
Oração da Manhã 
  
Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te força, sabedoria, 
paz. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor; ser paciente, 
compreensivo, manso e prudente; ver além das aparências teus filhos como tu 
os vê, e assim só ver o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia. 
Guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos se encha meu 
espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre, que todos os que se aproximarem 
de mim sintam tua presença. Reveste-me interiormente de tua beleza, Senhor, 
e que no decurso deste dia, eu te revele a todos. Amém. 
  
Oração da Noite 
  
Senhor, obrigado por mais este dia. Obrigado pelos pequenos e grandes dons 
que tua bondade colocou em nosso caminho a cada instante desta jornada. 
Obrigado pela luz, pelo alimento, pela água, pelo trabalho, por este teto. 
Obrigado pela beleza de tuas criaturas, pelo milagre da vida, pela inocência das 
crianças, pelo gesto amigo, pelo amor. Obrigado pela surpresa de tua presença 
em cada ser. Obrigada por teu amor que nos sustenta e protege, pelo teu perdão 
que nos faz crescer. Obrigado pela alegria de termos sido úteis, ter servido à 
humanidade, aos que nos cercam. Que amanhã sejamos melhores. Queremos, 
antes de adormecer, perdoar e abençoar a quem nos magoou neste dia. 
Abençoa, senhor, o nosso descanso, os nossos corpos, os nossos familiares e 
amigos. Abençoa, desde já, nosso amanhã. Obrigado! Boa noite, Senhor! 
  
 
Oração dos Casais 
  
Obrigado, Senhor, pelo amor que nos une! Abençoa Senhor, esse amor, para 
que seja, a cada dia, mais novo e criativo! Novo, para recomeçar sempre e com 
mais entusiasmo; novo, para sustentar-nos nas horas de crises e dificuldades, 
criativo, para compreender as pessoas que caminham a nosso lado; criativo, 
para estender a mão aos irmãos carentes. Novo e criativo, para ser força 
transformadora na sociedade em que vivemos. Novo e criativo, para ser fonte 
geradora de paz, de harmonia e de filhos de Deus, livres e conscientes, Abençoa, 
Senhor, todos os casais que confiam em ti, que confiam no amor e num mundo 
melhor. Amém. 

 

 

 

 

 
 
 



Oferecimento do Terço 
  
Divino Jesus, nós Vos oferecemos este Terço que 
vamos rezar meditando nos mistérios da Vossa 
Redenção. Concedei-nos, por intercessão da Virgem 
Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, as virtudes que nos 
são necessárias para bem rezá-lo e a graça de 
ganharmos as indulgências desta santa devoção. 
  
Mistérios Gozosos – Segunda-feira e Sábado 
  
1. Anunciação do Anjo Gabriel a Maria; 
2. Visita de Maria à sua prima Isabel 
3. Nascimento de Jesus em Belém; 
4. Apresentação de Jesus no Templo e Purificação de 
Maria; 
5. Encontro de Jesus no templo entre os doutores da 
Lei. 

  
Mistérios Dolorosos – Terça e Sexta-feira 
  
1. Agonia de Jesus no Horto das Oliveiras; 
2. Flagelação de Jesus; 
3. Jesus é coroado de espinhos; 
4. Jesus carregando a Cruz (subida dolorosa ao Calvário); 
5. A Crucificação de Jesus. 
  
Mistérios Gloriosos – Quarta-feira e Domingo 
  
1. A Ressurreição de Jeus; 
2. Ascensão de Jesus nos Céus; 
3. A descida do Espírito Santo sobre os apóstolos (Pentecostes); 
4. A Assunção de Maria aso Céus; 
5. Coroação de Maria, como Rainha dos Céus. 
  
Mistérios Luminosos – Quinta-feira 
  
1. Batismo de Jesus no rio Jordão 
2. Auto-revelação de Jesus nas Bodas de Caná; 
3. Jesus anuncia o Reino de Deus, com o convite à conversão; 
4. Transfiguração de Jesus; 
5. Instituição da Eucaristia. 
  
JACULATÓRIA: “Oh meu bom JESUS, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do 
inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais 
precisarem. 
 

