.  

 
5ª Oração 

Pai Nosso e Avé Maria. 
Ó Jesus! Resplendor da Luz Eterna, lembrai-Vos da tristeza que tivestes 
quando, ao contemplar na luz da Vossa Divindade a predestinação de 
todos aqueles que deviam ser salvos pelos méritos da Vossa Paixão, 
vistes ao mesmo tempo a multidão de réprobos que iriam ser condenados 
pelos seus pecados e chorastes amargamente por estes infelizes 
pecadores, perdidos e desesperados. Por este abismo de compaixão e de 
piedade e, principalmente, pela grande bondade que revelaste para o bom 
ladrão ao dizer-lhe «Hoje mesmo estarás comigo no Paraíso», eu vos 
suplico, ó doce Jesus, que na hora da minha morte tenhais misericórdia de 
mim. Assim seja.  
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6ª Oração 
Pai Nosso e Avé Maria. 
Ó Jesus! Rei amável e desejável, lembrai-Vos da dor que tivestes quando 
nu e como um miserável, pregado e elevado na Cruz, fostes abandonado 
por todos os Vossos amigos e parentes, excepto a Vossa queridíssima 
Mãe, que permaneceu com São João, fielmente junto de Vós na agonia, e 
que entregastes um ao outro dizendo: «Mulher, eis ai o teu filho» , e a S. 
João, ««Eis ai a tua Mãe» . Suplico-vos, meu Salvador, pela espada de dor 
que então trespassou a alma da Vossa Santa Mãe, que tenhais compaixão 
de mim em todas as aflições e tribulações, tanto corporais como 
espirituais, e que me assistais em todas as minhas provas, sobretudo na 
hora da minha morte. Assim seja.  

 

7ª Oração 
Pai Nosso e Avé Maria. 
Ó Jesus! Fonte inesgotável de piedade, que por um profundo amor, 
dissestes sobre a Cruz: «Tenho sede» — mas sede da salvação do género 
humano... Ó meu Salvador, peço-vos que acendais em meu coração o 
desejo de ascender à perfeição em todas as minhas obras e de extinguir 
em mim próprio a concupiscência carnal e o ardor dos apetites mundanos. 
Assim seja.  

 

8ª Oração 
Pai Nosso e Avé Maria. 
Ó Jesus! Doçura dos corações, suavidade do espírito, pela amargura do fel 
e do vinagre que provastes na Cruz por nosso amor, concedei-me receber 
dignamente o Vosso Corpo e Sangue precioso, durante a minha vida e à 
hora da morte, para servir de remédio e consolação à minha alma. Assim 
seja.  
 

9ª Oração 
Pai Nosso e Avé Maria. 
Ó Jesus, Virtude real, alegria do espírito, recordai-Vos da dor que 
padecestes quando, cheio de amargura pela proximidade da morte, 
insultado e ultrajado pelos Judeus, bradastes ter sido abandonado pelo 
vosso Pai, dizendo-Lhe: «Meu Deus, meu Deus, porque Me abandonaste?» 
Por esta angústia, suplico-vos, ó meu Salvador, que não me abandoneis 
nos terrores e nas dores da morte. Assim seja.  
 

10ª Oração 
Pai Nosso e Avé Maria. 
Ó Jesus! Que sois o princípio e o fim, a vida e a virtude de todas as coisas, 
recordai-vos que mergulhastes por nossa causa num abismo de dores, da 
planta dos pés até à cabeça. Em memória da grandeza das Vossas chagas, 
ensinai-me a guardar os Vossos Mandamentos por uma verdadeira 
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Caridade, Mandamentos que são uma via larga e fácil para aqueles que 
Vos amam. Assim seja.  
 

11ª Oração 
Pai Nosso e Avé Maria. 
Ó Jesus! Profundíssimo abismo de Misericórdia, em memória das Vossas 
Chagas, que penetraram até à medula dos Vossos ossos e das Vossas 
entranhas, suplico-vos: livrai-me do peso das minhas ofensas, da lama do 
pecado, e escondei-me, nas fendas das vossas Chagas, da vossa face 
irritada, até que a Vossa cólera e justa indignação tenham passado. Assim 
seja.  
 

12ª Oração 
Pai Nosso e Avé Maria. 
Ó Jesus! Espelho de Verdade, sinal de Unidade e laço de Caridade, 
lembrai-vos das vossas inúmeras chagas, que se estenderam da cabeça 
aos pés, lacerado e ensanguentado pela efusão do Vosso Sangue 
adorável! Ó grande e universal dor que Vós sofrestes por nosso amor, na 
Vossa carne virginal! Ó dulcíssimo Jesus, que mais poderíeis fazer por nós 
que não tenhais feito? Suplico-vos, ó meu Salvador, que marqueis com o 
Vosso Preciosíssimo Sangue todas as Vossas Chagas no meu coração, 
para que eu aí possa ler, sem cessar, as Vossas dores e o Vosso amor. 
Que por uma fiel memória da Vossa Paixão se renove na minha alma o 
fruto dos sofrimentos e que o Vosso amor aumente todos os dias na minha 
alma, até que eu chegue a Vós, que sois o tesouro de todos os bens e de 
todas as alegrias, que eu Vos suplico me deis, ó doce Jesus, na vida 
eterna. Assim seja.  
 

13ª Oração 
Pai Nosso e Avé Maria. 
Ó Jesus! Leão poderoso, Rei imortal e invencível, recordai-vos da dor que 
suportastes quando todas as Vossas forças, tanto do coração como do 
corpo, chegaram ao esgotamento e, inclinando a cabeça, Vós dissestes: 
«Tudo está consumado». Por esta angústia e dor, suplico-vos, Senhor 
Jesus, que tenhais piedade de mim no último instante da minha vida, 
quando a minha alma estiver na agonia e o meu espírito conturbado. 
Assim seja.  

14ª Oração 
Pai Nosso e Avé Maria. 
Ó Jesus! Filho Unigénito do Pai, esplendor e figura da Sua Substância, 
lembrai-vos da ardente e humilde recomendação que fizestes a Vosso Pai, 
quando Lhe dissestes: «Pai, em Vossas Mãos entrego o Meu Espírito». 
Depois, com o Vosso Corpo lacerado e com as entranhas da Vossa 
Misericórdia abertas para o nosso resgate, expirastes na Cruz! Por esta 
preciosa morte rogo-vos, ó Rei dos Santos, que me conforteis e me 
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socorrais para resistir ao demónio, à carne e ao sangue, a fim de que 
estando morto para o mundo, viva só em Vós. Na hora da minha morte, 
recebei a minha alma peregrina e desterrada que a Vos regressa. Assim 
seja.  
 

15ª Oração 
Pai Nosso e Avé Maria. 

Ó Jesus! Vinha verdadeira e fecunda, lembrai-vos da abundante efusão de 
sangue que generosamente derramastes do Vosso Sagrado Corpo como 
as uvas sob a prensa. Do Vosso Lado trespassado pela lança do soldado, 
destes-nos Sangue e Água, de tal modo que não sobrou sequer uma única 
gota e, enfim, como feixe de mirra elevado sobre a Cruz, a Vossa carne 
delicada foi aniquilada, o líquido das vossas entranhas esgotado, e a 
medula dos vossos ossos secada. Por esta amarga Paixão e pela efusão 
do vosso Precioso Sangue, suplico-vos, ó bom Jesus, que recebais a 
minha alma quando estiver na agonia. Assim seja.  

 

 

(●) Os 7 Pai Nossos de Santa Brígida ▲  

 

 
Santa Brígida 

 Jesus revelou a Santa Brígida as seguintes promessas para quem rezar estas orações 
durante 12 anos seguidos: 

 "Sabei que darei 5 graças àqueles que, durante 12 anos, rezarem sete Pai 
Nossos e Avé Marias em honra do meu Precioso Sangue:  

1ª) Não terão que passar pelo purgatório. 
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2ª) Aceitá-los-ei no Coro dos Mártires como se tivessem derramado seu sangue 
pela fé. 

3ª) Conservarei 3 almas de seus parentes na graça santificante conforme sua 
escolha.  

4ª) As almas dos seus parentes até o 4º grau escaparão do inferno.  

5ª) Um mês antes de sua morte ser-lhes-á dado conhecimento dela.  
Se por acaso morrerem antes dos 12 anos completos, irei julgar como se fossem as 
condições cumpridas." 

  

Papa Inocêncio X confirmou esta revelação e acrescentou que as almas cumpridoras 
das condições libertarão cada Sexta-feira Santa uma alma do purgatório.  

 

● Os 7 Pai Nossos de Santa Brígida ou As 7 Efusões de Sangue de Jesus 

Oração Inicial 

Ó Jesus, vou agora rezar sete vezes o Pai Nosso em memória do mesmo 
amor com que esta oração santificou e consolou o Vosso Coração. 
Recebei-a dos meus lábios, no Vosso Coração, corrigi-a e aperfeiçoai-a, a 
fim de que ela dê honra e alegria à Santíssima Trindade como Vós quereis 
que demos na Terra. Com esta súplica desejaria envolver a Vossa Santa 
Humanidade para glorificar as Vossas Santas chagas e o Preciosíssimo 
Sangue que delas brotou. 

1ª - CIRCUNCISÃO 

Pai Nosso e Avé Maria. 
Pai Eterno, pelas mãos Imaculadas de Maria e o Divino Coração de 

Jesus, eu Vos ofereço as primeiras chagas, as primeiras dores e a primeira 
efusão do Sangue derramado por Jesus, para expiar os pecados dos 
homens, da juventude, os meus, e para a renúncia aos primeiros pecados 
mortais, sobretudo na minha família. Amen. 

2ª - SUOR DE SANGUE 

Pai Nosso e Avé Maria. 
Pai Eterno, pelas mãos Imaculadas de Maria e o Divino Coração de 

Jesus, eu Vos ofereço as dores atrozes do Coração de Jesus, no jardim 
das Oliveiras, e cada gota de sangue, para expiar todos os pecados do 
coração dos homens, os meus, para a renúncia a tais pecados e para que 
aumente o amor a DEUS e ao próximo. Amen. 
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3ª - FLAGELAÇÃO 

Pai Nosso e Avé Maria. 
Pai Eterno, pelas mãos Imaculadas de Maria e o Divino Coração de 

Jesus, eu Vos ofereço as chagas, as dores cruéis e o Preciosíssimo 
Sangue de Jesus na Sua Flagelação, por todos os pecados da carne, pelos 
meus, para a renúncia a tais pecados e para a conservação da inocência, 
em especial na minha família. Amen. 

4ª - COROAÇÃO DE ESPINHOS 

Pai Nosso e Avé Maria. 
Pai Eterno, pelas mãos Imaculadas de Maria e o Divino Coração de 

Jesus, eu Vos ofereço as chagas, as dores e o Preciosíssimo Sangue da 
Sagrada Cabeça de Jesus, na Sua coroação de espinhos, para expiar todos 
os pecados de pensamento dos homens, os meus, para a renúncia a tais 
pecados e para a extensão do Reino de Cristo sobre a Terra. Amen. 

5ª - CARREGAMENTO DA CRUZ 

Pai Nosso e Avé Maria. 
Pai Eterno, pelas mãos Imaculadas de Maria e o Divino Coração de 

Jesus, eu Vos ofereço as 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, todos os pecados 
cometidos, para a renúncia a tais pecados e para que haja um verdadeiro 
amor à Santa Cruz. Amen. 

6ª - CRUCIFIXÃO DE JESUS 

Pai Nosso e Avé Maria. 
Pai Eterno, pelas mãos Imaculadas de Maria e o Divino Coração de 

Jesus, eu Vos ofereço o Vosso Divino Filho, cravado e elevado na Cruz, as 
Suas chagas das mãos e dos pés e os fios do Seu Preciosíssimo Sangue 
derramado por nós, o Seu extremo aniquilamento, a Sua perfeita 
obediência, todas as aflições mortais do Seu Corpo e da Sua Alma, a Sua 
Preciosa Morte na Cruz, e o Seu memorial não sangrento em todas as 
Santas Missas da Terra, 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, pela restauração da família cristã, 
para fortificar e encorajar a Fé, pela nossa Pátria, pela unidade de todos os 
povos em CRISTO e na sua Igreja, assim como por todos os Países onde 
os cristãos estão em minoria. Amen. 
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7ª - CHAGA DO LADO 

Pai Nosso e Avé Maria. 
Pai Eterno, aceitai pelas necessidades da Santa Igreja e em expiação 

dos pecados dos homens, estes preciosos dons, Água e Sangue, que 
brotaram da chaga do Divino Coração de Jesus. 

Sangue de Cristo, propulsado pelo Sagrado Coração, lavai-me e 
purificai-me de todos os meus pecados. 

Água do lado de Cristo, lavai-me e purificai-me dos meus primeiros 
pecados e salvai-me, assim como a todas as almas, das chamas do 
Purgatório. Amen. 

 

 

 

(●) Oração de São Francisco de Assis ▲  

Fazei-me instrumento da Vossa Paz! 
Onde houver ódio, que eu leve o Amor; 
Onde houver ofensa, que eu leve o Perdão; 
Onde houver discórdia, que eu leve a União; 
Onde houver dúvida, que eu leve a Fé. 
Onde houver erro, que eu leve a Verdade: 
Onde houver desespero, que eu leve a Esperança; 
Onde houver tristeza que eu leve a Alegria; 
Onde houver trevas, que eu leve a Luz. 
Oh, Mestre! 
Fazei que eu procure mais  
consolar que ser consolado;  
compreender que ser compreendido; 
amar que ser amado. 
Porque é dando que se recebe, 
É perdoando que se é perdoado 
e é morrendo que se renasce para a Vida Eterna! 
 
 

(●) Oração de São Francisco Xavier pela conversão dos infiéis ▲  

Deus eterno, Criador de todas as coisas,  
lembrai-Vos que as almas dos infiéis são obras de Vossas mãos,  
feitas à Vossa imagem e semelhança. 
Vede, porém, Senhor, que, em opróbrio Vosso,  
dessas almas se vai enchendo o inferno. 
Lembrai-Vos que Jesus Cristo, Vosso Filho,  
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derramou todo o Seu Sangue e padeceu morte atrocíssima por elas. 
Não permitais, pois, Senhor, que o Vosso Filho  
seja por mais tempo desprezado pelos infiéis. 
Deixai-Vos, antes, aplacar e mover à piedade pelas orações dos  
Vossos santos e da Igreja, esposa do Vosso Santíssimo Filho. 
Lembrai-Vos da vossa misericórdia e, esquecendo a sua idolatria e 

infidelidade,  
fazei que também eles enfim conheçam Jesus Cristo, nosso Senhor,  
que é a nossa Salvação, Vida e Ressurreição, por quem fomos livres 

e salvos,  
e a quem seja dada honra, glória e louvor, pelos séculos dos séculos. 

Amen. 

Esta Oração fo composta por São Francisco Xavier, um dos maiores missionários da 
história da Igreja Católica, que foi enviado para Ásia para pregar o Evangelho.. 

O termo “infiel”, usado por São Francisco, refere-se aos que conhecem Jesus, mas 
não O acolhem. A palavra deriva do latim “infidelis” (“aquele que não tem fé”). 

Também existe o termo “pagão”, mas esse refere-se aos que não conhecem Jesus. 

 
 
 
 

 (●) Oração de Santo Inácio de Loyola - Alma de Cristo ▲  

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. 
Oh bom Jesus ouvi-me. 
Dentro das Vossas chagas, escondei-me. 
Não permitais que eu me separe de Vós. 
Do inimigo maligno defendei-me. 
Na hora da minha morte, chamai-me. 
Mandai-me ir para Vós. 
Para que vos louve com os Vossos Santos 
Pelos séculos dos séculos. 
Amen. 
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(●) Oração do ETM - Exército Terrestre de Maria ▲  

"Santíssima Trindade, eu Vos adoro. 

Deus meu, Deus meu, Deus meu, eu Vos amo no Santíssimo 
Sacramento. (Fátima) 

A Vós meu Senhor Vos ofereço a minha vida com todos os riscos e a cruz 
de cada dia. 

Eu prometo amar a Deus sobre todas as coisas, servi-lO fielmente todos 
os dias da minha vida. 

A Vós me entreguei Pai, a Vós me entreguei Filho, a Vós me entreguei 
Espírito Santo. 

Afastai-me do mundo. Ensinai-me a lutar com a arma que Vós me 
entregaste, com este estandarte, com esta Cruz. 

Vos prometo ser fiel todos os dias da minha vida, se for preciso, 
derramando o meu próprio sangue". 

 

 

 (●) Novenas ▲  

A Novena é o acto de rezar durante 9 dias seguidos determinadas orações por uma 
especial Intenção ou Acção de Graças. 

 

 
Novena da Ascensão ao Pentecostes 

Esta tradição terá começado com a oração feita pela Comunidade Cristã que ficou 
reunida, em torno da Virgem Maria, com os Apóstolos, durante os 9 dias que decorreram 
entre a Ascensão de Jesus Cristo ao Céu e a Descida do Espírito Santo. Mas certamente esta 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_(m%C3%A3e_de_Jesus)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B3stolos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ascens%C3%A3o_de_Jesus
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9u_(religi%C3%A3o)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pentecostes
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Novena foi sugerida pela Virgem Maria, que era muito devota ao número 9, tal como consta 
do texto da Cidade Mística de Deus da Sor Maria de Jesus de Agreda. 

Mística Cidade de Deus, de Sor Maria de Jesus de Agreda, Parte II, Capítulo 21 

606. Com especial devoção, a divina Senhora venerava o número nove, em 
memória dos nove dias durante os quais foi preparada para a Encarnação do Verbo 
divino, como ficou dito nos dez primeiros capítulos desta segunda parte. Também 
pelos nove meses em que O trouxe no seu virginal ventre, e assim desejava fazer a 
novena com seu Menino Deus, oferecendo-o ao eterno Pai como oblação aceitável, 
pelas elevadas intenções que a grande Senhora tinha em vista. 

Aquela Novena original é repetida todos os anos pelos Católicos, que rezam pela 
unidade dos cristãos.  

O número 9 possui ainda um significado especial no culto Católico, por ser igual ao 3 
vezes 3, número esse considerado perfeito por estar relacionado com a Santíssima Trindade. 
Por isso, ao longo dos nove dias da Novena, louva-se três vezes cada uma das 3 Pessoas 
Divinas. 

Uma poderosa Novena é a Novena da Divina Misericórdia, dada por Jesus a Santa 
Irmã Faustina Kovalska. 

 

● Novena da Divina Misericórdia ▲ 

Jesus também pediu que a Festa da Divina Misericórdia fosse precedida por uma Novena à 
Divina Misericórdia, a ser iniciada na Sexta-Feira Santa. Ele deu à Irmã Faustina uma 
intenção pela qual rezar a cada dia da Novena. Em seu diário, Irmã Faustina relata o que 
Jesus lhe disse:  

"Em cada dia da novena, conduzirás ao Meu coração um grupo diferente de almas, e as 
mergulharás no oceano da minha Misericórdia. Eu conduzirei todas as almas à casa do 
meu Pai...  
Por minha parte, nada negarei a nenhuma daquelas almas que tu conduzirás à fonte da 
minha Misericórdia. Cada dia pedirás a meu Pai, pela minha amarga Paixão, graças para 
essas almas." 
 

 
Novena da Divina Misericórdia para alcançar a Paz 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Trindade_(cristianismo)
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As diferentes almas pelas quais se reza em cada dia da Novena são:  

1. Toda a humanidade, especialmente os pecadores;  
2. As almas de padres e religiosos;  
3. Todas as almas piedosas e fiéis;  
4. Aquelas que não acreditam em Jesus e aquelas que ainda não O conhecem;  
5. As almas dos irmãos separados;  
6. As almas mansas e humildes e as almas das crianças;  
7. As almas que especialmente veneram e glorificam a Misericórdia de Jesus;  
8. As almas detidas no Purgatório; 
9. As almas tíbias.  
 

A Novena é rezada em conjunto com o Terço da Divina Misericórdia, e com cada uma 
das seguintes orações para cada um dos dias. 

Primeiro dia 

Hoje traze-Me a humanidade inteira, especialmente todos os pecadores e mergulha-os 

no oceano da minha Misericórdia. Com isso Me consolarás na amarga tristeza em que 

Me afunda a perda das almas.  

Misericordiosíssimo Jesus, de quem é próprio ter compaixão de nós e nos 
perdoar, não olheis os nossos pecados, mas a confiança que depositamos 
em Vossa infinita bondade. Acolhei-nos na mansão do vosso compassivo 
Coração e nunca nos deixeis sair dele. Nós vo-lo pedimos pelo amor que 
Vos une ao Pai e ao Espírito Santo  

Eterno Pai, olhai com misericórdia para toda humanidade, encerrada no 
Coração compassivo de Jesus, mas especialmente para os pobres 
pecadores. Pela Sua dolorosa Paixão, mostrai-nos a Vossa Misericórdia, 
para que glorifiquemos a omnipotência da Vossa Misericórdia, por toda a 
eternidade. Amen.  
 

