
Livro de Orações

Igreja Una, Santa, Católica, 
Apostólica e Palmariana



Sua Santidade O Papa Pedro III



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 peca-
dores, 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.



Santo Rosário 
Penitencial



Promessas da 
Santíssima Virgem Maria 

para o Santo Rosário Penitencial
 

Mensagem dada ao então Clemente Domínguez y Gómez, 
hoje São Gregório XVII Magníssimo, em El Palmar de Troya 

no dia 19 de abril de 1970.

 
A Santíssima Virgem do Carmo 

«Meu filho: Venho como Mãe de Jesus e vossa. Atendei às 
promessas das graças que concederei a todos aqueles que, com 
verdadeira devoção, rezem o Santo Rosário de 50 Pai-Nossos, 50 
Ave-Marias, 50 Glórias e 50 Ave Maria Puríssima. 

1. Darei perfeito conhecimento de meu grande amor e socorro 
para com meus filhos.
 
2. Os levarei à Eucaristia, onde está meu Divino Filho. 

3. Darei profundo arrependimento de seus pecados. 

4. Concederei a graça de que sejam apagados todos seus pecados 
da sua vida passada. 

5. Poderão alcançar de forma rápida a conversão de seus familiares. 

6. Darei bom senso para praticar a caridade com todos seus irmãos. 

7. Os que rezarem este Rosário diariamente além de uma boa 
morte, serão salvos da condenação, passando à Vida Celestial ao 
deixar este mundo. 

8. Concederei graças superabundantes a eles e a todos seus familiares. 

9. Os que morrerem e forem ao Purgatório, prometo tirá-los no 
dia seguinte. 

10. A todos os que rezarem este Rosário, prometo adiantar a saída 
do Purgatório a seus mais chegados familiares. 
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11. Antes de morrer, terão um aviso com suficiente antecipação, a 
fim de serem auxiliados com os Santos Sacramentos. 

12. Pouco antes de morrer, terão uma visão de meu Divino Filho e 
de Mim, vossa Mãe. 

13. Concederei paz nos lares, nas nações onde se reze o Rosário 
diariamente dirigido à Trindade Augusta e a Mim, vossa querida 
Mãe. 

14. A todos os que rezarem o dito Rosário, os cobrirei com meu 
Manto por toda a vida, no qual estarão seguros. 

15. A todos os que rezarem e meditarem com o coração entregue 
sob minha proteção, darei a graça de serem preservados do 
castigo. 

16. Se algum dos que rezem este Rosário tiver a graça de morrer 
no dia sábado, tem assegurada a salvação de um familiar seu.

 
Vos abençoo a todos».
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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, 
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 os 
mistérios.

Terminadas as jaculatórias de cada mistério, se entoa o 
canto indicado. 

O Rosário finaliza com as orações finais da página 22 e 
seguintes.
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Santo Rosário 
Penitencial

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 de 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.
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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 ultraja-
da 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 sacrilega mente 
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.
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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, a 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, Dormição 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.

