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Pai-Nosso
D/. Pai nosso que estais no Céu, santificado seja o
Vosso Nome; venha a nós o Vosso Reino; seja feita a
Vossa Vontade, assim na terra como no Céu.
C/. O pão nosso de cada dia nos dai hoje;
perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós
perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis
cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.

Ave-Maria
D/. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é
convosco, bendita sois Vós entre todas as mulheres e
bendito é o fruto do Vosso Ventre, Jesus.
C/. Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe nossa,
rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa
morte. Amém.

Glória
D/. Glória ao Pai, Glória ao Filho, Glória ao
Espírito Santo.
C/. Assim como era no princípio, agora e
sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém.

Ave Maria Puríssima
D/. Ave Maria Puríssima,
C/. Sem pecado concebida.
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Os Mistérios do Santo
Rosário
Compostos pelo Papa
São Gregório XVII Magníssimo
Prévias instruções para a reza
O Santo Rosário Penitencial consta de cinco
mistérios. Em cada Mistério se reza 10 Pai-Nossos
completos, ou seja, 1 Pai-Nosso, 1 Ave-Maria, 1
Glória e 1 Ave Maria Puríssima, sem pecado
concebida, em cada conta.
Modo de rezar: Os Mistérios 1º, 3º e 5º, incluídas
as jaculatórias, serão dirigidos cada um por uma
pessoa diferente, e responderão todos os presentes; ao
contrário dos Mistérios 2º e 4º, que serão dirigidos
por todos e respondidos por uma só pessoa diferente
em ambos mistérios.
Terminadas as jaculatórias de cada mistério, se
entoa o canto indicado.
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Santo Rosário Penitencial
(persignar-se e benzer-se)
Pelo sinal  da Santa Cruz,  livrai-nos, Deus Nosso
Senhor  dos nossos inimigos.
Em nome  do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.

Ato de Contrição
Senhor meu Jesus Cristo, Deus e Homem
verdadeiro, Criador, Pai e Redentor meu; por serdes
Vós quem Sois, Bondade infinita, e porque Vos amo
sobre todas as coisas, (bate-se no peito 2v.) à mim
me pesa, pesa-me, Senhor, de todo coração de Vos
ter ofendido; proponho firmemente emendar-me e
nunca mais pecar, afastar-me de todas as ocasiões de
ofender-Vos; confessar-me e cumprir a penitência
que me for imposta. Eu vos ofereço, Senhor, minha
vida, obras e trabalhos em expiação de todos meus
pecados; e assim como Vos suplico, assim confio em
Vossa divina Bondade e Misericórdia infinita, mos
perdoareis
pelos
merecimentos
do
Vosso
Preciosíssimo Sangue, Paixão e Morte, e me dareis a
graça para emendar-me e perseverar em Vosso santo
serviço até o fim da minha vida. Amém.
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Domingo
Primeira parte dos Mistérios Gozosos
Primeiro Mistério: A Criação da Diviníssima Alma
de Cristo antes que todas as coisas.
10 Pai-Nossos Completos.
D/. Mostrai-nos, Senhor, a Vossa Face,
C/. E seremos salvos.
D/. Nossa Mãe do Palmar Coroada,
C/. Sede a nossa salvação.
Canto 1.
Gloria y alabanza a la Trinidad:
Dios Único y Fuente de toda bondad.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
Segundo Mistério: A Criação da Divina Alma de
Maria.
Canto 2.
La Reina del Carmen del Cielo bajó,
al Palmar de Troya con gran resplandor.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.