Segundo dia 

Hoje traze-Me as almas dos sacerdotes e religiosos e mergulha-as na minha insondável 

Misericórdia. Elas Me deram força para suportar a amarga Paixão. Por elas, como por 

canais, corre para a humanidade a minha Misericórdia.  

Misericordiosíssimo Jesus, de quem provém tudo que é bom, aumentai em 
nós a graça, para que pratiquemos dignas obras de misericórdia, a fim de 
que aqueles que olham para nós, glorifiquem o Pai da Misericórdia que 
está no Céu.  
Eterno Pai, dirigi o olhar da vossa Misericórdia para a porção eleita da 
vossa vinha: para as almas dos sacerdotes e religiosos. Concedei-lhes o 
poder da vossa bênção e, pelos sentimentos do Coração de vosso Filho, 
no qual estão encerradas, dai-lhes a força da vossa luz, para que possam 
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guiar os outros nos caminhos da salvação e juntamente com eles cantar a 
glória da vossa insondável Misericórdia, por toda a eternidade. Amen. 
 

Terceiro dia  

Hoje traze-Me todas as almas piedosas e fiéis e mergulha-as no oceano da minha 

Misericórdia. Estas almas consolaram-Me na Via-sacra; foram aquela gota de 

consolações em meio ao mar de amarguras.  

Misericordiosíssimo Jesus, que concedeis prodigamente a tods as graças 
do tesouro da vossa Misericórdia, acolhei-nos na mansão do vosso 
compassivo Coração e não nos deixeis sair dele pelos séculos; suplicamo-
Vos pelo amor inconcebível de que está inflamado o vosso Coração para 
com o Pai Celestial.  
Eterno Pai, olhai com Misericórdia para as almas fiéis, como a herança do 
vosso Filho. Pela sua dolorosa Paixão concedei-lhes a vossa bênção e 
cercai-as da vossa incessante proteção, para que não percam o amor e o 
tesouro da santa fé, mas com toda a multidão dos Anjos e dos Santos 
glorifiquem a vossa imensa Misericórdia, por toda a eternidade. Amen. 
 

Quarto dia  

Hoje traze-Me os pagãos e aqueles que ainda não Me conhecem e nos quais pensei na 

minha amarga Paixão. O seu futuro zelo consolou o meu Coração. Mergulha-os no 

mar da minha Misericórdia.  

Misericordiosíssimo Jesus, que sois a luz de todo o mundo, aceitai na 
mansão do vosso compassivo Coração as almas dos pagãos que ainda 
não Vos conhecem. Que os raios da vossa graça os iluminem para que 
também eles, juntamente conosco, glorifiquem as maravilhas da vossa 
Misericórdia e não os deixeis sair da mansão do vosso compassivo 
Coração.  
Eterno Pai, olhai com Misericórdia para as almas dos pagãos e daqueles 
que ainda não Vos conhecem e que estão encerrados no Coração 
compassivo de Jesus. Atraí-as à luz do Evangelho. Essas almas não 
sabem que grande felicidade é amar-Vos. Fazei com que também elas 
glorifiquem a riqueza da vossa Misericórdia, por toda a eternidade. Amen. 
 

Quinto dia 

Hoje traze-Me as almas dos Cristãos separados da Unidade da Igreja e mergulha-as no 

mar da minha Misericórdia. Na minha amarga Paixão dilaceravam o meu Corpo e o 

meu Coração, isto é, a minha Igreja. Quando voltam à unidade da Igreja, cicatrizam-

se as minhas Chagas e dessa maneira eles aliviam a minha Paixão.  

Misericordiosíssimo Jesus que sois a própria Bondade, Vós não negais a 
luz àqueles que Vos pedem, aceitai na mansão do vosso compassivo 
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Coração as almas dos nossos irmãos separados, e atraí-os pela vossa luz 
à unidade da Igreja e não os deixeis sair da mansão do vosso compassivo 
Coração, mas fazei com que também eles glorifiquem a riqueza da vossa 
Misericórdia.  
Eterno Pai, olhai com Misericórdia para as almas dos nossos irmãos 
separados que esbanjaram os vossos bens e abusaram das vossas 
graças, permanecendo teimosamente nos seus erros. Não olheis para os 
seus erros, mas para o amor do vosso Filho e para a sua amarga Paixão, 
que suportou por eles, pois também eles estão encerrados no Coração 
compassivo de Jesus. Fazei com que também eles glorifiquem a vossa 
Misericórdia por toda a eternidade. Amen. 
 

Sexto dia 

Hoje traze-Me as almas mansas, assim como as almas das criancinhas, e mergulha-as 

na minha Misericórdia. Estas almas são as mais semelhantes ao meu Coração. Elas 

reconfortaram-Me na minha amarga Paixão da minha agonia. Eu as vi quais anjos 

terrestres que futuramente iriam velar junto aos meus altares. Sobre elas derramo 

torrentes de graças. Só a alma humilde é capaz de aceitar a minha graça; às almas 

humildes favoreço com a minha confiança.  

Misericordiosíssimo Jesus, que dissestes: "Aprendei de Mim que sou 
manso e humilde de coração", aceitai na mansão do vosso compassivo 
Coração as almas mansas e humildes e as almas das criancinhas. Estas 
almas encantam o Céu todo e são a especial predilecção do Pai Celestial, 
são como um ramalhete diante do trono de Deus, com cujo perfume o 
próprio Deus se deleita. Estas almas têm a mansão permanente no 
Coração compassivo de Jesus e cantam sem cessar um hino de amor e 
misericórdia pelos séculos.  
Eterno Pai, olhai com Misericórdia para as almas mansas e humildes e 
para as almas das criancinhas, que estão encerradas na mansão 
compassiva do Coração de Jesus. Estas almas são as mais semelhantes a 
vosso Filho; o perfume destas almas eleva-se da Terra e alcança o vosso 
trono. Pai de Misericórdia e de toda bondade, suplico-Vos pelo amor e 
predilecção que tendes para com estas almas, abençoai o mundo todo, 
para que todas as almas cantem juntamente a glória à vossa Misericórdia, 
por toda a eternidade. Amen. 
 

Sétimo dia 

Hoje traze-Me as almas que veneram e glorificam de maneira especial a minha 

Misericórdia e mergulha-as na minha Misericórdia. Estas almas foram as que mais 

sofreram por causa da minha Paixão e penetraram mais profundamente no meu 

espírito. Elas são a imagem viva do meu Coração compassivo. Estas almas brilharão 

com especial fulgor na vida futura. Nenhuma delas irá ao fogo do Inferno; defenderei 

cada uma delas de maneira especial na hora da morte.  
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Misericordiosíssimo Jesus, cujo Coração é o próprio amor, aceitai na 
mansão do vosso compassivo Coração as almas que honram a glorificam 
de maneira especial a grandeza da vossa Misericórdia. Estas almas 
tornadas poderosas pela força do próprio Deus, avançam entre penas e 
adversidades, confiando na vossa Misericórdia. Estas almas estão unidas 
com Jesus e carregam sobre os seus ombros a humanidade toda. Elas não 
serão julgadas severamente, mas a vossa Misericórdia as envolverá no 
momento da morte.  
Eterno Pai, olhai com Misericórdia para as almas que glorificam e honram 
o vosso maior atributo, isto é, a vossa inescrutável Misericórdia; elas estão 
encerradas no Coração compassivo de Jesus. Estas almas são o 
Evangelho vivo e as suas mãos estão cheias de obras de misericórdia; 
suas almas repletas de alegria cantam um hino de misericórdia ao 
Altíssimo. Suplico-Vos, ó Deus, mostrai-lhes a vossa Misericórdia segundo 
a esperança e confiança que em Vós colocaram. Que se cumpra nelas a 
promessa de Jesus, que disse: "As almas que veneram a minha insondável 
Misericórdia, Eu mesmo as defenderei durante a vida, especialmente na 
hora da morte, como minha glória." Amen. 
 

Oitavo dia 

Hoje traze-Me as almas que se encontram na prisão do Purgatório e mergulha-as no 

abismo da minha Misericórdia; que as torentes do meu Sangue refresquem o seu 

ardor. Todas estas almas são muito amadas por Mim, pagam as dívidas à minha 

Justiça. Está em teu alcance trazer-lhes alívio. Tira do tesouro da minha Igreja todas 

as indulgências e oferece-as por elas. Oh, se conhecesses o seu tormento, 

incessantemente oferecerias por elas a esmolas do espírito e pagarias as suas dívidas à 

minha Justiça.  

Misericordiosíssimo Jesus, que dissestes que quereis misericórdia, eis 
que estou trazendo à mansão do vosso compassivo Coração as almas do 
Purgatório, almas que Vos são muito queridas e que no entanto devem dar 
reparação à vossa Justiça; que as torrentes de Sangue e Água que 
brotaram do vosso Coração apaguem as chamas do fogo do Purgatório, 
para que também ali seja glorificado o poder da vossa Misericórdia.  
Eterno Pai, olhai com Misericórdia para as almas que sofrem no Purgatório 
e que estão encerradas no Coração compassivo de Jesus. Suplico-Vos 
que, pela dolorosa Paixão de Jesus, vosso Filho, e por toda a amargura de 
que estava inundada a sua Alma santíssima, mostreis vossa Misericórdia 
às almas que se encontram sob o olhar da vossa Justiça; não olheis para 
elas de outra forma senão através das Chagas de Jesus, vosso Filho muito 
amado, porque nós cremos que a vossa bondade e Misericórdia são 
incomensuráveis. Amen. 

Nono dia 
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Hoje traze-Me as almas tíbias e mergulha-as no abismo da minha Misericórdia. Estas 

almas ferem mais dolorosamente o meu Coração. Foi da alma tíbia que a minha Alma 

sentiu repugnância no Horto. Elas levaram-Me a dizer: Pai afasta de Mim este cálice, 

se assim for a vossa vontade. Para elas, a última tábua de salvação é recorrer a minha 

Misericórdia.  

Ó compassivo Jesus, que sois a própria Compaixão, trago à mansão do 
vosso compassivo Coração as almas tíbias; que se aqueçam no fogo do 
vosso amor puro estas almas geladas, que, semelhantes a cadáveres, Vos 
enchem de tanta repugnância. Ó Jesus, muito compassivo, usai a 
omnipotência da vossa Misericórdia e atraí-as até ao fogo do vosso amor e 
concedei-lhes o amor santo, porque Vós tudo podeis.  
Eterno Pai, olhai com Misericórdia para as almas tíbias e que estão 
encerradas no Coração compassivo de Jesus. Pai de Misericórdia, suplico-
Vos pela amargura da Paixão do vosso Filho e por sua agonia de três 
horas na Cruz, permiti que também elas glorifiquem o abismo da vossa 
Misericórdia... Amen.  

 

 

(●) Indulgências ▲  

A Indulgência é o Perdão extra-sacramental da Pena Temporal a cumprir pelos 
pecados cometidos e confessados. 

Aprofundemos este assunto. 

O pecado tem duas consequências: a Culpa e a Pena Temporal.  

Culpa 

- A Culpa é a origem intencional do homem, que por sua livre vontade provoca um 
acto, um pensamento, uma palavra, uma omissão, uma falta a qualquer dos Mandamentos de 
Deus ou da Igreja. Se existe do pecador um firme arrependimento e propósito de não voltar a 
repetir o pecado, a Culpa é perdoada e desaparece por completo através do Sacramento da 
Confissão. 

Pena Temporal 

- A Pena Temporal é o tempo necessário para anular os efeitos ou consequências do 
Pecado. Para além da Culpa perdoada, persiste a Pena Temporal a ser cumprida pelo 
pecador, ou no Purgatório, ou em vida na Terra através da Penitência, isto é, cumprindo uma 
Pena Temporal. 
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Jesus e Pedro 

Portanto, quando pecamos, temos de acorrer ao Sacramento da Confissão, de coração 
contrito, firmemente dispostos a não prevaricar, e confessar o nosso pecado ao Sacerdote, 
Ministro de Deus, que pelo poder por Ele conferido na Última Ceia aos Seus Apóstolos, 
podem perdoar os Pecados cometidos. Mas persiste a Pena Temporal, que para anulá-la, o 
Sacerdote sempre dá uma Penitência a cumprir, que normalmente são algumas Orações. 

Esta Pena Temporal é fundamental que seja bem compreendida, pois é determinante 
na nossa existência após a vida terrena. Por isso, recorro ao seguinte exemplo para melhor a 
ilustrar. Vou a casa de um amigo jantar e zangado, derramo propositadamente um copo de 
vinho tinto em cima da toalha branca da mesa. Passado um pouco, arrependido, peço perdão 
ao dono da casa, e vendo que estou mesmo arrependido, me perdoa. À saída de casa, 
quando me despeço, o dono da casa diz-me cheio de razão: “Já fizemos as pazes, mas se 
não te importas, vais ali à lavandaria esfregar a toalha de mesa até sair completamente a 
nódoa do vinho que entornaste”. Parece-me o mais justo possível. Certo? Assim será também 
com as Penas a cumprir pelos nossos pecados, mesmo a sua Culpa já tendo sido perdoada. 

Somos levados a concluir, que se o processo for o acima descrito, se morrermos 
depois de uma Confissão e de uma Comunhão, vamos direitinhos para o Céu. Pois se a 
nossa Culpa foi perdoada e a Pena Temporal apagada pela Penitência que o Sacerdote nos 
deu, estamos limpinhos e vamos direitos para o Céu. Certo ou errado? ERRADO! Todos 
temos de passar pelo Purgatório. Porquê? 

A resposta é simples, e basta meditarmos um pouco sobre a realidade das nossas 
vidas, para vermos que ela é bem mais complexa e com contornos menos bem definidos. 
Para além dos Pecados confessados e das Penitências cumpridas, existe uma multidão de 
outras pequenas ou grandes faltas que nunca confessámos, por deficientes exames de 
consciência, por termos também uma consciência mal formada, por vergonhas de confissão, 
por complacência com as nossas fraquezas, por rebeldia na aceitação dos Mandamentos de 
Deus, da Igreja, e das Leis civis. Para além destas faltas, existem também os pecados para 
os quais não tivemos o arrependimento perfeito, e, ou, uma penitência mal cumprida. Há 
também os pecados que foram cometidos contra terceiros, e lhes fizeram mal, e não lhes 
pedimos perdão, pensando que confessá-los ao Sacerdote era o suficiente. E por aí afora… 
Tudo um cem número de Penas suspensas até o nosso Juízo Particular, momento em que à 
Luz da Glória Divina as veremos claras como cristal, e que, horrorizados com a nossa miséria, 
seremos os primeiros a querermos cumprir Pena para as lavarmos por completo. 

À Luz da Justiça Divina, todas estas Penas Temporais acumuladas ao longo de uma 
vida inteira, formam um Pena Global gigante, que por não ter sido penitenciada em vida, se 
torna muito maior no Purgatório.  
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Para tentarmos avaliar o tempo de Purgatório necessário para cumprir Pena, vamos 
olhar para o seguinte exemplo. Não nos esqueçamos de que o maior dos pecados é a falta de 
Amor a Deus. Se todos os nossos pecados fossem um só - o afastamento de Deus, e 
supondo que vivíamos afastados de Deus, de costas voltadas para Deus, durante 70 anos, 
então por uma justiça equitativa, uma pena consensual, seria de termos de cumprir uma Pena 
no Purgatório de 70 anos. E isto é uma dura realidade. A maioria dos homens vive sem amar 
minimamente a Deus. As Penas a cumprir no Purgatório são, pois, muito grandes. E a maioria 
de nós, para além da falta de Amor a Deus, vai desta Vida para o Juízo Particular carregado 
de muitas outras Penas a cumprir por muitos outros pecados, uns confessados e muitos não 
confessados… 

Daqui decorre a necessidade de fazermos apelo à Misericórdia de Deus através do 
recurso às Indulgências. 

Para aprofundar este assunto, pode ler-se o que diz a Igreja católica no seguinte 
documento do Vaticano: 

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_constitutions/documents/hf_p-
vi_apc_01011967_indulgentiarum-doctrina_po.html 

 

 
Bênção Papal Urbi et Orbi 

 

A Indulgência pode ser Plenária ou Parcial.  

A Indulgência Plenária ◄ 

A Indulgência Plenária pode ser praticada em nosso favor ou dos fiéis defuntos no 
Purgatório. Não dá para pessoas vivas. Para alcançar uma Indulgência Plenária é 
extremamente difícil, mas há que nos esforçarmos por alcançá-las. 

A Indulgência Plenária só pode ser alcançada uma vez por dia e exige os 5 
seguintes requisitos constantes no Manual das Indulgências: 

1) - Praticar uma obra enriquecida de indulgência. 

2) - Confissão sacramental,  

3) - Comunhão eucarística,  

4) - Oração nas intenções do Sumo Pontífice. 

5) - Total desapego ao pecado, qualquer que seja, mesmo venial. 

Só se pode obter uma Indulgência Plenária por dia. Uma Confissão Sacramental dá 
para diversas Indulgências, iguais ao número de Comunhões e das Orações pelo Papa, 

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_constitutions/documents/hf_p-vi_apc_01011967_indulgentiarum-doctrina_po.html
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_constitutions/documents/hf_p-vi_apc_01011967_indulgentiarum-doctrina_po.html
MANUAL_DAS_INDULGENCIAS_normas_e_concessoes.pdf
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desde de que se permaneça em estado de Graça. Se não houver um total desapego ao 
pecado, a Indulgência passa a Parcial. 

Uma forma eficaz de praticar um obra enriquecida de Indulgência Plenária, é: 

- Adoração ao Santíssimo Sacramento, ao menos por 30 minutos  

- Leitura espiritual da S. Escritura, ao menos por 30 minutos 

- Via Sacra 

- Terço numa igreja ou em família ou em comunidade religiosa ou em piedosa 

associação. 

- Visita a uma Igreja Indulgenciada. 

- Oração pelos fiéis defuntos num cemitério. 

- Etc.. ◄ 

Ver no Manual das Indulgências, Pág. 9, Nº 23 

 

A Indulgência Parcial 

A Indulgência Parcial está dependente da obra praticada e das regras estabelecidas 
pela Igreja católica. 

A Indulgência Parcial pode ser praticada em nosso favor ou dos fiéis defuntos no 
Purgatório. 

 

Pode fazer aqui o download e ler o Manual de Indulgências. 

 

 
Manual das Indulgências 

Pode-se encontrar mais informação em muitos sites Católicos, e nomeadamente na 
Wikipédia. 

É fundamental ganharmos consciência da importância vital de ganharmos muitas 
Indulgências, para nós e para as almas que se encontram no Purgatório. 

 

 

(●) Intenções da Oração ▲  

MANUAL_DAS_INDULGENCIAS_normas_e_concessoes.pdf
MANUAL_DAS_INDULGENCIAS_normas_e_concessoes.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/Indulgência
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Só Deus sabe, e melhor do que ninguém, o que é mais importante para a humanidade 
e para cada um de nós. 

Todas as intenções de Deus, Ele as colocou no Imaculado Coração de Maria, Sua 
Esposa, Mãe e Rainha do Universo.  

Muitas vezes rezamos, por intenções erradas, porque não sabemos pedir o que é 
melhor e mais conveniente para nós, para a nossa vida e para a nossa Salvação. Por isso, 
muitas vezes pedimos errado. E por isso, todas as nossas Orações devem ser por uma 
primeira e especial intenção - Pelas Intenções do Imaculado Coração de Maria, pois é lá 
que residem as mais importantes Intenções pela a humanidade, o nosso país, nossa família, 
por cada um de nós, bem como pelas almas do Purgatório.  

Rezando pelas Intenções do Imaculado Coração de Maria, rezaremos sempre 
bem e pelas melhores e mais importantes de todas as Intenções. 

Mas Deus não se importa que juntemos as nossas Intenções pessoais. Olha-as com 
carinho, e se forem para o bem das nossas almas, certamente no-las atenderá. 

Se moldarmos o nosso coração no Imaculado Coração de Maria, atingiremos a maior 
perfeição possível para a nossa condição humana, tal como nos ensinou São Luis Grignon de 
Monfort no seu Tratado. 

 

 
Download do Livro na Imagem 

 

Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem 

A Maior Glória de Jesus Cristo 
222. Por esta prática, fielmente observada, darás mais glória a Jesus Cristo em um só 

mês, do que por qualquer outra, embora mais difícil, em muitos anos. Eis aqui as razões do 
que afirmo: 

1º. Porque fazendo as tuas acções pela Santíssima Virgem Maria, como esta prática 
ensina, renuncias às tuas próprias intenções e operações, embora boas e conhecidas, para, 
por assim dizer, te perderes nas intenções e operações da Santíssima Virgem Maria, muito 
embora te sejam desconhecidas. 