 
 
 
 



ORAÇÕES DIÁRIAS  
 
Oração diária de domingo 
"Senhor, devoto-te este meu dia de descanso e se, porventura eu não puder 
descansar sei que saberás relevar este caso. Sei senhor, que és o criador de 
todas as coisas, e revelou nas escrituras, o relato autêntico da sua atividade 
criadora. Assim diz a escritura sagrada: 'Em seis dias fez o senhor o céu e a terra 
e tudo que tem vida sobre a terra, e descansou no sétimo dia dessa primeira 
semana'. Assim, estabeleceu o sétimo dia como perpétuo monumento 
comemorativo de sua esmerada obra criadora. O primeiro homem e a primeira 
mulher foram formados à imagem de Deus como obra-prima da criação, foi-lhes 
dado domínio sobre o mundo e atribuído a responsabilidade de cuidar do senhor. 
Quando o mundo foi concluído, ele era 'muito bom', proclamando a glória de 
Deus. Assim, proclamo este meu dia de descanso para sua glória senhor. Assim, 
neste dia irei ao culto ou à missa e honrarei teu santo nome fazendo minhas 
orações em dobro, e entoando a oração que o Pai nos ensinou. Pai-Nosso...  Por 
sua santa Glória. Amém". 
 
Oração diária de segunda 
"Senhor meu, acreditando piamente que há um só Deus acima de todas as 
coisas - pai, filho e espírito santo, uma unidade de três divindades iguais, 
eternas, imortais, gostaria que vós dedicastes esta semana que está começando 
a mim e às pessoas ao meu redor. Deus vós que é imortal, onipotente, 
onisciente, está acima de tudo e, sempre presente vela por este filho para que 
tudo transcorra bem dentro do meu merecimento, e de acordo com sua palavra. 
Sei que me reservas um reino infinito e muito está além da minha compreensão 
humana. Por isso mesmo, estou aqui a serviço da vossa revelação, para sempre 
ser digno do senhor, para sua adoração e ser servidor e parte de sua criação. 
Abençoa, pois este filho e tudo o que irá lhe suceder. Amém". 
 
Oração diária de terça 
"Deus, eterno pai, criador, o originador, o mantenedor e o soberano de toda a 
criação, fazei com que este seja mais um dia devotado à sua glória e seja 
perfeito. Vós que sois justo e santo, compassivo e clemente, tardio em irar-se, e 
grande em constante amor e fidelidade, dai-me a vossa luz para que eu não me 
desvie do vosso bendito caminho. As qualidades e os poderes manifestos no 
filho e o espírito santo também se constituam o melhor do seu amor em mim 
neste dia. Assim seja". 
 
Oração diária de quarta 
"Jesus Cristo, filho de Deus, mais um dia da semana se anuncia perante mim. 
Abençoa-me para que este dia seja em sua consagração, vós, que fostes a 
encarnação de Deus. Por meio de ti foram criadas todas as coisas, por meio de 
ti seja revelado a todos, o amor infinito de Deus e efetuada a salvação da 
humanidade. Por isso mesmo, as graças sejam dadas. Que por seus milagres 
sejam manifestados o poder de Deus mais uma vez e, que possa abençoar a 
mim e a minha família. Consagre a todos, Jesus Cristo, neste dia. Tu que 
sofrestes e morrestes voluntariamente na cruz por nossos pecados e, em nosso 
lugar, foi ressuscitado dentre os mortos e ascendeu para ministrar no santuário 
celestial em nosso favor. Virá outra vez, em glória, para o livramento final de seu 
povo e a restauração de todas as coisas. Amém". 
 



Oração diária de quinta 
"Mais um dia devotado ao senhor, e eu vos agradeço este dia através de nosso 
senhor Jesus Cristo, seu filho unigênito que foi sacrificado e morto para salvar a 
humanidade. Quero hoje lembrar, que para sua honra e glória, somos todos 
iguais em Cristo, o qual por um só espírito, nos uniu numa comunhão com ele e 
uns com os outros. Devemos servir e ser servidos sem parcialidade ou restrição, 
sem nenhum tipo de preconceito. Que eu afaste hoje e todos os dias de minha 
vida, de minha cabeça todo o tipo de preconceito, imparcialidade ou 
discriminação contra qualquer inimigo ou criatura da face da terra. Que eu jamais 
julgue. Que de minha boca só saiam palavras de fé, ânimo e misericórdia. 
Amém". 
 
