
 
Oração aos três Anjos da Guarda 

 
São Miguel Arcanjo, glorioso príncipe do Céu,  
protetor das almas  eu vos chamo para que 
me livres de todos os inimigos e de todo 
pecado e me faça progredir na vida e  
no serviço de Deus dando-me 
a graça de perseverar sempre. Amém.  

 
São Gabriel glorioso Anjo Fortaleza de Deus, eu vos chamo para que me alcance do Pai 
todas as forças, para desprezar o mundo, vencer o demônio, dominar todos os males, 
até o fim da minha vida. Amém.  

 
São Rafael, glorioso Anjo da saúde eu vos chamo para que cure todas as minhas 
enfermidades, toda cegueira do meu corpo e da minha alma e me ajude a fugir dos 
pecados que só fazem o mal para o cristão. Amém. 

 

Oração ao Anjo da Guarda 
 
Santo Anjo do Senhor, 
Meu zeloso guardador, 
Se a ti me confiou 
A piedade divina, 
Sempre me rege, me guarde, 
Me governe, me ilumine. 
Amém. 

 

Nossa Senhora da Saúde 
 
Virgem Puríssima, que sois a Saúde dos Enfermos, o 

Refúgio dos Pecadores, a Consoladora dos Aflitos e a 
Despenseira de todas as graças, na minha fraqueza e no meu 
desânimo apelo hoje, para os tesouros da vossa divina 
misericórdia e bondade e atrevo-me a chamar-vos pelo doce 
nome de Mãe. Sim, ó Mãe, atendei-me em minha enfermidade, 
dai-me a saúde do corpo para que possa cumprir os meus 
deveres com ânimo e alegria, e com a mesma disposição sirva a 
vosso Filho Jesus e agradeça a vós, Saúde dos Enfermos.  
Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós.  
           Amém. 

 

 

 

 

 

 



 

Fórmula de intenção para a missa 
 
Quero celebrar a Missa  
e consagrar o Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo,                                                                      
conforme o rito da santa Igreja Romana,  
em louvor do Deus todo-poderoso  
e de toda a Igreja triunfante,  
para meu próprio bem e de toda a Igreja militante,  
por todos os que se recomendaram às minhas orações,  
de modo geral e em particular,  
e pela felicidade da santa Igreja Católica.  
Amém.  
Que Deus todo-poderoso e cheio de misericórdia  
nos conceda alegria e paz,  
conversão de vida,  
tempo para a verdadeira penitência,  
a graça e a força do Espírito Santo  
e perseverança nas boas obras.  
Amém. 
 
 

Ação de graças após a Santa Missa 

Alma de Cristo 

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 de Vossas chagas, escondei-me.  
Não permitais que me separe de Vós.  
Do espírito maligno, defendei-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 dos séculos.  
Amém. 

 

 

 

 

 

 



 

Consagração ao Santíssimo Coração de Jesus 
 
Meu amável Jesus, em reconhecimento de todos os 

benefícios que me tendes feito, e em reparação de minhas 
infidelidades, eu Vos ofereço o meu coração, consagro-me 
inteiramente a Vós e proponho com a Vossa graça nunca mais 
pecar. Tudo por Vós, Coração Santíssimo de Jesus. Minha Mãe 
Santíssima, fechai-me para sempre no Coração do Vosso Divino 
Filho, e não permitais que eu caia em pecado em toda a minha 
vida. Amém. 

 
 
 

 
 
 
Consagração a Nossa Senhora 

 
Ave Maria... 

