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Nós vos louvamos, ó Deus, 
nós vos bendizemos, Senhor. 
Toda a terra vos adora, 
Pai eterno e omnipotente. 
 
Os Anjos, os Céus e todas as Potestades, 
os Querubins e os Serafins vos aclamam sem 
cessar: Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do 
Universo, o céu e a terra proclamam a vossa 
glória. 
 
O coro glorioso dos Apóstolos, 
a falange venerável dos Profetas, 
o exército resplandecente dos Mártires 
cantam os vossos louvores. 
 
A santa Igreja anuncia por toda a terra 
a glória do vosso nome: 
Deus de infinita majestade, 
Pai, Filho e Espírito Santo. 
 
Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, 
Filho do Eterno Pai, 
para salvar o homem, tomastes a condição 
humana no seio da Virgem Maria. 
 

Vós despedaçastes as cadeias da morte 
e abristes as portas do Céu. 
Vós estais sentado à direita de Deus, na glória 
do Pai, e de novo haveis de vir para julgar os 
vivos e os mortos. 
 
Socorrei os vossos servos, Senhor, 
que remistes com o vosso Sangue precioso; 
e recebei-os na luz da glória, 
na assembleia dos vossos Santos. 
 
[Salvai o vosso povo, Senhor, 
e abençoai a vossa herança; 
sede o seu pastor e guia através dos tempos 
e conduzi-os às fontes da vida eterna. 
 
Nós vos bendiremos todos os dias da nossa vida 
e louvaremos para sempre o vosso nome. 
Dignai-vos, Senhor, neste dia, livrar-nos do 
pecado. Tende piedade de nós, Senhor, tende 
piedade de nós. 
 
Desça sobre nós a vossa misericórdia, 
porque em vós esperamos. 
Em vós espero, meu Deus, 
não serei confundido eternamente.] 

Te Deum (HINO) 
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Orações mais comuns 
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.  

Ave Maria 
 
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 da nossa morte. 
 
Amen  

Salve-rainha 
 
Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, 
vida, doçura, e esperança nossa, salve. 
 
A Vós bradamos, os degredados filhos de 
Eva, a Vós suspiramos, gemendo e cho-
rando, neste vale de lágrimas. 
 
Eia, pois, Advogada nossa, esses vossos 
olhos misericordiosos a nós volvei. 
 
E depois deste desterro, Nos mostrai 
Jesus, bendito fruto do vosso ventre. 
Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem 
Maria.  

Invocação ao Espírito Santo 
 
Vinde, Espírito Santo,  
enchei os corações dos vossos fiéis  
e acendei neles o fogo do Vosso amor.  
Enviai, Senhor, 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 rectamente todas as 
coisas e gozemos sempre da sua consola-
ção. Por nosso Senhor Jesus Cristo,  
na unidade do Espírito Santo. Amen.  

Confissão 
 
Confesso a Deus todo-poderoso  
e a vós irmãos, que eu pequei muitas 
vezes por pensamentos, palavras, actos e 
omissões por minha culpa,  
minha tão grande culpa. 
Peço à Virgem Maria aos Anjos e Santos  
e a vós, irmãos, que rogueis por mim a  
Deus Nosso Senhor.  

Acto de contrição 
 
Meu Deus, porque sois infinitamente 
bom, eu Vos amo de todo o meu coração,  
pesa-me ter-Vos ofendido, e, com o auxí-
lio da vossa divina graça, proponho fir-
memente emendar-me e nunca mais Vos 
tornar a ofender; peço e espero o perdão 
das minhas culpas pela vossa infinita 
misericórdia. Ámen.  
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Benedictus (Cântico Evangélico - Laudes) 
 
Bendito o Senhor, Deus de Israel * 
Que visitou e redimiu o seu povo 
E nos deu um Salvador poderoso * 
Na casa de David, seu servo, 
Conforme prometeu pela boca dos seus santos, * 
Os profetas dos tempos antigos, 
 
Para nos libertar dos nossos inimigos * 
E das mãos daqueles que nos odeiam 
Para mostrar a sua misericórdia a favor dos nos-
sos pais, * 
Recordando a sua sagrada aliança 
E o juramento que fizera a Abraão, nosso pai, * 
Que nos havia de conceder esta graça: 
 
De O servirmos um dia, sem temor, * 
Livres das mãos dos nossos inimigos, 
Em santidade e justiça na sua presença, * 
Todos os dias da nossa vida. 
 
