
Sinal da Cruz

Todas as vezes que fazemos em nosso corpo o sinal da cruz, recordamos nosso batismo e 
nossa consagração a Deus, afirmamos que somos propriedade do Altíssimo. 

Pelo sinal da santa cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do 
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Creio

Essa oração resume a nossa fé católica. Ao professá-la, renovamos as promessas batismais. 
O “Creio” (em latim, “Credo”) tem poder de afugentar a força maligna. 

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 
e na vida eterna. Amém. 

Pai-Nosso

Conhecida como a oração por excelência, ensinada aos discípulos pelo próprio Jesus. O Pai-
Nosso contém sete pedidos, simbolizando todas as nossas necessidades.

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. Amém.

Ave-Maria

Uma das mais tradicionais orações do povo católico. É composta por versículos bíblicos do 
evangelho de são Lucas. Na primeira parte, nós nos elevamos ao céu para louvar Maria, na 
segunda, pedimos que ela venha até nós. 

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, 
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pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.

Glória ao Pai

A oração do “Glória ao Pai” louva a Trindade santa. Pode ser repetida como uma antífona 
em todos os momentos da vida. 

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

Glória a Deus nas alturas

Oração de reconhecimento da grandeza de Deus. Exprime um cântico de júbilo à Trindade 
que tudo governa. 

Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, rei dos 
céus, Deus Pai todo-poderoso: Nós vos louvamos. Nós vos bendizemos. Nós vos adoramos. 
Nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, 
Filho Unigênito, Senhor Deus, cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós, que tirais o pecado 
do mundo, tende piedade de nós! Vós, que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa 
súplica! Vós, que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo; só vós, o 
Senhor; só vós, o Altíssimo, Jesus cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém.

Para as refeições

Rezar antes e depois das refeições é louvar a Deus que na sua bondade tudo providencia.

Antes das refeições: Senhor, abençoa a mesa deste lar e na mesa do céu nos reserve um 
lugar. Amém.

Depois das refeições: Nós vos damos graças, ó Deus onipotente e eterno, por todos os 
vossos benefícios, que recebemos de vossa bondade, a vós que viveis e reinais pelos séculos 
dos séculos. Amém.

Ato de Fé (virtude teologal)

É um ato de consagração a Deus mediante a fé que professamos. 

Eu creio firmemente que há um só Deus, em três pessoas realmente distintas, Pai, Filho e 
Espírito Santo, que dá o céu aos bons e o inferno aos maus, para sempre. creio que o Filho 
de Deus se fez homem, padeceu e morreu na cruz para nos salvar, e que ao terceiro dia 
ressuscitou. Creio tudo o mais que crê e ensina a santa Igreja católica, Apostólica, Romana, 
porque Deus, verdade infalível, lho revelou. E nesta crença quero viver e morrer.

2



Ato de Esperança (virtude teologal)

A esperança é a marca do cristão. Essa oração nos ensina a confiar na providência divina, 
que sempre nos assistirá.

Eu espero, meu Deus, com firme confiança, que, pelos merecimentos de meu Senhor Jesus 
cristo, me dareis a salvação eterna e as graças necessárias para consegui-la, porque vós, 
sumamente bom e poderoso, o haveis prometido a quem observar fielmente os vossos 
mandamentos, como eu proponho fazer com o vosso auxílio.

Ato de Caridade (virtude teologal)

Por meio dessa oração, busco a graça de Deus de viver o maior mandamento: o amor.

Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois 
infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de 
vós, amo meu próximo como a mim mesmo. 

Ato de Contrição

Ideal para ser rezado após a sacramento da reconciliação, pois manifesta nosso bom 
propósito de conversão. 

Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido, porque sois tão bom e 
amável. Prometo, com a vossa graça, esforçar-me para ser bom. Meu Jesus, misericórdia!

Ao Divino Espírito Santo

Por meio dessa oração, nos abrimos à ação renovadora e inspiradora do Santo Espírito de 
Deus.

Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso 
amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos: Ó 
Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que 
apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua 
consolação. Por cristo, Senhor nosso. Amém.