5
Terceiro Mistério: O Desposório das Almas de
Cristo e Maria.
Canto 3.
Su mano nos muestra la prenda ideal:
el Escapulario de la Santa Faz.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
Quarto Mistério: A Imaculada Conceição da Divina
Maria.
Canto 4.
Tú quieres que sea lugar de oración
el suelo bendito de tu Aparición.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
Quinto Mistério: O Nascimento da Divina Maria.
Canto 5.
Ella ha prometido que en este Lugar,
se mostrará un día con gloria sin par.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
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Segunda-feira
Segunda parte dos Mistérios Gozosos
Primeiro Mistério: A Anunciação à Santíssima
Virgem Maria e a Encarnação do Verbo Divino.
10 Pai-Nossos Completos.
D/. Mostrai-nos, Senhor, a Vossa Face,
C/. E seremos salvos.
D/. Nossa Mãe do Palmar Coroada,
C/. Sede a nossa salvação.
Canto 6.
El Alma de Cristo pide con amor,
los primeros lunes, su reparación.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
Segundo Mistério: A Visitação de Nossa Senhora à
sua prima Santa Isabel.
Canto 7.
El Palmar, Señora, te rinde oblación,
tu favor implora pidiendo perdón.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
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Terceiro Mistério: O Nascimento do Filho de Deus.
Canto 8.
El Santo Rosario nos mandas rezar,
de nuestro adversario rinde la maldad.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
Quarto Mistério: A Purificação de Nossa Senhora e
Apresentação do Menino Jesus no Templo.
Canto 9.
Eres dulce Reina de la humanidad,
Virgen Coronada, Madre del Palmar.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
Quinto Mistério: O Menino Jesus é achado no
Templo.
Canto 10.
Tu dulce mirada es fuego de amor,
tu palabra eterna, luz de salvación.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
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Terça-feira
Primeira parte dos Mistérios Dolorosos
Primeiro Mistério: O Preciosíssimo Sangue
Redentor de Jesus derramado na Circuncisão.
10 Pai-Nossos Completos.
D/. Mostrai-nos, Senhor, a Vossa Face,
C/. E seremos salvos.
D/. Nossa Mãe do Palmar Coroada,
C/. Sede a nossa salvação.
Canto 11.
Los primeros martes, repara a Jesús
su dulce Cabeza, que nos da la Luz.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
Segundo Mistério: A Oração e Agonia de Nosso
Senhor Jesus Cristo no Horto das Oliveiras.
Canto 12.
María es Doctora que enseña la Fe,
y también Pastora del alma que cree.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
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Terceiro Mistério: A Santa Face de Jesus vilmente
ultrajada ao receber o traidor beijo de Judas
Iscariote.
Canto 13.
Del santo Concilio Maestra eres Tú.
¡Siembra por el mundo su doctrina y luz!
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
Quarto Mistério: O amargo e triste desamparo de
Jesus, diante do abandono de Seus discípulos.
Canto 14.
María ha triunfado contra Satanás:
llevando la Iglesia de Cristo al Palmar.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
Quinto Mistério: A Santa Face de Jesus é sacrilegamente manchada ao receber a bofetada diante de
Anás.
Canto 15.
Siempre los que sufren alivio tendrán,
favores y gracias de Ti alcanzarán.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
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Quarta-feira
Segunda parte dos Mistérios Dolorosos
Primeiro Mistério: O Sacratíssimo Coração de Jesus
fica sublimemente entristecido diante das três
negações de Pedro, Príncipe dos Apóstolos.
10 Pai-Nossos Completos.
D/. Mostrai-nos, Senhor, a Vossa Face,
C/. E seremos salvos.
D/. Nossa Mãe do Palmar Coroada,
C/. Sede a nossa salvação.
Canto 16.
Las Llagas de Cristo hay que reparar,
pues de Ellas nos vino la salud y paz.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
Segundo Mistério: A Santa Face de Jesus é
sacrilegamente injuriada ao ser cuspida pelos
príncipes dos sacerdotes.
Canto 17.
La Virgen María, con celo y amor,
desde este Lentisco nos conduce a Dios.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.