Oração diária de sexta 
"Mais uma semana está quase terminando. Mais uma etapa na minha vida em 
que quero atestar minha fé e confiança em nosso senhor Jesus Cristo, tal qual 
tive a oportunidade de atestar no batismo. Rezo pela graça do batismo de Jesus. 
Pelo batismo confessamos nossa fé na morte e ressurreição de Jesus Cristo, e 
atestamos nossa morte para o pecado e nosso propósito de andar puros na vida. 
Faz com que isso seja verdade todos os dias de minha vida. Reconheço a Cristo 
como senhor e salvador, faço parte do seu povo e sou aceito como membro por 
sua igreja. Que eu seja símbolo de união com Cristo, do perdão de nossos 
pecados e de nosso recebimento do espírito santo. Amém". 
 
Oração diária de sábado 
"Senhor, mais uma semana se vai mais um dia vem, e preciso mais uma vez 
reafirmar a minha crença na salvação, nos exemplos da vida de Cristo e na fé 
na sua santa igreja. Sei que não sou nada senhor, apenas um grão de areia na 
imensidão da brasa do seu infinito amor. Mas faz-me expressar com magnitude 
e com grandeza seus propósitos. Faz-me a cada hora, a cada momento vivenciar 
as suas leis maiores: os dez mandamentos. Quero estar digno da conduta de 
Cristo. Quero ser digno das relações humanas e, estar limpo na hora do 
julgamento das minhas ações. Que assim seja! Que eu permaneça obediente 
para demonstrar a cada dia, como só a palavra de Cristo é capaz de transformar 
vidas e fortalecer, portanto, o testemunho cristão. Que assim seja! Amém". 

 

 

 

 

 

 

 



BENÇÃO DA CASA 
 
Estamos reunidos para pedir as bênçãos de Deus a todos os moradores desta 
casa e a esta residência. Deus é a fonte e origem de toda a bênção. É o bendito 
acima de tudo. O Deus de bondade que fez todas as suas criaturas. Mesmo 
depois do pecado dos primeiros pais, Ele sempre abençoou, em sinal de 
misericórdia. 
 
Na plenitude dos tempos, o Pai enviou seu Filho, que se fez Homem. Por meio 
dele abençoou, de novo, os homens com toda a sorte de bênçãos espirituais. 
Cristo Jesus, é a bênção máxima do Pai.  Ele apareceu no Evangelho 
abençoando os irmãos, especialmente os humildes, os enfermos, as crianças. 
 
A bênção foi uma tradição que cresceu no povo de Israel. “Deus concedeu aos 
patriarcas, aos reis, aos sacerdotes, aos levitas e aos pais o dom de bendizer a 
Deus e, em seu nome, cumular de bênçãos divinas as outras pessoas e as 
coisas criadas. Iniciemos, pois, o ritual da bênção. 
 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos: Amém! 
 
LEITURA DA PALAVRA DE DEUS (Escolher uma das leituras) 
Mateus 7,24-28  
Leitor: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, e as pratica, 
assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha; E 
desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela 
casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve 
estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, 
que edificou a sua casa sobre a areia; E desceu a chuva, e correram rios, e 
assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. 
E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua 
doutrina. 
Ou 
João 14, 21-25 
Leitor: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me 
ama; e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me 
manifestarei a ele. Disse-lhe Judas: Senhor, de onde vem que te hás de 
manifestar a nós, e não ao mundo? Jesus respondeu, e disse-lhe: Se alguém 
me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e 
faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras; ora, 
a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito 
isto, estando convosco. 
 
Vamos pedir, com gratidão e alegria, ao Filho de Deus, Senhor do céu e da terra, 
que nos ouça através destas preces. A cada prece responderemos: “Ficai 
conosco, Senhor! ” 
 
Leitor: Senhor Jesus Cristo, que com Maria e José santificastes a vida de 
família, dignai-vos ficar conosco nesta casa e assim sentindo a Vossa presença 
possamos ser instrumentos de Vossa paz. 
 
Leitor: Todo edifício unido a vós se transforma num templo santo; fazei com que 
os residentes desta casa se transformem em habitação do Vosso Espírito. 



 
Leitor:  Ensinastes os Vossos fiéis a construírem sua casa sobre pedra firme; 
concedei que esta família tenha uma vida modelada por vossa Palavra e, 
afastada toda desunião, vos sirva de alma e coração abertos. 
 