E tu, Menino, serás chamado Profeta do Altíssi-
mo, * 
Porque irás à sua frente a preparar os seus cami-
nhos, 
Para dar a conhecer ao seu povo a salvação * 
Pela remissão dos seus pecados, 
 
Graças ao coração misericordioso do nosso 
Deus, * 
Que das alturas nos visita como Sol Nascente, 
Para iluminar os que jazem nas trevas e nas som-
bras da morte * 
E dirigir os nossos passos no caminho da paz. 
 
Glória ao Pai e ao Filho * 
E ao Espirito Santo, 
Como era no princípio, * 
Agora e sempre. Amen. 

Magnificat (Cânt. Evang. - Vésperas) 
 
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 aventu-
rada 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 seus tronos * 
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.  

Nunc dimittis (Cânt. Evang. - Completas) 
 
Agora, Senhor, segundo a vossa palavra, * 
 deixareis ir em paz o vosso servo, 
porque meus olhos viram a salvação, * 
 que oferecestes a todos os povos: 
luz para se revelar às nações * 
 e glória de Israel, vosso povo. 
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Hino à Cruz Gloriosa 
A cruz gloriosa do Senhor ressuscitado 
é a árvore da minha salvação; 
dela me alimento, nela me deleito, 
nas suas raízes cresço, 
nos seus ramos me estendo. 
O seu orvalho me reconforta, 
a sua brisa me fecunda, 
à sua sombra ergui a minha tenda. 
Na fome alimento, 
na sede fonte, 
na nudez roupagem. 
Augusto caminho, 
minha estrada estreita, 
escada de Jacob, 
leito de amor 
das núpcias do Senhor. 
No temor defesa, 
nas quedas apoio, 
na vitória a coroa, 
na luta és o prémio. 
Árvore da salvação, 
pilar do universo, 
o teu cimo toca os céus 
e nos teus braços abertos 
chama-me o amor de Deus. 

Oração da paz - Oração de S. Francisco 
de Assis 
 
Senhor, fazei de mim um instrumento de 
vossa paz; 
Onde houver ódio, que eu leve o amor; 
Onde houver discórdia, que eu leve a união; 
Onde houver dúvidas, que eu leve a fé; 
Onde houver erros, que eu leve a verdade; 
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão; 
Onde houver desespero, que eu leve a espe-
rança; 
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria; 
Onde houver trevas, que eu leve a luz. 
Ó Mestre, fazei com que eu procure mais 
consolar, 
que ser consolado; 
Compreender, que ser compreendido; 
Amar, que ser amado; 
Pois é dando que se recebe; 
É perdoando, que se é perdoado; 
E é morrendo que se vive para a vida eterna. 

Oração do Estudante 
 
Senhor, creio que vale a pena estudar! 
Estudando, os dons que me deste hão-de render 
mais, e assim poderei servir melhor. 
Estudando, estou a santificar-me. Senhor, que o 
estudo forje em mim ideais grandes! 
 
Aceita, Senhor, a minha liberdade, a minha 
memória, a minha inteligência e a minha vonta-
de. De Ti, Senhor, recebi estas capacidades para 
estudar. Ponho-as em Tuas mãos. Tudo é Teu. 
Que tudo se faça segundo a Tua vontade! 
 
Senhor, que eu seja livre! Ajuda-me a ser disci-
plinado, interior e exteriormente. 
 
Senhor, que eu seja verdadeiro! Que as minhas 
palavras, acções e silêncios, nunca levem os 
outros a pensar que sou aquilo que não sou. 
Livra-me Senhor, de cair na tentação de copiar. 