11
Terceiro Mistério: Jesus, no mais profundo de
Sua Diviníssima Alma, sente amargamente os
ultrajes e escárnios de Herodes.
Canto 18.
Es Pedro Tercero, el Papa Imperial,
Vicario de Cristo y Heraldo leal.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
Quarto Mistério: Os açoites que o Filho de Deus
recebeu atado à coluna.
Canto 19.
Es brava y gloriosa la Orden sin par,
de los Carmelitas de la Santa Faz.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
Quinto Mistério: A Sacratíssima Cabeça de Jesus é
coroada de espinhos.
Canto 20.
Un nuevo Rosario de reparación
mandas que a diario se rece en unión.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
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Quinta-feira
Os Mistérios Eucarísticos
Primeiro Mistério: Jesus prova seu amor instituindo
a Eucaristia na Última Ceia.
10 Pai-Nossos Completos.
D/. Mostrai-nos, Senhor, a Vossa Face,
C/. E seremos salvos.
D/. Nossa Mãe do Palmar Coroada,
C/. Sede a nossa salvação.
Canto 21.
Los primeros jueves da reparación
a la Faz de Cristo, con la Comunión.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
Segundo Mistério: A real, verdadeira e física
presença de Jesus na Eucaristia em Corpo, Sangue,
Alma e Divindade.
Canto 22.
Contempla y consuela la Divina Faz,
pues Ella nos colma de felicidad.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
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Terceiro Mistério: A real e verdadeira presença
espiritual de Maria na Eucaristia em Corpo, Sangue
e Alma.
Canto 23.
A adorar venimos la Divina Faz,
humildes pedimos nos dé dulce paz.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
Quarto Mistério: Os Eucarísticos Corações de Jesus
e Maria reparando ao Pai Celestial e remindo aos
homens.
Canto 24.
A la Eucaristía, fuente del Amor,
nos lleva María con gran devoción.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
Quinto Mistério: A perpetuação da sublime
Imolação de Jesus e Maria no Santo Sacrifício da
Missa.
Canto 25.
Dios en sus promesas es justo y leal,
para los que cumplen con su Voluntad.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
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Sexta-feira
Terceira parte dos Mistérios Dolorosos
Primeiro Mistério: Jesus com a Cruz às costas pela
rua da amargura, à caminho do Calvário.
10 Pai-Nossos Completos.
D/. Mostrai-nos, Senhor, a Vossa Face,
C/. E seremos salvos.
D/. Nossa Mãe do Palmar Coroada,
C/. Sede a nossa salvação.
Canto 26.
Los primeros viernes, con la Comunión,
repara a Cristo en su Corazón.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
Segundo Mistério: A Crucificação, as três horas de
Agonia e a majestosa Morte de Nosso Senhor Jesus
Cristo.
Canto 27.
Al Palmar acude con veneración,
pues cada llamada es la voz de Dios.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
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Terceiro Mistério: O Lado direito de Jesus é
transpassado pela lança de Longinos.
Canto 28.
Con gran esperanza soporta tu cruz;
pronto reinaremos con Cristo Jesús.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
Quarto Mistério: A Morte espiritual de Maria ao pé
da Cruz, no Calvário.
Canto 29.
El agua bendita de tu pozo da
salud en el cuerpo y en el alma paz.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
Quinto Mistério: Nasce a Igreja dos Sacratíssimos
Corações de Jesus e Maria transpassados.
Canto 30.
A Ti te entregamos todo nuestro ser,
acoge, ¡oh Madre!, nuestro anhelo y fe.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
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Sábado
Os Mistérios Gloriosos
Primeiro Mistério: A triunfante Ressurreição do
Filho de Deus.
10 Pai-Nossos Completos.
D/. Mostrai-nos, Senhor, a Vossa Face,
C/. E seremos salvos.
D/. Nossa Mãe do Palmar Coroada,
C/. Sede a nossa salvação.
Canto 31.
Con gran insistencia, la Madre de Dios
pide que repares a su Corazón.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
Segundo Mistério: A admirável Ascensão do Filho
de Deus aos Céus.
Canto 32.
Cubre con tu Manto nuestro corazón
y así quede unido siempre a nuestro Dios.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
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Terceiro Mistério: A vinda do Espírito Santo sobre o
Colégio Apostólico, estando presente a Santíssima
Virgem Maria.
Canto 33.
Tu Templo proclama tu gloria y honor,
y santo es el Papa que te coronó.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
Quarto Mistério: A Imortalidade, dormência e
gloriosa Assunção da Santíssima Virgem Maria aos
Céus em Corpo e Alma.
Canto 34.
Por eso en tus sienes resplandece ya
corona de Reina, Madre del Palmar.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
Quinto Mistério: A Coroação de Nossa Santíssima
Mãe, a Virgem Maria, como Rainha e Senhora de
todo o criado.
Canto 35.
Eres Medianera, el socorro y luz,
Único Camino para ir a Jesús.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
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Orações finais
Pelas intenções de Sua Santidade o Papa Pedro
III, para ganhar as indulgências concedidas ao Santo
Rosário Penitencial: 1 Pai-Nosso completo.