Leitor:  Senhor Jesus Cristo ensinai a todos os que moram nesta casa a pôr em 
prática, uns para com os outros, a doação de si mesmos, o diálogo, a comunhão 
e o amor que governam e fortalecem a vida de família. 
 
Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou: 
Todos: Pai nosso que estais nos céus... 
 
ORAÇÃO DA BENÇÃO 1 
Favorecei, Senhor Jesus, os vossos filhos que pedem com humildade vossa 
bênção para a sua residência; sede refúgio para os que aqui moram, 
companheiro dos que saem, hóspede com os que entram. Vós que viveis e 
reinais para sempre. Amém. 
Ou 
ORAÇÃO DA BENÇÃO 2 
Deus, Pai de misericórdia, criador de todas as coisas, invocamos pedimos o 
vosso Espírito Santo sobre este lar e seus moradores. Assim como visitaste e 
abençoaste a casa de Abraão, de Isaac e de Jacó, visita-os e guarda-os na tua 
luz. Guarda estas paredes de todos os perigos: do incêndio, da inundação, do 
raio, dos assaltos, de todo e qualquer mal. Venham teus anjos portadores de 
paz! Suplicamos também a proteção e a saúde para todos os que aqui habitam. 
Afasta-os da divisão e da falta de fé. Abençoa e guarda este lar e todos os que 
o visitam. Por Cristo Jesus. Amém! 
Ou 
ORAÇÃO DA BENÇÃO 3 
Ouvi-nos, Senhor, Pai santo, Deus eterno e Todo-Poderoso, e dignai-Vos 
mandar do céu o Vosso santo anjo para que ele guarde, ajude, proteja, visite e 
defenda todos os que moram nesta casa. Dai-nos a paz, o amor, a saúde, a 
prosperidade. Defendei-nos de todos os perigos e inimigos do corpo e da alma 
e dai, a cada um de nós, uma boa hora de morte. Por Jesus Cristo, Nosso 
Senhor. Amém. 
(Uma pessoa pode aspergir com a água benta todos os compartimentos da casa) 
 
ORAÇÃO CONCLUSIVA 
(Vamos estender nossas mãos) 
Deus eterno, que com bondade paterna não deixais de atender às necessidades 
dos homens, derramai a abundância da vossa bênção sobre esta família e esta 
casa; e santificai os seus moradores com o dom de vossa graça, para que, 
cumprindo os vossos mandamentos e desincumbindo-se dos encargos do tempo 
presente, cheguem um dia à mansão celeste para eles preparada. Por Cristo, 
nosso Senhor! Amém! 
(Uma pessoa asperge a água benta sobre todos os presentes) 
Que a paz de Cristo reine em nossos corações; que a palavra de Cristo habite 
constantemente em nós, para que tudo o que fizermos em palavras e obras, o 
façamos em nome do Senhor. 
Todos: Amém! 

 



BENÇÃO DA FAMÍLIA 
Caríssimos irmãos e irmãs, a família recebeu, a graça de Cristo e uma vida nova; 
por isso, tem importância particular tanto para a Igreja como para a sociedade 
civil, sendo ela a célula primeira e vital de ambas. Peçamos a bênção do Senhor, 
para que os membros desta família sejam sempre, entre si, colaboradores da 
graça e mensageiros da fé nas diversas circunstâncias da vida. Com a ajuda de 
Deus, havereis de cumprir vossa missão, harmonizando vossas vidas com o 
Evangelho, para que, assim, possais apresentar-vos no mundo como 
testemunhas de Cristo. 
 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.            Todos: Amém! 
Leitor: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós.  
Todos: Amém! 
Vamos ouvir o que a Palavra de Deus quer hoje nos dizer. 
 
LEITURA DA PALAVRA DE DEUS (Escolher uma das leituras)  
 