Ladainha da Santíssima Virgem Maria

Kýrie, eléison. .............................................. Kýrie, eléison.
Christe, eléison. ...........................................  Christe, eléison.
Kýrie, eléison. ............................................... Kýrie, eléison.
Christe, audi nos. ......................................... Christe, audi nos.
Christe, exáudi nos. .................................... Christe, exáudi nos.
Pater de cœlis, Deus,...................................  miserére nobis.
Fili Redémptor mundi, Deus, ............................... “    
Spíritus Sancte, Deus, ............................................ “
Sancta Trínitas, Unus Deus, ................................. “
Sancta María,  ............................................... ora pro nobis.
Sancta Dei Génitrix, ................................................. “    
Sancta Virgo Vírginum, .......................................... “
Mater Christi, ............................................................. “
Mater Divínæ Grátiæ, .............................................. “
Mater Puríssima, ....................................................... “
Mater Castíssima, ...................................................... “
Mater Invioláta, ......................................................... “
Mater Intemeráta, ..................................................... “
Mater Immaculáta, ................................................... “
Mater Amábilis, ......................................................... “
Mater Admirábilis, .................................................... “ 
Mater Boni Consílii, ................................................. “ 
Mater Creatóris, ........................................................ “
Mater Salvatóris, ....................................................... “
Mater Dolorósa, ......................................................... “
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Mater Ecclésiæ, ............................................ ora pro nobis.
Mater Nostra,  ............................................................. “
Virgo Prudentíssima, ............................................... “
Virgo Veneránda, ...................................................... “
Virgo Prædicánda, .................................................... “
Virgo Humíllima, ....................................................... “
Virgo Potens, .............................................................. “ 
Virgo Clemens, ........................................................... “  
Virgo Fidélis ............................................................. “  
Spéculum Justítiæ, .................................................... “
Sedes Sapiéntiæ, ........................................................ “
Causa nostræ lætítiæ, .............................................. “
Vas Spirituále, ............................................................. “
Vas Honorábile, .......................................................... “
Vas Insígne Devotiónis, ........................................... “
Rosa Mýstica,............................................................... “
Turris Davídica, .......................................................... “
Turris Ebúrnea, .......................................................... “
Domus Áurea, ............................................................. “
Fœ’deris Arca, ............................................................ “
Jánua Cœli, .................................................................. “
Stella Matutína, .......................................................... “  
Salus Infirmórum, ...................................................... “
Refúgium Peccatórum, ............................................. “ 
Consolátrix Afflictórum, ........................................... “
Auxílium Christianórum, .......................................... “ 
Regína Angelórum, .................................................... “
Regína Patriarchárum,  .............................................. “
Regína Prophetárum, ................................................ “ 
Regína Apostolórum, ................................................. “  
Regína Mártyrum, ...................................................... “
Regína Confessórum,.................................................. “   
Regína Vírginum,......................................................... “  
Regína Sanctórum ómnium, .................................... “
Regína sine labe origináli concépta,...................... “  
Regína in cœlum assúmpta, .................................... “  
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Regína Sacratíssimi Rosárii, ...................... ora pro nobis. 
Regína Pacis, ................................................................... “
Regína Palmáris, ............................................................ “
Regína nostrórum córdium,........................................ “  
Regína Hierarchíæ Palmariánæ,................................ “
Regína Montis Carméli,................................................ “
Regína Decor Carméli,.................................................. “
Regína Universórum,..................................................... “  
Thesaurária ómnium gratiárum, .............................. “  
Perpétuus Succúrsus, ................................................... “ 
Pastóra Divína, ............................................................... “  
Doctóra Divína, .............................................................. “  
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, 
 .......................................................... parce nobis, Dómine.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
 .......................................................... exáudi nos, Dómine.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,  
 .......................................................... miserére nobis.

Ato de Consagração 
à Nossa Mãe do Palmar Coroada 

Santíssima Mãe do Palmar Coroada, Rainha do Carmelo: Olhai 
compassiva e misericordiosa a todos vossos filhos ajoelhados 
a vossos pés, que auxiliados por vossa graça, confessamos 
abertamente ser filhos da verdadeira Igreja, Una, Santa, 
Católica, Apostólica e Palmariana, regida pelo Vigário de Cristo, 
Sua Santidade o Papa Pedro III, ao qual prometemos estar 
sempre plenamente submetidos, professando a verdadeira Fé 
e cumprindo todos seus mandatos.

Como prova de lealdade, de fiéis filhos vossos, nos consagramos 
a vós sob o doce título de Mãe do Palmar Coroada, obrigando-
nos, auxiliados por vossa graça, a defender com valor os direitos 
de Deus e de Sua Igreja, como também a exercitar cada dia 
com mais perfeição as virtudes cristãs, cumprindo para isso as 
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normas estabelecidas sobre a oração e a penitência. Além disso, 
prometemos levar sempre internamente o Santo Escapulário 
do Palmar, nosso estandarte contra o poder infernal, assim 
como de ostentá-lo externamente, com grande veneração, em 
todos os cultos da Igreja e nas orações dos cenáculos.

Também vos consagramos nossas famílias, nossa pátria e todas 
as nações. Prometemo-vos estender o culto à vossa excelsa e 
primordial invocação de Mãe do Palmar Coroada, para que a 
humanidade, prostrada a vossos pés, vos manifeste filialmente 
seu amor, como nós agora o manifestamos.

Mediante esta solene consagração, vos pedimos pelo Santo 
Padre, Sua Santidade o Papa Pedro III, pela Santa Mãe 
Igreja, pelas Benditas Almas do Purgatório e a conversão dos 
pecadores.