 
Ó minha Senhora! Ó minha Mãe! Eu me ofereço todo a Vós e 
em prova de minha devoção para convosco 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 minha boa e incomparável Mãe, guardai-me e 
defendei-me como coisa e propriedade vossa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

Ato de Fé 
Creio, meu Deus e Senhor, tudo quanto crê e ensina 

a Santa Madre Igreja Católica, Apostólica, Romana, 
porque Vós, que sois a suma verdade, assim o dissestes, e 
ensinastes. E assim creio que sois Deus Uno na essência e 
Trino nas Pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo; que 
premiais os bons na glória eterna no Céu, e castigais os 
maus com penas eternas no Inferno; que a Segunda 
Pessoa da Santíssima Trindade, o Filho de Deus Padre, se 
fez homem e encarnou por obra do Espírito Santo nas 
puríssimas entranhas da sempre Virgem Maria Senhora 
Nossa; que padeceu e morreu para nos salvar; e que está 
na hóstia consagrada tão real e perfeitamente como está 
no Céu. Tudo isto, creio, porque Vós o revelastes. E nesta 
fé espero viver e morrer, se me auxiliardes com a Vossa 
divina graça. 

 
 
Ato de Esperança 

Espero meu Deus e Senhor, porque sois fidelíssimo nas 
Vossas promessas, que me haveis de perdoar pelos 
merecimentos infinitos de Jesus Cristo Nosso Senhor, 
dando-me as graças necessárias para o conseguir, e 
obedecendo eu da minha parte a todos os preceitos da 
Vossa santa Lei. 

 
 
 

 
Ato de Caridade 
 
Amo-Vos, meu Deus, de todo o meu coração, 
de toda a minha alma, sobre todas as coisas,  
por serdes Vós quem sois, infinitamente bom e 
digno de todo o amor. E amo também todo  
o meu próximo como a mim mesmo, e  
unicamente por amor de Vós  
quero cumprir todos os preceitos da Vossa santa Lei. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
Ato de Contrição 

Meu Deus, porque sois infinitamente Bom e Vos amo de 
todo o meu coração, bendito seja, pesa-me de Vos ter ofendido, 
e, com o auxílio da vossa divina graça, proponho firmemente 
emendar-me e nunca mais Vos tornar a ofender; peço e espero o 
perdão das minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. 
Amém. 

 
 

 
 
 
 
Comunhão Espiritual 

Meu Deus creio firmemente em vossa presença na 
Eucaristia. Gostaria de receber-Vos agora realmente, mas como 
não posso, vinde, ao menos espiritualmente ao meu coração. 
Inflamai-me de Vosso ardor e fazei com que eu lute seriamente 
pela expansão de Vosso reino. Amém. 

 
 
 
 
 

 
Ao despertar 

Graças a Deus. Glória ao Pai. 
Meu Deus, agradeço-Vos humildemente todos os 
benefícios que me tendes feito. Por um efeito da Vossa 
bondade, vejo ainda este dia; quero empregá-lo 
unicamente em servir-Vos. Consagro-Vos todos os meus 
pensamentos, palavras, obras e aflições: abençoai-as, 
Senhor, para que nada haja em mim que não seja 
animado do Vosso amor, e que seja tudo para a Vossa 
maior honra e glória. Amém. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
Oração da manhã 
 
Senhor, no início deste dia, 
Venho pedir-Te saúde, 
Força, paz e sabedoria. 
 
Quero olhar hoje o mundo 
Com olhos cheios de amor, 
Ser paciente, compreensivo, 
Manso e prudente; 
Ver, além das aparências, 
Teus filhos como Tu mesmo os vês, 
E assim não ver senão o bem em cada um. 
 
Fecha os meus ouvidos a toda a calúnia. 
Guarda a minha língua de toda a maldade. 
Que só de bênçãos se encha o meu espírito. 
 
Que eu seja tão bondoso e alegre,  
que todos quantos se aproximarem de mim, 
Sintam a tua presença. 
 
Senhor, reveste-me da tua beleza, 
E que, no decurso deste dia, 
Eu Te revele a todos. Amém 

 

Oração da Noite 
 
Querido Deus... O dia terminou. 
Algumas coisas deram certo, outras não. 
Mas, eu sei que tudo foi conforme Você planejou. 
Porque sei que Tu sabes mais do que eu daquilo  
que preciso. 
Deus prepare o dia de amanhã. 
Que eu seja Feliz, que a saúde não me falte, 
Nem as tuas providências. 
Cuida de mim, e de quem está lendo esta  
mensagem agora. 
Amém. 
 

 

 

 

 