I Coríntios 12, 12-14: “Todos os membros formam um só corpo”. 
Leitor: Porque, assim como o corpo, sendo um só, tem muitos membros, e todos 
os membros do corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. 
Pois num só Espírito todos nós fomos batizados para sermos um só corpo e 
todos, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, bebemos do mesmo 
Espírito. Porque o corpo não é um só membro, mas muitos. 
Ou 
Efésios 4,16: “Suportando-vos uns aos outros com caridade”. 
Leitor: Assim, pois, eu, preso por causa do Senhor, vos exorto a andardes de 
uma maneira digna da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade 
e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros com caridade. Sede 
solícitos por conservar a unidade do espírito mediante o vínculo da paz. Sede 
um só corpo e um só espírito, assim como fostes chamados por vossa vocação 
para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só 
Deus e Pai de todos, que está acima de todos, por todos e em todos. 
Ou 
Romanos. 12, 4-16: “Com amor fraterno, tendo carinho uns para com os 
outros”. 
Leitor: Num só corpo há muitos membros, e esses membros não têm todos a 
mesma função. O mesmo acontece conosco: embora sendo muitos, formamos 
um só corpo em Cristo, e, cada um por sua vez, é membro dos outros. Mas temos 
dons diferentes, conforme a graça concedida a cada um de nós. Quem tem o 
dom da profecia, deve exercê-lo de acordo com a fé; Se tem o dom do serviço, 
que o exerça servindo. Se do ensino, que ensine; se é de aconselhar, aconselhe; 
se é de distribuir donativos, faça-o com simplicidade; se é de presidir a 
comunidade, faça-o com zelo; se é de exercer de misericórdia, faça-o com 
alegria. Que o amor de vocês seja sem hipocrisia: detestem o mal e apeguem-
se ao bem; no amor fraterno, sejam carinhosos uns com os outros, rivalizando 
na mútua estima. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos; sejam fervorosos de 
espírito servindo ao Senhor. Sejam alegres na esperança, pacientes na 
tribulação e perseverantes na oração. Sejam solidários com os cristãos em suas 
necessidades e se aperfeiçoem na prática da hospitalidade. Abençoem os que 
perseguem vocês; abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se 
alegram, e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. 



Não se deixem levar pela mania de grandeza, mas se afeiçoem às coisas 
modestas. Não se considerem sábios. 
(Se for oportuno, pode-se recitar ou cantar um salmo ou outro canto apropriado.) 
 
Salmo. 127(128), 1-2.4-6a 
Todos:  Feliz és tu se temes o Senhor. 
Feliz quem teme o Senhor e anda em seus caminhos, pois comerá do trabalho 
de suas próprias mãos, tranquilo e feliz. 
Essa é a benção para o homem que teme o Senhor. Que o Senhor abençoe você 
desde Sião e você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias de sua vida. 
Que você veja os filhos de seus filhos. 
(Se for oportuno, o missionário dirige algumas palavras aos presentes, 
explicando a leitura bíblica, a fim de levá-los a entender pela fé o sentido da 
celebração.) 
 
PRECES 
Leitor: Supliquemos humildemente ao Cristo Senhor, Palavra eterna do Pai, 
que, enquanto esteve entre os homens, se dignou viver em família e cumulá-la 
de bênçãos celestes, para que olhe com bondade por esta família, e digamos: 
Todos: Senhor, guardai a nossa família na vossa paz. 
 
Leitor: Vós que, sendo obediente a Maria e a José, consagrastes a vida familiar, 
santificai esta família com vossa presença. 
 
Leitor: Tivestes zelo pelas coisas do Pai. Fazei que em toda família Deus seja 
servido e honrado. 
 
Leitor: Apresentastes a vossa sagrada família como admirável exemplo de 
oração, de amor e obediência à vontade do Pai. Santificai com vossa graça esta 
família e dignai-vos abençoá-la com os vossos dons. 
 
Leitor: Amastes os vossos pais e fostes por eles amado. Consolidai todas as 
famílias na paz e na caridade. 
 
Leitor: Em Canaã da Galiléia, alegrastes o nascimento de uma família com o 
vosso primeiro milagre, transformando água em vinho. Aliviai as dores e aflições 
desta família, e transforma-as suavemente em alegria. 
 
Leitor: Que a exemplo de Pe. Gailhac e Ir. Saint Jean amemos nossas famílias 

tornando-as berço para o cultivo da paz, da justiça e da esperança numa perfeita 
integração com toda criação. 
 
Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou: 
Todos: Pai nosso que estais nos céus... 
 
ORAÇÃO DA BENÇÃO 1 
Ó Deus, criador e misericordioso salvador do vosso povo, derramai copiosa 
bênção sobre este lar, reunido em vosso nome, a fim de que os que nele vivem, 
num só amor possam, com fervor e constância na oração, ajudar-se uns aos 
outros em todas as necessidades da vida, e mostrar sua fé pela palavra e pelo 
exemplo. Por Cristo, nosso Senhor. Amém! 
 