Santo Anjo

Rezar ao anjo da guarda é o mesmo que louvar a Deus, que sempre nos guarda e protege. 
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Essa oração pode ser recitada em momentos de perigo. 

Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre 
me rege, guarda, governa e ilumina. Amém.

Salve-Rainha

Esta oração manifesta nosso íntimo desejo de eternidade ao lado da mãe de Deus. 

Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve! A vós bradamos os 
degredados filhos de Eva; a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. 
Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste 
desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce 
sempre Virgem Maria. Rogai por nós, santa mãe de Deus, para que sejamos dignos das 
promessas de cristo. Amém.

Consagração a Nossa Senhora

A “Consagração a Nossa Senhora” é um oferecimento de todo o nosso ser aos cuidados 
maternos de Maria. 

Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço todo a vós. E em prova da minha devoção 
para convosco, eu vos consagro, neste dia, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o 
meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque sou vosso, ó incomparável mãe, 
guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém.

O Anjo do Senhor ( Angelus )

A oração do “Anjo do Senhor” recorda o mistério da encarnação do Filho de Deus no seio 
imaculado da sempre virgem Maria. 

O anjo do Senhor anunciou a Maria.

R.: E ela concebeu do Espírito Santo. Ave, Maria... 

Eis aqui a serva do Senhor. 

R.: Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave, Maria...

E o Verbo divino se fez carne.

R.: E habitou entre nós. Ave, Maria... 

Rogai por nós, santa mãe de Deus.

R.: Para que sejamos dignos das promessas de cristo. 

Oremos: Infundi, Senhor, nós vos pedimos, a vossa graça em nossas almas, para que nós, 
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que pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação do Cristo, vosso Filho, pela sua 
paixão e morte na Cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, 
Senhor nosso. Amém.

Rainha do Céu ( Regina Coeli )

Oração mariana, própria para o tempo pascal. É a prece da alegria. 

Reconhecemos as glórias de Maria e manifestamos nosso desejo por uma eternidade feliz 
no céu. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia,/ pois o Senhor que merecestes trazer em vosso 
seio, aleluia,/ ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e 
exultai, ó Virgem Maria, aleluia. 

R.: Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. 

Oremos: Ó Deus, que pela ressurreição de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, fizestes 
brilhar no mundo a alegria, fazei que, pela intercessão da virgem Maria, sua mãe, 
cheguemos às alegrias da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo Amém.

Oração Reparadora ensinada em Fátima

Meu Deus! Eu creio, adoro, espero e amo-Vos. Peço-Vos perdão para os que não 
creem, não adoram, não esperam e não Vos amam!

Santíssima Trindade, Pai, Filho, 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.

Diante do Santíssimo Sacramento

Senhor, eu vos adoro nesse Sublime Sacramento e vos reconheço por meu Criador, 
Redentor e Soberano Senhor, meu Único e Sumo Bem. Graças e louvores se dêem a 
todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento!

Ao Coração de Jesus

Ó Coração Sacratíssimo de Jesus, Fonte viva e vivificante de Vida Eterna, Tesouro 
infinito de Divindade, Fornalha ardente de Amor divino, vós sois o Lugar do meu 
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descanso, o Refúgio da minha segurança.

Ó meu amável Salvador, inflamai o meu coração daquele Amor ardentíssimo do qual 
arde o vosso; derramai nele as inumeráveis graças de que o vosso Coração é a fonte.

Fazei que a vossa Vontade seja a minha e que a minha vontade seja eternamente 
conforme a vossa!

Oração para Conhecer a Vocação

"Ó meu Deus, Deus de Sabedoria e Conselho, que vedes em meu coração o desejo de 
agradar somente a Vós, e de seguir vossos justos desígnios a meu respeito. Concedei-
me, por intercessão da Santíssima Virgem Maria, minha Mãe, e de meu anjo e meus 
santos protetores, especialmente S. José, S, Pio X, S. Geraldo Majela e o Beato José 
de Anchieta, a graça de conhecer o estado que devo abraçar, e de o seguir depois de o 
ter conhecido, afim de que eu possa nessa situação buscar a Vossa Glória, conseguir a 
salvação e merecer a recompensa que prometestes àqueles que cumprem a Vossa 
Vontade. Assim seja. Amém."

