O TERÇO

18- Glória ao pai

16- Terceiro mistério e pai Nosso

19- Oração N.S. Fátima

15- Oração N.S. Fátima
14- Glória ao pai

20- Quarto mistério e pai Nosso

17-Ave Maria(dez)

13- Ave Maria(dez)

26- SALVE RAINHA

21- Ave Maria(dez)

25- Ave Maria(dez)

9- Ave Maria(dez)

12- Segundo mistério e pai Nosso
11- Oração N.S. Fátima
8- Primeiro mistério e Pai Nosso

22- Glória ao pai
23- Oração N.S. Fátima

5-Ave Maria(três)

10- Glória ao pai

7- Oração N.S. Fátima
6- Glória ao pai

24- Quinto mistério e pai Nosso

4- Pai Nosso

3- O Credo
2- Oferecimento do Rosário

1- SINAL DA CRUZ
O SINAL DA CRUZ
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
OFERECIMENTO DO ROSÁRIO
Divino Jesus, nós Vos oferecemos este Rosário que vamos rezar,
contemplando os mistérios de nossa Redenção. Concedei-nos, pela
intercessão de Maria, vossa Mãe Santíssima, a quem nos dirigimos
as virtudes necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganhar as
indulgências desta santa devoção.
O CREDO
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, criador do céu e da terra; e em
Jesus Cristo, Seu único Filho, nosso Senhor; que foi concebido pelo
poder do Espírito Santo; nasceu da Virgem Maria, padeceu sob
Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; desceu à mansão
dos mortos; ressuscitou ao terceiro dia; subiu aos céus, está
sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a
julgar os vivos e os mortos. *Creio no Espírito Santo, na santa Igreja
Católica, na comunhão dos Santos, na remissão dos pecados, na
ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
PAI-NOSSO
•

AVE-MARIA
•

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; perdoainos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos
tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do
mal. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco; bendita sois vós
entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
*Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na
hora de nossa morte. Amém.

Anuncie o Mistério; diga, então o "Pai Nosso".
Diga as "Ave Marias", enquanto medita sobre o mistério.
Mistérios da Alegria (Segundas e Sábados)
I - A anunciação do Arcanjo São Gabriel a Nossa Senhora (Lc.
1,26-38)
II - A Visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel (Lc
1,39-56)
III - O nascimento do Menino Jesus em Belém. (Lc. 2,1-20)
IV - A Apresentação do Menino Jesus no Templo (Lc. 2,22-36)
V - O Encontro de Jesus no Templo entre os doutores da Lei.
(Lc.2,41-50)
Mistérios da Luz (Quintas-Feiras)
I - O Batismo do Senhor Jesus no Rio Jordão (Mt. 3,13-17)
II - O primeiro milagre nas Bodas de Canaã, a pedido de Sua
mãe, transforma água em vinho (Jo 2,1-12).
III - O anúncio do Reino de Deus e o convite à conversão (Mc
1,15; Mac2, 3-13; Lc 7,47-48; Jo20 22-23)
IV - A transfiguração do Senhor Jesus no monte Tabor. ( Lc
9,35)
V - A instituição da Santíssima Eucaristia. ( Jô 13,1)
Mistérios da Dor (Terças e Sextas-Feiras)
I - A agonia de Jesus no Horto das Oliveiras (Lc 22,39-46)
II - A Sangrenta flagelação de Nosso Senhor Jesus Cristo (Mt
27,26)
III - A coroação de espinhos. (Mt 27,27-31)
IV - A subida dolorosa ao Calvário. (Lc 23,26-32)
V - A Crucificação e Morte de Jesus. (Lc 23,33-45.
Mistérios da Glória (Quartas e Domingos)
I - A Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. (Lc 24)
II - A Ascensão admirável de Jesus Cristo ao Céu (Lc 24,51-52)
III - A Vinda do espírito Santo sobre a Virgem Maria e os
Apóstolos (At.2,1-13)
IV - A Assunção de Nossa Senhora ao Céu. (Lc 59)
V - A Coroação de Nossa Senhora como Rainha do Céu e da
Terra (Ap 12,1)
Diga depois que terminar as cinco décadas.
•

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

Infinitas graças vos damos soberana Rainha pelos benefícios
que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais ,dignaivos agora e para sempre tomar-nos debaixo de vosso
poderoso amparo,e para mais vos implorar, vos saudamos com
uma Salve Rainha....

SALVE-RAINHA
ORAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA:
•

“Ó Meu Jesus, perdoai-nos os nossos pecados, livrai-nos do fogo
do inferno, levai as almas todas para o Céu e socorrei,
principalmente as que mais precisarem da tua misericórdia".

