ORAÇÕES DE SÁBADO E COMPLEMENTARES AO SANTO TERÇO
______________________________________________________________________
█
1. Oração ao Espírito Santo
● Sinal da Cruz
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 da sua consolação, por Cristo Nosso Senhor. Amém.
______________________________________________________________________
2. (Oferecimento Diário...)
______________________________________________________________________
3. Oferecimento do Terço
Divino Jesus, nós vos oferecemos este Terço que vamos rezar, meditando nos mistérios da nossa 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.
Oferecemos, particularmente, em desagravo dos pecados cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus e Imaculado
Coração de Maria, pela paz no mundo, pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório, pelas intenções do Santo Padre, o
Papa, pelo aumento e santificação do clero, pelo nosso vigário e seus auxiliares, pela santificação das famílias, pelas missões, pelos
doentes, pelos agonizantes, por aqueles que pediram nossas orações, por todas as nossas intenções particulares e pelo Brasil.
______________________________________________________________________
█
4a. Oferecimento Complementar do Terço
(no primeiro sábado do mês opte pelo item 4b)
Vamos dedicar este terço em agradecimento pelo imenso amor incondicional dos corações de Jesus e Maria; e também à
nossa proteção e de nossos familiares e amigos. Antes de começarmos, se alguém quiser dizer ou apenas mentalmente fazer alguma
intenção pessoal, fique a vontade.
______________________________________________________________________
4b. Oferecimento no Primeiro Sábado do Mês
Vamos dedicar este primeiro sábado do mês ao Imaculado Coração de Maria com os seguintes propósitos: retirarmos os
espinhos resultantes das ofensas que lhe são dirigidas e pela conversão dos pecadores. Os detalhes desta santa devoção foram
ensinados por Maria Santíssima em 1925, à irmã Lúcia, e consiste em quatro etapas:

●
●
●
●

A Confissão.
A Comunhão.
O Terço.
A meditação, durante quinze minutos,
de todos os mistérios do Rosário.*

* Em se tratando da quarta etapa, de acordo com as informações do Santuário de Fátima, permite-se a meditação de parte do conjunto de mistérios
durante o mesmo tempo fixado, entretanto preferencialmente é adequado meditar todos os mistérios do Rosário.
Obs.: A duração de quinze minutos refere-se ao tempo total relativo à quarta etapa.

Antes de começarmos, se alguém quiser dizer ou apenas mentalmente fazer alguma intenção pessoal, fique a vontade.
______________________________________________________________________
█
5. Credo
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, na vida eterna. Amém.

______________________________________________________________________
█
6. Início
Um Pai-Nosso e três Ave-Marias e louvor a Santíssima Trindade, para que aumente em nós a fé, a esperança e a caridade.
●
●
●
●
●

Pai-Nosso
A primeira Ave-Maria em louvor a Deus Pai que nos criou. (Ave-Maria)
A segunda Ave-Maria em louvor a Deus Filho que nos remiu. (Ave-Maria)
A terceira Ave-Maria em louvor ao Espírito Santo que nos santifica. (Ave-Maria)
Glória-ao-Pai

Ó meu Jesus!
Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno,
levai as almas todas para o Céu, e socorrei
principalmente as que mais precisarem.

Ó Maria concebida sem pecado!
Rogai por nós que recorremos a vós.

Sagrado Coração de Jesus!
Venha a nós o vosso reino.

Mãe de Deus!
Derramai sobre a humanidade inteira
as graças eficazes da vossa chama de
amor, agora e na hora de nossa morte. Amém.

Doce Coração de Maria!
Seja a nossa salvação.

Glorioso São José!
Rogai por nós.
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MISTÉRIOS DA ALEGRIA – sábados e segundas-feiras
Primeiro mistério:
A Anunciação do Anjo Gabriel à Nossa Senhora
Segundo mistério:
A Visita de Nossa Senhora a sua Prima Isabel
Terceiro mistério:
O Nascimento do Menino Jesus em Belém
Quarto mistério:
A Apresentação do Menino Jesus no Templo
Quinto mistério:
A Perda o Reencontro do Menino Jesus no Templo