Ato de Consagração à
Santa Face de Nosso Senhor Jesus Cristo
Oh Face amabilíssima de Jesus! Aqui venho,
atraído por Vosso doce olhar que, como divino ímã,
arrebata meu coração mesmo sendo pobre e pecador.
Oh Jesus! Quisera enxugar Vossa adorável Face, e
consolar-Vos das injúrias e esquecimentos dos
pecadores.
Oh Rosto formosíssimo! As lágrimas que brotam
de Vossos olhos me parecem pérolas preciosas, que
desejo recolher para comprar com Elas as almas de
meus irmãos.
Chegou aos meus ouvidos a queixa amorosa que
saiu de Vossos lábios na Cruz, e sabendo que a sede
que Vos abrasa é de amor, quisera possuir um amor
infinito para saciá-la.
Oh amado Jesus! Se eu tivesse o amor de todos os
corações, tudo seria para Vós. Enviai Senhor, almas,
sobretudo almas de apóstolos e de mártires, para
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abrasar em Vosso Amor à multidão dos desgraçados
pecadores.
Oh adorável Jesus! Enquanto aguardo o dia em
que contemplarei Vossa glória infinita, meu único
desejo é venerar Vossa Face Santíssima, a qual
consagro desde agora para sempre minha alma com
suas potências e meu corpo com seus sentidos.
Oh Jesus! Fazei que Vosso Rosto ferido seja aqui
na terra meu encanto e meu céu! C/. Amém.
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Santo Rosário Josefino
Composto pelo Papa São Gregório XVII Magníssimo

Prévias instruções para a reza
O Santo Rosário Josefino consta de cinco
mistérios. Em cada Mistério se reza 1 Pai-Nosso, 10
Ave-Josefinos, 1 Glória, 1 Ave Maria Puríssima, e as
duas jaculatórias:
D/. Mostrai-nos, Senhor, a Vossa Face,
C/. E seremos salvos.
D/. Nossa Mãe do Palmar Coroada,
C/. Sede a nossa salvação.
Modo de rezar: Os Mistérios 1º, 3º e 5º, incluídas
as jaculatórias, serão dirigidos cada um por uma
pessoa diferente, e responderão todos os presentes; ao
contrário dos Mistérios 2º e 4º, que serão dirigidos
por todos, e respondidos por uma pessoa diferente em
ambos mistérios.
Finalizadas as jaculatórias de cada mistério, se
entoa o cântico indicado.

O Ave-Josefino
D/. Deus vos salve José, cheio de graça, o Senhor é
convosco; bendito sois vós pela íntima união com
Jesus e Maria.
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C/. São José Virgem, Pai Virginal de Jesus e
Esposo Virginal de Maria, rogai por nós pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém.
Depois do Santo Rosário Penitencial, da Santa
Via-sacra e do Santo Triságio, o Santo Rosário
Josefino tem a preferência sobre qualquer outra
devoção.

Santo Rosário Josefino
(persignar-se e benzer-se)
Pelo sinal  da Santa Cruz,  livrai-nos, Deus Nosso
Senhor  dos nossos inimigos.
Em nome  do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.

Ato de Contrição
Senhor meu Jesus Cristo, Deus e Homem
verdadeiro, Criador, Pai e Redentor meu; por serdes
Vós quem Sois, Bondade infinita, e porque Vos amo
sobre todas as coisas, (bate-se no peito 2v.) à mim me
pesa, pesa-me, Senhor, de todo coração de Vos ter
ofendido; proponho firmemente emendar-me e nunca
mais pecar, afastar-me de todas as ocasiões de
ofender-Vos; confessar-me e cumprir a penitência