Senhor, que eu seja alegre! Ensina-me a cultivar o 
sentido de humor e a descobrir e a testemunhar as 
razões da verdadeira alegria. 
 
Dá-me, Senhor, a felicidade de ter amigos e de os saber 
respeitar através das minhas conversas e atitudes. 
 
Deus Pai que me criaste: ensina-me a fazer da minha 
vida uma verdadeira obra prima! 
 
Divino Jesus: imprime em mim as marcas da Tua 
Humanidade! 
 
Divino Espírito Santo: ilumina as trevas da minha 
ignorância; vence a minha preguiça; põe na minha 
boca a palavra certa! 
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Orações para diversos momentos do dia 

 "Angelus" - Oração do meio dia 
 
V. O Anjo do Senhor anunciou a Maria. 
R. E Ela concebeu do Espírito Santo. 
Ave Maria… 
 
V. Eis a escrava do Senhor. 
R. Faça-se em mim segundo a Vossa 
Palavra. 
Ave Maria… 
 
V. E o Verbo divino encarnou. 
R. E habitou no meio de nós. 
Ave Maria… 
 
V. Rogai por nós Santa Mãe de Deus. 
R. Para que sejamos dignos das promes-
sas de Cristo. 
 
Oremos.  
Infundi, Senhor, como Vos pedimos, a 
Vossa graça nas nossas almas, para que 
nós, que pela Anunciação do Anjo 
conhecemos a Encarnação de Cristo, 
Vosso Filho, pela sua Paixão e Morte na 
Cruz, sejamos conduzidos à glória da 
ressurreição. Por Nosso Senhor Jesus 
Cristo Vosso Filho que é Deus convosco 
na unidade do Espírito Santo. 

"Regina Coeli" (oração do meio dia no 
Tempo Pascal) 
 
V. Rainha do Céu, alegrai-vos, Aleluia! 
R. Porque Aquele que merecestes trazer 
em Vosso ventre, Aleluia! 
 
V. Ressuscitou como disse, Aleluia! 
R. Rogai por nós a Deus, Aleluia! 
 
V. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, 
Aleluia! 
R. Porque o Senhor ressuscitou verdadei-
ramente, Aleluia! 
 
Oremos.  
Ó Deus, que Vos dignastes alegrar o mun-
do com a Ressurreição do vosso Filho, 
Nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos, 
Vos suplicamos, a graça de alcançarmos 
pela protecção da Virgem Maria, Sua 
Mãe, a glória da vida eterna. Pelo mesmo 
Cristo Nosso Senhor. Amen. 

Visita ao Santíssimo Sacramento 
 
V. Graças e louvores se dêem a todo o 
momento. 
R. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacra-
mento. 
 
Pai Nosso, Ave Maria e Glória (3 vezes) 

Oração do Anjo, em Fátima 
 
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". 

Acto de contrição (simples) 
Meu Deus, porque sois tão bom,  
tenho muita pena de Vos ter ofendido.  
Ajudai-me a não tornar a pecar.  
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Oração do Anjo, em Fátima - I 
 
Santíssima Trindade,  
Pai, Filho e Espírito Santo,  
adoro-Vos profundamente  
e ofereço-Vos o preciosíssimo Corpo,  
Sangue, Alma e Divindade de Jesus Cris-
to,  
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 Santíssi-
mo Coração  
e do Coração Imaculado de Maria,  
peço-Vos a conversão dos pobres pecado-
res". 

Consagração a Nossa Senhora 
 
Ó Senhora minha, ó minha Mãe,  
eu me ofereço todo(a) a vós,  
e em prova da minha devoção para con-
vosco,  
Vos consagro neste dia e para sempre,  
os meus olhos, os meus ouvidos,  
a minha boca, o meu coração e inteira-
mente todo o meu ser. 
E porque assim sou vosso(a),  
ó incomparável Mãe,  
guardai-me e defendei-me como proprie-
dade vossa. 
Lembrai-vos que vos pertenço, terna 
Mãe, Senhora nossa. 
Ah, guardai-me e defendei-me como coi-
sa própria vossa. 