Deste modo entras na participação da sublimidade das suas intenções. A pureza 
destas foi tanta que Ela glorificou mais Deus pela mínima das suas obras (por exemplo: fiar 
na sua roca ou dar alguns pontos de costura com agulha), do que São Lourenço pelo cruel 
martírio que sofreu na grelha, e mesmo do que todos os santos pelas suas mais heróicas 
acções. E assim, durante a sua permanência na Terra, Maria adquiriu uma plenitude indizível 

TratadoDaVerdadeiraDevocao.pdf
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de graças e méritos. Seria mais fácil contar as estrelas do Céu, as gotas de água do mar e os 
grãos de areia das praias do que os Seus méritos e graças. Ela deu mais glória a Deus do 
que todos os anjos e santos lhe deram ou jamais darão. Oh! Que prodígio sois, Maria! Só Vós 
podeis realizar os prodígios de graça nas almas que querem docilmente abismar-se em Vós. 

223. 2º. Porque esta prática faz com que uma alma considere tudo aquilo que pensa ou 
faz por si mesma como sendo um nada. Apoia-se e compraz-se apenas nas disposições de 
Maria, para se aproximar de Jesus e até para lhe falar. Assim mostra muito mais humildade 
do que as almas que agem por si mesmas e se apoiam e deleitam, imperceptivelmente, nas 
suas próprias disposições. 

 

 

(●) Exame de Consciência ▲  

Um Exame de Consciência tem de preceder sempre a Confissão. É também importante 
fazê-lo todos os dias antes de adormecermos se nos quisermos santificar. 

O Exame de Consciência só será bem feito em recolhimento espiritual, pedindo 
discernimento ao Espírito Santo e ajuda ao nosso Anjo da Guarda. 

Com esta prática assídua alcançaremos o aperfeiçoamento das nossas atitudes, 
acções e desejos, moldando o nosso querer à Vontade de Deus. 

O Exame de Consciência deve fazer parte do nosso Plano Diário de Oração. 

Para melhor examinarmos a nossa vida, devemo-lo fazer na sua adequação aos 
Mandamentos da Lei de Deus e da Igreja. 

Guia para um Exame de Consciência (para adultos):   
https://www.santidade.net/folhetos/Exame_adultos.pdf  

 

 

 
Luz Divina para o Exame de Consciência 

Download na Imagem 

As leituras dos Textos Sagrados da Bíblia e da Vida de Jesus, da Virgem Maria e dos 
Santos, são preciosa ajuda para o aperfeiçoamento da nossa vida quotidiana. 

A melhor das leituras para um aperfeiçoamento espiritual, segundo o meu parecer, é a 
Obra: 

Título:  Mística Cidade de Deus - A Vida da Virgem Maria 

Autora: Sor Maria de Jesus de Agreda 

https://www.santidade.net/folhetos/Exame_adultos.pdf
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Para Download e Encomenda da versão Brasileira e Espanhola: Página de 
Download e Encomendas 

Para Encomendar a Obra em Brasileiro: 
http://www.mariamaedaigreja.net/livros.html 

 

http://maeuniversalaveluminosa.blogspot.pt/p/a-vida-de-nossa-senhora.html
http://maeuniversalaveluminosa.blogspot.pt/p/a-vida-de-nossa-senhora.html
http://www.mariamaedaigreja.net/livros.html
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● Principais Devoções ● ▲ 

 

(●) Devoção dos 5 Primeiros Sábados ▲  

Atrever-me-ia a dizer que a Devoção dos Cinco Primeiros Sábados do mês é a mais 
importante de todas as Devoções. 

O que é 

Esta Devoção consta de fazer a Comunhão Reparadora, durante 5 primeiros 
Sábados do mês, consecutivos, com a Intenção de Reparar as 5 ofensas e blasfémias 
cometidas contra o Imaculado Coração de Maria.  

As condições para ganhar os privilégios deste Devoção são as seguintes: 

1ª) Confissão com a Intenção Reparadora.  

Para cada Primeiro Sábado é precisa uma confissão com a Intenção Reparadora. 
Pode fazer-se em qualquer dia, antes ou depois do Primeiro Sábado, contanto que se receba 
a Comunhão em estado de graça. 

A irmã Lúcia perguntou: – “Meu Jesus, as (pessoas) que se esquecerem de 
formar essa intenção (reparadora)”? 

Jesus respondeu: – “Podem formá-la na confissão seguinte, aproveitando a 
primeira ocasião que tiverem para se confessar”. 

2ª) Comunhão Reparadora. Tem de ser feita no Primeiro Sábado. 

3ª) Oração do Terço do Rosário. Tem de ser feita no Primeiro Sábado. 

4ª) Meditação de 15 minutos sobre os Mistérios do Rosário. Tem de ser feita no 

Primeiro Sábado. 

A meditação de 15 minutos, pode ser de um só mistério, de vários ou de todos. 
Também vale uma meditação ou explicação de 3 minutos antes de cada um dos 5 mistérios 
do Terço que se está a rezar. 

 

O seu objectivo 

O Objectivo desta Devoção, tal como explicado por Jesus à irmã Lúcia, é o de 
Desagravar o Imaculado Coração de Maria, que é duramente ofendido através de cinco 
ofensas e blasfémias: 

1ª) As blasfémias contra a Imaculada Conceição. 

2ª) Contra a sua Virgindade. 

3ª) Contra a Maternidade Divina, recusando ao mesmo tempo recebê-la como Mãe 

dos homens. 

4ª) Os que procuram infundir nos corações das crianças a indiferença, o desprezo e 

até o ódio contra esta Imaculada Mãe. 

5ª) Os que A ultrajem directamente nas Suas sagradas imagens. 
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Quando foi pedida 

O pedido inicial desta Devoção foi feito por Nossa Senhora na 3ª Aparição de Fátima 
a 13 de Julho de 1917, integrada no texto do Segundo Segredo de Fátima. 

2º SEGREDO DE FÁTIMA - Dado a 13 de Julho de 1917 

… 
1 Para a impedir 2 virei pedir a consagração da Rússia a meu Imaculado Coração 

3 

e a comunhão reparadora nos primeiros Sábados.  

… 

O pedido reforçado desta Devoção foi feito por Nossa Senhora a 10 de Dezembro de 
1925, em Pontevedra, Espanha, no convento onde a irmã Lúcia se encontrava a viver. 

Nossa Senhora disse então: 

“Olha, minha filha, o meu coração cercado de espinhos que os homens ingratos 
a todos os momentos me cravam com blasfémias e ingratidões. Tu, ao menos, procura 
consolar-me e diz que prometo assistir na hora da morte, com todas as graças 
necessárias para a salvação, a todos os que, no Primeiro Sábado de cinco meses 
seguidos, se confessarem, receberem a Sagrada Comunhão, rezarem um terço e me 
fizerem companhia durante quinze minutos, meditando nos 15 mistérios do Rosário 
com o fim de me desagravar”. 

Nossa Senhora mostrou o Seu Coração rodeado de espinhos, que significam os 
nossos pecados. Pediu que fizéssemos actos de desagravo para Lhos tirar, com a 
devoção reparadora dos cinco Primeiros Sábados. Em recompensa, promete-nos "Todas 
as Graças necessárias para a Salvação”. 

 

 
Coração Imaculado de Maria 

rodeado de espinhos 

 

Jesus nos dois anos seguintes, 15 de Fevereiro de 1926 e 17 de Dezembro de 1927, 
também em Pontevedra, insiste com a irmã Lúcia para que se propague esta Devoção. Lúcia 
escreveu:  

“Da prática da devoção dos Primeiros Sábados, unida à consagração ao 
Imaculado Coração de Maria, depende a guerra ou a Paz do mundo”. 
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Para ler mais sobre a relação da Devoção dos Primeiros Sábados e a Consagração ao 
Imaculado Coração de Maria pode ler a seguinte página da Amen, sobre a Consagração da 
Rússia: 

http://www.amen-etm.org/ConsagracaodaRussia.htm#Pedido 

Também foi expressa a relação da Devoção dos Primeiros Sábados e a Consagração 
ao Imaculado Coração de Maria, na Mensagem de Nossa Senhora a MSGR. 

Revelação de Jesus a MSGR em 5 de Março de 2011 - Maria, Mãe da Igreja 

“Mas a grande obra ainda está por fazer, deixada para o último minuto, falemos 
assim, a obra de que Eu falei em Fátima e que Eu mais tarde mandei fazer - A 
Consagração da Rússia ao Meu Imaculado Coração e a Devoção aos 5 Primeiros 
Sábados. Estas duas estão ligadas, o trabalho conjunto do Papa e o dos fiéis. Não 
perguntem porque é que o Papa se atrasa. Isso está nas Minhas mãos. O Meu desejo é 
que os fiéis não se atrasem. Ninguém os retém. Eles devem começar a praticar os 
Cinco Primeiros Sábados imediatamente. O Poder formar-se-á e arrastará o Papa 
consigo, e juntos, a cabeça e os membros, estarão prontos e de pleno coração para 
Consagrar a Rússia ao Meu Imaculado Coração.  

 

(●) Ler mais Revelações de MSGR divulgadas pelo padre John Esseff ►

Para ler mais sobre os a Devoção dos Primeiros Sábados, pode ler no seguinte endereço do 
Santuário de Fátima: 

http://www.fatima.pt/portal/index.php?id=2415 

 

 

(●) Devoção das 9 Primeiras Sextas Feiras ▲  

Esta Devoção data do século XVII e nasce com as Revelações de Jesus feitas a Santa 
Margarida Maria Alacoque sobre o Seu Sagrado Coração. Esta Devoção já mereceu a 
aprovação de diversos Papas, nomeadamente a Carta Encíclica Do Papa Pio XII “Haurietis 
Aquas” sobre o Culto do Sagrado Coração de Jesus. 

 
Aparição de Jesus a Santa Margarida de Alacoque 

 

http://www.amen-etm.org/ConsagracaodaRussia.htm#Pedido
http://www.amen-etm.org/RevelacoesdeMSGR.htm
http://www.fatima.pt/portal/index.php?id=2415
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Nas Aparições e Revelações de Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque, no convento 
de Paray-le-Monial da Ordem da Visitação, em 1675, prometeu para quem comungasse nas 
primeiras sextas-feiras de nove meses consecutivos, as seguintes Graças: 

1ª) A minha Bênção permanecerá sobre as casas em que se achar exposta e venerada a 
imagem de meu Sagrado Coração. 

2ª) Eu darei aos devotos do meu Coração todas as Graças necessárias a seu estado. 

3ª) Estabelecerei e conservarei a paz em suas famílias. 

4ª) Eu os consolarei em todas as suas aflições. 

5ª) Serei seu refúgio seguro na vida, e principalmente na hora da morte. 

6ª) Lançarei Bênçãos abundantes sobre todos os seus trabalhos e empreendimentos. 

7ª) Os pecadores encontrarão em meu Coração fonte inesgotável de Misericórdias. 

8ª) As almas tíbias se tornarão fervorosas pela prática dessa Devoção. 

9ª) As almas fervorosas subirão em pouco tempo a uma alta perfeição. 

10ª) Darei aos sacerdotes que praticarem especialmente essa devoção o poder de tocar 
os corações mais empedernidos. 

11ª) As pessoas que propagarem esta devoção terão os seus nomes inscritos para 
sempre no meu Coração. 

12ª) A todos os que comungarem nas primeiras sextas-feiras de nove meses 
consecutivos, darei a graça da perseverança final e da salvação eterna.     

Jesus explicou à Irmã Lúcia, em 1936, que queria que a Devoções ao Imaculado 
Coração de Maria e ao Seu Sagrado Coração andassem juntas, tal como escrito em carta de 
18 de Maio da Irmã Lúcia ao seu director espiritual: 

(Lúcia) “Intimamente, tenho falado a Nosso Senhor do assunto; e há pouco 
perguntava-Lhe porque não convertia a Rússia sem que Sua Santidade fizesse essa 
consagração. 

(Jesus) “Porque quero que toda a Minha Igreja reconheça essa consagração 
como um triunfo do Coração Imaculado de Maria, para depois estender o Seu culto e 
pôr, ao lado da devoção do Meu Divino Coração, a devoção deste Imaculado Coração.” 

(Lúcia) “Mas, meu Deus, o Santo Padre não me há-de crer, se Vós mesmo o não 
moveis com uma inspiração especial.” 

(Jesus) “O Santo Padre! Ora muito pelo Santo Padre. Ele há-de fazê-la, mas será 
tarde! No entanto, o Imaculado Coração de Maria há-de salvar a Rússia. Está-Lhe 
confiada.”  
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Os Dois Corações Unidos 

Jesus também revelou o Seu Sagrado Coração a Alexandrina de Balasar, tal como ela 
deixou escrito nos Sentimentos da Alma de 1 de Outubro de 1958: 

(Jesus) “Minha filha, à semelhança de Santa Margarida Maria, eu quero que 
incendeies no mundo este amor tão apagado nos corações dos homens. Incendeia-o, 
incendeia-o. Eu quero dar, Eu quero dar o Meu amor aos Homens. Eu quero ser por eles 
amado. Eles não Mo aceitam e não Me amam. Por ti quero que este amor seja 
incendiado em toda a humanidade, assim como por ti foi consagrado o mundo à Minha 
Bendita Mãe. Faz, esposa querida, que se espalhe no mundo todo o amor dos Nossos 
Corações.” 

(Alexandrina) “Como, Jesus? Como trabalhar dessa forma?! Se ele não é aceite por 
Vós, como hão-de os Homens recebê-lo por mim?” 

(Jesus) “Com a tua dor, com a tua dor, Minha filha! Só com ela as almas ficam 
agarradas às fibras da alma e depois se vão deixar os corações incendiar no Meu 
amor.” 

Deixa que estes raios das Minhas chagas Divinas vão penetrar nas tuas chagas 
escondidas, nas tuas chagas místicas”. 

 

 

(●) Cenáculo Mariano ▲  

 O Cenáculo foi a casa no Monte Sião, extra-muros de Jerusalém, onde se deu a 
Última Ceia e a Descida do Espírito Santo, local onde os Apóstolos se reuniam em torno da 
Virgem Maria para rezarem. 

Hoje em dia usa-se o termo de Cenáculo para nos referirmos a um encontro de 
Oração em que se reza o Rosário e contempla os seus Mistérios. 

Quem deu um grande impulso à realização de Cenáculos de Oração do Santo Rosário, 
foi a própria Virgem Maria nas Suas Mensagens ao Padre Gobbi, o criador, em conjunto 
com o sacerdote Dom Luigi Bianchi, do Movimento Sacerdotal Mariano. 
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Os Cenáculos começaram-se a realizar a partir de 1974, não só no seio do Movimento 
Sacerdotal Mariano, mas também no do Movimento Leigo Mariano que a ele se agregou. 
Estes Movimentos, segundo palavras da própria Virgem Maria, são Movimentos Seus. 

Nossa Senhora, através dos Cenáculos de oração e de fraternidade, faz com que seus 
filhos se conheçam, se ajudem, se amem como irmãos e se tornem força de coesão dentro da 
Igreja.  

Estes Cenáculos, que são a estrutura do Movimento Sacerdotal Mariano, são de 3 três 
tipos: 

Cenáculos Regionais, Diocesanos e Familiares. 

Os objectivos dos Cenáculos são: 

- Para rezar com Maria  

- Para viver a consagração  

- Para viver a fraternidade  

A Obra magnífica do Padre Steffano Gobbi, em que ele escreveu todas as Mensagens 
que Nossa Senhora lhe deu através de locuções interiores, intitula-se “Aos Sacerdotes, 
filhos predilectos de Nossa Senhora”. 

O Padre Gobbi, nas suas infindas viagens através de todo o mundo, foi juntando em 
torno da Virgem Maria o Único e vitorioso Movimento Sacerdotal Mariano, ao qual aderiram 
milhares de sacerdotes e centenas de Bispos e Cardeais. O próprio Papa João Paulo II deu o 
seu placet a estas Mensagens e a este Movimento, convidando todos os anos o Padre Gobbi 
para celebrar o seu aniversário sacerdotal na Capela privativa do Santo Padre no Vaticano. 

● Estrutura do Cenáculo Mariano 

A Estrutura dos Cenáculos Marianos foi definida pela Virgem Maria e transmitida ao 
Padre Gobbi. 

1º - Rezar: "Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do 

Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa". (Repetir 3 vezes) 

2º - Rezar: O Terço. No final, rezar 1 Pai-Nosso, 1 Avé Maria e 1 Glória ao Pai pelo 

Papa e pelas suas intenções para ganhar as indulgências 

3º - Ler: Passagem do livro de Nossa Senhora ao Padre Gobbi. 

4º - Apresentar: Catecismo - Tema escolhido e preparado cuidadosamente segundo a 

Doutrina Católica. 

5º - Partilha: Contar alguns casos que os crentes queiram dar a conhecer para exortar os 

irmãos. 

6º - Consagração ao Imaculado Coração de Maria. 

7º - Acção de Graças: "Jesus Tu és o nosso Amor; Tu és o nosso único Grande 

Amigo; Jesus nós Te amamos; Jesus nós estamos apaixonados por Ti." 

O mais antigo e persistente Cenáculo Mariano em Portugal, verdadeiro Dom de Deus, 
é o Cenáculo do Morelinho, sobre o qual pode ler no seguinte Link. 

● Dossier Morelinho ►

O Guião do Cenáculo do Morelinho, que se realiza todas as 4ªs feiras à noite, baseado 
nas indicações do Padre Gobbi é o seguinte. 

http://www.amen-etm.org/DossierMorelinho.htm
http://www.amen-etm.org/DossierMorelinho.htm
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Morelinho 

 

 GUIÃO PARA OS CENÁCULOS DO MORELINHO DAS 4ª FEIRAS  

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amen 

Pelo Sinal da Santa Cruz,  livre-nos Deus nosso Senhor,  dos nossos inimigos.  

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amen 

 Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado 

Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa". (Repetir 3 vezes) 

 Meu Deus! Eu creio, Adoro, Espero e Amo -Vos. 

Peço-Vos Perdão para os que não Crêem, não Adoram, não Esperam e não Vos 

Amam.  

 (ORAÇÕES AO SANTÍSSIMO... se estiver exposto.) 

 S. Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate; sede o nosso auxílio contra as 

maldades e ciladas do demónio. Instante e humildemente vos pedimos que Deus 

sobre ele impere, e vós, Príncipe da milícia celeste, com esse poder divino precipitai 

no inferno a satanás e aos outros espíritos malignos, que vagueiam pelo mundo para 

perdição das almas!  Amen!  

 Meu Deus, porque sois infinitamente bom eu Vos amo de todo o meu coração. 

Pesa-me de Vos ter ofendido, e com o auxílio da Vossa Divina Graça, proponho 

firmemente emendar-me e nunca mais Vos tornar a ofender. Peço e espero o perdão 

das minhas culpas pela Vossa infinita Misericórdia. Amen 

 CREIO EM DEUS PAI, todo-poderoso, Criador do céu e da terra; e em Jesus 

Cristo, seu Único Filho, nosso Senhor; que foi concebido pelo poder do Espírito 

Santo, nasceu da Virgem Maria; padeceu sob Pôncio Pilatos; foi crucificado, morto 

e sepultado; desceu aos infernos, ressuscitou ao terceiro dia; subiu aos céus, está 

sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso; de novo 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. Amen. 
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 Ó Jesus é por Vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação dos 

pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria, que vamos rezar este 

rosário. (Fátima) 

 Ó Deus, cujo filho unigénito nos mereceu, por sua vida, morte e ressurreição, a 

recompensa da salvação eterna, fazei que, meditando nos mistérios do sacratíssimo 

Rosário da Santíssima Virgem Maria, aprendamos a viver as lições que eles 

encerram para alcançarmos as graças que prometem. (Garabandal) 

 Para glória de Deus e louvor de Jesus e Maria, para santificação nossa e de todo o 

mundo, contemplaremos hoje os 15 mistérios. (Fátima) 

Referência às intenções particulares do Rosário...      

      

Avé 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 e Mãe nossa! Rogai por nós pecadores, agora e na hora 

da nossa morte. Amen! 

 JACULATÓRIAS ENTRE OS MISTÉRIOS 

 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.  - Como era no princípio, agora e 

sempre. Amen.  

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

 Oh Meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno.  

-Levai as almas todas para o Céu, principalmente as que mais precisarem da Vossa 

misericórdia e dai-nos santos sacerdotes, santos religiosos e leigos santos 

comprometidos com a Vossa Igreja. Ouvi-nos Senhor. Amen. 

 Nossa Senhora do Rosário de Fátima.  - Salvai-nos, salvai Portugal, o mundo 

inteiro e dai-nos a Paz. 

 Doce Coração Imaculado de Maria.   - Sede a nossa Salvação, protecção, luz e 

guia! 

 Sagrado Coração de Jesus que tanto nos amais.  - Fazei que eu Vos ame cada vez 

mais. 

 Graças e Louvores se dêem a todo o momento.  - Ao Santíssimo e Diviníssimo 

Sacramento. 