______________________________________________________________________
7. Agradecimento
Infinitas graças vos damos, ó soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais,
dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo e para mais vos agradecer, vos saudamos com uma
Salve-Rainha.
______________________________________________________________________
█
8. Salve-Rainha
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.
______________________________________________________________________________
9. Oração ensinada pelo anjo aos três pastorzinhos de Fátima: Lúcia, Francisco e Jacinta
Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos adoro profundamente e vos ofereço o preciosíssimo Corpo, Sangue,
Alma e Divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e
indiferenças com que Ele mesmo é ofendido; e pelos merecimentos infinitos de seu Santíssimo Coração e pela intercessão do
Imaculado Coração de Maria, peço-Vos a conversão dos pobres pecadores. Meu Deus! Eu creio, adoro, espero e amo-vos; peçovos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amém. [3 vezes]
______________________________________________________________________
10. Ladainha de Nossa Senhora
Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, ouvi-nos.
Jesus Cristo, atendei-nos,
Deus Pai do Céu, tende piedade de nós.
Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós.
Deus Espírito Santo, tende piedade de nós.
Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós.
Santa Maria
Santa Mãe de Deus
Santa Virgem das virgens
Mãe de Jesus Cristo
Mãe da Divina Graça
Mãe Puríssima
Mãe Castíssima
Mãe Imaculada
Mãe Intacta
Mãe Amável
Mãe Admirável
Mãe do Bom Conselho
Mãe do Criador
Mãe do Salvador
Mãe da Igreja
Virgem Prudentíssima
Virgem Venerável
Virgem Louvável
Virgem Poderosa
Virgem Benigna
Virgem Fiel
Espelho de Justiça

Rogai por nós
“
“
“
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Sede de Sabedoria
Causa de Nossa Alegria
Vaso Espiritual
Vaso Honorífico
Vaso Insigne de Devoção
Rosa Mística
Torre de Davi
Torre de Marfim
Casa de Ouro
Arca da Aliança
Porta do Céu
Estrela da Manhã
Saúde dos Enfermos
Refúgio dos Pecadores
Consoladora dos Aflitos
Auxílio dos Cristãos
Rainha dos Anjos
Rainha dos Patriarcas
Rainha dos Profetas
Rainha dos Apóstolos
Rainha dos Mártires
Rainha dos Confessores
Rainha das Virgens
Rainha de Todos os Santos
Rainha Concebida sem Pecado Original
Rainha da Assunção
Rainha do Santo Rosário
e
Rainha da Paz
Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos Senhor.
Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, ouví-nos Senhor.
Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós.
Rogai por nós Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
______________________________________________________________________
11. Ato de consagração
Ó Virgem de Fátima, Mãe de Misericórdia, Rainha do Céu e da terra, refúgio dos pecadores, nós nos consagramos ao vosso
Coração Imaculado.
Consagramos os nossos corações, as nossas almas, as nossas famílias e tudo que nos pertence.
E para que esta consagração seja verdadeiramente eficaz e duradoura, renovamos hoje as promessas do nosso Batismo e
da nossa Crisma, comprometendo-nos, ainda uma vez, a viver como bons cristãos, fiéis a Deus, a Igreja e ao seu chefe, o Papa.
Queremos rezar o TERÇO, participar da EUCARISTIA, dar a devida importância à prática dos PRIMEIROS SÁBADOS DO MÊS e
trabalhar para a conversão dos pecadores.
Prometemos, ainda, ó Virgem Santíssima, ser zelosos pelo vosso culto bendito, a fim de apressar com a nossa consagração
ao vosso Imaculado Coração e mediante a vossa intercessão, o advento do Reino de Jesus no mundo. Amém.
______________________________________________________________________
12. Oração a São José
A vós, São José, recorremos em nossa tribulação e, depois de ter implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de
confiança, solicitamos também o vosso patrocínio. Por esse laço sagrado de caridade que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de
Deus, e pelo amor paternal que tivestes ao Menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar benigno para a
herança que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue e nos socorrais, em nossas necessidades, com o vosso auxílio e poder.
Protegei, ó guarda providente da Divina Família, a raça eleita de Jesus Cristo. Afastai, para longe de nós, ó pai amantíssimo, a peste
do erro e do vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo sustentáculo, na luta contra o poder das trevas e, assim como
outrora salvastes da morte a vida ameaçada do Menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus contra as
ciladas de seus inimigos e contra toda a adversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante patrocínio, a fim de que a
vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, piedosamente morrer e alcançar, no céu, a eterna
bem-aventurança. Amém.
- Glorioso São José, rogai por nós.
______________________________________________________________________
█
13. Oração a São Miguel Arcanjo
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio!
Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos; e vós príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a
satanás e a todos os espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.
- São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós.
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______________________________________________________________________
█
14. Anjo do Senhor
● O Anjo do Senhor anunciou a Maria.
E Ela concebeu do Espírito Santo. (Ave-Maria)
● “Eis aqui a serva do Senhor”.