22
que me for imposta. Eu Vos ofereço Senhor minha
vida, obras e trabalhos em expiação de todos meus
pecados; e assim como Vos suplico, assim confio em
Vossa divina Bondade e Misericórdia infinita, mos
perdoareis
pelos
merecimentos
do
Vosso
Preciosíssimo Sangue, Paixão e Morte, e me dareis a
graça para emendar-me e perseverar em Vosso santo
serviço até o fim da minha vida. Amém.
Primeiro Mistério: A Sagrada Família, na Gruta de
Belém, recebendo os três Santos Pastores.
1 Pai-Nosso, 10 Ave-Josefinos, 1 Glória, 1 Ave
Maria Puríssima.
D/. Mostrai-nos, Senhor, a Vossa Face,
C/. E seremos salvos.
D/. Nossa Mãe do Palmar Coroada,
C/. Sede a nossa salvação.
Canto 1:
Del Cielo las huestes
celebran tu nombre,
te aclaman a coro
los fieles del orbe.
Esposo el más puro
de más Pura Esposa,
Padre amoroso del mismo Dios.
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Segundo Mistério: A Sagrada Família, na Gruta de
Belém, recebendo os três Santos Reis Magos do
Oriente.
Canto 2:
Del Eterno Padre
fuiste su Vicario,
Y el Niño Divino
te fue confiado.
Celestial designio
te cupo en la tierra,
Jefe y Custodio del mismo Dios.
Terceiro Mistério: A Sagrada Família na sua fuga ao
Egito.
Canto 3:
Tu Esposa María,
La Reina del Cielo,
vivió a Ti sujeta
en este destierro.
Tú fuiste cabeza
del hogar divino
donde habitaba el mismo Dios.
Quarto Mistério: A Sagrada Família no seu retorno à
terra de Israel.
Canto 4:
De la Iglesia Santa
Padre excelso eres,
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al que en Ti confía
no le desatiendes.
La muerte del justo
corone mis días,
fiel Abogado del pecador.
Quinto Mistério: A Sagrada Família na Casa de
Nazaré.
Canto 5:
El Palmar proclama
tus glorias potente,
y bajo tu amparo
se acoge ferviente.
Después de María
solícito imperas,
Fiel Tesorero y Mediador.
Pelas intenções de Sua Santidade o Papa Pedro
III, para ganhar as indulgências concedidas ao Santo
Rosário Josefino: 1 Pai-Nosso completo.

Orações diversas
Às Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, suas
três horas de Agonia, sua majestosa Morte no
madeiro da Cruz; sua gloriosa Ressurreição e sua
Ascensão aos Céus, e sua real e verdadeira Presença
em todos os Sacrários Palmarianos do mundo.
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1 Pai-Nosso completo.
D/. Bendito, louvado e adorado seja Jesus no
Santíssimo, Diviníssimo e Augustíssimo Sacramento
do Altar.
C/. Seja para sempre bendito, louvado e adorado.
À Paixão Espiritual da Santíssima Virgem
Maria, sua terrível Agonia e Morte espiritual ao pé
da Cruz, sua doce Dormição e Trânsito aos Céus em
Corpo e Alma, e sua real e verdadeira Presença em
todos os Tabernáculos Palmarianos do mundo.
1 Pai-Nosso completo.
D/. Bendita, louvada e venerada seja Maria no
Santíssimo Diviníssimo e Augustíssimo Sacramento
do Altar.
C/. Seja para sempre bendita, louvada e venerada.

Jaculatórias em honra de
Nossa Mãe do Perpétuo Socorro
C/. Nas tentações e perigos, Mãe de Amor vinde
em meu socorro.
Nas doenças e sofrimentos, Mãe de Amor vinde
em meu socorro.
Em todas minhas necessidades, Mãe de Amor
vinde em meu socorro.
Sejais amada, sejais louvada, sejais invocada,
sejais eternamente bendita, Mãe do Perpétuo Socorro,
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minha Esperança, meu Amor, minha Mãe, meu
Refúgio e minha Vida. Amém.

Às Dores e lágrimas da
Santíssima Virgem Maria ao pé da Cruz
D/. Oh Maria, sem pecado concebida,
C/. Rogai por nós que recorremos a vós!
D/. Ave Maria, cheia de...
C/. Santa Maria, Mãe de Deus...
(rezam-se 7 vezes a jaculatória e a Ave Maria)
C/. Bendita seja vossa pureza e eternamente o
seja, pois todo um Deus se recreia em tão graciosa
beleza. A Vós, celestial Princesa, Virgem Sagrada
Maria, eu vos ofereço neste dia, alma, vida e coração;
olhai-me com compaixão. Não me deixes, minha
Mãe, por vossa pura Conceição, nem de noite nem de
dia, até morrer em vosso amor. Amém.

Atos de Fé, Esperança, Caridade e
Humildade
Creio em Deus, espero em Deus, amo à Deus, e
quisera amar-lhe com o mesmo amor que lhe amam
os anjos e se possível fosse, com o mesmo amor que
lhe ama sua Mãe, a Beatíssima Virgem Maria, e de
não ter-lhe amado, uma e mil vezes pesa-me. (bate-se
no peito)
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Adorável Face de Nosso Senhor Jesus Cristo,
vilmente ultrajada por nossos pecados, concedei-nos
a força necessária para defender-Vos com a vida.
Gravai, Senhor a imagem de Vosso Rosto em nossos
corações. Amém.