•

Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança
nossa, Salve! A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A
vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas.
Ela, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos
a nós volvei e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus,
bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce
Virgem Maria.

Oração de Louvor a Deus

10 Deus

Onipotente, santíssimo, altíssimo e soberano Deus, que
sois todo o bem, o sumo bem, a plenitude do bem, nós
vos tributamos
todo o louvor, toda a glória, toda a ação de graças, toda
a exaltação, e todo o bem. Assim seja, Assim seja.
Amém.

Acima de tudo!
Pai, Filho e Espírito Santo

Oração ao Sagrado Coração de Jesus
Coração de Jesus,eu confio em vós,
mas aumentai a minha confiança.
Vós dissestes: “Pedi e recebereis”.
Confiando nas vossas promessas,
venho pedir vossa ajuda.
Vós estais mais interessado
na nossa felicidade que nós mesmos.
Por isso ponho em vosso Coração
os meus pedidos, as minhas preocupações,
os meus sofrimentos e as minhas esperanças.
Coração de Jesus, eu confio em Vós,
mas aumentai a minha confiança.
Jesus, manso e humilde de coração,
fazei meu coração semelhante ao vosso

Salmo 23
O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em
verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranqüilas.
Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da justiça por
amor de seu nome.
Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não
temerei mal algum, porque Tu estás comigo; a tua vara e o teu
cajado me consolam.
Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus
inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice
transborda.
Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos
os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos
dias.

Santo Anjo do Senhor, Meu zeloso guardador,
Se a ti me confiou a piedade divina,
Sempre me rege, guarda, governa e ilumina.
Amém.

Oração a São Miguel Arcanjo

OS DEZ MANDAMENTOS

São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate.
Cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes
e ciladas do demônio.
Ordene-lhes Deus! Instantemente o pedimos.
E vós, Príncipe da milícia celeste, pela força divina,
precipitai no inferno Satanás e os outros
espíritos malignos que andam pelo mundo
para perder as almas.
Amém.

Amar a Deus sobre todas as coisas.
Não tomar seu Santo nome em vão.
Guardar os Domingos e festas.
Honrar pai e mãe.
Não matar.
Não cometerás adultério.
Não furtar.
Não levantar falso testemunho.
Não desejar a mulher do próximo.
Não cobiçar as coisas alheias.

Portador das boas novas, das mudanças,
da sabedoria e da inteligência.
Arcanjo da Anunciação, trazei todos os dias mensagens
boas e otimistas.
Fazei com que eu também seja um mensageiro, proferindo
somente palavras e atos de bondade e positivismo.
Concedei-me o alcance de meus objetivos.
Que assim seja.

Oração a São Rafael Arcanjo
Guardião da saúde e da cura peço que vossos raios
curativos desçam sobre mim, dando-me saúde e cura.
Guardai meus corpos físico e mental,
livrando-me de todas as doenças.
Expandi Vossa beleza curativa em meu lar,meus filhos e
familiares, no trabalho que executo, para as pessoas com
quem convivo diariamente.
Afastai a discórdia e ajuda-me a superar conflitos.
Arcanjo Rafael, transformai a minha alma e o meu ser, para
que eu possa sempre refletir a vossa Luz.
Que assim seja.

Oração de São Francisco

Espírito Santo, Vós que me esclarecei em tudo, Vós que
iluminais todos os caminhos para que eu atinja o meu ideal, Vós
que me dais o dom divino de perdoar e esquecer o mal que me
fazem, quero, neste curto diálogo, agradecer-vos, por maiores
que sejam as tentações materiais. Pelo contrário, quero tudo
fazer em prol da humanidade para que possa merecer a glória
perpétua na vossa companhia e na companhia de meus irmãos.
Ó Divino Espírito Santo, iluminai-me! Amém.
A pessoa deverá fazer esta oração 3 dias seguidos, sem fazer
pedido, dentro de 3 dias que será alcançada a graça, por mais
difícil que seja.
rezar Pai Nosso, Ave Maria, Glória e fazer o sinal da Cruz

Oração ao anjo da Guarda

Oração a São Gabriel Arcanjo

Oração ao Divino Espírito Santo

Sete pecados capitais
•Vaidade;
•Inveja;
•Ira;
•Preguiça;
•Avareza/ganância;
•Gula;
•Luxúria;

Maraná, thá!
Vinde, Senhor Jesus!