 Eterno Pai, ofereço o Preciosíssimo Sangue do Vosso Divino Filho Jesus, em união 

com todas as Missas que hoje são celebradas em todo o Mundo, por todas as santas 

almas do Purgatório, pelos pecadores, em todos os lugares, pelos pecadores, na 

Igreja Universal, pelos de minha casa e meus vizinhos. Amen 

 São José e Santa Terezinha.  - Rogai por nós.       St. António e St. André.  - Rogai 

por nós. 

 Pastores de Fátima, conduzi-nos ao Imaculado Coração de Jesus e Maria e rogai 

por nós.  As 3 seguintes, só nos 5ºs mistérios 

 Oh Jesus, meu grande Amor. Eu rezo por aqueles que vós amais, mas que não 

sabem amar-Vos. 

- Possam ser purificados e curados, a fim de que também eles, sejam livres de todo o 

mal. Amen.    
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 Que seja amado e adorado em todo o momento:  - “Jesus no Santíssimo 

Sacramento”.      (Pdr. Gobbi) 

 Todos os Anjos e Santos do Céu.  - Rogai por nós. 

DEPOIS DA SALVÉ, NOSSA SENHORA PROMETEU ESTAR PRESENTE DE UMA 
FORMA MUITO ESPECIAL!  GUARDAR 3 MINUTOS DE SILÊNCIO EM HONRA DA 
VIRGEM MARIA! 

 

ACTO DE CONSAGRAÇÃO AO  

IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA 
Como foi dado ao Padre Gobbi 

 
Virgem de Fátima, / Mãe de Misericórdia, / Rainha do Céu e da Terra, / Refúgio dos 

pecadores, / nós, / aderindo ao Movimento Mariano, / consagramo-nos de modo 

especialíssimo ao Vosso Coração Imaculado. / 
Com este acto de consagração pretendemos viver, / convosco e por meio de Vós, / todos os 

compromissos assumidos na nossa consagração baptismal. / 
Comprometemo-nos, igualmente, / a realizar em nós / a conversão interior tão pedida no 

Evangelho, / a qual nos liberte de todo o apego a nós mesmos / e dos compromissos fáceis 

com o mundo, / para estarmos, como Vós, / sempre e únicamente dispostos a fazer a 

Vontade do Pai. / 
Desejamos confiar-Vos, / a Vós Mãe dulcíssima e misericordiosa, / a nossa vida e vocação 

cristã, / para que de tudo disponhais para os Vossos desígnios de salvação / nesta hora 

decisiva que pesa sobre o mundo. / Comprometemo-nos a vivê-la segundo os Vossos 

desejos, / em particular no espírito de oração e de penitência, / na participação fervorosa da 

Eucaristia, / no apostolado, / na reza diária do terço / e num modo austero de vida conforme 

ao Evangelho, / o qual dê, a todos, / bom exemplo de observância da Lei de Deus / e do 

exercício das virtudes cristãs, / especialmente da pureza. / 
Prometemo-vos ainda manter-nos unidos ao Santo Padre, / à Hierarquia e aos nossos 

Sacerdotes, / de modo a opormos uma barreira / à onda de contestação do Magistério, / que 

ameaça a Igreja até aos fundamentos. / 
Sob o Vosso maternal amparo / queremos tornar-nos apóstolos da necessidade, / tão actual, 
/ de oração e amor ao Santo Padre, / para quem suplicamos a Vossa especial protecção. / 
Prometemo-Vos, por último, / levar quanto nos fôr possível, / as almas com quem entrarmos 

em contacto / a renovar a sua devoção para conVosco. / 
Conscientes de que o ateísmo fez naufragar na fé / grande número de fiéis, / que a 

dessacralização entrou no Templo Santo de Deus, / de que o mal e o pecado inundam cada 

vez mais o mundo, / levantamos confiantes os nossos olhares para Vós, / Mãe de Jesus e 

Mãe nossa, / compassiva e poderosa, / e ousamos de novo invocar e esperar de Vós / a 

salvação para todos os vossos filhos, / ó clemente, / ó piedosa, / ó doce sempre Virgem 

Maria. / 
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● Guião do Cenáculo do Morelinho em PDF para download  . 



● Nossa Senhora fala dos Cenáculos Marianos ao Padre Gobbi 

 

1º de Janeiro de 1988, Dongo (Como) 

FESTA DE MARIA SANTÍSSIMA MÃE DE DEUS 

Multiplicai os vossos Cenáculos de oração. Rezai mais. Rezai Comigo. Rezai o Santo 

Rosário.  

 

11 de Junho de 1988, Mosteiro de Bouveret, Vallese-Suiça 

FESTA DO CORAÇÃO IMACULADO DE MARIA 

... na Igreja Católica permanecerá um pequeno resto, que será fiel a Cristo, ao 

Evangelho e a toda sua Verdade. 

O pequeno resto formará um pequeno rebanho, todo ele guardado no fundo do meu 

Coração Imaculado. 

Este pequeno rebanho será formado pelos Bispos, Sacerdotes, Religiosos e Fiéis que se 

conservarão fortemente unidos ao Papa, todos recolhidos no Cenáculo do meu Coração 

Imaculado, em acto de oração incessante, de imolação perene, de oferta total para 

preparar o caminho doloroso à segunda e gloriosa vinda de meu filho Jesus. 

 

31 de Dezembro de 1993, Mikão  

ÚLTIMA NOITE DO ANO 

Grande é a minha preocupação 

Lede no silêncio os sinais do vosso tempo e associai-vos à minha grande preocupação 

por aquilo que vos espera. 

A maçonaria, com o seu diabólico poder, colocou o seu centro no próprio coração da 

Igreja, onde reside o Vigário do meu Filho Jesus, e dali difunde o seu maléfico influxo 

em toda a parte do mundo. 

Agora a Igreja será ainda traída pelos seus, será cruelmente perseguida e conduzida ao 

patíbulo. 

Participai nesta hora da minha grande preocupação e uni-vos todos à minha oração de 

intercessão e de reparação. 

Multiplicai em toda a parte os Cenáculos de oração, que Eu vos pedi, como lugares 

seguros, como refúgios nos quais vos defendeis do tremendo tufão que vos espera. 

Nos Cenáculos sentireis a minha extraordinária presença. 

Nos Cenáculos experimentareis a segurança e a paz que a vossa Mãe Celeste vos dá. 

Nos Cenáculos sereis preservados dos males e defendidos dos grandes perigos que vos 

ameaçam. 

Nos Cenáculos sereis por fim formados na confiança e numa grande esperança. 

Porque o Cenáculo é o lugar da vossa salvação que a Mãe Celeste preparou para vós, 

nestes últimos tempos nos quais a grande prova já chegou para todos. 

 

http://www.amen-etm.org/GuiaoCenaculoMorelinho.pdf
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(●) Vigília dos Últimos Sábados ▲  

A Virgem Santíssima pediu ao José Luís e ao Juan Antonio, em Outubro de 1992, a um 
grupo originário de Miami, que fizessem uma Vigília, todos os últimos Sábados de cada mês, 
diante do Santíssimo Sacramento do Altar exposto, a partir das 10 horas da noite de Sábado, 
até às 6 horas da manhã de Domingo, em reparação dos pecados cometidos em todo o 
Mundo. Pediu também que estas Vigílias se difundissem por todo o lado onde as Suas 
Mensagens fossem divulgadas. 

Guião das Vigílias dos Últimos Sábados  

 

 
 

PROGRAMA DAS VIGÍLIAS DO ÚLTIMO SÁBADO DE CADA MÊS 

  
22:00 - Início da Vigília, com a invocação do Espírito Santo, frente ao Santíssimo exposto. 
22:05 - Súplica Ardente aos Santos Anjos. 
22:15 - Coroa a S. Miguel Arcanjo. 
22:30 - Oração ao Santíssimo exposto. 
22:45 - Oração individual. 
23:30 - Oração dos mistérios Gozosos. 
0:00  - Cânticos de Louvor. 
0:05  - Primeiro Intervalo de descanso. 
  
0:25  - Oração dos mistérios Dolorosos. 
2:00  - Recitação da oração a S. Miguel Arcanjo, 70 vezes. 
2:30  - Segundo Intervalo de descanso. 
  
2:50  - Oração individual e cânticos. 
3:00  - Terço da Misericórdia. 
3:20  - Via Sacra. 
4:00  - Oração individual. 
5:00  - Terceiro Intervalo de descanso. 
  
5:20  - Oração dos mistérios Gloriosos. 

http://www.amen-etm.org/Cadern18%20-%20Vigilia%20dos%20Ultimos%20Sabados.pdf


Rezar.doc 

120 

5:55  - Preparação para a conclusão da Vigília. 
6:00  - Ângelus. 
6:05  - Conclusão da Vigília. 
  
Nota: O que está a negrito não pode mudar de hora. 

  

Virgem Santíssima: 
«Não queirais ser indiferentes ao drama que se vive nestes dias. Sois peças 

importantes com que conto, soldados que coloco em pontos estratégicos. Uma falha 

vossa, apesar de serdes pobrezinhos, pode alterar muito o tempo da vitória e pode 

fazer com que irmãos vossos percam a vida, sim, a Vida Eterna. 

Tendes poucas forças. Eu sei. Conto com esse pouco. 

Contai coMigo... Eu vos darei forças»! 

  

Virgem Santíssima disse ao Jose Luis: 
Mas que quem fizer estas Vigílias, como Ela pede, está a armazenar Graças 

imensas no Céu, para si e para as suas famílias. Estas Vigílias têm um poder 

reparador enorme, que nós nem podemos imaginar. E tudo o que pedirmos durante 

estas Vigílias, tudo, ser-nos-á concedido, desde que seja para bem das nossas almas. 

  

S. Miguel Arcanjo: 
«De hoje em diante prometo-vos a minha assistência e a dos santos anjos 

durante as vigílias; estaremos em oração convosco para que assim as vossas orações 

sejam elevadas aos Céus como o incenso do amor». 
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SÚPLICA ARDENTE AOS SANTOS ANJOS ▲ 

 

DEUS Uno e Trino, Omnipotente e Eterno! 

Antes de recorrermos aos Vossos servos, os Santos Anjos, prostramo-nos na Vossa 

presença e Vos adoramos Pai, Filho e Espírito Santo, bendito e louvado sejais por toda a 

eternidade! 

DEUS Santo, DEUS Forte, DEUS Imortal, que tudo quanto por Vós foi criado Vos 

adore, Vos ame e permaneça no Vosso serviço! 

E Vós, MARIA, Rainha de todos os Anjos, aceitai benignamente as súplicas que 

dirigimos aos Vossos servos, apresentai-as ao Altíssimo, Vós que sois a Medianeira de 

todas as graças e a Omnipotência suplicante — a fim de obtermos graça, salvação e 

auxílio. Amen. 

Poderosos Santos Anjos, que por DEUS nos fostes concedidos para nossa protecção e 

auxílio, em nome da Santíssima Trindade nós Vos suplicamos: 

- Vinde depressa, socorrei-nos! 

Nós Vos suplicamos em nome do Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo: 

- Vinde depressa, socorrei-nos! 

Nós Vos suplicamos pelo Poderosíssimo nome de JESUS: 

- Vinde depressa, socorrei-nos! 

Nós Vos suplicamos por todas as chagas de Nosso Senhor JESUS CRISTO: 

- Vinde depressa, socorrei-nos! 

Nós Vos suplicamos por todos os martírios de Nosso Senhor JESUS CRISTO: 

- Vinde depressa, socorrei-nos! 

Nós Vos suplicamos pela Palavra Santa de DEUS: 

- Vinde depressa, socorrei-nos! 

Nós Vos suplicamos pelo Coração de Nosso Senhor JESUS CRISTO: 

- Vinde depressa socorrei-nos! 

Nós Vos suplicamos em nome do Amor que Deus tem por nós, pobres: 

- Vinde depressa, socorrei-nos! 

Nós Vos suplicamos em nome da fidelidade de DEUS por nós, pobres: 

- Vinde depressa, socorrei-nos! 

Nós Vos suplicamos em nome da misericórdia de DEUS por nós, pobres: 

- Vinde depressa, socorrei-nos! 

Nós Vos suplicamos em nome de MARIA, Mãe de DEUS e Mãe Nossa: 

- Vinde depressa, socorrei-nos! 
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Nós Vos suplicamos em nome de MARIA, Rainha do Céu e da Terra: 

- Vinde depressa, socorrei-nos! 

Nós Vos suplicamos, em nome de MARIA, Vossa Rainha e Senhora: 

- Vinde depressa, socorrei-nos! 

Nós Vos suplicamos pela Vossa própria Bem-aventurança: 

- Vinde depressa, socorrei-nos! 

Nós Vos suplicamos pela Vossa, própria fidelidade: 

- Vinde depressa, socorrei-nos! 

Nós Vos suplicamos pela Vossa luta na defesa do Reino de DEUS: 

- Vinde depressa, socorrei-nos! 

Nós Vos suplicamos: 

- Protegei-nos com o vosso escudo! 

Nós Vos suplicamos: 

- Defendei-nos com a vossa espada! 

Nós Vos suplicamos: 

-Iluminai-nos com a vossa, luz! 

Nós Vos suplicamos: 

- Salvai-nos sob o manto protector de MARIA! 

Nós Vos suplicamos: 

- Guardai-nos no Coração de MARIA! 

Nós Vos suplicamos: 

- Confiai-nos às mãos de MARIA! 

Nós Vos suplicamos: 

- Mostrai-nos o caminho que conduz à Porta da Vida o Coração aberto de NOSSO 

SENHOR! 

Nós Vos suplicamos: 

- Guiai-nos com segurança à Casa do Pai Celestial! 

Todos Vós, nove coros dos Espíritos bem-aventurados: 

- Vinde depressa, socorrei-nos! 

Anjos da Vida: 

- Vinde depressa, socorrei-nos! 

Anjos do Verbo de Deus: 

- Vinde depressa, socorrei-nos! 

Anjos do Amor: 

- Vinde depressa, socorrei-nos! 

Nossos companheiros especiais e enviados por Deus: 

- Vinde depressa, socorrei-nos! 
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 Porque o Sangue Preciosíssimo de Nosso Senhor e Rei clama que venhais em auxílio 

de nós pobres: 

- Insistentemente Vos suplicamos: vinde depressa, socorrei-nos! 

Porque o Coração de Nosso Senhor e Rei clama que venhais em auxílio de nós, 

pobres: 

- Insistentemente Vos suplicamos: vinde depressa, socorrei-nos! 

Porque o Coração Imaculado de MARIA Virgem Puríssima e Vossa Rainha clama 

que venhais em auxílio de nós, pobres: 

- Insistentemente Vos suplicamos: vinde depressa, socorrei-nos! 
  

 SÃO MIGUEL ARCANJO: 

Vós, Príncipe dos exércitos celestes, Vencedor do dragão infernal, recebestes de DEUS força e 

poder para aniquilar pela humildade a soberba do príncipe das trevas. Insistentemente Vos suplicamos 

que nos alcanceis de DEUS a verdadeira humildade de coração, uma fidelidade inabalável no 

cumprimento contínuo da vontade de DEUS e uma grande fortaleza no sofrimento e na penúria. Ao 

comparecermos perante o tribunal de DEUS socorrei-nos para que não desfaleçamos! 

  

SÃO GABRIEL ARCANJO: 

Vós Anjo da Encarnação, Mensageiro fiel de DEUS, abri os nosso ouvidos para que possam captar 

até as mais suaves sugestões e apelos da graça emanados do Coração amabilíssimo de Nosso Senhor. 

Nós Vos pedimos que fiqueis sempre junto de nós para que compreendendo bem a palavra de DEUS e 

Suas inspirações saibamos obedecer-lhe cumprindo docilmente aquilo que DEUS quer de nós. Fazei que 

estejamos sempre disponíveis e vigilantes. Que o Senhor, quando vier, não nos encontre dormindo! 

  

SÃO RAFAEL ARCANJO: 

Vós que sois lança e bálsamo do Amor Divino, feri o nosso coração e depositai nele um Amor 

ardente a DEUS. Que a ferida não se apague nele para que nos faça perseverar todos os dias no caminho 

da caridade e do amor. Que tudo vençamos pelo Amor! 

  

Anjos poderosos e nossos Irmãos Santos que servis diante do Trono de DEUS, vinde em nosso 

auxílio. 

Defendei-nos de nós próprios e da nossa cobardia e tibieza, do nosso egoísmo e ambição, da nossa 

inveja e falta de confiança, da nossa avidez na busca da abundância, do bem-estar e da estima pública. 

Desatai em nós as algemas do pecado e do apego às coisas terrenas. Tirai dos nossos olhos as 

vendas que nós mesmos lhes pusemos e que nos impedem de ver as necessidades do nosso próximo e a 

miséria do nosso ambiente porque nos fechamos numa mórbida complacência de nós mesmos. 

Cravai no nosso coração o aguilhão da santa ansiedade por DEUS para que não cessemos de 

procurá-lO com ardor, contrição e amor. 

Contemplai em nós o Sangue do Senhor; derramado por nossa causa! 

Contemplai em nós as lágrimas da Vossa Rainha; choradas por nossa causa! 

Contemplai em nós a pobre, desbotada e arruinada imagem de DEUS, comparando-a com a imagem 

íntegra que DEUS no princípio, por amor, imprimiu na nossa alma. 

Auxiliai-nos na luta contra o poder das trevas que disfarçadamente nos envolve e aflige. 

Auxiliai-nos para que nenhum de nós se perca, permitindo assim que um dia nos reunamos todos, 

jubilosamente na Eterna Bem-Aventurança.  Amen. 
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Terço a S. Miguel ou Coroa Angélica ▲ 
 

 
São Miguel Arcanjo 

Modo de Rezar 
  

1° Pela intercessão de S. Miguel e do Coro Celeste dos Serafins, faça-nos o Senhor 
dignos do fogo da perfeita caridade. P. N. e 3 A. M.  

2° Pela intercessão de S. Miguel e do Coro Celeste dos Querubins, conceda-nos o 
Senhor a graça de trilharmos a estrada da perfeição crista. P. N. e 3 A. M.  

3° Pela intercessão de S. Miguel e do Coro Celeste dos Tronos, conceda-nos o Senhor o 
espírito da verdadeira humildade. P. N. e 3 A. M.  

4° Pela intercessão de S. Miguel e do Coro Celeste das Dominações, conceda-nos o 
Senhor a graça de podermos dominar os nossos sentidos. P. N. e 3 A. M.  

5° Pela intercessão de S. Miguel e do Coro Celeste das Potestades, guarde-nos o 
Senhor das traições e tentações do demónio. P. N. e 3 A. M.  

6° Pela intercessão de S. Miguel e do Coro Celeste das Virtudes conceda-nos o Senhor 
a graça de não sermos vencidos no combate perigoso das tentações. P. N. e 3 A. M.  

7° Pela intercessão de S. Miguel e do Coro Celeste dos Principados, dê-nos o Senhor o 
espírito da verdadeira e sincera obediência. P. N. e 3 A. M.  

8° Pela intercessão de S. Miguel e do Coro Celeste dos Arcanjos, conceda-nos o Senhor 
o dom da perseverança na fé e boas obras. P. N. e 3 A. M.  

9° Pela intercessão de S. Miguel e do Coro Celeste dos Anjos, conceda-nos o Senhor 
que estes espíritos bem-aventurados nos guardem sempre, e principalmente na hora da nossa 
morte. P. N. e 3 A. M. 
  
P. N. a S. Miguel  +  P. N. a S. Gabriel  +  P. N. a S. Rafael  +  P. N. ao nosso Anjo da Guarda 

  
Antífona 

Glorioso S. Miguel Arcanjo, o primeiro entre todos os Anjos, defensor das almas, vencedor do 
demónio, vós que estais junto da glória de Deus e depois de Nosso Senhor Jesus Cristo sois 
admirável protector nosso, dotado de sobre-humana excelência e fortaleza, dignai-vos 
alcançar-nos de Deus que sejamos livres de toda a espécie de mal e ajudai-nos a sermos fieis 
em cada dia no serviço do nosso Deus.  
Rogai por nós, Ó Bem-aventurado S. Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo.  
Para que sejamos dignos das promessas do mesmo Senhor. Amen.  
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Oração 

Omnipotente e sempiterno Deus que, por prodígio da Vossa bondade e misericórdia, 
elegestes para príncipe da Vossa Igreja o gloriosíssimo Arcanjo S. Miguel, com o fim da 
comum salvação das almas, nós Vos rogamos que nos façais dignos de sermos, por sua 
benéfica protecção, libertos de todos os nossos inimigos, de sorte que nenhum deles possa 
molestar-nos na hora da nossa morte, mas antes que nos seja dado que o mesmo Arcanjo 
nos conduza à presença da Vossa excelsa e divina Majestade. Pelos merecimentos de Jesus 
Cristo, nosso Senhor. Amen.  
  