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.
Oh 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 a Vós,
para que com Vossos Santos Vos louve,
pelos séculos dos séculos. Amém.

O Ângelus
D/. O anjo do Senhor anunciou a Maria.
C/. E ela concebeu por obra e graça do
Espírito Santo.
Ave-Maria.

28
D/. Eis aqui a Escrava do Senhor;
C/. Faça-se em mim segundo a Vossa
palavra.
Ave-Maria.
D/. O Verbo de Deus se fez carne;
C/. E habitou entre nós.
Ave-Maria. 3 Glórias.
D/. Ave Maria Puríssima.
C/. Sem pecado concebida.
D/. Benedíctus, laudátus et adorátus sit
Jesus in Sanctíssimo, Diviníssimo et
Augustíssimo Altaris Sacraménto.
C/. Sit semper benedíctus, laudátus et adorátus.
D/. Benedícta, laudáta et veneráta sit María in
Sanctíssimo, Diviníssimo et Augustíssimo Altaris
Sacraménto.
C/. Sit semper benedícta, laudáta et veneráta.

Comunhão espiritual
Oh Jesus e Maria! Creio firmemente que estais
real e verdadeiramente presentes no Santíssimo
Sacramento do Altar. Desejo receber-vos agora
sacramentalmente. Mas como não pode ser assim,
vinde ao menos espiritualmente ao meu coração.
Enchei-me de vossas graças e inspirações para viver
unido para sempre a Vós. Amém.
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Glorioso São José assunto ao Céu. Rogai por
nós.
Fazei, oh Santa Mãe, que as Chagas do Senhor
se imprimam em nossos corações. Por vossa Sagrada
Paixão, oh Adorável Redentor!, salvai as almas aflitas
destes pobres pecadores. Amém.

Eis-me aqui
Eis-me aqui, oh bom e dulcíssimo Jesus!,
prostrado em Vossa santíssima presença; vos rogo
com o maior fervor, imprimais em meu coração vivos
sentimentos de Fé, Esperança e Caridade, verdadeira
dor de meus pecados e propósito firmíssimo de
emendar-me; enquanto que eu, com todo o amor e
com toda a compaixão de minha alma, vou
considerando vossas cinco Chagas, tendo presente
aquilo que disse de Vós, oh bom Jesus, o santo
Profeta Davi: Transpassaram minhas mãos e meus
pés, e se podia contar todos meus ossos. Amém.
Maria, Mãe de Graça, Mãe de piedade e de
misericórdia, na vida e na morte amparai-nos, grande
Senhora. Amém.
Oh meu Jesus, perdoai nossos pecados, livrai-nos
do fogo do inferno; levai ao Céu todas as almas do
purgatório, e socorrei especialmente às mais
necessitadas de Vossa Divina Misericórdia.
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Oração à Divina Doutora
Virgem Santíssima, Mãe de Deus e Mãe nossa,
Doutora dos doutores, enchei-me de sabedoria para
servir à vosso Filho Jesus Cristo, Nosso Salvador e
Redentor. lnflamai-me da Doutrina Autêntica que a
Igreja Palmariana ensina e dai-me vossa força para
defender sempre em todo momento dita Doutrina.
Sede vós minha Mãe e Doutora. Como criança
pequena acudo à vosso regaço para ler nas páginas
belíssimas de vosso coração. Concedei-me o
doutorado que me levará à Cristo. Amém.

Oração à Divina Pastora
Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe
nossa, pastoreai-me e encontrarei a salvação. Quero
ser vossa ovelha, cubrí-me com vosso Santo Manto,
protegei-me e dai-me a graça de não me descarrilhar.
Amém.

Oração ao Anjo da Guarda
Anjo da minha guarda,
minha doce companhia,
não me deixe só
nem de noite nem de dia,
que eu me perderia. Amém.
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Oração à Santíssima Trindade
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
Tabernáculos Palmarianos do mundo, em reparação
pelos ultrajes com que Sois ofendido; e pelos méritos
infinitos de Seu Sacratíssimo Coração e Divino Rosto
e pela intercessão do Imaculado Coração de Maria,
Vos peço a conversão dos pobres pecadores. Amém.