Outras Orações 

Oração pelas Vocações 
 
Senhor da messe  
e pastor do rebanho,  
faz ressoar em nossos ouvidos  
o teu forte e suave convite:  
"Vem e segue-me"!  
Derrama sobre nós o teu Espírito,  
que Ele nos dê sabedoria  
para ver o caminho  
e generosidade  
para seguir a tua voz.  
 
Senhor,  
que a messe não se perca  
por falta de operários. 
Desperta as nossas comunidades 
para a missão.  
Ensina a nossa vida  
a ser serviço.  
Fortalece os que querem  
dedicar-se ao Reino,  
na vida consagrada e religiosa.  

Senhor,  
que o rebanho  
não pereça por falta de pastores.  
Sustenta a fidelidade  
dos nossos bispos,  
padres e ministros.  
Dá perseverança  
aos nossos seminaristas.  
Desperta o coração  
dos nossos jovens  
para o ministério pastoral  
na tua Igreja.  
 
Senhor da messe  
e pastor do rebanho,  
chama-nos para o serviço  
do teu povo.  
Maria, Mãe da Igreja,  
modelo dos servidores do Evangelho,  
ajuda-nos a responder "sim". 
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Oração pela família 
 
Senhor Jesus Cristo,  
vivendo em família com Maria, tua Mãe,  
e com São José, teu pai adoptivo,  
santificaste a família humana.  
Vive também connosco, em nosso lar,  
e assim formaremos uma pequena Igreja,  
pela vida de fé e oração,  
amor ao Pai e aos irmãos,  
união no trabalho,  
respeito pela santidade do matrimónio  
e esperança viva na vida eterna.  
 
Tua vida divina,  
alimentada nos sacramentos,  
especialmente na Eucaristia  
e na tua palavra,  
nos anime a fazer o bem a todos,  
de modo particular  
aos pobres e necessitados.  
Em profunda comunhão de vida  
nos amemos na verdade,  
perdoando-nos quando necessário,  
por um amor generoso,  
sincero e constante.  

Afasta dos nossos lares,  
Senhor Jesus,  
o pecado da infidelidade,  
do divórcio,  
do aborto,  
do egoísmo,  
da desunião  
e toda influência do mal  
e do demónio.  
 
Desperta em nossas famílias  
vocações para o serviço  
e ministério dos irmãos,  
em especial,  
vocações sacerdotais e religiosas.  
Que os nossos jovens,  
conscientes e responsáveis,  
se preparem dignamente  
para o santo matrimónio.  
Senhor Jesus Cristo, dá, enfim,  
às nossas famílias, 
coragem nas lutas,  
conformidade nos sofrimentos,  
alegria na caminhada  
para a casa do Pai. 
Ámen.  

Oração do Acólito 
Senhor Jesus Cristo, 
sempre vivo e presente connosco, 
tornai-me digno de Vos servir no altar 
da Eucaristia, onde se renova o 
sacrifício da cruz e vos ofereceis 
por todos os homens. 
Vós, que quereis ser para cada um o 
amigo e o sustentáculo no caminho da 
vida, concedei-me uma fé humilde e  
forte, alegre e generosa, pronta para 
vos testemunhar e servir. 
E porque me chamastes ao Vosso serviço, 
permiti que Vos procure e Vos encontre, 
e, pelo sacramento do Vosso Corpo e 
Sangue, permaneça unido a Vós para 
sempre. Ámen. 

Oração da criança 
Jesus, eu gosto de Ti,  
muito obrigado pela vida que deste!  
Muito obrigado pelo papá e pela mamã  
e por todas as pessoas,  
que colocaste bem perto de mim. 
Jesus, eu estou a crescer não só por fora,  
para ter um corpo bonito e forte,  
mas ajuda-me a crescer também por den-
tro,  
para ter um coração cheio de bondade.  
 
Jesus, eu gosto de Ti,  
de todo coração,  
e vou gostar de todo mundo,  
como Tu gostas de mim.  
Amén. 