ORAÇÃO DA BENÇÃO 2 
Nós vos bendizemos, Senhor nosso Deus, pois quisestes que o vosso Filho feito 
homem participasse da família humana e crescesse em estreita intimidade 
familiar, para conhecer as aflições e provar as alegrias de uma família. Senhor, 
nós vos rogamos humildemente por esta família; protegei-a e guardai-a para que, 
confortada com o dom de vossa graça, goze prosperidade, paz e harmonia, e dê 
no mundo testemunho de vossa glória, comportando-se como verdadeira Igreja 
doméstica. Por Cristo, nosso Senhor. Amém! 
 
CONLCUSÃO DO RITO 
O Senhor Jesus, que morou em Nazaré com sua família, permaneça sempre em 
vossa família, defendendo-a de todo mal, e vos conceda ser um só coração e 
uma só alma. 
Todos: Amém! 

 

ORAÇÃO DA MESA 
 
ANTES DO ALMOÇO 
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.         Todos: Amém. 
Em seguida: 
Leitor: Os seres vivos, ó Senhor, de vós esperam que a seu tempo vós lhe deis 
o alimento. 
Todos: Vós lhes dais o que comer e eles recolhem, vós abris a vossa mão 
e eles se fartam. 
 
Leitor: Peçamos ao Pai, que sempre se preocupa com seus filhos. 
Todos: Pai nosso que estais nos céus... livrai-nos do mal.  
(Ao fim, uma pessoa faz o sinal da cruz em si e sobre os dons dizendo:) 
Leitor: Abençoai, Senhor, a nós e a estes dons, que de vossa bondade 
recebemos. Por Cristo, nosso Senhor.    Todos:  Amém. 
 
DEPOIS DO ALMOÇO 
Leitor: Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem. 
Todos: E os vossos santos com louvores vos bendigam! 
Leitor: Nós vos damos graças, ó Deus todo-poderoso, por todos os vossos 
benefícios. Vós, que viveis e reinais para sempre. 
Todos: Amém. 
Leitor: Dignai-vos, Senhor, recompensar com a vida eterna a todos os que nos 

fazem o bem, por causa do vosso nome. 
Todos: Amém. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ORAÇÃO PARA OS ENFERMOS 
 
1. RITO DE BENÇÃO PARA ADULTOS 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.    Todos: Amém. 
 
Leitor: Irmãos, vamos bendizer ao Senhor, que passou pelo mundo fazendo o 
bem e curando a todos. 
Todos:  Bendito seja Deus para sempre. Amém. 
 
Leitor: O Senhor Jesus, que passou pelo mundo fazendo o bem e curando todas 
as doenças e enfermidades, ordenou aos seus discípulos que se preocupassem 
com os enfermos, impusessem-lhes as mãos e os abençoassem em seu nome. 
Nesta celebração, vamos recomendar a Deus os irmãos enfermos, para que eles 
possam suportar com paciência todas as dores do corpo e do espírito, e para que 
saibam que, compartilhando os sofrimentos de Cristo, compartilharão também a 
sua consolação. 
 
LEITURA DA PALAVRA DE DEUS (Escolher uma das leituras) 
2 Corintios 1, 3-7. “Deus de toda consolação”. 
Leitor: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das 
misericórdias e Deus de toda a consolação. Ele nos conforta em todas as 
tribulações para podermos consolar todos os atribulados com o consolo com que 
somos por Deus consolados. Com efeito, à medida que crescem em nós os 
sofrimentos de Cristo, crescem também por Cristo as consolações. Se, pois, 
somos consolados, é para vossa consolação, que vos dá a força para suportardes 
com paciência os mesmos sofrimentos que sofremos. A nossa esperança a vosso 
respeito é firme: sabemos que, como sois companheiros de nossas aflições, 
assim também o sereis de nossas consolações. 
Ou 
Mateus11, 28-30. “Vinde a mim e eu vos aliviarei”. 
Leitor: Vinde a mim todos vós, fatigados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. 
Tomai sobre os ombros meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde 
de coração, e achareis descanso para vossas almas. Pois meu jugo é suave e 
meu peso é leve. 
Ou 
Marcos 6, 53-56. “Punham os doentes nas ruas”. 
Leitor: Feita a travessia, chegaram a Genesaré e atracaram. Assim que saltaram 
da barca, logo o reconheceram. Percorrendo toda aquela região, começaram a 
transportar em macas os enfermos para os lugares onde ouviam dizer que Jesus 
estaria. E onde quer que entrasse, fosse em aldeias, ou em povoados ou nas 
cidades, punham os doentes nas ruas e lhe pediam que os deixassem tocar ao 
menos na ponta de seu manto. E todos que o tocavam ficavam curados. 
(Se for oportuno, pode-se recitar ou cantar um salmo ou outro canto apropriado.) 
 
