SAUDAÇÃO À BEM-AVENTURADA
VIRGEM MARIA (SVM)
Salve, Senhora santa Rainha, santa Mãe de
Deus, Maria, virgem convertida em templo,
e eleita pelo santíssimo Pai do céu,
consagrada por Ele com o seu santíssimo
amado Filho e o Espírito Santo Paráclito;
que teve e tem toda a plenitude da graça e
todo o bem!
Salve, palácio de Deus!
Salve, tabernáculo de Deus!
Salve, casa de Deus!
Salve, vestidura de Deus!
Salve, mãe de Deus!
E vós, todas as santas virtudes, que pela
graça e iluminação do Espírito Santo sois
infundidas no coração dos fiéis, para, de
infiéis que somos, nos tornardes fiéis a
Deus.

ORAÇÃO DA PAZ
(atribuída a S. Francisco)
Senhor, fazei de mim um instrumento da
Vossa paz.
Onde houver ódio, que eu leve o amor.
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão.
Onde houver discórdia, que eu leve a
união.
Onde houver dúvidas, que eu leve a fé.
Onde houver erro, que eu leve a verdade.
Onde houver desespero, que eu leve a
esperança.
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria.
Onde houver trevas, que eu leve a luz.
Ó Mestre, fazei 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. Amen!

LOUVORES AO DEUS ALTÍSSIMO (LD)
Tu és santo, Senhor Deus único,
o que fazes maravilhas (Sl 76, 15).
Tu és forte, tu és grande (Sl 85, 10),
tu és altíssimo, tu és rei omnipotente,
tu, Pai santo, rei do céu e da terra!
Tu és trino e uno, Senhor Deus, todo o bem.
Tu és bom, todo o bem, o soberano bem,
Senhor Deus, vivo e verdadeiro (cf. 1Ts 1, 9)!
Tu és caridade, amor!
Tu és sabedoria!
Tu és humildade!
Tu és paciência (Sl 70, 5)!
Tu és formosura!
Tu és mansidão!
Tu és segurança!
Tu és descanso!
Tu és gozo e alegria!
Tu és a nossa esperança!
Tu és justiça e temperança!
Tu és toda a nossa riqueza e saciedade!
Tu és beleza!
Tu és mansidão!
Tu és o protector (Sl 30, 5)!
Tu és o nosso guarda e defensor!
Tu és fortaleza (cf. Sl 42, 2)!
Tu és consolação!
Tu és a nossa esperança!
Tu és a nossa fé!
Tu és a nossa caridade!
Tu és a nossa grande doçura.
Tu és a nossa vida eterna, o Senhor grande e
admirável,
o Deus omnipotente, o misericordioso Salvador!
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ORAÇÃO DIANTE DO CRUCIFIXO
DE S. DAMIÃO (OCD)
Ó glorioso Deus altíssimo, ilumina as trevas do
meu coração, concede-me uma fé verdadeira,
uma esperança firme e um amor perfeito.
Mostra-me, Senhor, o(recto) sentido e
conhecimento, a fim de que possa cumprir o
sagrado encargo que na verdade acabas de
dar-me. Ámen

CÂNTICO DAS CRIATURAS (CC)
Altíssimo, Omnipotente e bom Senhor,
A Ti o louvor, a glória, a honra e toda a bênção,
A Ti só, Senhor Altíssimo, convém
E nenhum homem é digno de pronunciar o Teu
nome.
Louvado sejas, meu Senhor,
com todas as Tuas criaturas
E especialmente o senhor irmão Sol,
Que faz o dia e por quem nos alumias!
E que é belo e irradia com grande esplendor.
De Ti, Senhor Altíssimo, dá significação.
Louvado sejas, meu Senhor,
pela irmã Lua e estrelas
Que no céu acendeste,
claras, preciosas e belas!
Louvado sejas, meu Senhor,
por nosso irmão vento,
Pelo ar e pelas nuvens,
pelo sereno e todo o tempo,
Por quem a Tuas criaturas dás o sustento.
Louvado sejas, meu Senhor,
por nossa irmã a água,
Tão útil e humilde e preciosa e casta!
Louvado sejas, meu Senhor,
pelo irmão fogo,
Por quem Tu iluminas a noite;
Ele é belo e jucundo e corajoso e forte.
Louvado sejas, meu Senhor,
por nossa irmã a madre terra
Que nos sustenta e governa
E produz variados frutos e ervas e coloridas flores.
Louvado sejas, meu Senhor,
pelos que perdoam por Teu amor