Finalmente, como vossos ternos filhos, vos entregamos nossas 
almas com todas suas potências e nossos corpos com todos 
seus sentidos, suplicando-vos, oh Mãe Amantíssima!, gravai 
em nossos corações a Sagrada Face de vosso Divino Filho e 
abençoai-nos com vossa Mão maternal, para que perseveremos 
firmes em vosso amor e serviço e mereçamos morrer na 
santidade. C/. Amém.
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Santa Via-Sacra 
à Santa Face 

de Jesus 
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Santa Via-Sacra
à Santa Face de Jesus

(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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Oração preparatória

Santíssimo Jesus! Vossa Face de Reparador Divino, coberta 
com as sombras da morte, aplacou a justiça do Pai, e 
Vossas últimas palavras foram prenda segura de eterna 
felicidade. Oh meu Salvador!, sejam minha vida e minha 
morte, uma contínua reparação unida à Vossa e à de Vossa 
Mãe Santíssima, a quem eu também invocarei sempre com 
o dulcíssimo nome de Mãe.

Oh Jesus!, cuja Face adorável se inclinou tão 
misericordiosamente no madeiro da Cruz, no dia da Paixão 
pela salvação do mundo... Hoje uma vez mais, inclinai-Vos 
por piedade a nós, pobres pecadores; dirigi até nós um 
olhar de compaixão, e recebei-nos com ósculo de paz. Oh, 
meu Jesus, misericórdia!
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Primeira estação 
Jesus é condenado à morte

Todos: Nós Vos adoramos, oh Cristo, 
e Vos bendizemos. Porque pela Vossa 
Santa Cruz redimistes o mundo e a mim 
pecador também. (bate-se no peito)

D/. Jesus é condenado a morte... e se 
cala!... Ele, a própria inocência... Ele, 
cujas palavras vivificam, aceita com 
profundíssima humildade a sentença, pela salvação dos 
homens, e Sua divina Face conserva a serenidade e doçura 
que Lhe são próprias, porque sabe que cumpre a Vontade de 
Seu Eterno Pai. Que lição para mim! Oh meu Jesus, por este 
Vosso silêncio sagrado, perdoai-me as palavras ditas contra a 
caridade, a humildade, a modéstia, a mansidão e a piedade, e 
fazei que nos momentos de prova Vos imite e Vos honre com 
minha paciência e resignação.

1 Pai-Nosso completo.

Todos: Misericórdia, Senhor, misericórdia! (bate-se no peito)
D/. Mostrai-nos, Senhor, a Vossa Face,
C/. E seremos salvos.
D/. Nossa Mãe do Palmar Coroada,
C/. Sede a nossa salvação.

Canto:
Perdona a tu pueblo, Señor,
perdona a tu pueblo, perdónale Señor.
No estés eternamente enojado,
no estés eternamente enojado,
perdónale Señor.
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Segunda estação
Jesus carrega a Cruz

Todos: Nós Vos adoramos, oh Cristo, 
e Vos bendizemos. Porque pela Vossa 
Santa Cruz redimistes o mundo e a mim 
pecador também. (bate-se no peito)

D/. Jesus carrega a Cruz... e a recebe com 
santíssima alegria e infinito Amor por nós. 
Aperta a Cruz ao Seu Divino Coração, e a beija, e inclina sobre 
ela Sua fronte. Que grande é Vosso Amor para conosco!... 
Oh meu bom Mestre, perdoai-me por Vosso amor todas as 
queixas e murmurações com que recebi as penas que, em 
prenda de Vossa ternura, me tendes enviado e concedei-me a 
graça de sentir-me feliz ao ter algo que sofrer por Vós! 

1 Pai-Nosso completo.

Todos: Misericórdia, Senhor, misericórdia! (bate-se no peito)
D/. Mostrai-nos, Senhor, a Vossa Face,
C/. E seremos salvos.
D/. Nossa Mãe do Palmar Coroada,
C/. Sede a nossa salvação.