...Tudo quanto em oração
pedirdes,
crede
que
recebestes,
e será assim convosco...
Mc 11, 24

Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz.
Onde houver ódio, que eu leve o amor,
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão
Amarás, pois, o Senhor, teu
Onde houver discórdia, que eu leve a união,
Deus, de todo o teu coração,
Onde houver dúvidas, que eu leve a fé,
de toda a tua alma,
Onde houver erro, que eu leve a verdade,
de todo o teu entendimento e
Onde houver desespero, que eu leve a esperança,
de toda a tua força.
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria,
Mc 12, 30
Onde houver trevas, que eu leve a luz.
Mestre, fazei com que eu procure mais
Consolar que ser consolado,
Agradecimento a Deus
Compreender que ser compreendido,
Senhor meu Deus, muito obrigado! Pela
Amar que ser amado.
minha vida, minha família, meu corpo, minha
Pois é dando que se recebe,
saúde, meu trabalho, meu salário, o pão e o
vinho de cada dia e os meus amigos.
É perdoando que se é perdoado,
E é morrendo que se vive para a vida eterna!

Salmo 91
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do
onipontente descansará.
Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha
fortaleza, e nele confiarei.
Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste
perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das
suas asas estarás seguro: a sua verdade é escudo e broquel.
Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia.
Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole
ao meio dia.
Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu não serás
atingido.
Somente com os teus olhos olharás, e verás a recompensa dos
ímpios.
Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio.
O altíssimo é a tua habitação.
Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua
tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te
guardarem em todos os teus caminhos.
Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com
o teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide; calcarás aos pés o
filho do leão e a serpente.
Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei;
po-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome.
Ele me invocará, e eu lhe responderei; estarei com ele na
angústia, livra-lo-ei e o glorificarei.
Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação.

Oração a Nossa Senhora dos Navegantes
Ó Nossa Senhora dos Navegantes Mãe de Deus, Criador do
Ceu e da Terra, dos rios, lagos e mares: Protege-me em todas
as minhas viagens Que ventos, tempestades borrascas, raios e
ressacas. Não perturbem a minha embarcação. E que monstro
nenhum, nem incidentes imprevistos causem alteração e atraso
a minha viagem nem me desviem da rota traçada. Virgem Maria
Senhora dos navegantes, minha vida é a travessia de um mar
furioso as tentações os fracassos e as desilusões são ondas
impetuosas.Que ameaçam afundar minha frágil embarcação, no
abismo do desânimo e do desespero Nossa Senhora dos
Navegantes nas horas de perigo eu penso em vós e o medo
desaparece: O ânimo e a disposição de lutar e de vencer tornam
a me fortalecer com a vossa proteção e a benção de vosso filho
a embarcação de minha vida há de ancorar Segura e tranquila
no porto da eternidade Nossa Senhora dos Navegantes Rogai
por nós.

ORAÇÃO – MEDALHA DE SÃO BENTO
A Cruz Sagrada seja a minha luz,
Não seja o demônio o meu guia.
Afasta-te Satanás,
Nunca me aconselhes coisas vãs.
É mal o que tu me ofereces,
Bebe tu mesmo o teu veneno

Anverso
Eius in obitu nostro praesentia muniamur.
"Que na hora de nossa morte, nos proteja tua presença".
Crux
Sancti
Patris
Benedicti
ou
Sanctus

Reverso
PAX e nas mais antigas IESUS
C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedicti.
C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux.
N. D. S. M. D. Non Draco Sit Mihi Dux.
V. R. S. Vade Retro Satana.
N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana.
S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas.
I. V. B. Ipse Venena Bibas.

Benedictus.

Cruz do Santo Pai Bento
Que a Santa Cruz seja minha luz
Que o demônio não seja o meu guia
Afasta-te Satanás
Não me aconselhes coisas vãs
É mal o que me ofereces
Bebe tu mesmo teu veneno

ORAÇÃO DO PACIENTE CIRÚRGICO
Meu Deus eu te entrego meu corpo e minha alma neste momento em que preciso de
tratamento cirúrgico,
Fazei com que durante a minha operação a sua luz de cura esteja presente todo o
tempo,
Que o anestesista esteja concentrado, que a anestesia seja bem administrada e
transcorra sem intercorrências,
Orientai a mente do meu cirurgião e guiai suas mãos desde o começo até o fim da
cirurgia para que obtenha o êxito desejado,
Me protegei de infecções, sangramentos bem como de outras complicações
cirúrgicas,
Fazei com que eu não sinta dor no pós-operatório, me recupere o mais rápido
possível e retorne para a paz e conforto do lar,
Que assim seja.
Amém.
J. Ettinger