Petição

"Meu Deus, eu creio em Vós, mas avivai a minha fé;
Espero em Vós, mas fortificai a minha esperança;
Amo-vos, mas aumentai o meu amor;
Pesa-me ser pecador, mas fazei que aumente mais e mais a minha consciência do 
pecado e o meu desejo de me aperfeiçoar sempre mais. Amém."
-

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

Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo inebriai-
me. Água do lado de Cristo, purificai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom 
Jesus, ouvi-me. Dentro de Vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe 
de Vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da minha morte chamai-me e 
mandai-me ir para Vós, para que, com Vossos Santos e Anjos, a Santíssima Virgem 
Maria e São José, Vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. 

Oração por santos sacerdotes

“Senhor Jesus Cristo, que para nos dar testemunho do vosso Amor infinito instituístes 
o sacerdócio católico, a fim de permanecerdes entre nós pelo ministério dos 
presbíteros, enviai-nos santos sacerdotes!

Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós vos pedimos pelos nossos párocos e vigários, por 
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aqueles que estão conosco, à frente de nossas comunidades; pedimos, especialmente, 
pelos que estão no comando da vossa Igreja, vosso Corpo, por vossa Glória! Que se 
mantenham firmes na santa missão que lhes foi confiada, que se lembrem sempre de 
viver e agir segundo a vossa santa Vontade; que não se percam, não se deixem seduzir 
pelo mundo, mas permaneçam fiéis ao Evangelho, sabendo preferir sempre as coisas 
santas que as do mundo, a caridade divina às políticas mundanas. Que nunca se 
esqueçam de nos instruir e conduzir, dando-nos exemplos de santidade e fidelidade.

Agradecemos e pedimos pelos sacerdotes que verdadeiramente trabalham a serviço do 
Vosso Reino, que não é deste mundo; seja ensinando, abençoando ou administrando 
os Sacramentos da salvação. Amparai e confortai, Senhor, aqueles que estão cansados 
e desanimados, que sofrem injustiças e perseguições pelo Vosso Nome ou que se 
sentem angustiados diante dos problemas, dificuldades e provações. Iluminai àqueles 
que lhes são hierarquicamente superiores, aqueles a quem destes maior 
responsabilidade no pastoreio do vosso rebanho, para que sejam sempre nosso auxílio 
e nunca motivo de nossa confusão; que possamos um dia nos apresentar juntos diante 
de Vós, com nossos corações limpos e nossas consciências puras.

Fazei que todos sintam a presença do vosso Amor, a força da vossa Providência, o 
sentido do vosso Sacrifício e a natureza espiritual do vosso Reino por meio de santos 
sacerdotes, pelo bem de toda a vossa Igreja e de todas as almas que anseiam pela 
vossa Presença, neste mundo e no outro.

Em vosso Nome Santíssimo, Senhor Jesus Cristo, Deus e Senhor Nosso, com o Pai e 
o Espírito Santo, pela intercessão da Virgem Maria e de todos os vossos santos e 
santos anjos, imploramos, confiantes em vossa infinita Misericórdia. Amém."

Súplica pelo apostolado "Fiel Católico" e Consagração dos seus trabalhos a 
Deus, Nosso Senhor

Meu DEUS e meu SENHOR Jesus Cristo, meu Tudo, meu Sumo Bem,

Por Vós eu tenho procurado por toda a minha vida, de dia e de noite, gemendo e 
suspirando sem saber onde encontrar, como proceder, por onde ir. Tenho buscado 
vossa Face com meus olhos, mas, ai de mim, não vos encontrando tenho distraído 
meu olhar e meus pensamentos em vossas criaturas, e feito dos prazeres do mundo um 
pavoroso substituto para o Prazer dos prazeres, que eu desejei encontrar somente em 
Vós. Pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha 
culpa, minha máxima culpa.

Desejo ver a vossa Justiça, anseio por vosso Amor, mesmo sabendo que não sou 
digno de vossa Misericórdia e ainda menos de vosso Amor. Não sou puro, paciente, 
amoroso, persistente, sensato, fiel ou tranquilo como queria ser, como creio que 
deveria ser. Tenho sido infiel por toda a minha vida, e mesmo assim nunca deixei de 
sentir o vosso Amor infinito a me proteger, a me cercar e me fortalecer, porque para 
Vós nada é impossível.