Canto:
Por los azotes que Te pegaron,
por las espinas y por los clavos,
¡perdónale, Señor!
Perdona a tu pueblo, Señor,
perdona a tu pueblo, perdónale Señor.
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Terceira estação
Jesus cai pela primeira vez

Todos: Nós Vos adoramos, oh Cristo, 
e Vos bendizemos. Porque pela Vossa 
Santa Cruz redimistes o mundo e a mim 
pecador também. (bate-se no peito)

D/. Jesus cai sob o peso da Cruz... e seu 
Rosto fica ferido e maltratado pela 
violência da queda. Levanta-se com a Face 
coberta pelo Sangue, o lodo e o pó. Oh espetáculo 
terrível!... Pai Santo, Vos ofereço a queda de meu Salvador 
em expiação de todas as faltas com as quais fui pedra de  
escândalo para meu próximo. Por Jesus humilhado e dolorido, 
tende misericórdia de mim! Quero, em reparação de minhas 
quedas evitar o mal, e ganhar com minhas boas obras, os 
corações para Vós.

1 Pai-Nosso completo.

Todos: Misericórdia, Senhor, misericórdia! (bate-se no peito)
D/. Mostrai-nos, Senhor, a Vossa Face,
C/. E seremos salvos.
D/. Nossa Mãe do Palmar Coroada,
C/. Sede a nossa salvação.

Canto:
Pequé, ya mi alma
su culpa confiesa:
Mil veces me pesa,
de tanta maldad,
de tanta maldad.

Perdón, ¡oh Dios mío!
Perdón, e indulgencia;
perdón y clemencia;
perdón y piedad.

 ~ 32 ~  ~ 33 ~



Quarta estação
Jesus encontra a sua Santíssima Mãe

Todos: Nós Vos adoramos, oh Cristo, e 
Vos bendizemos. Porque pela Vossa Santa 
Cruz redimistes o mundo e a mim peca-
dor também. (bate-se no peito)

D/. Oh momento cruel! Oh dor! Os 
olhares do Filho amantíssimo e da terna 
Mãe são como flechas que transpassam seus Corações! Como 
um mar de amargura são as lágrimas que banham seus Rostos 
sacrossantos!... Pai Eterno, Vos ofereço estas lágrimas em 
expiação de minhas indelicadezas culpáveis e minha falta de 
resignação a Vossa Vontade santíssima.Concedei-me, como a 
Maria, a graça de encontrar o olhar de Jesus em todos meus 
sacrifícios.

1 Pai-Nosso completo.

Todos: Misericórdia, Senhor, misericórdia! (bate-se no peito)
D/. Mostrai-nos, Senhor, a Vossa Face,
C/. E seremos salvos.
D/. Nossa Mãe do Palmar Coroada,
C/. Sede a nossa salvação.

Canto:
Sálvame, Virgen María,
óyeme, te imploro con fe;
mi corazón en Ti confía;
Virgen María, sálvame,
Virgen María, sálvame, sálvame.
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Quinta estação
Simão Cirineu ajuda Jesus a levar a 
Cruz

Todos: Nós Vos adoramos, oh Cristo, 
e Vos bendizemos. Porque pela Vossa 
Santa Cruz redimistes o mundo e a mim 
pecador também. (bate-se no peito)

D/. Um estranho ajuda o Divino Mestre 
a levar Sua Cruz! E eu, Seu filho, o objeto de Sua ternura, 
recuso esta graça, afastando-me das contradições, rejeitando 
os contratempos desta vida, impostos para nosso maior 
mérito pela divina Providência! Quão ingrato sou!... Perdão, 
meu Deus, perdão! Esquecei o meu passado, voltai para mim 
Vossa Face! Quero, de hoje em diante, compartilhar Vossas 
dores, aceitando ao menos, com resignação cristã, as minhas.

1 Pai-Nosso completo.

Todos: Misericórdia, Senhor, misericórdia! (bate-se no peito)
D/. Mostrai-nos, Senhor, a Vossa Face,
C/. E seremos salvos.
D/. Nossa Mãe do Palmar Coroada,
C/. Sede a nossa salvação.

Canto:
Una ardorosa lágrima,
vierte mi Salvador;
tiende su vista lánguida
buscando al pecador:
«Ven, ven a Mí, hijo pródigo»,
Jesús muriendo exclama;
«Ven, ven, mi Amor te llama,
dame tu corazón». 

Amante Jesús mío,
¡oh cuánto Te ofendí!
Perdona mi extravío,
y ten piedad de mí,
y ten piedad de mí.