Um P. N., A. M. e Glória aos Anjos da Guarda das pessoas a quem tenhamos ofendido ou 
escandalizado. 

  
Oração a S. Miguel Arcanjo 

S. Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate; sede o nosso auxílio contra as maldades e 
ciladas do demónio. Instante e humildemente vos pedimos que Deus sobre ele impere, 
e vós, Príncipe da milícia celeste, com esse poder divino precipitai no inferno a satanás e aos 
outros espíritos malignos, que vagueiam pelo mundo para perdição das almas!  Amen! 

 

Para ler mais sobre os Pedidos de Nossa Senhora ao José Luis e ao Juan Antonio, ler 
na página dedicada àquelas Aparições: 

http://www.amen-
etm.org/MensagensdaVirgemMariaaoJuanAntonioeJoseLuisM.htm#pedido 

http://www.amen-etm.org/MensagensdaVirgemMariaaoJuanAntonioeJoseLuisM.htm#pedido
http://www.amen-etm.org/MensagensdaVirgemMariaaoJuanAntonioeJoseLuisM.htm#pedido
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(●) Oração da Senhora de Todos os Povos ▲ 

 

 

Oração dada pela Senhora de Todos os Povos 
 a Ida Peerdeman 

 

Senhor Jesus Cristo, 

Filho do Pai, enviai agora à Terra 

O Vosso Espírito. Fazei que o Espírito 

Santo habite nos corações de todos 

os povos, para que sejam preservados da 

decadência, das calamidades e da guerra. 

Que a Senhora de todos os Povos, 

a Santíssima Virgem Maria, 

seja a nossa Advogada. Amen. 

 

 
 

 (●) Rosário da Armada ▲  

Nossa Senhora inicia a formação da Sua Armada, nas Aparições ao Padre Thomas a 

partir de 2009. 

Por esta Armada vitoriosa, será rezado o Rosário da Armada, todos os dias 25 

de cada mês. 

A 5 de Agosto de 2009, em Bogotá, Colômbia, foi dito: 

… 

“Esta é uma Graça muito especial que Deus Pai está dando nestes tempos para 

salvar muitas almas. Eu quero que conheçam o que eu comecei no sul da Louisiana e 

na Venezuela - é a Minha Armada. A Armada é um grupo de barcos que representam 

os grupos de oração; os grupos onde se rezem as orações da Armada receberão muitas 

Graças e Bênçãos. Cada um de vós representa um remo que faz mover o barco, o qual 

não tem muito tempo. 

… 

Eu venho para ensinar-lhes como rezar, venho para ensinar-lhes o que rezar. 

Haverá regulamentos e regras para esta Armada. Planejo formar este Armada no sul 

da Louisiana, Venezuela, Colômbia, Brasil, Gana e Nigéria; em união com a devoção 

ao Preciosíssimo Sangue do Meu Filho Jesus, já aprovada pela Igreja, que se unirão e 

formarão uma Missão para o mundo, e que trará muita paz ao mundo inteiro”. 

Senhora.htm
Senhora.htm
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O Rosário da Armada, de facto é um conjunto de Orações pedidos por Nossa Senhora 
para se combater o demónio e alcançar a Paz para o mundo. 

RESUMO 

I - Rosário da Virgem Maria (Mistérios Gozosos, Luminosos, Dolorosos 
ou Gloriosos) 

II - Oração do Oferecimento de Vida. 

III - Ladainha de Deus Pai. 

IV - Ladainha do Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo. 

V - Ladainha de Nossa Senhora. 

VI - Consagração ao Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor Jesus 
Cristo. 

VII - Rosário das Sete Dores da Santíssima Virgem. 

“Obrigado Senhor Jesus por salvardes a minha alma”. 

Para ler mais sobre a Armada podem ler a seguinte página da Amen: 

● Armada  ► 

● Guião do Rosário da Armada ► 

 

 

(●) Rezar pelo nosso País ▲  

É uma Devoção antiga, mas renovada a partir de 2013, com a Oração do Rosário em 
comunhão com o Terço das 21:30 da Capelinha das Aparições de Fátima.  

Webcam da Capelinha:  http://www.fatima.pt/portal/index.php?id=14924 

Os Portugueses rezam por Portugal, os Brasileiros pelo Brasil, etc.… 

Quando rezamos pelo nosso País, estamos pedindo a Deus que o proteja das 
calamidades naturais, das desordens sociais e políticas, das crises económicas e financeiras, 
pela erradicação da guerra, da fome, das epidemias e muito especialmente para que os 
governantes sigam as Leis de Deus. 

Todos juntos e com o mesmo espírito, teremos uma Oração mais poderosa. 

http://www.amen-etm.org/Armada.htm
http://www.amen-etm.org/Armada.htm
http://www.amen-etm.org/Armada.htm
http://www.amen-etm.org/GuiaodaArmada.htm
http://www.fatima.pt/portal/index.php?id=14924
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● Consagração ● ▲ 

 
A Consagração é uma Oração muito particular, porque feita com plena consciência, pega na 
nossa Vida e coloca-a totalmente ao dispor e ao serviço de Deus e da Virgem Maria. 

Há diversos textos divulgados dentro da Igreja católica, sendo uns mais simples ou 

elaborados, mas todos com o mesmo sentido, ou seja, de nos tornar um Com O Sagrado. 

Consagração a Nossa Senhora (Fátima) 

Oh Senhora minha, oh minha Mãe, eu me ofereço todo(a) a Vós, 

e em prova da minha devoção para convosco, 

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 propriedade vossa. 

Lembrai-Vos que Vos pertenço, terna Mãe, Senhora Nossa. 

Ah, guardai-me e defendei-me como coisa própria Vossa 

 ou 

Consagração ao Imaculado Coração de Maria (Peregrina) 

Rainha do Santo Rosário e Mãe Gentil dos homens, 

Nós nos consagramos a Vós 

E ao Vosso Imaculado Coração, 

E Vos encomendamos a nossa Comunidade, 

A nossa família, o nosso País e toda a Raça Humana. 

Aceitai a nossa Consagração Amada Mãe, 

E utilizai-nos como desejardes, 

Para cumprir o Vosso desígnio sobre a Terra. 

Oh Coração Imaculado de Maria, 

Ensinai-nos como fazer que o Coração de Jesus 

Reine e triunfe dentro e ao redor de nós, 

Como há reinado e triunfado em Vós. 

Amen. 
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Consagração Monfortina a Jesus por Maria (São Luís Grignon de Monfort) 

Ó Sabedoria eterna e encarnada, amabilíssimo e adorável Jesus, 
verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Filho único do Eterno Pai e de Maria 
sempre Virgem! 

Eu Vos adoro profundamente no seio e nos esplendores de Vosso 
Pai, durante a eternidade, e no seio virginal de Maria, Vossa digníssima 
Mãe, no tempo da Vossa Encarnação. 

Dou-Vos graças por Vos terdes aniquilado a Vós mesmo, tomando a 
forma de um escravo para libertar-me da cruel escravidão do demónio.  

Eu Vos louvo e glorifico por terdes querido submeter-Vos em tudo a 
Maria, Vossa santa Mãe, a fim de tornar-me, por Ela, Vosso fiel escravo. 

Mas eis que, ingrato e infiel como sou, não tenho cumprido as 
promessas e votos que tão solenemente Vos fiz no meu baptismo; não 
tenho cumprido os meus deveres e não mereço ser chamado Vosso filho e 
nem Vosso escravo. E como nada há em mim que não mereça a Vossa 
repulsa e a Vossa có1era, já não ouso aproximar-me, sozinho, da vossa 
santíssima e augustíssima Majestade. 

Recorro, pois, à intercessão e a misericórdia de Vossa Santa Mãe 
que me destes para Medianeira junto de Vós; é por intermédio d'Ela que 
espero obter de Vós a contrição e o perdão dos meus pecados, a aquisição 
e a conservação da Sabedoria. 

Eu Vos saúdo, pois, ó Maria Imaculada, tabernáculo vivo da 
Divindade, onde a Sabedoria eterna escondida quer ser adorada pelos 
Anjos e pelos homens. 

Eu Vos saúdo, ó Rainha do céu e da terra, a cujo império está sujeito 
tudo o que existe abaixo de Deus.  

Eu Vos saúdo, ó Refúgio seguro dos pecadores, cuja misericórdia a 
ninguém jamais faltou. Atendei aos desejos que tenho da divina Sabedoria 
e recebei, para isso, os votos e ofertas que a minha baixeza Vos 
apresenta. 

Eu, (Nome) …, pecadora infiel, renovo e ratifico hoje nas Vossas 
mãos, as promessas do meu baptismo. Renuncio para sempre a satanás, 
às suas pompas e suas obras e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, 
Sabedoria encarnada, para segui-Lo, carregando a minha cruz todos os 
dias da minha vida, e para Lhe ser mais fiel do que fui no passado. 

Escolho-Vos, hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, para 
minha Mãe e Senhora; entrego-Vos e consagro-Vos, na qualidade de 
escravo, o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores 
e até o próprio valor das minhas boas obras passadas, presentes e futuras, 
deixando-Vos pleno e total direito de dispor de mim e de tudo o que me 
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pertence, sem excepção alguma, segundo o Vosso agrado e para maior 
glória de Deus, no tempo e na eternidade. 

Recebei, ó Virgem benigna, esta pequena oferta da minha 
escravidão, em união e em honra da submissão que a Sabedoria eterna 
quis ter da Vossa maternidade; em homenagem ao poder que ambos 
tendes sobre este verme e miserável pecador, e em acção de graças pelos 
privilégios com que a Santíssima Trindade Vos favoreceu. 

Prometo que, de hoje em diante, desejo, como Vosso verdadeiro 
escravo, procurar a Vossa honra e obedecer-Vos em tudo. 

Ó Mãe admirável, apresentai-me ao Vosso querido Filho na qualidade 
de escravo eterno a fim de que, tendo-me resgatado por Vós, por Vós me 
receba.  

Ó Mãe de misericórdia, concedei-me a graça de alcançar a 
verdadeira Sabedoria de Deus e de colocar-me, por isso, no número 
daqueles que amais, ensinais, guiais, alimentais e protegeis como vossos 
filhos e escravos. 

Ó Virgem fiel, tornai-me em tudo um tão perfeito discípulo, imitador e 
escravo da Sabedoria encarnada, Jesus Cristo, Vosso Filho, que eu 
chegue, por Vossa intercessão e segundo o Vosso exemplo, à plenitude da 
Sua idade na terra e da Sua glória no Céu.  

    Amen 

● “Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem” em Pdf  

 

Consagração ao Imaculado Coração de Maria (Padre Gobbi) 

Virgem de Fátima, / Mãe de Misericórdia, / Rainha do Céu e da 
Terra, / Refúgio dos pecadores, / nós, / aderindo ao Movimento 
Mariano, / consagramo-nos de modo especialíssimo ao Vosso 
Coração Imaculado. / 

Com este acto de consagração pretendemos viver, / convosco e 
por meio de Vós, / todos os compromissos assumidos na nossa 
consagração baptismal. / 

Comprometemo-nos, igualmente, / a realizar em nós / a 
conversão interior tão pedida no Evangelho, / a qual nos liberte de 
todo o apego a nós mesmos / e dos compromissos fáceis com o 
mundo, / para estarmos, como Vós, / sempre e únicamente dispostos 
a fazer a Vontade do Pai. / 

TratadoDaVerdadeiraDevocao.pdf
TratadoDaVerdadeiraDevocao.pdf
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Desejamos confiar-Vos, / a Vós Mãe dulcíssima e misericordiosa, 
/ a nossa vida e vocação cristã, / para que de tudo disponhais para os 
Vossos desígnios de salvação / nesta hora decisiva que pesa sobre o 
mundo. / Comprometemo-nos a vivê-la segundo os Vossos desejos, / 
em particular no espírito de oração e de penitência, / na participação 
fervorosa da Eucaristia, / no apostolado, / na reza diária do terço / e 
num modo austero de vida conforme ao Evangelho, / o qual dê, a 
todos, / bom exemplo de observância da Lei de Deus / e do exercício 
das virtudes cristãs, / especialmente da pureza. / 

Prometemo-Vos ainda manter-nos unidos ao Santo Padre, / à 
Hierarquia e aos nossos Sacerdotes, / de modo a opormos uma 
barreira / à onda de contestação do Magistério, / que ameaça a Igreja 
até aos fundamentos. / 

Sob o Vosso maternal amparo / queremos tornar-nos apóstolos 
da necessidade, / tão actual, / de oração e amor ao Santo Padre, / 
para quem suplicamos a Vossa especial protecção. / 

Prometemo-Vos, por último, / levar quanto nos fôr possível, / as 
almas com quem entrarmos em contacto / a renovar a sua devoção 
para conVosco. / 

Conscientes de que o ateísmo fez naufragar na fé / grande 
número de fiéis, / que a dessacralização entrou no Templo Santo de 
Deus, / de que o mal e o pecado inundam cada vez mais o mundo, / 
levantamos confiantes os nossos olhares para Vós, / Mãe de Jesus e 
Mãe nossa, / compassiva e poderosa, / e ousamos de novo invocar e 
esperar de Vós / a salvação para todos os vossos filhos, / ó clemente, 
/ ó piedosa, / ó doce sempre Virgem Maria. / 

● Passagens Proféticas do Livro do Padre Gobbi ► 

Consagração ao Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor 
Jesus Cristo. (Armada) 

Na consciência do meu nada e da vossa grandeza, 
Misericordioso Salvador, me prostro aos Vossos Pés e vos rendo 
graças pelos inúmeros favores que me haveis concedido, a mim, 
ingrata criatura, em especial o terdes me livrado, por intermédio de 
Vosso Preciosíssimo Sangue, da maléfica tirania de satanás. 

Na presença da Virgem Maria, minha boa Mãe, do meu Anjo da 
Guarda, dos meus Santos patronos, de toda a corte celeste, me 
consagro, oh, Bondosíssimo Jesus, com sincero coração e por livre 

http://www.amen-etm.org/MensagensdaVirgemMariaaoPadreGobbi-ResumoProfetico.htm
http://www.amen-etm.org/MensagensdaVirgemMariaaoPadreGobbi-ResumoProfetico.htm
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decisão, ao Vosso Preciosíssimo Sangue, com o qual Vós livrastes o 
mundo inteiro do pecado, da morte e do inferno. 

Prometo-Vos, com o auxílio da vossa Graça e segundo as 
minhas forças, despertar e fomentar a devoção ao vosso 
preciosíssimo Sangue adorável, a fim de que seja por todos honrado e 
venerado. 

Quisera eu, por este modo, reparar as minhas infidelidades para 
com o Preciosíssimo Sangue e oferecer-vos igualmente reparação por 
tantos sacrilégios pelos homens cometidos contra o preciosíssimo 
preço da sua Redenção. 

Oxalá eu pudesse fazer desaparecer os meus pecados, as 
minhas friezas e todos os desrespeitos com que vos ofendi, oh! 
preciosíssimo Sangue! 

Vede, oh! Amantíssimo Jesus, que vos ofereço todo o amor, a 
estima e adoração que a Vossa Mãe Santíssima, os vossos Apóstolos 
fiéis e todos os santos renderam ao vosso Preciosíssimo Sangue e 
Vos rogo que queirais esquecer-Vos das minhas infidelidades e 
friezas passadas, e que perdoeis a quantos vos ofendem. 

Aspergi-me, oh! Divino Salvador, e bem assim a todos os 
homens, com o Vosso Preciosíssimo Sangue, a fim de que nós, oh! 
Amor Crucificado, desde agora e de todo o coração Vos amemos e 
dignamente honremos o preço da nossa Salvação. 

Amen. 

 

● Guião da Armada  ► 

http://www.amen-etm.org/GuiaodaArmada.htm
http://www.amen-etm.org/GuiaodaArmada.htm
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● Bênçãos ● ▲ 

 

A Bênção é uma Oração muito particular, porque feita com plena consciência e Fé, 
pedem-se Graças Divinas para outrem, pedindo a Deus ou à Virgem Maria que a Abençoem.  

A Bênção é uma poderosa forma de expressão do nosso Amor pelos outros, pois 
com o acto de Abençoar, introduzimos espiritualmente os abençoados na presença de Deus, 
para por Ele serem Abençoados. 

A Bênção é a intenção Amorosa de partilhar o Amor e as Graças de Deus com 
outrem, e isso se faz através de uma curta Obra temporal, de uma Jaculatória ou de um 
simples desejo do Coração. A Bênção é directamente proporcional ao Amor que nela se 
coloca e à dimensão da Obra que a concretiza. A Bênção é simultaneamente uma acção 
humana e Divina, pois alia Amor e Obra humanas, com a retribuição de Graças Divinas.  

Há diversos tipos de Bênção: 

- Bênção Papal 

A esta Bênção também é dado o nome de Bênção Urbi et Orbi, e só o Papa a 
concede em situações especiais. 

- Bênção Sacerdotal 

Esta Bênção só é dada por Sacerdotes, normalmente nos finais de Oração ou a 
pedido dos crentes. 

- Bênção do Santíssimo 

Esta Bênção só é dada por Sacerdotes e Diáconos, após a Adoração do Santíssimo 
Sacramento, com o Próprio Santíssimo em suas mãos. 

- Bênção Paterna 

Esta Bênção é dada pelos pais a seus filhos - “Que Deus te abençoe meu filho”. 

- Bênção Fraterna 

Esta Bênção pode ser dada por qualquer um de nós a qualquer pessoa. 

A mais poderosa destas Bênçãos Fraternas é a Bênção Especial de Nossa 
Senhora, a qual devemos dar a toda a hora e momento e a toda a gente com quem nos 
cruzamos ou em que pensamos. Esta Bênção merece uma atenção especial, e por isso vou 
desenvolvê-la seguidamente. 
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● Bênção Especial de Nossa Senhora ▲  

Pagela da Bênção Especial  

FR RICHARD FOLEY, SJ explica o que esta dádiva única de Nossa Senhora é e o que 

faz. 

Vamos fazer pleno uso dela. 

Esta Bênção é ESPECIAL! 

A razão pela qual é tão especial, é porque atribui o poder, àqueles que a recebem, de 

abençoar pessoas em nome de Nossa Senhora, tal como se Ela própria as abençoasse. 

A primeira vez que Ela a deu, foi em 5 de Agosto de1985. Essa, está claro, é a data do seu 

verdadeiro aniversário, tal como no-lo disse, se bem que veneremos liturgicamente esse 

acontecimento a 8 de Setembro. 

A ocasião foi a da Sua Aparição da noite, na encosta, a Ivan, que estava acompanhado por 

uma grande multidão. 

Ivan lembra-se de que a Mãe de Deus estava usando um maravilhoso robe dourado. 

As suas palavras foram: "Louvado seja Jesus Cristo. Estou feliz por estar aqui convosco 

esta noite, meus filhos, e por vê-los aqui em tão grande número. EU VOS ABENÇOO 

AGORA COM UMA BÊNÇÃO ESPECIAL." 

Diversas outras ocasiões 

Em 19 de Dezembro desse mesmo ano, Nossa Senhora disse: "Eu desejo de uma maneira 

especial, dar às mães a minha própria Bênção Maternal neste dia de Natal." 

Desde então, Ela tem dado a Bênção Especial em qualquer coisa como dez outras ocasiões. 

Duas destas foram nas suas Aparições a Marija, enquanto a vidente estava no Alabama em 

1988, para um transplante de um rim para o seu irmão. 

O que realmente significa 

Marija explica o que esta oferta maravilhosa é, e o que faz: 

 Quando abençoa alguém com esta Bênção Especial, é como se a própria Nossa Senhora a 

estivesse a abençoar. 

 Tem o poder de converter e santificar pessoas, de uma forma especial. 

 A sua eficácia é proporcional à Fé e ao ardor da pessoa que a dá. 

Pagela%20da%20Bencao%20Especial%20da%20Virgem%20Maria.DOC
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 Quanto mais a Bênção é dada, mais forte se torna a sua eficácia. 

 O poder de a dar, dura toda a vida. 

 Uma vez que a tenha recebido, você tem poder para conferi-la a outros. 

 Aqueles a quem você a der, recebem o poder de igual grau ao seu, e eles por sua vez 

podem passar o poder a outros. 

 Quanto mais a Bênção for dada, mais forte se torna. 

 Pode ser dada tanto a crentes como a descrentes. 

 Não tem de estar na presença da pessoa a quem está a dar a Bênção. 

 Pode dar a Bênção à mesma pessoa as vezes que quiser. 

 Não é preciso uma fórmula especial para abençoar as pessoas. Um pensamento é 

suficiente, ou qualquer oração ou jaculatória. 

 Para receber a Bênção directamente de Nossa Senhora, você teve de estar no sítio e na 

ocasião em que ela actualmente a deu. 

 De outra forma, deve receber a Bênção de alguém que a tenha de facto recebido. 

 Recebendo a Bênção de alguém devidamente empossado, você próprio recebe o poder de 

a conferir a outros. 