Salmos 101 (102), 2-3. 24-25 
Leitor: Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor! 
Senhor, ouve a minha prece, que o meu grito chegue a Vós! Não escondas vossa 
face de mim, no dia da minha angústia. Inclina vosso ouvido para mim e no dia em 
que eu vos invoco, responda-me depressa.  
Ele esgotou minha força no caminho, encurtou os meus dias. Então eu disse: 
“Meu Deus, não me arrebates na metade dos meus dias”. 
 



PRECES 
Leitor: Recorramos com confiança ao Senhor Jesus, nosso Salvador, para que 
venham consolar com sua graça estes irmãos enfermos, e cada prece digamos: 
Todos: Senhor, atendei a estes enfermos. 
Leitor: Senhor Jesus, que viestes como médico do corpo e da alma para curar 
as nossas enfermidades.  
Leitor: Senhor Jesus, que fostes homem sujeito à dor, e carregastes sobre vós as 
nossas enfermidades e levastes sobre vós as nossas dores. 
Leitor: Senhor Jesus, que quisestes assemelhar-vos aos irmãos em tudo, a fim 
de mostrar-vos misericordioso.  
Leitor: Senhor Jesus, que quisestes experimentar a condição humana, para 
libertar-nos do mal. 
 
ORAÇÃO DA BENÇÃO 
(Uma pessoa fazendo o sinal da cruz na fronte do enfermo, reza a oração da 
bênção:) 
Leitor: Salvai-nos em vosso amor, Senhor nosso Deus, que sempre cercais de 
carinho as vossas criaturas; erguei estes vossos filhos enfermos e sustentai-os 
com a vossa força; dai-lhes o remédio, curai as fraquezas, a fim de que eles 
alcancem felizmente o conforto que de vós esperam. Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém. 
Leitor: Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-poderoso, que, com a vossa 
bênção ergueis de sua fraqueza a condição humana e a consolidais, inclinai-vos 
com bondade sobre este(a) vosso(a) filho(a),  para que, debelada sua 
enfermidade e completamente restabelecida a saúde, ele(a) venha a bendizer 
com gratidão o vosso nome. Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém. 
Após a oração de bênção, os presentes são convidados a rezarem a oração do 
Pai Nosso. 
 
CANTO 
Pelos prados e campinas, verdejantes, eu vou 
É o Senhor que me leva a descansar 
Junto às fontes de águas puras, repousantes, eu vou 
Minhas forças o Senhor vai animar 
 
Tu és, Senhor, o meu pastor 
Por isso nada em minha vida faltará! 
Tu és, Senhor, o meu pastor 
Por isso nada em minha vida faltará! 
 
Nos caminhos mais seguros, junto d’Ele, eu vou 
E pra sempre o Seu nome eu honrarei 
Se eu encontro mil abismos, nos caminhos, eu vou 
Segurança sempre tenho em Suas mãos 
 
Tu és, Senhor, o meu pastor 
Por isso nada em minha vida faltará! 
Tu és, Senhor, o meu pastor 
Por isso nada em minha vida faltará! 
 
Ao banquete em sua casa, muito alegre, eu vou 



Um lugar em Sua mesa me preparou 
Ele unge minha fronte e me faz ser feliz 
E transborda a minha taça em Seu amor 
 
Tu és, Senhor, o meu pastor 
Por isso nada em minha vida faltará! 
Tu és, Senhor, o meu pastor 
Por isso nada em minha vida faltará! 
 
Bem a frente do inimigo, confiante, eu vou 
Tenho sempre o Senhor junto de mim 
Seu cajado me protege e eu jamais temerei 
Sempre junto do Senhor eu estarei 
 
Tu és, Senhor, o meu pastor 
Por isso nada em minha vida faltará! 
Tu és, Senhor, o meu pastor 
Por isso nada em minha vida faltará! 
 