} 2
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Sexta estação
A Verônica enxuga o Rosto de Jesus

Todos: Nós Vos adoramos, oh Cristo, 
e Vos bendizemos. Porque pela Vossa 
Santa Cruz redimistes o mundo e a mim 
pecador também. (bate-se no peito)

D/. Oh meu Jesus! Não devo eu imitá-la 
para fazer-Vos esquecer, com minhas 
obras de reparação e de expiação, os 
ultrajes que recebeis de tantos pecadores? Não é a mim 
a quem corresponde o dever de reparar tantas ofensas, 
sendo-Vos mais fiel e amando-Vos mais ardentemente? Sim, 
meu Divino Salvador! Assim o proponho firmemente, e para 
isso Vos peço a graça de colocar meus deleites e minha 
glória nas humilhações e nos sofrimentos.

1 Pai-Nosso completo.

Todos: Misericórdia, Senhor, misericórdia! (bate-se no peito)
D/. Mostrai-nos, Senhor, a Vossa Face,
C/. E seremos salvos.
D/. Nossa Mãe do Palmar Coroada,
C/. Sede a nossa salvação.

Canto:
Sálvame, Virgen María,
óyeme, te imploro con fe;
mi corazón en Ti confía;
Virgen María, sálvame,
Virgen María, sálvame, sálvame.
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Sétima estação
Jesus cai pela segunda vez

Todos: Nós Vos adoramos, oh Cristo, 
e Vos bendizemos. Porque pela Vossa 
Santa Cruz redimistes o mundo e a mim 
pecador também. (bate-se no peito)

D/. Oh meu Jesus, a que estado de 
abatimento e opróbrio quisestes chegar! 
Jaz no pó todo um Deus!... Os duros 
verdugos O levantam e descarregam sobre Ele ferozes 
golpes, sem respeitar ao menos o Seu Divino Rosto! Por que 
tudo isso, meu Deus? Ah! Para expiar meus pensamentos de 
vaidade e de própria estima. É preciso que os deteste, já que 
tanto sofrestes para obter-me o perdão deles. Tende Senhor, 
misericórdia de mim e dai-me um coração verdadeiramente 
humilde.

1 Pai-Nosso completo.

Todos: Misericórdia, Senhor, misericórdia! (bate-se no peito)
D/. Mostrai-nos, Senhor, a Vossa Face,
C/. E seremos salvos.
D/. Nossa Mãe do Palmar Coroada,
C/. Sede a nossa salvação.

Canto:
Pequé, ya mi alma
su culpa confiesa:
Mil veces me pesa,
de tanta maldad,
de tanta maldad.

Perdón, ¡oh Dios mío!
Perdón, e indulgencia;
perdón y clemencia;
perdón y piedad.
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Oitava estação
Jesus consola as piedosas mulheres de 
Jerusalém

Todos: Nós Vos adoramos, oh Cristo, 
e Vos bendizemos. Porque pela Vossa 
Santa Cruz redimistes o mundo e a mim 
pecador também. (bate-se no peito)

D/. Oh bom Mestre! No meio de Vossas 
dores e tormentos, Vos ocupais com 
essas piedosas mulheres que derramam lágrimas por Vós. 
Vós as ensinais a chorar meritoriamente por si mesmas 
e Vos dignais a consolá-las, dirigindo para elas Vossa 
adorável Face, que as alenta e as abençoa. Oh meu 
Salvador!, alcançai-me a graça de saber chorar meus 
pecados, que são a causa de Vossas Dores. Concedei-me 
Senhor, em particular, uma verdadeira dor de meus pecados 
e fazei que minhas lágrimas derradeiras sejam de 
arrependimento e de amor.

1 Pai-Nosso completo.

Todos: Misericórdia, Senhor, misericórdia! (bate-se no peito)
D/. Mostrai-nos, Senhor, a Vossa Face,
C/. E seremos salvos.
D/. Nossa Mãe do Palmar Coroada,
C/. Sede a nossa salvação.