 Bênçãos a grupos não funcionam. Tem de ser sempre dada de indivíduo a indivíduo. 

Marija explica que a Bênção Especial, tal como um abraço, não pode ser dado a uma 

multidão, mas só a uma pessoa de cada vez. 

Use este poder de Maria! 

Façam, pois, o máximo uso deste poder da Virgem Maria. Nossa Senhora disse numa das 

ocasiões em que deu a Bênção Especial (em Alabama a 29 de Novembro de 1988): 

"Abençoem com esta Bênção especial mesmo àqueles que não acreditam. Podem dar-lhes 

esta Bênção, de coração, para ajudá-los na sua conversão. Abençoem todos quantos 

encontrarem. Eu dou-vos uma Graça Especial. Eu desejo que dêem esta Graça a outros." 

No caso de ainda não ter este poder, trate de receber esta Bênção Especial de alguém que já 

o tenha. Fale no seu grupo de oração. 

Pode pedir esta Bênção Especial a João Bianchi através de 

jbianchi3@gmail.com 

A BÊNÇÃO PARA AJUDAR O MUNDO 

 

mailto:jbianchi3@gmail.com
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● Sacramentais ● ▲ 

 

Sacramentais são objectos e imagens religiosas que foram Benzidas por um Sacerdote 
e que são portadoras de Graças Divinas para quem os usar com Fé. 

 

● Água Benta ▲  

A Água Benta tem de ser Benzida por um Sacerdote, podendo também ser 
exorcizada, sendo ainda mais poderosa.  

Para se obter Água Benta, devemos pedir a um Sacerdote que a Benza segundo a 
Fórmula prescrita pela Igreja Católica. 

É também aconselhável usar Sal grosso Bento e Exorcizado, para temperar a nossa 
comida. 

A Água Benta é um poderoso Sacramental para nos proteger dos ataques do 
demónio e para pô-lo em fuga. 

Santa Teresa d’Ávila dizia que com oração podíamos afastar o demónio 
temporariamente, mas com Água Benta punha-mo-lo em fuga e ele não voltava. 

Jogar Água Benta sobre as almas que se encontram no Purgatório, mitiga as penas 
dos defuntos. Um dia, Maria Simma jogou água benta pelas almas. Uma voz lhe disse: "Mais 
ainda!" 

Devemos usar connosco a Água Benta dentro de pequenos pulverizadores, daqueles 
que se usam para perfumes, para aspergir no ambiente ou em pessoas, para obter um 
ambiente calmo, pacificar pessoas e afugentar o demónio. 

 

 
Pulverizador de bolso 

 

● Escapulário do Carmo ▲  

O Escapulário do Carmo, faz parte de Revelações feitas pela Virgem Maria a São 
Simão Stock. 

 

http://www.amen-etm.org/Benta.htm
Purgatorio.htm
Purgatorio.htm#Simma
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Aparição de Nossa Senhora do Carmo a São Simão Stock 

 

Na última Aparição de Fátima a 13 de Outubro de 1917, Nossa Senhora apareceu na 
Sua Vocação de Nossa Senhora do Carmo, trazendo um Escapulário na mão. A irmã Lúcia 
explicou que isso se devia ao facto de Nossa Senhora querer que todos o usemos. 

O Escapulário do Carmo, também conhecido por Escapulário Castanho ou 
Escapulário da Ordem do Carmo é um Sacramental que se usa em volta do pescoço e 
composto de duas figuras em pano, ligadas por um fio ou cordão de tecido. As Figuras são da 
Virgem Maria e a outra do Sagrado Coração de Jesus, ficando uma sobre as costas e a outra 
sobre o peito. 

 

 
Escapulário do Carmo 

 

O Escapulário do Carmo, que se pode arranjar em qualquer Carmelo, para além de 
ter que ser Benzido por um Sacerdote, tem de ser imposto num Convento Carmelita, com um 
ritual próprio, que se realiza nas seguintes datas: 

São Simão Stock (16 de Maio); 
Nossa Senhora do Carmo (16 de Julho); Este é o principal dia de imposição do 

Escapulário. 
Elias, o Profeta (20 de Julho); 
Santa Terezinha do Menino Jesus (1 de outubro); 
Santa Teresa de Ávila (15 de Outubro), 
Todos os Santos Carmelitas (14 de Novembro). 
São João da Cruz (14 de Dezembro); 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Sim%C3%A3o_Stock
Nossa%20Senhora%20do%20Carmo%20(16%20de%20Julho);
http://pt.wikipedia.org/wiki/Elias_(profeta)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Terezinha_do_Menino_Jesus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Teresa_de_%C3%81vila
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jo%C3%A3o_da_Cruz
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As Promessas da Virgem Maria para quem usar o Escapulário do Carmo com Fé, e 
rezar pelo menos 3 Avé Marias diariamente, foram as seguintes: 

- Privilégio Sabatino, que é o de serem libertas do Purgatório no Sábado seguinte ao 
da sua morte. Este privilégio foi confirmado pela Bula "Sacratissimo uti culmine" do Papa João 
XXII. 

- O uso do Escapulário do Carmo com Fé concede diversas Graças e Indulgências, 

nomeadamente nos dias de imposição atrás referidos, dentro das condições acima referidas 
no capítulo das Indulgências, e sendo a obra enriquecida o beijar o Escapulário. 

A quem usar o Escapulário, a Virgem Maria ensina a: 

● Viver abertos a Deus e à sua vontade, manifestada nos acontecimentos da vida; 

● Escutar a palavra de Deus na Bíblia e na vida, a crer nela e a pôr em prática as 

suas exigências; 

● Orar em todo momento descobrindo Deus presente em todas as circunstâncias; 

● Viver próximos dos nossos Irmãos na necessidade e a solidarizar-se com eles. 

● Introduz na fraternidade do Carmelo, comunidade de religiosos e religiosas, 

presentes na igreja há mais de oito séculos, e compromete a viver o ideal desta família 
religiosa: a amizade íntima com Deus através da oração. 

● Pôr-nos diante do exemplo dos santos e santas com os quais estabelece uma 

relação familiar de Irmãos e irmãs. 

Pode ler mais no Site oficial do Carmelo em Portugal. 

 

● Escapulário da Paixão ▲  

O Escapulário da Paixão, faz parte de Revelações feitas por Jesus à Irmã Apolline 
Andriveau, Filha da Caridade, em Troyes, França. o Escapulário tem de ser Benzido por um 
Sacerdote. 

 

 

http://www.ordem-do-carmo.pt/index.php/os-carmelitas/o-escapulario.html
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O Escapulário da Paixão, também conhecido por Escapulário Vermelho é um 

Sacramental que se usa em volta do pescoço e composto de duas figuras em pano, ligadas 
por um fio ou cordão de tecido. As Figuras são de Jesus Crucificado com os instrumentos de 
tortura e os Dois Sagrados Corações de Jesus e Maria, ficando uma sobre as costas e a outra 
sobre o peito. 

 

   
Escapulário da Paixão 

 

O Escapulário da Paixão consegue-se arranjar em Portugal na Fraternidade Cristo 
Jovem, em Requião. 

A Promessa de Jesus para quem usar o Escapulário da Paixão com Fé todos os 
dias, o beijar de manhã e à noite e rezar as duas jaculatórias seguintes: 

«Sagrada Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, Salvai-nos!» e  

«Sagrados Corações de Jesus e Maria, Protegei-nos!», foi a seguinte: 

● Receberiam, todas as Sextas-feiras, a remissão total das próprias faltas e um 

aumento de Fé, Esperança e Caridade. 

  O Santo Padre Pio IX acrescentou uma Indulgência Plenária, todas as sextas-feiras 
do ano, às pessoas que usassem o Escapulário constantemente, estando evidentemente nas 
condições habituais definidas pela Igreja. 

 

● Escapulário Verde ▲  

O Escapulário Verde, faz parte de Revelações feitas pela Virgem Maria á Irmã 
Justina Bisqueyburu, religiosa das Irmãs da Caridade de São Vicente de Paulo, no dia 8 de 
Setembro de 1840. 

   
Aparição de Nossa Senhora à  

Irmã Justina Bisqueyburu 

http://www.edicoesboanova.com/
http://www.edicoesboanova.com/
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O Escapulário Verde é um Sacramental que se usa ao peito composto de um 
pequeno rectângulo de pano com uma figura de cada lado - a imagem da Santíssima Virgem 
e no outro, um coração inflamado de raios, o qual estava trespassado por uma espada. Ao 
redor, tem uma inscrição em forma ovalada, coroada por uma cruz dourada e que dizia o 
seguinte:  

“Coração Imaculado de Maria, rogai por nós, agora e na hora da nossa morte”. 

 

 
Escapulário Verde 

 

O Escapulário Verde, que se pode arranjar em Fátima, tem que ser Benzido por um 
Sacerdote. 

A Promessa da Virgem Maria para quem usar o Escapulário Verde com Fé, e rezar 
diariamente a jaculatória 

“Coração Imaculado de Maria, rogai por nós, agora e na hora da nossa morte”, foi 
a seguinte: 

● Deve contribuir para a conversão de muitas almas, particularmente no momento em 

que tudo parecer perdido, para assegurar assim uma boa morte. A própria Mãe de Deus disse 
à Irmã Justina que podia ser benzido, com o sinal da Cruz, por qualquer sacerdote e depois 
qualquer pessoa o poderia distribuir. Pode-se trazê-lo pendurado ao pescoço, na carteira, ou 
no bolso… No caso dos pecadores ou doentes que não o aceitam, pode-se deixar o 
Escapulário, ainda que eles não o saibam, na sua roupa, na sua cama ou no seu quarto. 

Se a jaculatória não for dita pela pessoa que traz o Escapulário, é necessário que 
alguém a diga por ela. 

Muitas e extraordinárias conversões, mesmo de casos desesperados, estão unidas a 
esta devoção, mas estas graças são maiores ou menores conforme o grau de confiança que a 
acompanham, simbolizadas pelos raios desiguais que rodeiam o Coração. 

Este Escapulário é particularmente útil para colocar à hora da morte na cabeceira 
de pecadores impenitentes e rezar com Fé a jaculatória. 

 
 

● Escapulário de Bênção e Protecção ▲ 

O Escapulário de Bênção e Protecção, faz parte de Revelações feitas pela Virgem 
Maria á mística Marie-Julie Jahenny, que foi uma alma vítima estigmatizada e morreu 
velhinha. 
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Marie-Julie Jahenny 

 

O Escapulário de Bênção e Protecção é um Sacramental do tamanho da palma da 
mão, muito bem trabalhado, que se usa ao peito, composto de dois rectângulos de pano com 
uma imagem de cada lado - a imagem sobre flanela roxa de uma esponja, coroa de espinhos, 
pregos, e um cálice com o sangue de Jesus, e do outro lado, a Santíssima Virgem com Jesus 
nos Seus braços, as Suas lágrimas no chão, uma lança, a escada, e um Anjo limpando os pés 
de Jesus. 

Pode-se conseguir este Escapulário por encomenda para França: 

Association des Amis de Marie-Julie Jahenny    
La Fraudais 
F - 44130 BLAIN  
FRANÇA 
 

ou para Portugal 

Casa do Menino Jesus de Praga  
Rua da Imaculada Conceição, 8 
Bairro Moita-Redonda 
2495-651 FÁTIMA 
 PORTUGAL 
 
ou 
 
Priorado de S. Pio X 
Estrada de Chelas, 29 - 31 
1900-148 LISBOA 
PORTUGAL 

 
Escapulário de Bênção e Protecção 

No Êxtase de 23 de Agosto de 1878 a Virgem Maria disse à Marie-Julie Jahenny: 

… 
Minhas crianças, toda a alma, toda a pessoa que possua este Escapulário, verá a 

sua família protegida. A casa será também protegida, apesar dos incêndios que não 
penetrarão jamais. Este Escapulário fulminará os ingratos que blasfemarão Meu Nome 
na casa onde ele for exposto. Se um ímpio entrar, ele será de tal maneira tocado, que a 
sua conversão estará próxima. Todos os que o usarem serão preservados do 
relâmpago, de morte súbita e de acidentes. Durante os castigos eles serão protegidos. 
Quem quer que o deposite no Santo Templo, afastará os ímpios e as profanações.  
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Nosso Senhor acrescentou ainda: 

Recordando a lembrança deste Escapulário a uma alma obstinada à hora da 
passagem, despertará nela a fé e a convicção, que todos aqueles que tiverem o 
pensamento e o amarem, serão livres das penas da alma, que aqueles que o usarem 
estarão ao abrigo de todo o perigo como se eles possuíssem o Céu. Que este 
Escapulário, enfim, será como um pára-raios sob o qual os golpes da justa Cólera de 
Divina não serão desferidos. 

Nosso Senhor disse ainda: Todo o padre poderá benzer este Escapulário… Tu 
Minha vítima, tu poderás fazer o modelo… Usando este Escapulário se poderá dizer 5 
ou 7 vezes o CRUX AVE e meditar 1 a 3 minutos sobre a Minha Paixão. 

Eu concederei grandes Graças a quem quiser se revestir deste Santo Hábito. 
 
 

● Escapulário dos Sagrados Corações de Jesus e Maria ▲ 

O Escapulário dos Sagrados Corações de Jesus e Maria, faz parte de 
espiritualidade do Grupo da Imaculada, cuja fundadora e impulsionadora foi a Maria das 
Candeias Martins Morgado. 

 

 
Mariazinha das Candeias 

A Mariazinha das Candeias que recordo com saudade e respeito, confidenciou-me que 
este Escapulário é um Escapulário de Missão, isto é, para o usarmos especialmente em 
situações difíceis de Evangelização.  

Pediu-me que pintasse as imagens deste Escapulário, o que fiz com grande satisfação. 

 
Escapulário dos Sagrados Corações de  

Jesus e Maria ou Escapulário da Missão 
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Foi o Grupo da Imaculada o responsável pela construção das centenas de 
Monumentos da Imaculada espalhados por todo o mundo. 

 

 
Monumento da Imaculada 

 

Para ler mais sobre esta espiritualidade, e sobre o Escapulário pode visitar o site do 
Grupo da Imaculada: 

http://www.grupodaimaculada.com/site/ 

 

 

● Crucifixos e Medalhas ▲ 

Os Sacramentais mais divulgados são os Crucifixos e Medalhas religiosas, que depois 
de Benzidas por um Sacerdote Católico e usadas com Fé, são sempre motivo de Protecção 
Espiritual e mesmo material.  

Normalmente são usados em fios em volta do pescoço. Também é usual e 
aconselhado usar um Terço em torno do pescoço. 

● Cruz de São Bento e Medalha de São Bento 

De todos os Crucifixos o mais divulgado e também o mais poderoso para protecção 
contra as insídias do demónio, é a Cruz de São Bento, que existem nos mais variados 
tamanhos, consoante o fim a que se destinam. 

 

   
2 Modelos de Cruzes de São Bento 

http://www.grupodaimaculada.com/site/
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Estes Crucifixos de São Bento são muito usados nos Exorcismos. Ambos têm 
incrustadas as Medalhas de São Bento. 

 

 
Medalha de São Bento 

 

 ● A Medalha de São Bento contem inscritas as Iniciais das seguintes frases em 

Latim: 

● Na frente da Medalha: 

    "Ejus in obitu nostro praesentia muniamur" = Sejamos protegidos pela sua 
presença na hora de nossa morte. 

● No verso da Medalha: 

    C S P B: Crux Sancti Patris Benedicti - Cruz Sagrada do Padre Bento. 
    C S S M L: Crux Sacra Sit Mihi Lux - A Cruz Sagrada seja minha Luz. 
    N D S M D: Non Draco Sit Mihi Dux - Não seja o dragão meu guia. 
    V R S: Vade retro, satana! - Para trás, Satanás! 
    N S M V: Nunquam Suade Mihi Vana - Nunca seduzas minha alma. 
    S M Q L: Sunt Mala Quae Libas - São coisas más as que brindas. 
    I V B: Ipse Venena Bibas - Bebas do mesmo veneno. 

 

● Medalha Milagrosa 

A Medalha Milagrosa é de todas as Medalhas a mais divulgada dentro da Igreja 
Católica e muito provavelmente a mais poderosa. 

A Medalha foi mandada cunhar pela própria Virgem Maria nas Aparições à 
Irmã Catherine Labouré, no convento da Rue du Bac, em Paris, em 1830, em que lhe deu 
todos os pormenores a serem seguidos: 

«Fazei cunhar uma medalha sob este modelo. As pessoas que a 
usarem, com confiança, receberão muitas Graças». 
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Medalha Milagrosa Oficial da Rue du Bac 

 

Para ler mais pormenores, ler na seguinte página da Amen sobre as 8 Grandes 
Aparições da Virgem Maria: 

● Aparições da Rue du Bac à Irmã Catarina Labouré ► 

 

 

● Rosas abençoadas para o Chá de Cura ▲  

  
Nossa Senhora prometeu que em todas as Suas Aparições, abençoaria as rosas que as 
pessoas levassem para lhe oferecer. Com as pétalas dessas rosas, depois de secas, far-se-ia 
um chá para os enfermos. E que antes de tomar esse chá, deveriam rezar um Pai-Nosso, 
uma Avé Maria, um Glória e um Credo e logo tomá-lo com Fé. As rosas preferidas por Nossa 
Senhora são as brancas. 
Nossa Senhora concedeu uma Graça Especial ao Morelinho, que é a de não ser necessário 
haver a Sua Aparição, pois basta ir ao Cenáculo das 4ªs feiras, levar rosas para Lhe oferecer, 
e elas receberão a mesmas Bênçãos e Graças de cura, tal como nas Suas Aparições. Esta 
Graça Especial só foi concedida a mais 3 locais habituais de Aparição na Terra - Maracaibo, 
Flórida e Filipinas. 

  

   
Rosas oferecidas nas Aparições     As Pétalas já secas, para o Chá de Cura 

  

http://www.amen-etm.org/MensagensdaVirgemMariaemRueDuBac.htm
http://www.amen-etm.org/MensagensdaVirgemMariaemRueDuBac.htm
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Descrição pelo José luís da Aparição e conversa havida com Nossa Senhora, no 

Morelinho a 4 de Janeiro de 1996: 
“… 

Estava muito formosa, muito radiante, e no final, depois de dar-nos a Sua Bênção, do Seu 

Imaculado Coração saiu um raio de luz, muito formoso, que desceu para onde estavam as 

rosas e disse-me que ia haver enfermos que iam ser curados através do chá destas rosas. 

Para as pessoas que não estiveram na semana passada, Nossa Senhora todas as 4ªas feiras, 

abençoa as rosas e pede que se faça um chá com as pétalas, para os enfermos. E que 

antes de tomar esse chá, devem rezar um Pai-Nosso, uma Avé Maria, um Glória e um 
Credo e logo tomá-lo com Fé. Já houve aqui testemunhos de pessoas que foram curadas 

depois do chá”. 

  

● Imagem com o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de 

Maria para ser colocado num local importante de nossas casas, como 
forma de devoção, trará muitas Graças sobre todos aqueles que a 

venerarem ▲ 

  
A Missão de propagar pelo mundo a devoção de ter em nossas casas uma imagem conjunta 
do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria, foi dada ao José Luís em 
Março de 1993, aquando da sua viagem entre os Estados Unidos da América e a Finca 
Betania, a quinta da Maria Esperanza Bianchini. Ele e a Nancy fizeram uma escala em 
Maracaibo, sua cidade natal, e quando entraram na sede da Fundação Maria Caminho a 
Jesus, na sala de oração, depararam-se com uma Imagem dos Dois Corações. Eles caíram 
de joelhos diante desta Imagem, perante o espanto de todos os presentes, que perceberam 
que o José Luis estava em êxtase e perante uma Aparição. 
No fim do êxtase, o José Luís contou o que se passara: 

  
“Desde o princípio, quando entrámos na sala, tive a sensação de que alguém ia aparecer. 

Não sabia quem poderia ser, mas sentia claramente que ia ocorrer. Logo Nancy e eu, 

quando começámos a ver um raio de luz vir da imagem dos Sagrados Corações, nos 

ajoelhámos imediatamente e, logo, a primeira coisa que vi, foi a Cruz entre Jesus e Maria 

iluminar-se nela mesma e sair e voltar ao quadro para colocar-se verticalmente sobre a 

sua posição original. Alguns momentos mais tarde, vi a silhueta de Nosso Senhor 

iluminar-se por sua vez e colocar-se directamente sobre a imagem da Santíssima Virgem, 

a qual também havia saído do quadro. 