1. RITO DE BENÇÃO PARA CRIANÇAS 
Leitor: A nossa proteção está no nome do Senhor 
Todos: Que fez o céu e a Terra. 
Um dos presentes, lê um texto da Sagrada Escritura, por exemplo: 
Leitor: 2 Cor. 1, 3-4: “Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o 
Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Ele nos conforta em todas 
as tribulações para podermos consolar todos os atribulados com o consolo com 
que somos por Deus consolados. ” 
 
Leitor: Mt 11, 28-29: “Vinde a mim todos vós fatigados e sobrecarregados, e eu 
vos aliviarei. Tomai sobre os ombros meu jugo e aprendei de mim, que sou 
manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas”. 
 
(Uma pessoa fazendo-lhe sobre a fronte o sinal da cruz, reza a oração da bênção:) 
Leitor: Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-poderoso, que, com a vossa 
bênção ergueis de sua fraqueza a condição humana e a consolidais, inclinai-vos 
com bondade sobre este(a) vosso(a) filho(a) N.. 
Para que, debelada sua enfermidade e completamente restabelecida a saúde, 
ele(a) venha a bendizer com gratidão o vosso nome. Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém. 
 
CANTO 
Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir. Caneta e papel 
na sua mão, tarefa escolar a cumprir. E perguntou no meio de um sorriso o que 
é preciso para ser feliz? 
Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus 
pensou, viver com Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus 
sorria e ao chegar o fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. 
Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu 
que repetisse, por favor, que não falasse tudo de uma vez. E perguntou no meio 
de um sorriso o que é preciso para ser feliz. 



Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saiam do papel. Toquei no seu 
rostinho e a sorrir pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo 
demorado e ao meu lado foi dizendo assim. 
 
Diversas orações 
 
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 
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 de vosso ventre. Ó clemente ! ó piedosa ! ó doce sempre Virgem 
Maria! V. Rogai por nós Santa Mãe de Deus. R. Para que sejamos dignos das 
promessas de Cristo. Amém. 
 

Santo Anjo 
Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade 
divina, sempre me rege, me guarda, me governa me ilumina. Amém 
 
Consagração a Nossa Senhora (música) 
Ó, Minha Senhora e também minha Mãe. Eu me ofereço, inteiramente, todo a 
Vós. E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a 
Vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a Vós 
pertença. Incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e 
propriedade vossa, amém, como coisa e propriedade vossa, amém. 

Oração de São José 
Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas 
humanamente impossíveis. Vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos 
achamos. Tomai sob a vossa proteção a causa que vos confiamos para que 
tenha uma solução favorável. Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda 
nossa confiança. 
Oh, São José, pai adotivo de Jesus, puríssimo esposo da Virgem Maria, rogai 
por nós diariamente ao mesmo Jesus, o Filho de Deus, que nós, sendo 
defendidos pela força de sua graça e lutando fielmente na vida, pode ser coroado 
por Ele na hora da morte. Amém. 
 

ORAÇÃO AO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA PARA ALCANÇAR 

GRAÇAS 

“Coração Imaculado de Maria! Transbordante de amor a Deus e à humanidade, 
e de compaixão pelos pecadores, me consagro inteiramente a Vós. 
Vos confio a salvação de minha alma. Que meu coração este sempre unido ao 
vosso, para que me separe do pecado, ame mais a Deus e ao próximo e alcance 
a vida eterna juntamente com aqueles que amo. 
Medianeira de todas as graças, e Mãe de misericórdia, recordai o tesouro infinito 
que vosso divino Filho tem merecido com seus sofrimentos e que nos confio a 
Vós como seus filhos. Cheios de confiança em vosso maternal Coração, que 
venero e amo, acudo a Vós em minhas necessidades. 
Pelos méritos de vossa amável e Imaculado Coração e por amor ao Sagrado 
Coração de Jesus, obtende a graça que peço (mencionar aqui o favor que se 
deseja) 



Mãe amadíssima, se o que peço não for conforme à vontade de Deus, intercedei 
para que se conceda o que seja para a maior glória de Deus e o bem de minha 
alma. Que eu experimente a bondade maternal de vosso Coração e o poder de 
sua pureza intercedendo ante Jesus agora em minha vida e na hora de minha 
morte. Amém 
Coração de Maria, perfeita imagem do Coração de Jesus, fazei que nossos 
corações sejam semelhantes aos vossos”. 
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