Canto:
Sálvame, Virgen María,
óyeme, te imploro con fe;
mi corazón en Ti confía;
Virgen María, sálvame,
Virgen María, sálvame, sálvame.
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Nona estação
Jesus cai pela terceira vez

Todos: Nós Vos adoramos, oh Cristo, 
e Vos bendizemos. Porque pela Vossa 
Santa Cruz redimistes o mundo e a mim 
pecador também. (bate-se no peito)

D/. Inflige novamente a Sua doce Face, 
este gênero de dor e humilhação! Mas, 
logo à vista do Calvário levanta-se, com novos alentos e novo 
amor! Seu Coração o impele ardorosamente a dar a vida 
por Seus filhos! Oh ternura do Coração de meu Deus! Quão 
pouco sei corresponder-Vos! A vista do mais leve sofrimento, 
do menor sacrifício, me espanta e desalenta! Perdoai-me, 
meu Jesus, perdoai-me! Levantai meu coração a Vós e, para 
animar-me a seguir-Vos, fazei que pense em Vós, quando 
sinta repugnância no cumprimento de meus deveres, e saiba 
dizer eficazmente: Todos: «A Caridade de Cristo me impele».

1 Pai-Nosso completo.

Todos: Misericórdia, Senhor, misericórdia! (bate-se no peito)
D/. Mostrai-nos, Senhor, a Vossa Face,
C/. E seremos salvos.
D/. Nossa Mãe do Palmar Coroada,
C/. Sede a nossa salvação.

Canto:
Pequé, pequé, Dios mío;
piedad, Señor, piedad:
Si grandes son mis culpas,
mayor es tu bondad,
si grandes son mis culpas,
mayor es tu bondad.
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Décima estação
Jesus é despojado de suas vestes

Todos: Nós Vos adoramos, oh Cristo, 
e Vos bendizemos. Porque pela Vossa 
Santa Cruz redimistes o mundo e a mim 
pecador também. (bate-se no peito)

D/. Oh meu Deus, despojai-me de tudo 
que em mim Vos desagrada; despojai-me, 
sobretudo, de meu amor próprio; 
lavai-me nesse Sangue que sai de Vossas Veias, e que esse 
Sangue Inocente e Divino faça germinar no meu coração as 
virtudes que resplandecem em Vós: a pureza, a mansidão, 
a caridade e o espírito de penitência! Que minha alma 
seja agradável aos Vossos Olhos e regozije o Vosso Divino 
Coração!

1 Pai-Nosso completo.

Todos: Misericórdia, Senhor, misericórdia! (bate-se no peito)
D/. Mostrai-nos, Senhor, a Vossa Face,
C/. E seremos salvos.
D/. Nossa Mãe do Palmar Coroada,
C/. Sede a nossa salvação.

Canto:
Sálvame, Virgen María,
óyeme, te imploro con fe;
mi corazón en Ti confía;
Virgen María, sálvame,
Virgen María, sálvame, sálvame.
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Décima Primeira estação
Jesus é pregado na Cruz

Todos: Nós Vos adoramos, oh Cristo, 
e Vos bendizemos. Porque pela Vossa 
Santa Cruz redimistes o mundo e a mim 
pecador também. (bate-se no peito)

D/. Oh Senhor, meu Deus!, bem sei que 
não basta despojar-me de mim mesmo! 
Falta ainda que me ligue, que me una a 
Vós! Ai!, bem compreendo que isto não posso 
conseguir neste mundo senão por meio do sofrimento! 
Senhor, que assim seja! Consinto nisso sem demora, sem 
reserva. Cravai-me na Cruz que Vossa Providência prepara a 
cada um sobre a terra, para fazer-nos semelhante a Vós! Oh 
meu Jesus suspenso entre o céu e a terra, atraí-me, levai-me 
até Vós, para fazer-me merecer a Glória Eterna.

1 Pai-Nosso completo.

Todos: Misericórdia, Senhor, misericórdia! (bate-se no peito)
D/. Mostrai-nos, Senhor, a Vossa Face,
C/. E seremos salvos.
D/. Nossa Mãe do Palmar Coroada,
C/. Sede a nossa salvação.

Canto:
¡Quién al mirarte exánime,
pendiente de una cruz;
por nuestras culpas víctima
expirar, buen Jesús!
De compasión y lástima,
no siente el pecho herido,
habiéndote ofendido 
con negra ingratitud. 

Amante Jesús mío,
¡oh cuánto Te ofendí!
Perdona mi extravío,
y ten piedad de mí,
y ten piedad de mí.

} 2
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Décima Segunda estação
Jesus morre na Cruz

Todos: Nós Vos adoramos, oh Cristo, e Vos 
bendizemos. Porque pela Vossa Santa Cruz 
redimistes o mundo e a mim pecador também. 
(bate-se no peito)

D/. (Guardemos um momento de profundo 
silêncio em memória da Morte de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, e peçamos-Lhe perdão por nossos 
pecados, que foram a causa de Sua Paixão e Morte...) 

