


Em Nome do Pai  e do Filho e do Espírito Santo. Amém

Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e 
Redentor meu: por serdes Vós quem Sois, sumamente bom e digno 
de ser amado sobre todas as coisas, e porque Vos amo e estimo, 
pesa-me, Senhor, de todo o meu coração, de Vos ter ofendido; pesa-
me também de ter  perdido o céu e merecido o inferno; e proponho 
firmemente, ajudado com o auxílio de Vossa divina graça, emendar-
me e nunca mais Vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de 
minhas culpas pela Vossa infinita misericórdia e obter a graça da 
perseverança final.
Amém.

ORAÇÃO PARA SER REZADA ANTES DA COMUNHÃO

ORAÇOES PARA SEREM REZADAS ANTES DA SANTA MISSA

Suplicareis a esta boa Mãe que vos empreste seu coração, para, com 
as mesmas disposições, receberdes seu Filho. Fareis ver a ela, que 
importa à glória de seu Filho não ser introduzido num coração tão 
manchado como o vosso, e tão inconstante, que havia de tirar-lhe a 
glória ou perdê-la; se ela, entretanto, quiser habitar em vós para 
receber seu Filho, pode-o facilmente, em vista do domínio que tem 
sobre os corações; e, por ela, seu Filho será bem recebido, sem 
mancha, e sem perigo de ser ultrajado. (Tratado da Verdadeira 
Devoção)

Ato de Contrição

Em Nome do Pai  e do Filho e do Espírito Santo. Amém

Ó Maria mãe do amor, preparai meu coração para receber Nosso 
Senhor – Ave Maria...

“Totus tuus ego sum, et omnia mea sunt”
Sou todo vosso, minha querida Senhora, com tudo que tenho.

Enquanto se dirige ao ministro podes repetir quantas vezes 
necessário a jaculatória: 

Após a comunhão em ação de graças:
Alma de Cristo, santificai-me.
Corpo de Cristo, salvai-me.
Sangue de Cristo, inebriai-me.
Água do lado de Cristo, lavai-me.
Paixão de Cristo, confortai-me.

Ó bom Jesus, ouvi-me.
Dentro das Vossas Chagas, escondei-me.
Não permitais que eu me separe de Vós.
Do espírito maligno, guardai-me.
Na hora da minha morte, chamai-me.
E mandai-me ir para Vós,
para que com os Vossos Santos Vos louve,
por todos os séculos. Amém.

ORAÇÕES PARA DEPOIS DA SANTA MISSA

A São Miguel Arcanjo

Ave Maria (3 vezes)

São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cobri-nos com o vosso 
escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjugue-o Deus, 
instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo 
divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos 
malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.

R: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo

Oremos:

Rogai por nós, Santa Mãe de Deus

Deus, nosso refúgio e fortaleza, olhai propício para o povo que a Vós 
clama; e, pela intercessão da gloriosa e imaculada Virgem Maria, Mãe 
de Deus, de S. José, seu Esposo, dos vossos bem-aventurados 
Apóstolos S. Pedro e S. Paulo e de todos os Santos, ouvi 
misericordioso e benigno as preces que Vos dirigimos para a 
conversão dos pecadores, para a liberdade e exaltação da Santa 
Madre Igreja. Pelo mesmo Jesus Cristo Senhor Nosso. Amém

Doce Coração de Maria - Sede a nossa salvação

Salve Rainha

Sacratíssimo Coração de Jesus (3 vezes) - Tende piedade de nós.

Alma de Cristo, santificai-me.
Corpo de Cristo, salvai-me.
Sangue de Cristo, inebriai-me.
Água do lado de Cristo, lavai-me.
Paixão de Cristo, confortai-me.

Ó bom Jesus, ouvi-me.
Dentro das Vossas Chagas, escondei-me.
Não permitais que eu me separe de Vós.
Do espírito maligno, guardai-me.
Na hora da minha morte, chamai-me.
E mandai-me ir para Vós,
para que com os Vossos Santos Vos louve,
por todos os séculos. Amém.

Em Nome do Pai  e do Filho e do Espírito Santo. Amém

Ó Maria mãe do amor, preparai meu coração para receber Nosso 
Senhor – Ave Maria...

Após a comunhão em ação de graças:

Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e 
Redentor meu: por serdes Vós quem Sois, sumamente bom e digno 
de ser amado sobre todas as coisas, e porque Vos amo e estimo, 
pesa-me, Senhor, de todo o meu coração, de Vos ter ofendido; pesa-
me também de ter  perdido o céu e merecido o inferno; e proponho 
firmemente, ajudado com o auxílio de Vossa divina graça, emendar-
me e nunca mais Vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de 
minhas culpas pela Vossa infinita misericórdia e obter a graça da 
perseverança final.

São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cobri-nos com o vosso 
escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjugue-o Deus, 
instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo 
divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos 
malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.

ORAÇOES PARA SEREM REZADAS ANTES DA SANTA MISSA

“Totus tuus ego sum, et omnia mea sunt”

Em Nome do Pai  e do Filho e do Espírito Santo. Amém

Amém.

ORAÇÃO PARA SER REZADA ANTES DA COMUNHÃO
Suplicareis a esta boa Mãe que vos empreste seu coração, para, com 
as mesmas disposições, receberdes seu Filho. Fareis ver a ela, que 
importa à glória de seu Filho não ser introduzido num coração tão 
manchado como o vosso, e tão inconstante, que havia de tirar-lhe a 
glória ou perdê-la; se ela, entretanto, quiser habitar em vós para 
receber seu Filho, pode-o facilmente, em vista do domínio que tem 
sobre os corações; e, por ela, seu Filho será bem recebido, sem 
mancha, e sem perigo de ser ultrajado. (Tratado da Verdadeira 
Devoção)

Ato de Contrição

Sou todo vosso, minha querida Senhora, com tudo que tenho.

Enquanto se dirige ao ministro podes repetir quantas vezes 
necessário a jaculatória: 

ORAÇÕES PARA DEPOIS DA SANTA MISSA

Ave Maria (3 vezes)

Salve Rainha
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus
R: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo

Oremos:
Deus, nosso refúgio e fortaleza, olhai propício para o povo que a Vós 
clama; e, pela intercessão da gloriosa e imaculada Virgem Maria, Mãe 
de Deus, de S. José, seu Esposo, dos vossos bem-aventurados 
Apóstolos S. Pedro e S. Paulo e de todos os Santos, ouvi 
misericordioso e benigno as preces que Vos dirigimos para a 
conversão dos pecadores, para a liberdade e exaltação da Santa 
Madre Igreja. Pelo mesmo Jesus Cristo Senhor Nosso. Amém

A São Miguel Arcanjo

Sacratíssimo Coração de Jesus (3 vezes) - Tende piedade de nós.
Doce Coração de Maria - Sede a nossa salvação