“Faça-se em mim segundo a vossa palavra”. (Ave-Maria)
● O Verbo se fez carne.
E habitou entre nós. (Ave-Maria)
Rogai por nós Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Oremos: Infundi, Senhor, em nossas almas, a vossa graça, a fim de que conhecendo pela Anunciação do Anjo a Encarnação de
Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pelos merecimentos de sua Paixão e Morte na Cruz, à glória da Ressurreição. Pelo mesmo
Jesus Cristo, Senhor Nosso. Amém.
______________________________________________________________________
█
15. ”Lembrai-vos” de São Bernardo
Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à vossa
proteção, implorado vosso socorro e invocado vosso auxílio, fosse por vós desamparado. Animado, pois, com igual confiança, à vós,
ó Virgem entre todas singular, como minha Mãe recorro; de vós me valho e gemendo sob o peso de meus pecados, me prostro a
vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me
alcançar o que vos rogo. Amém.
______________________________________________________________________
16. Oração Reparadora ao Imaculado Coração
Ó Coração Doloroso e Imaculado de Maria, transpassado de dor pelas injúrias com que os pecadores ultrajam vosso santo
nome e vossas excelsas prerrogativas; eis prostrado a vossos pés vosso indigno filho / que, oprimido pelo peso das próprias culpas,
vem arrependido, com ânimo de reparar as injúrias / que, à maneira de penetrantes setas, dirigem contra vós os homens ousados e
perversos. Desejo reparar com este ato de amor e submissão que faço perante o vosso Coração amantíssimo, todas as blasfêmias
que proferem contra vosso augusto nome, todas as ofensas que se fazem às vossas excelsas virtudes e todas as ingratidões com
que os homens correspondem ao vosso maternal amor e inesgotável misericórdia.
Aceitai, ó Coração Imaculado, esta demonstração de meu fiel carinho e justo reconhecimento, com o firme propósito que
faço de ser-vos fiel todos os dias de minha vida, de defender vossa honra quando a veja ultrajada e de propagar com entusiasmo
vosso culto e vossas glórias.
● Três Ave-Marias em honra ao poder, sabedoria e misericórdia do puríssimo Coração de Maria desprezados pelos homens.
(Ave-Maria) [3 vezes]
______________________________________________________________________
17. Oração pelo Brasil
Ó Maria concebida sem pecado, olhai para o nosso pobre Brasil, rogai por ele, salvai-o.
Quanto mais culpado é, tanto mais necessidade tem ele de vossa intercessão.
Uma palavra vossa a Jesus e o Brasil será salvo.
Ó Jesus, que nada negais a vossa Mãe Santíssima, salvai nosso Brasil.
______________________________________________________________________
█
18. Consagração
Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova de 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 assim sou vosso,
ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como filho e propriedade vossa. Amém.
______________________________________________________________________
█
19. Anjo da Guarda
Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Se a ti me confiou a piedade divina, hoje e sempre me rege, me guarde, me
governe, me ilumine. Amém.
______________________________________________________________________
20. Façamos nossa consagração ao Santíssimo Coração de Jesus
● Fazendo um sinal da cruz na testa, eu consagro a minha mente e todos os meus pensamentos ao Santíssimo Coração
de Jesus para que a vontade d’Ele se realize através de mim neste dia.
● Fazendo um sinal da cruz na boca, eu consagro a minha boca.
● Fazendo um sinal da cruz no peito, eu consagro o meu corpo.
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● Fazendo um sinal da cruz no lado esquerdo, eu consagro o meu coração.
● Fazendo um sinal da cruz no lado direito, eu consagro a minha alma ao Santíssimo Coração de Jesus para que a
vontade d’Ele se realize através de mim neste dia. Assim seja.
______________________________________________________________________
21. Peçamos diariamente esta graça
Ajuda-me, Senhor, a amar como Tu me amas e a compreender como Tu me compreendes.
Ensina-me, Senhor, a aceitar os outros como Tu me aceitas, respeitando-os como Tu me respeitas e suportando-os com
paciência, como Tu me suportas com paciência infinita.
Ajuda-me, Senhor, a perdoar como Tu me perdoas e a fazer pelos outros todo o bem que fazes por mim.
Senhor, Tu me aceitas como eu sou, ajuda-me a ser o que Tu queres que eu seja, tua semelhança no amor.
Transforma o meu coração para que ele seja bom, justo, manso, paciente, compreensivo, generoso, tolerante e cheio de
misericórdia, para que através do meu amor humano, semelhante ao teu, eu possa levar ao meu irmão a alegria e o consolo do teu
amor divino. Amém.
● Ave-Maria
● Graças e louvores sejam dados a todo momento!
Ao santíssimo e digníssimo Sacramento. [3 vezes]
● Glória-ao-Pai
__________________________________________________________________

Que seja mais este dia, um dia de graças a Deus com louvores à Virgem Maria.
Canto: Dai-nos a benção...
Salve Maria!
__________________________________________________________________

No primeiro sábado:
Que seja mais este primeiro sábado, um dia de graças a Deus com reparação ao Imaculado Coração de Maria.
Canto: Dai-nos a benção...
Salve Maria!
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