Logo, Nosso Senhor disse: 

“Filhos, digo-vos solenemente que esta imagem foi abençoada pela mão de Meu Pai 

celestial e que Eu desejo que seja propagada por todo o mundo e colocada num lugar 

privilegiado em todos os lares onde possa ser amada e venerada por todos”…” 
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Imagem dos Sagrados Corações, unidos por uma Cruz luminosa 

que Jesus pediu para ser divulgada pelo mundo inteiro 
  
Logo a seguir a esta Aparição, a Providência permitiu o José Luís vir a conhecer o director do 
Centro Mariano de Delray Beach, Florida, Donald Raph, que trabalhava com colaboradores 
dos videntes de Medjugorje, e que estava em contacto com numerosos grupos marianos nos 
Estados Unidos. Donald Raph imediatamente prometeu ajudar nesta vasta missão. Este bom 
homem consumido pelo desejo de dar algo a Deus, foi o responsável pela produção e 
distribuição de mais de meio milhão destas imagens do Sagrado Coração de Jesus e do 
Imaculado Coração de Maria nos meses seguintes. Foram distribuídos nos Estados Unidos, 
Canadá, México, Porto Rico, Venezuela, Argentina, Colômbia, Peru, França, Itália, Portugal, 
Inglaterra, Espanha, Israel e Filipinas. 
Esta devoção já tinha sido transmitida ao Juan Antonio na Colômbia, uns anos antes. No 
entanto, esta Devoção só se transformou numa Missão, para ambos, nesta ano de 1993. 

  
  

● Velas de Lourdes para obterem a Paz e protecção das nossas famílias, 

até e durante os Três Dias de Trevas ▲
 

Liturgia das Velas de Lourdes  
  

 
Vela de Lourdes com a Graça Especial para os Dias de Trevas 

http://www.amen-etm.org/Liturgia%20das%20Velas%20de%20Lourdes.pdf
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NOTA HISTÓRICA SOBRE AS VELAS DE LOURDES 

  
A Virgem Santíssima pediu ao José Luis e ao Juan António, para a partir de 1993, fossem 
durante 5 anos consecutivos, no dia 11 de Fevereiro, a Lourdes, fazerem 3 dias de oração e 
penitência. Deveriam ir sempre acompanhados por mais pessoas, e que todos deveriam levar 
consigo, durante os períodos que fizessem o que Ela lhes pedisse, uma vela acesa. Deviam 
guardar preciosamente o que restasse dessas velas, porque ao fim dos 5 anos, portanto em 
1997, a Virgem Santíssima diria para que serviam as velas que durante esses 5 anos tinham 
sido utilizadas durante os períodos de oração e penitência em Lourdes. 
Havia pois da parte de todos aqueles que se tinham ao longo destes anos deslocado a 
Lourdes com o José o Juan, uma grande expectativa. Para que serviriam aquelas velas? Qual 
a grande Graça escondida por detrás de tanto tempo de segredo e curiosidade. 
O ano de 1997 chegou e mais uma vez o José e o Juan já tinham combinado com 3 pessoas, 
que estavam mesmo de viagem marcada para Lourdes. À última hora, os 3 que tinham ficado 
de ir a Lourdes no último dos 5 anos, não puderam seguir viagem. Simultaneamente a este 
contratempo, o Juan convida-me para ir a Lourdes servir de intérprete ao encontro que tinham 
com o grande teólogo católico da actualidade, mariano e fiel ao Papa João Paulo II, o Padre 
René Laurentin. Fiquei muitíssimo contente com o convite, mas parecia-me quase impossível 
concretizá-lo por falta de tempo e de dinheiro. O que é um facto é que tudo se resolveu de 
maneira inesperada e de tal maneira bem, que não só fui eu mas como mais 5 pessoas que, 
por assim dizer, constituem o núcleo permanente dos cenáculos das 4ªs feiras. Ao todo, 
portanto, lá fomos seis, encantados, cantando e rindo a caminho de Lourdes. Este ano, em 
vez de serem 3 eram seis que iam estar em Lourdes com o José e o Juan. O Céu tinha tudo 
muito bem preparado, e tudo correu extraordinariamente. Foram três dias de oração e 
penitência muito duros, mas vividos com uma alegria e espírito de amor e fraternidade nunca 
antes experimentados por nenhum de nós. 
Chegámos a Lourdes no dia 9 de Fevereiro de 97, mas só no dia 10 ficámos, inteirados do 
que se iria passar. Já desconfiávamos fortemente de que não ia ser uma peregrinação 
passeio, porque já sabíamos por experiência própria de que quando se anda com o José e o 
Juan, é acima de tudo, não para fazer turismo, mas sim para orar, jejuar e fazer penitência. 
Sempre foi assim com os pastorinhos em Fátima, foi em Lourdes com a Bernardete, e sempre 
foi assim por toda a parte com os agraciados com aparições de Nossa Senhora. É esta 
marca, é este denominador comum a todos aqueles que se entregam a Jesus e Maria, que 
levava Santa Teresa de Ávila, brincando, a dizer: "Agora que conheço a maneira como tratas 
os teus amigos, já não me admiro que tenhas tão poucos"... 
De tal maneira foi forte esta experiência vivida por todos nós, que faremos sempre tudo o que 
nos for pedido pela Nossa Mãe do Céu, quantas vezes e o tempo que for necessário. 
Era chegada a noite do dia 11 de Fevereiro. Tinha terminado o segundo dia de oração e 
penitência. Tinha terminado a procissão e o terço da celebração oficial do principal dia em 
Lourdes. Estávamos estoirados mas numa grande expectativa e com imensa alegria fomos 
para a margem direita do Gave, em frente à gruta, rezar o quarto terço do dia, já que 
tínhamos rezado um com a celebração oficial do santuário. Aliás, durante a procissão do dia 
anterior e aquela, rezavam ao microfone em todas as línguas,  menos em português , o que 
nos desconsolou imenso, mas também aí tivemos um presentinho da Mãe do Céu, que 
arranjou tudo de tal maneira que um de nós, sem saber ler nem escrever se viu diante do 
microfone a rezar uma Avé Maria em português. Portugal tinha, afinal de 

contas, marcado presença oficial em Lourdes. Foi mais um sinalzinho muito gratificante e de 
alegria para todos nós. 
Rezámos o Terço, e no fim, a Virgem Santíssima aparece ao Juan António. Entretanto, ele já 
nos tinha dito, que para além da Virgem Santíssima ir enfim dizer para que serviam as velas 
dos cinco anos, daria também uma Mensagem particular a cada um de nós. Com esta notícia, 
pode-se imaginar o estado de espírito em que estava cada um de nós. 
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Assim foi. Cada um de nós, recebeu através do Juan as palavras que a Virgem Maria naquele 
preciso momento tinha para dizer a cada um de nós. Não há palavras para descrever o que 
cada um sentiu e o que passou naqueles momentos de enlevo Divino e de Amor Maternal. Só 
posso dizer, que ficámos todos lavados em lágrimas, e já era quase tanta a água que corria 
no leito do rio Gave como a que escorria da margem direita onde estávamos... 
Tudo ficou gravado nos nossos corações, mas graças a Deus também em fita magnética, 
para podermos recordar em tempos futuros um testemunho do Amor que os Céus têm para 
com todos nós. 
Depois de termos acabado as orações finais após o Terço, o Juan contou-nos tudo o que se 
passara nesta Aparição. 
  

Aparição de Nossa Senhora em Lourdes, em 11 de Fevereiro de 1997 ao Juan Antonio Gil 

  
"Ela veio com uma vela igualzinha a esta, estava muito, muito linda, e ao redor d'Ela 

estavam outras velas mais, as velas das outras pessoas. Então abriu o seu manto assim, 

e nesse momento vi as nossas velas com Ela, mais perto de Si. Depois me disse que o 

sentido das velas era muito simples mas ao mesmo tempo muito poderoso. Que iam ser 

para os três dias de trevas! Com a diferença de que onde estiver esta luz acendida, na 

casa, durante os três dias de trevas, haverá uma PAZ! Que nos recordemos disto. Que 

haverá uma Paz, contrariamente à que haverá noutros lugares, que tenham a vela das 

candeias, porque aí ainda haverá perturbações, o demónio tentará imitar vozes que nos 

sejam familiares. Mas onde estas velas estejam acendidas, não irá haver essa 

perturbação. Então me disse que a Graça a transmitiríamos através desta luz. 

Primeiro devem-se rezar os 15 mistérios do Rosário, acender a vela numa destas e 

rezar um Pai-Nosso com a outra vela segura com as duas mãos. Que a guardem como 

uma grande recordação, porque depois será necessária também, depois dos 3 dias de 

trevas, mas sobre o que não me disse o que iria se passar. Depois, essa vela poderá 

passar a outra, e essa a outra, e assim por diante. 

Sempre que sintamos na nossa casa perturbação pelo demónio, que a acendamos, 

rezemos um Pai-Nosso unindo-nos a Ela e a invoquemos como Nossa Senhora de 

Lourdes. 

Disse-me no fim, que como recordação deste dia 11 de Fevereiro, durante um ano, nos 

dias 11 de cada mês, rezássemos o que rezámos no dia de hoje. Quer dizer, a Via-Sacra, 

meia hora de adoração, os 15 mistérios do Rosário, Missa, e o Terço da Misericórdia". 

  
Foi-nos depois dito, que Nossa Senhora lhes pediu para que a partir do próximo ano 
começassem um novo período de mais 7 anos de oração feita em Lourdes, no dia 11 de 
Fevereiro de cada ano. 

Quanto às Velas de Nossa Senhora das Candeias, são velas que recebem uma Bênção 
especial, dada por um Sacerdote, na Festa de Nossa Senhora das Candeias, ou da 
Candelária, no dia 2 de Fevereiro. Também serão para ser acesas durante os Três Dias de 
Trevas. Elas alumiarão, mas não evitarão a perturbação que as Velas de Lourdes darão. 
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Liturgia de transmissão das Bênçãos e Graças das Velas de Lourdes 

  
1 - Deverá o crente arranjar uma vela. 
2 - Deverá rezar os 15 mistérios do Rosário, seguidos, com a intenção de transmissão das 
Bênçãos e Graças para a sua vela. Não é obrigatório ser de joelhos, mas devemos ter em 
atenção que Nossa Senhora gosta que o façamos. A sua vela pode estar apagada. 
3 - Após ter sido rezado o Rosário completo, dever-se-á acender uma vela à qual já tenham 
sido transmitidas estas Bênçãos e Graças. 
4 - O crente deverá então acender a sua vela nesta vela já abençoada. 
5 - Ajoelhará, e com a sua vela agarrada com as duas mãos, firmemente, em sinal de adesão 
total à Luz e Providência 

 Divinas, rezará sozinho, em voz alta, o Pai-Nosso. 
6 - No fim, invocará Nossa Senhora de Lourdes: 
   “Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós e dai-nos a Paz”. 
7 - Em seguida já poderá apagar a sua vela. 
8 - Esta vela tem neste momento as mesmas Bênçãos e Graças que as originais trazidas de 
Lourdes pelos 6 peregrinos. 
  
Nota: Dever-se-á ter o cuidado de confirmar que a vela em que se vão acender as novas é 
autêntica e verdadeiramente portadora das Bênçãos e Graças que Nossa Senhora concedeu 
em Lourdes. 
  

  

● Terços abençoados para os dias de obscuridade, dados na Aparição 

de Beja, em 1997 ▲  
  

 
Terço Benzido para os Três Dias de Trevas 

  
Estes Terços abençoados com Graças Especiais para os Três Dias de Trevas, foram dados 
na Aparição de Nossa Senhora ao José Luís, em Beja, Portugal, no dia 29 de Janeiro de 
1997. O Juan, tendo sido avisado com antecedência, advertiu-nos que devíamos levar muitos 
Terços para esta Aparição em Beja, pois eles seriam Abençoados com Graças para os Dias 
de Trevas. Todos levámos, portanto, muitos Terços para receberem esta Bênção Especial. 
Na parte final da Aparição o José Luís disse: 

  
José Luís: 
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A Nossa Mãe pede que levantem todos os rosários neste momento... 

Nossa Senhora está caminhando entre nós. Mantenham os Rosários levantado porque 

Ela os está abençoando. 

Diz a nossa Mãe que esta Bênção é um presente da Misericórdia de Deus. Que 

conservem estes rosários como verdadeiros tesouros, porque em tempo de obscuridade 

os ajudará a seguirem a Luz. E que cada Rosário pela sua Bênção fica cheio de Luz, 

mas é necessário que também recebam a Bênção sacerdotal que é a Bênção do próprio 

Jesus. 
  
  

● Peixes e Cruzes para colocarmos nas portas de nossas casas, para 

protecção das calamidades, da guerra e das epidemias  ▲   
  

 
Peixes e Cruzes para as portas, para proteger as casas 

 

Revelações Pessoais ao José Luis 
Sobre sacramentais para nossa protecção, Maria oferece-nos os símbolos do Cristianismo. A 

Virgem Maria convida-nos a colocar em todas as portas de entrada e saída das nossas casas, 

um par de peixes, o primeiro símbolo do Cristianismo, de cor branca, vermelho, amarelo (ou 

dourado), devendo ser colocados paralelamente (um de cada lado da porta) e apontando na 

mesma direcção. Maria Sublinha que a disposição destes símbolos sobre as portas das casas 

daqueles que aceitam a sua mensagem, é uma declaração aberta e pública de que da sua 

parte, as suas casas são sítios cristãos e que aqueles que nelas vivem levam vidas cristãs. 

Com estes símbolos a Virgem Maria promete uma protecção Divina durante as tribulações 

sobre as casas, os bens e as pessoas que aí se refugiem: "Quando o Anjo Exterminador 

passar diante de vossas casas e vir o sinal que eu vos dei, ele passará sem vos molestar"… 

A armadura final que Maria nos dá, é naturalmente a Cruz. Ela nos pede para colocar uma só 

cruz, desta vez, sobre todas as portas da casa (só num dos lados da porta). Ela promete, que 

fazendo assim, a mesma casa será protegida das calamidades da guerra e das epidemias. Dito 

isto, a Virgem Maria nos pede, em troca, nada mais que a oração meditada dos quinze 

mistérios do Rosário pela intenções do Seu Coração Imaculado (de seguida) de joelhos antes 

de colocar as ditas cruzes e que Ela nos recomenda de fazer benzer por um padre. 

“Quando o Anjo Exterminador vier às vossas casas e vir aquele símbolo que Eu vos 

dei, passará ao lado sem causar dano”. 

Quem assim proceder, colocando os Peixes e as Cruzes em suas casas, será protegido das 
calamidades, da guerra e das epidemias. 

http://www.amen-etm.org/Peixe%20e%20Cruz.pdf
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● Diversos Remédios para os tempos difíceis ▲ 

 

LOS ÚLTIMOS TIEMPOS 

REMÉDIOS REVELADOS A MARIE-JULIE JAHENNY 

(1850 - 1941) 

Para os "Tempos do Fim" 

A GRANDE TRIBULAÇÃO DOS TEMPOS APOCALÍPTICOS 

(Tradução do livro francês, vol. I: "Veillez et priez car l'heure est proche" de Michel 

Servant, França: pgs. 316-317). 

REMÉDIOS NATURAIS E SOBRENATURAIS REVELADOS A MARIE JULIE 

JAHENNY por Nosso Senhor e a Santíssima Virgem para usar contra as calamidades 

que Ameaçam o mundo, cujo começo será uma revolução 

1. OS TRÊS DIAS DE TREVAS (27/05/l880) 

* SÓ AS VELAS BENZIDAS ALUMIARÃO. Uma destas velas bastará para cada casa 

durante os três dias de trevas. Não alumiarão nas casas dos ímpios e blasfemos. 

2. PRAGAS MORTAIS 

* O único remédio para proteger-nos será: Engolir um pedacito de papel muito fino no qual 

se ponha: OH! JESUS, VENCEDOR DA MORTE; SALVA-NOS. O Crux Ave. 

3. PARA OS ANIMAIS. 

* Se lhes porá ao pescoço uma medalha de São Bento (A Virgem advertiu a todos que 

tragam uma medalha de São Bento - Nossa Senhora das Rosas, Maria, a ajuda das mães). 

4. DURANTE O PERÍODO DE GRANDES CALAMIDADES: Terramotos, guerras, 

inundações, etc. 

*Recitar a seguinte oração à Santa Cruz: 

"Eu te louvo, te adoro, te abraço, Oh! Adorável Cruz de meu Salvador. Protege-nos, guarda-

nos, salva-nos. Jesus te amou tanto, que por seu exemplo, te amo eu. Por sua santa imagem, 

acalma meus temores e que sinta paz e confiança". 

5. GRANDES TORMENTAS. 

* Deverá recitar-se a seguinte oração à Cruz, revelada por Nosso Senhor: "Oh! Crux Ave, 

spes unica et Verbum caro factum est". OH! JESUS, VENCEDOR DA MORTE, SALVA-

NOS. 
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6. GUERRAS E REVOLUÇÕES 

* Nosso Senhor o revelou durante um êxtase: 

"Para dissipar todo o medo e terror, vos colocareis à frente duma medalha ou estampa 

benzida de Maria Imaculada. Vosso espírito estará em paz. Vosso coração não temerá o 

terror dos homens. Vosso espírito não sentirá os efeitos da Minha grande JUSTIÇA". 

7. ENFERMIDADES DESCONHECIDAS. (Recebido durante um êxtase) 

* "Uma medalha de Meu Divino Coração; uma medalha que leve Minha Cruz Adorável. 

Metereis ambas as medalhas num copo com água - tanto de cartão como de metal. Bebereis 

essa água que foi duplamente abençoada e purificada. Una só gota na vossa comida; una 

gota bastará para eliminar, não já a praga, mas sim o flagelo da Minha Justiça. (A 

MEDALHA MILAGROSA , por si mesma, reúne as condições necessárias). Dareis una gota 

desta água às pobres almas que tenham sofrido o flagelo de enfermidades desconhecidas; as 

que atacam o coração, o espírito e a palavra. 

8. ENFERMIDADES DIVERSAS 

* Para usar em infusão: 

A erva de São João (Glechoma hederacea) (que envolve o exterior das árvores); 

especialmente para estados graves e para as dores no peito e enxaquecas intensas. 

 

O Espinho (Crataegus oxyacantha) para usar no caso de cólera (que será frequente e estará 

muito difundido) Ver em baixo a forma de usá-la segundo as indicações da Santíssima 

Virgem. 
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Para febres desconhecidas: será eficaz a humilde VIOLETA (Viola odorata) o perfume e a 

virtude da Humildade. 

9. EPIDEMIAS E EPIZOÓTICAS 

* O Senhor concede ao grande São Bento Benito o poder de aliviar a grande calamidade. 

Uma procissão fervorosa da IMAGEM, sem medo nem temor, pode deter esta calamidade. 

10. FOGO TERRENO E CELESTIAL 

*O Sagrado Coração de Jesus: 

"O calor será terrível... ao fazer o sinal da Cruz com água benta se reduzirá o calor e se 

afastarão os relâmpagos. 

Beijareis cinco vezes pequenas cruzes com indulgências... pequenas cruzes, colocadas sobre 

as cinco chagas de Jesus Crucificado numa imagem sagrada. Tal protecção beneficiará as 

almas de pobres pecadores que invoquem a Minha Mãe Imaculada, Mãe da Salvação, 

Refúgio e Reconciliadora dos pecadores". 

11. OBJECTOS PROTECTORES 

* A Santíssima Virgem: 

"Tende sempre à mão os vossos objectos protectores: vossas velas benzidas, vossas 

Medalhas, vossas estampas e objectos sagrados de onde fluem todas as graças" 

* Diz a Santíssima Virgem (15/04/1900): " Meus filhinhos: é a fé, é a confiança a mais 

apreciada de todas as orações e a que mais obtém". 

12. REFÚGIOS 

* Revelação do Divino Coração de Jesus a Marie-Julie: 

" Meus queridos: Há três refúgios (para o tempo da tribulação): Meu Divino Coração, Minha 

Divina Cruz e Minha querida Imaculada Mãe". 

* Santa Ana lhe disse o mesmo a Marie-Julie em 26/07/1923: "Tereis vários refúgios à hora 

do castigo: A Cruz, o Adorável Divino Coração e o Coração Virginal da Minha Filha 

Imaculada". 

13. FORMA DE USAR O ESPINHO, SEGUNDO INDICAÇÃO DE NOSSA 

SENHORA (05/08/1880): 

* "Haverá uma grave enfermidade que a ciência humana não poderá aliviar. Esta 

enfermidade atacará primeiro o coração; logo o espírito, e ao mesmo tempo a língua. Será 

horrível. O calor que a acompanhará será um fogo devorador insuportável e tão intenso que 

os membros do corpo afectados se porá vermelhos, um vermelho feroz e insuportável. 
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Depois de sete dias, esta enfermidade que haverá sido semeada como a semente no campo 

(período de incubação) se estenderá rapidamente por todas as partes, fazendo grandes 

progressos". 

* Filhos Meus, só há UM remédio que poderia salvá-los. Conheceis o espinho que cresce em 

quase todos os arbustos. As folhas do espinho (não os seus ramos) podem deter o avanço 

desta enfermidade". 