Oração a São Miguel Arcanjo
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate.
Cobri-nos com vosso escudo contra a astúcia e as
ciladas do demônio. Subjugue-o Deus!, instantemente
pedimos; e vós, Príncipe da milícias celestiais, pelo
divino poder precipitai no abismo do inferno a
Satanás e aos outros espíritos malignos, que andam
pelo mundo procurando perder as almas. Amém.

Oração para antes da comida
Um Pai-Nosso Completo.
Bendizei-nos, Senhor, e bendizei estes alimentos
que nos dais para Vos servir fielmente, por Cristo
Senhor nosso. Amém.

Oração para depois da comida
Um Pai-Nosso Completo.
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Damos-Vos graças Senhor, por estes e por todos
Vossos benefícios que temos recebido de Vossa
amorosa Providência. Vós que viveis e reinais pelos
séculos dos séculos. Amém.

Oração da manhã
Jesus, Maria e José, com filial carinho Vos
ofereço quanto sou e quanto tenho. Meus olhos para
Vos ver, minha voz para Vos bendizer, minha vida
para Vos servir, meu coração para Vos amar.
Ofereço-Vos todas minhas orações, penitências,
sacrifícios, obras, alegrias e sofrimentos deste dia em
união com o Santo Sacrifício da Missa em todo o
Universo. Oh Sagrada Família, guiai-me, protegeime, ajudai-me e bendizei-me. Amém.

Oração da noite
Senhor meu Jesus Cristo, agora vou me deitar.
Vos agradeço humildemente por todas as graças que
hoje me deste, e pelo que no futuro me dareis. Fazei
que meu Anjo da Guarda esteja à minha cabeceira
para guardar minha alma. E, se eu morrer antes de
despertar, Vos suplico levar convosco minha alma.
Amém.

Oração de São Bernardo
Lembrai-vos, oh piedosíssima Virgem Maria, que
jamais se ouviu dizer, que nenhum dos que
recorreram a vossa proteção, implorando vosso
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auxílio e clamando vosso socorro, foram por Vós
abandonados. Animado com a mesma confiança,
recorro também à vós, oh Virgem Mãe das virgens!, e
ainda que gemendo sob o peso de meus pecados,
atrevo-me a comparecer diante de vossa presença
soberana. Não desprezeis oh Puríssima Mãe de
Deus!, minhas humildes súplicas; mas dignai ouvi-las
e atendê-las favoravelmente, e concedei-me o que vos
peço. Amém.
Que as almas dos fiéis defuntos, pela
Misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém.
Que as almas das crianças do Limbo, por
mediação do Santíssimo José, alcancem grandes
benefícios. Amém.
Senhor pequei! Tende piedade e misericórdia de
nós. Bendita e louvada seja a Paixão e Morte de
Nosso Senhor Jesus Cristo, e as Dores de sua Mãe
Santíssima ao pé da Cruz. Amém.

Tomai Senhor
Tomai Senhor, toda a minha liberdade, minha
memória, meu entendimento e toda a minha vontade.
Tudo que tenho e possuo, Vós me destes, à Vós
Senhor o retorno; tudo é Vosso; disponde disso
segundo a Vossa vontade. Dai-me Vosso amor e
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graça, que esta me basta, sem que Vos peça outra
coisa. Amém.

Um Credo ao Sacratíssimo Coração de Jesus
Creio em Deus Pai, Todo-poderoso, Criador do
céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, um só seu Filho
Nosso Senhor, que foi concebido por obra e graça do
Espírito Santo, nasceu de Santa Maria Virgem;
padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos; foi
crucificado, morto e sepultado; desceu aos infernos;
ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, subiu aos
Céus e está sentado à direita de Deus, Pai Todopoderoso; donde há de vir a julgar aos vivos e aos
mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja
Católica, Apostólica e Palmariana, na comunhão dos
santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da
carne e na vida eterna. Amém.
D/. Sacratíssimo Coração de Jesus,
C/. Tende misericórdia de nós!

Uma Salve Rainha
ao Imaculado Coração de Maria
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, Senhora, advogada nossa, esses vossos olhos
misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro
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nos mostrai à Jesus, bendito fruto de vosso ventre.
Oh clemente! Oh piedosa! Oh doce sempre Virgem
Maria! Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que
sejamos dignos de alcançar e gozar as promessas e
graças de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
D/. Coração Imaculado de Maria,
C/. Tende misericórdia de nós!