E se não vos cansais de me amar e de me perdoar, não posso eu me cansar nem 

7



desistir jamais de implorar pelo vosso perdão, e ainda mais, não posso deixar de crer 
que ainda me perdoarás, por mais impossível que isso me pareça, tamanhas as minhas 
infidelidades. Por isso, aqui estou, meu Amado e Incompreensível DEUS 
Misericordioso, novamente suplicando pelo vosso perdão e pelo vosso Amor 
restaurador.

DEUS meu, se nunca poderei ser aquilo que escolhi, se nunca serei capaz de honrar 
integralmente minha adesão ao Evangelho e à vossa Igreja, ao menos me consola 
saber que, no fim, fareis justiça, por mim e contra mim. Depois de tudo, se cumprirá a 
vossa santa Vontade. Sois justo, e eu creio que vossa justiça se cumprirá 
infalivelmente. Entrego-me, entretanto, a Vós, meu DEUS, para que me tomeis como 
vosso servo e para que me useis como vosso instrumento. Não permitais, meu 
SENHOR, que meu trabalho se perca, o trabalho que verdadeiramente é vosso antes 
de ser meu, que é para vossa Glória e para o bem das almas. Cumpri em mim 
plenamente vossa Vontade, meu SENHOR, retirai de mim o medo, livrai-me do medo 
que me escravizou por toda a vida, assim como toda inclinação para o que vos 
desagrada e todo apego às coisas do mundo.

Confessando meus incontáveis pecados e minha constante infidelidade, entrego minha 
alma e minha vida inteira a Vós. Que tudo que eu gozar, conquistar, superar, vencer, 
seja para a vossa Glória. A Vós eu entrego e consagro todas as minhas alegrias, 
vitórias, conquistas, prazeres. E que tudo que eu padecer e tiver que suportar, seja 
igualmente para a vossa Glória; a Vós eu entrego e consagro todas as minhas dores, 
sofrimentos, decepções.

E ouso implorar mais uma vez, eu que sou tão indigno, confiante no Nome de meu 
SENHOR e meu DEUS, Jesus o Cristo: perdoai-me, iluminai-me, fortalecei-me para 
ser um digno soldado vosso. Quero lutar ao lado de vossos santos Anjos, nem que seja 
como mero instrumento, uma coisa qualquer que sirva, como uma pedra suja e sem 
valor, mas que pode ser lançada contra o inimigo. Quero vos servir, acima de tudo, 
porque sois propriamente a Origem, a Fonte e a Razão de tudo. Fazei de mim 
conforme vossa santa Vontade, meu Deus, e apenas humildemente peço: guardai o 
meu trabalho, salvai minha missão, fazei com que vença o Apostolado que eu 
indignamente dirijo e que a Vós eu agora entrego e consagro, ó, PAI, FILHO e 
ESPÍRITO SANTO:

Que a voz do "Fiel Católico" não esmoreça, não se cale, não seja esquecida, antes 
cresça e ganhe força sempre redobrada, sempre ao vosso Serviço, a serviço da 
Verdade e da verdadeira Caridade.

Capacitai-me para o bom combate e o bom trabalho; iluminai-me sempre para que eu 
possa fazer e proclamar o que é certo, em Vós; fortalecei-me para dizer não quando 
for preciso, e sim quando for justo. Capacitai-me, rogo insistentemente, para que eu 
sirva como instrumento vosso, do vosso Amor, da vossa Verdade, da vossa Justiça.

Não sou digno mas confio, não em mim. Em vosso Nome, meu Cristo, Jesus, DEUS e 
SENHOR meu. Em Nome do PAI, do FILHO e do ESPÍRITO SANTO. Amém. 
Santíssima Virgem Maria, Refúgio dos pecadores, Tabernáculo da Nova e Eterna 
Aliança, Mãe da Igreja: humilho-me diante de vossa grandeza. Rogai por mim e pelo 

8



meu trabalho a Deus. Amém.
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