Recolhereis as folhas (não as ramas). Ainda que secas, conservarão sua eficácia. As poreis 

em água fervendo e as deixareis de molho uns 14 minutos, cobrindo o recipiente para que 

não se perca o vapor. No começo desta enfermidade deverá usar-se este remédio três vezes 

ao dia. 

Esta enfermidade produzirá contínuos vómitos e náuseas. Se o remédio se toma demasiado 

tarde, a parte do corpo afectada se porá negra, e em … negro aparecerá uma espécie de risca 

pálida e amarela. 
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● Relíquias ● ▲ 

 

A Relíquia é um objecto Sagrado, que pode ser Benzido por um Sacerdote, que tocou 
no corpo de um Santo, noutro objecto ou num Lugar Sagrado, que pode ser venerado e 
é portador de Graças Especiais. 

As Relíquias são, em conjunto com os Sacramentais, objectos de grande valor espiritual, e 
através deles e com Fé, podem ser operados Milagres. O seu uso aumenta a eficácia de 
intercessão dos santos e amplia a obtenção de Graças. 

Era comum antigamente o uso de Relicários, que são como que pequeninas vitrinas, 
contendo diversas Relíquias de Santos e Lugares Sagrados. 

 

  
Relicário 

O uso de Relíquias foi iniciado pela própria Virgem Maria, ainda no tempo da infância de 
Jesus. Foi essa a prenda que Ela ofereceu aos Reis Magos, como nos ficou relatado na 
“Mística Cidade de Deus” da Sor Maria de Jesus de Agreda. 

Mística Cidade de Deus, de Sor Maria de Jesus de Agreda 

533. … A divina Mãe descobriu o Menino dos panos em que estava envolto e tirou do 
peito uma toalha aquecida com seu calor, pois o frio era rigoroso. Sustentou o Menino 
sobre esta toalha, para nela recolher a relíquia e o sangue da circuncisão. …  

534. … Recolheu a sagrada relíquia e sangue derramado e, então, a entregou a São 
José … 

549. … Quando Ela o deixava, conservava a relíquia da Circuncisão que, ordinariamente 
estava com São José para lhe servir de consolo. …  
Conservavam-na num frasquinho de cristal, que São José comprou com o dinheiro 
oferecido por Santa Isabel. Nele, 
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a grande Senhora colocou o prepúcio e o sangue derramado na circuncisão, cortando a 
parte do pano em que caíra. Para 
maior segurança, sendo o frasquinho rematado por um gargalo de prata, soldou-o com 
seu miraculoso poder, melhor do que 
se fosse ajustado pelo artífice que o fabricara. Deste modo, a prudentíssima Mãe 
guardou estas relíquias durante toda a 
vida. Entregou depois, o precioso tesouro aos Apóstolos, ficando vinculadas à santa 
Igreja. 

560. … Pediram-lhe a mão para beijar, como costumavam fazer às rainhas em suas 
terras. A prudentíssima Senhora, porém, retirou a sua e ofereceu a do Redentor do 
mundo, dizendo: “Meu espírito se alegra no Senhor e minha alma o bendiz porque, 
entre todas as nações, vos escolheu e chamou, para que com vossos olhos 
contempleis o Verbo feito homem, o que muitos reis e profetas (Lc 10, 24) desejaram e 
não alcançaram. Exaltemos e bendigamos seu nome pelas misericórdias que derrama 
sobre seu povo. Beijemos a terra que santifica com sua real presença”. 

568. … Para enviá-los mais consolados, deu-lhes alguns panos nos quais envolvera o 
Menino Deus. Não tinha, nem podia ter, prendas mais ricas para lhes ofertar. 
Receberam os três reis estas relíquias, com tanta veneração e apreço, que as 
guardaram guarnecendo-as com ouro e pedras preciosas. Em testemunho de sua 
grandeza, estas relíquias exalavam tanta fragrância que era percebida de quase uma 
légua de distância. Este perfume, todavia, era sentido só pelos que tinham fé na vinda 
de Deus ao mundo. Os incrédulos não participavam dessa graça e nada sentiam. Com 
estas preciosas relíquias, operaram os reis grandes milagres em suas pátrias. 

Nota: Os sublinhados são meus. 

Ensinamento do Padre Paulo Ricardo sobre as Relíquias ►

https://padrepauloricardo.org/episodios/por-que-a-igreja-permite-a-veneracao-das-reliquias
https://padrepauloricardo.org/episodios/por-que-a-igreja-permite-a-veneracao-das-reliquias
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● Pequeno Catecismo ● ▲ 

 

É no Catecismo da Igreja Católica (CIC) que está contida toda a Doutrina da Igreja, 

com os seus Mandamentos, com os Seus Dogmas, com as Suas Verdades da Fé. O Actual 
Catecismo foi mandado escrever pelo Papa João Paulo II em 1992 através da Constituição 
Apostólica «Fidei Depositum» - Catecismo da Igreja Católica. Aconselho a 1ª Edição. 

 

 
Papa João Paulo II 

 

● Índice Geral do Catecismo da Igreja Católica Online ► 

● Índice Resumo do Catecismo da Igreja Católica Online ► 

● Índice Analítico do Catecismo da Igreja Católica Online ► 

● Compêndio do Catecismo da Igreja Católica Online ► 

O anterior Catecismo é conhecido actualmente pelo nome de Catecismo de Pio X. 
Muito mais sucinto e muit pedagógico pela sua apresentação, é uma magnífica Obra a ler e 
ter à mão. Especialmente indicado para jovens. 

 

 
Papa Pio X 

http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/indice_po.html
http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/indice_po.html
http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/prima-pagina-cic_po.html
http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/prima-pagina-cic_po.html
http://catecismo-az.tripod.com/conteudo/a-z/
http://catecismo-az.tripod.com/
http://www.portal.ecclesia.pt/catecismo/default.asp
http://www.portal.ecclesia.pt/catecismo/default.asp
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● Catecismo de PioX em Pdf  

RESUMO DO CATECISMO 

ÍNDICE ▲ 

MANDAMENTOS DA LEI DE DEUS  

MANDAMENTOS DA SANTA 
IGREJA 

DONS DO ESPÍRITO SANTO 

BEM-AVENTURANÇAS  OBRAS DE MISERICÓRDIA  PECADOS CAPITAIS  

VIRTUDES OPOSTAS AOS PECADOS 
CAPITAIS  

PECADOS CONTRA O ESPÍRITO 
SANTO  

NOVÍSSIMOS DO HOMEM  

CONDIÇÕES PARA SE CONFESSAR 
BEM  

PECADOS QUE BRADAM AO 
CÉU  

CONSELHOS 
EVANGELICOS  

LIVROS DA BÍBLIA CATÓLICA 

CONDIÇÕES PARA BEM 
COMUNGAR  

APÓSTOLOS 

SACRAMENTOS DA IGREJA 

LIVROS DA BÍBLIA 
PROTESTANTE 

VIRTUDES TEOLOGAIS E 
CARDIAIS  

 

MANDAMENTOS DA LEI DE DEUS ▲ 

1° Adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. 

2° Não invocar o santo nome de Deus em vão. 

3° Santificar os domingos e festas de guarda. 

4° Honrar pai e mãe (e os outros legítimos superiores). 

5° Não matar (nem causar outro dano, no corpo ou na alma, a si mesmo ou ao 
próximo). 

6° Guardar castidade nas palavras e nas obras. 

7° Não furtar (nem injustamente reter ou danificar os bens do próximo). 

8° Não levantar falsos testemunhos (nem de qualquer outro modo faltar à verdade ou 
difamar o próximo). 

9° Guardar castidade nos pensamentos e nos desejos 

l0º Não cobiçar as coisas alheias. 

    Estes Dez Mandamentos resumem-se em Dois que são: 

    «Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós 
mesmos». 

  

MANDAMENTOS DA SANTA MADRE IGREJA ▲ 

1° Ouvir missa inteira e abster-se de trabalhos desnecessários nos domingos e festas 
de guarda. 

2° Confessar-se ao menos uma vez cada ano. 

3° Comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição. 

4° Guardar abstinência e jejuar nos dias determinados pela Igreja. 

5° Contribuir para as despesas do culto e para a sustentação do clero, segundo os 
legítimos usos e costumes e as determinações da Igreja. 

Catecismo_Sao_Pio_X.pdf
Catecismo_Sao_Pio_X.pdf
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DONS DO ESPÍRITO SANTO ▲ 

1º Sapiência. 

2º Entendimento 

3º Conselho. 

4º Fortaleza. 

5º Ciência. 

6º Piedade. 

7º Temor de Deus. 
  

BEM-AVENTURANÇAS ▲ 

1º Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do Céu. 

2º Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. 

3º Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. 

4º Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. 

5º Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. 

6º Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. 

7º Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. 

8º Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o 
reino do Céu. 

  

OBRAS DE MISERICÓRDIA ▲ 

Corporais: 

1º Dar de comer a quem tem fome. 

2º Dar de beber a quem tem sede. 

3º Vestir os nus. 

4º Dar pousada aos peregrinos. 

5º Assistir aos enfermos. 

6º Visitar os presos. 

7º Enterrar os mortos. 

Espirituais: 

1º Dar bom conselho. 

2º Ensinar os ignorantes. 

3º Corrigir os que erram. 
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4º Consolar os tristes. 

5º Perdoar as injúrias. 

6º Sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo. 

7º Rogar a Deus por vivos e defuntos. 
  

PECADOS CAPITAIS ▲ 

1º Soberba. 

2º Avareza. 

3º Luxúria. 

4º Ira. 

5º Gula. 

6º Inveja. 

7º Preguiça. 
  

VIRTUDES OPOSTAS AOS PECADOS CAPITAIS ▲ 

- Contra a soberba, humildade. 

- Contra a avareza, liberalidade. 

- Contra a luxúria, castidade. 

- Contra a ira, paciência. 

- Contra a gula, temperança. 

- Contra a inveja, caridade. 

- Contra a preguiça, diligência. 

 

VIRTUDES TEOLOGAIS E CARDEAIS ▲ 

As Virtudes também podem ser classificadas, não tendo em vista os Pecados Capitais, 
em Teologais e Cardiais ou Cardinais. 

"As Virtudes são perfeições habituais e estáveis da inteligência e da vontade humanas, 
que regulam os nossos actos, ordenam as nossas paixões e guiam a nossa conduta segundo 
a razão e a fé. Adquiridas e reforçadas por actos moralmente bons e repetidos, são 
purificadas e elevadas pela graça divina." 

VIRTUDES TEOLOGAIS 

1 - Fé.  

2 - Esperança.  

3 - Caridade. 

VIRTUDES CARDIAIS 

1 - Prudência. 

2 - Justiça. 

3 - Fortaleza.  

4 - Temperança. 
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PECADOS CONTRA O ESPÍRITO SANTO ▲ 

1 - Desesperação de salvação. 

2 - Presunção de se salvar, sem merecimentos  

3 - Contradizer a verdade conhecida como tal.  

4 - Ter inveja das mercês que Deus faz a outrem  

5 - Obstinação no pecado 

6 - Impenitência final 

  

PECADOS QUE BRADAM AO CÉU ▲ 

1º Homicídio voluntário. 

2º Pecado sensual contra a natureza. 

3º Opressão dos pobres, principalmente dos órfão e viúvas. 

4º Não pagar o salário a quem trabalha. 
  

NOVÍSSIMOS DO HOMEM ▲ 

- Morte. 

- Juízo. 

- Inferno. 

- Paraíso. 
  

CONDIÇÕES PARA SE CONFESSAR BEM ▲ 

1 - Exame de consciência; 

2 - Dor dos pecados; 

3 - Propósito de nunca mais pecar; 

4 - Confissão ou acusação dos pecados; 

5 - Satisfação ou Penitência. 
  

CONDIÇÕES PARA BEM COMUNGAR ▲ 

1 - Estar na Graça de Deus. 

2 - Saber e pensar quem se vai receber. 

3 - Estar em jejum eucarístico de 1 hora. 
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CONSELHOS EVANGELICOS ▲ 

1 - Pobreza voluntária. 
2 - Obediência Inteira.  
3 - Castidade Perpétua. 

 

OS 73 LIVROS DA BÍBLIA CATÓLICA ▲ 

Antigo Testamento Novo Testamento 
PENTATEUCO 
Génesis 
Êxodo 
Levítico 
Números 
Deuteronómio 
 
HISTÓRICOS 
Josué  
Juízes 
Rute 
Samuel 2 
Reis 2  
Crónicas 2 
Esdras 
Neemias 
Tobias 
Judite 
Ester 
Macabeus 2 
 
POETICOS E SAPIENCIAIS 
Job 
Salmos 
Provérbios 
Eclesiastes 
Cântico dos Cânticos 
Sabedoria 
Eclesiástico 
 
PROFÉTICOS 
Isaías 
Jeremias 
Lamentações 
Baruc 
Ezequiel 
Daniel 
Oseias 
Joel 
Amos 
Abdias 
Jonas 
Miqueias 

4 EVANGELHOS 
Mateus 
Marcos 
Lucas 
João 
 
Actos dos Apóstolos 
 
EPISTOLAS 
Cartas de S. Paulo aos: 
Romanos 
Coríntios 2 
Gálatas 
Efésios 
Filipenses 
Colossenses 
Tessalonicenses 2 
Timóteo 2 
Tito 
Filemon 
Hebreus 
 
Cartas de: 
Tiago 
Pedro 2 
João 3 
Judas 
 
Apocalipse 
 

5+16+7+18=  46 Antigo Test. 

4+1+14+7+1= 27 Novo Test. 
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Naum  
Habacuc 
Sofonias 
Ageu 
Zacarias 
Malaquias 
 

 

OS 66 LIVROS DA BÍBLIA PROTESTANTE ▲ 

A vermelho estão os livros omissos na Bìblia Protestante 

Antigo Testamento Novo Testamento 
PENTATEUCO 
Génesis 
Êxodo 
Levítico 
Números 
Deuteronómio 
 
HISTÓRICOS 
Josué  
Juízes 
Rute 
Samuel 2 
Reis 2  
Crónicas 2 
Esdras 
Neemias 
Tobias 
Judite 
Ester 
Macabeus 2 
 
POETICOS E SAPIENCIAIS 
Job 
Salmos 
Provérbios 
Eclesiastes 
Cântico dos Cânticos 
Sabedoria 
Eclesiástico 
 
PROFÉTICOS 
Isaías 
Jeremias 
Lamentações 
Baruc 
Ezequiel 
Daniel 
Oseias 
Joel 

4 EVANGELHOS 
Mateus 
Marcos 
Lucas 
João 
 
Actos dos Apóstolos 
 
EPISTOLAS 
Cartas de S. Paulo aos: 
Romanos 
Coríntios 2 
Gálatas 
Efésios 
Filipenses 
Colossenses 
Tessalonicenses 2 
Timóteo 2 
Tito 
Filemon 
Hebreus 
 
Cartas de: 
Tiago 
Pedro 2 
João 3 
Judas 
 
Apocalipse 
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Amos 
Abdias 
Jonas 
Miqueias 
Naum  
Habacuc 
Sofonias 
Ageu 
Zacarias 
Malaquias 
 

 

APÓSTOLOS ▲ 

Simão Pedro 
André irmão de Pedro 
Tiago filho de Zebedeu (Tiago Maior) 
João filho de Zebedeu - Evangelista 
Filipe 
Bartolomeu 
Mateus - Evangelista 
Tomé 
Tiago filho de Alfeu (Tiago Menor) 
Simão Zelote 
Judas Tadeu 
Judas Iscariotes (O Traidor) > Matias 

 

 

SACRAMENTOS ▲ 

Baptismo 
Crisma ou Confirmação 
Eucaristia 
Confissão 
Unção dos Doentes 
Ordem 
Matrimónio 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Pedro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Andr%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santiago_Maior
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_evangelista
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Felipe
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Bartolomeu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mateus_Evangelista
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Tom%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santiago_Menor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%A3o,_o_Zelote
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Tadeu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Judas_iscariotes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Matias_(ap%C3%B3stolo)
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● Planos de Oração ● ▲ 

 
Quem quiser alcançar a Santificação, só conseguirá se levar uma Vida de Oração, a 

qual por sua vez exige um Plano de Oração. Se não existir um Plano de Oração, muito 
provavelmente esse desejo de Santificação não passará de uma boa intenção… Assim, deve-
se estabelecer um Plano Escrito de Oração, que não seja muito exigente e que seja 
cumprido à risca, não por obrigação, mas por Amor.  

● Plano de Oração Anual 

Fazer Jejum e abstinência durante a Quaresma. 

● Plano de Oração Mensal 

Fazer a Comunhão Reparadora dos Primeiros Sábados do mês. ► 

Fazer a Comunhão de Desagravo do Sagrado Coração das Primeiras Sextas-feiras do 

mês. ► 

Rezar pelo nosso País todos os dias 8 de cada mês. ► 

Rezar o Rosário da Armada todos os dias 25 de cada mês. ► 

Fazer a Vigília do Último Sábado do mês. ► 

● Plano Mínimo de Oração Diária 

● Oração da manhã 

Sinal da Cruz + Persignação + Sinal da Cruz. 

Vinde Espírito Santo… ► 

Pai Nosso + 3 Avé Marias + Glória + São Miguel Arcanjo… + Santo Anjo do 
Senhor… 

Consagração a Nossa Senhora. ► 

Oferecimentos do dia. ► 

Oração de Nossa Senhora de Todos os Povos ► 

Colocação dos Escapulários e oração das jaculatórias. ► 

Sinal da Cruz. 

Ângelus ao Meio dia com o Papa ás 12:00 de Roma, Itália. ► 

Oração do Terço com a Capelinha das Aparições de Fátima às 18:30 de Portugal. ► 

Missa e Comunhão sempre que possível. ► 

Confissão imediata logo que necessária. ► 
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● Oração da noite 

Sinal da Cruz + Persignação + Sinal da Cruz. 

Vinde Espírito Santo… ► 

Pai Nosso + 3 Avé Marias + Glória + São Miguel Arcanjo… + Santo Anjo do 
Senhor… 

Exame de Consciência. ► 

Acto de Contrição… ► 

Jaculatórias dos Escapulários. ► 

Sinal da Cruz. 
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● CONCLUSÕES ● ▲ 

 

Com a Oração, feita com Amor e Fé, podemos conseguir 5 grandes 
objectivos: 

1 - A Ajuda de Deus para povos inteiros ou para indivíduos isoladamente.  

2 - A Intervenção de Deus para aniquilar os inimigos do Seu Povo e dos Seus filhos. 

3 - A Intervenção de Deus para apaziguar catástrofes naturais e crises sociais, guerras 
e epidemias. 

4 - Modificação dos acontecimentos provenientes da Justiça Divina, consoante as 
Orações dos homens. 

5 - Alcançar de Deus tudo aquilo que nós pedimos, desde que seja para nosso bem e 
salvação das almas, pela Intercessão dos Santos e, muito em especial, pela Intercessão da 
Virgem Maria. 

Quando humanamente já nada há a fazer, basta Deus intervir, e tudo 
é possível… 

Mas não é só a Oração que é importante. 

Ainda mais, o são, as nossas Obras de Amor para com Deus e o Próximo. 

Daqui decorre a necessidade de não só rezarmos confiantes, mas também, 

Tudo fazermos com Jesus e para Jesus. 

  

● PRINCIPAIS LINKS NESTE DOSSIER ● ▲ 

 

Índice Geral do Catecismo da Igreja Católica Online  

Índice Resumo do Catecismo da Igreja Católica Online  

Índice Analítico do Catecismo da Igreja Católica Online  

Compêndio do Catecismo da Igreja Católica Online  

Mística Cidade de Deus 

Código de Direito Canónico 

Índices de Documentos da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos 
Sacramentos 

Instruções do Missal Romano 

Link para vida dos Santos 

Links para as Estações da Via-Sacra dos Valinhos  

Manual das Indulgências 

http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/indice_po.html
http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/prima-pagina-cic_po.html
http://catecismo-az.tripod.com/conteudo/a-z/
http://www.portal.ecclesia.pt/catecismo/default.asp
MisticaCidadedeDeus.htm
Codigo%20de%20direito%20canonico.pdf
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/index_po.htm
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/index_po.htm
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20030317_ordinamento-messale_it.html
MANUAL_DAS_INDULGENCIAS_normas_e_concessoes.pdf
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Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem 

Via Sacra de Santo Afonso Maria de Ligório 

Via-Sacra do Amor Doloroso 

Via-Sacra do Padre Cruz 

 

 

▲

http://www.amen-etm.org/Rezar.htm 

 

 

TratadoDaVerdadeiraDevocao.pdf
VIA-SACRA%20de%20Santo%20Afonso%20de%20Ligorio%20-%20Paginada%20para%20dobrar.pdf
VIA-SACRA%20do%20Amor%20Doloroso.pdf
VIA-SACRA%20do%20Padre%20Cruz%20-%20Imprimir%20dupla%20face.pdf
http://www.amen-etm.org/Rezar.htm