e suportam enfermidades e tribulações.
Bem-aventurados os que as sofrem em paz,
Pois por Ti, Altíssimo, serão coroados.
Louvado sejas, meu Senhor,
pela nossa irmã a morte corporal,
De quem nenhum vivente pode escapar.
Ai de quem morrer em pecado mortal!
Bendito o que estiver em Tua santíssima vontade,
Porque a morte segunda lhe não fará mal.
Louvai e bendizei o meu Senhor e rendei-lhe graças,
E, todos, servi-o com grande humildade».

ADORAMOS-TE (Testamento, 5)

10, 27), pensando sempre em ti; sempre a ti
desejando com todo o nosso espírito; sempre a
ti dirigindo todas as nossas intenções, e em
tudo procurando a tua honra; e com todas as
veras empregando todas as nossas forças e
potências do corpo e da alma ao serviço do teu
amor e de nada mais. E para amarmos o nosso
próximo como a nós mesmos, atraindo todos,
quanto possível, ao teu amor, alegrando-nos
dos bens dos outros como dos nossos, e
compadecendo-nos dos seus males, e não
fazendo a ninguém qualquer ofensa (cf. 2 Cor 6,
3).

Adoramos-te, santíssimo Senhor Jesus Cristo,
aqui e em todas as tuas igrejas que estão por
todo o mundo, e te louvamos, porque pela tua
santa cruz remiste o mundo.

O pão nosso de cada dia, o teu dilecto Filho
nosso Senhor Jesus Cristo, nos dá hoje, para
memória, e inteligência e reverência do amor
que nos teve, e de quanto por nós disse, fez e
suportou.

PARÁFRASE DO PAI NOSSO (PPN)

E perdoa-nos as nossas ofensas: Por tua
inefável misericórdia, por virtude da Paixão do
teu amado filho Nosso Senhor Jesus Cristo, e
pelos méritos e intercessão da bem-aventurada
Virgem Maria e de todos os Santos.

Santíssimo Pai nosso, nosso Criador, nosso
Redentor, nosso Salvador e Consolador!
Que estás nos céus: Nos anjos e nos santos,
iluminando-os, para que te conheçam, porque tu,
Senhor, és luz; inflamando-os, para que te
amem, porque tu és amor; habitando neles e
enchendo-os, para que gozem a
bem-aventurança, porque tu, Senhor, és o sumo
bem, o bem eterno, donde procede todo o bem,
e sem o qual não há bem algum.
Santificado seja o teu nome: Que o
conhecimento de ti mais se clarifique em nós,
para conhecermos qual a largueza dos teus
benefícios, a grandeza das tuas promessas, a
alteza da tua majestade, e a profundeza dos
teus juízos (Ef 3, 18).
Venha a nós o teu Reino: De modo a reinares em
nós pela graça, e a levares-nos a entrar no teu
Reino, onde a visão de ti é clara, o amor por ti é
perfeito, ditosa a tua companhia e gozaremos
de ti para sempre.
Seja feita a tua vontade assim na terra como no
céu: Para te amarmos de todo o coração (cf. Lc

Assim como nós perdoamos a quem nos tem
ofendido: E o que não perdoamos plenamente,
faz, Senhor, que plenamente perdoemos, a fim
de que, por teu amor, amemos de verdade os
inimigos, e por eles a ti devotamente
intercedamos, a ninguém pagando mal com
mal (cf. 1Ts 5, 15) e em ti procuremos ser úteis
em tudo.
E não nos deixes cair em tentação: oculta ou
manifesta, súbita ou renitente.
Mas livra-nos do mal: passado, presente e
futuro. Glória ao Pai…

BÊNÇÃO A FREI LEÃO
O Senhor te abonçoe e te guarde,
te mostre a sia face e se compadeça de ti.
Volva para ti o seu rosto, e te dê paz.
O senhor te abençoe, irmão Leão
(cf. Núm. 6, 24-27)