Pai Santo, Deus Todo-poderoso e Eterno, Vos ofereço os sofrimentos 
de meu Jesus, Seu Rosto aflito, Suas Chagas Sagradas, Seu Sangue 
adorável, Suas últimas palavras e Seu derradeiro suspiro: Para dar-Vos 
graças pelos benefícios que me tendes acumulado; em expiação de 
minhas culpas e especialmente para implorar três graças: Para mim 
e para os meus, perfeita contrição unida à firme vontade de ser todo 
Vosso; para os pobres pecadores, a conversão; e para nossa Santa 
Mãe a Igreja, os auxílios que de Vós espera na terrível prova que está 
sofrendo. Não olheis Senhor, nossos pecados, mas olhai a Adorável 
Face de Vosso Cristo. Olhai esse Coração que tanto Vos tem amado, e 
por Ele tende misericórdia de nós.

1 Pai-Nosso completo.
Todos: Misericórdia, Senhor, misericórdia! (bate-se no peito)
D/. Mostrai-nos, Senhor, a Vossa Face,
C/. E seremos salvos.
D/. Nossa Mãe do Palmar Coroada,
C/. Sede a nossa salvação.

Canto:
Por las tres horas de tu agonía
cuando por Madre diste a María,
¡perdónale Señor!
Perdona a tu pueblo, Señor,
perdona a tu pueblo, perdónale Señor.
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Décima Terceira estação
O Lado de Cristo transpassado pela lança, 
a Morte Espiritual de Maria ao pé da Cruz 
e o Nascimento da Igreja

Todos: Nós Vos adoramos, oh Cristo, 
e Vos bendizemos. Porque pela Vossa 
Santa Cruz redimistes o mundo e a mim 
pecador também. (bate-se no peito)

D/. Oh Mãe das Dores! Oh Rainha dos 
Mártires! A lança de Longinos fere o Lado de Vosso amadíssimo 
Filho, morto na Cruz; e cumprindo-se a profecia do velho Simeão, 
a mesma lançada transpassa real e verdadeiramente vosso próprio 
Coração Imaculado, unido ao de Cristo na Cruz... Que dor atroz sem 
par e, ao mesmo tempo, que sublime gozo inenarrável de Mãe! Brota 
de Vossos Sagrados Corações a Igreja lavada e renovada, 
cumprindo-se também Vossa Morte Mística ao pé da Cruz, 
enquanto dais à luz também a mim, pecador, culpado de vossas 
dores. Oh Imaculado e Dolorido Coração!, concedei que a espada 
do arrependimento dilacere meu pobre coração e fazei-o arder de 
inflamado amor a Vossos Divinos Corações, um amor que nem o 
mundo, nem a carne, nem o demônio, jamais possam extinguir.

1 Pai-Nosso completo.

Todos: Misericórdia, Senhor, misericórdia! (bate-se no peito)
D/. Mostrai-nos, Senhor, a Vossa Face,
C/. E seremos salvos.
D/. Nossa Mãe do Palmar Coroada,
C/. Sede a nossa salvação.

Canto:
El Rey del Cielo, mi Buen Jesús,
por mis pecados está en la Cruz.
Por mis pecados muere mi Dios,
¡perdón, Dios mío! ¡Perdón! 
¡Piedad!

Llora la Virgen, Madre de Amor,
porque le ofendo a su Hijo Dios.
¡Oh Madre mía, no llores más!
Cesen tus lágrimas, ¡Perdón! 
¡Piedad!
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Décima Quarta estação
Jesus é descido da Cruz e colocado nos 
braços de sua Santíssima Mãe

Todos: Nós Vos adoramos, oh Cristo, 
e Vos bendizemos. Porque pela Vossa 
Santa Cruz redimistes o mundo e a mim 
pecador também. (bate-se no peito)

D/. Oh Maria, minha terna Mãe! Eu sou 
o que causa Vossas dores; permiti-me, 
pois, que eu chore convosco, que adore em vossos braços 
a Face ensanguentada e desfigurada de meu Redentor! 
Vingai-vos, Mãe querida, pois é justo. Mas, vingai-vos como 
Mãe! Obtendei-me de vosso Santíssimo Filho Jesus, que me 
faça beber, com santa generosidade, as poucas gotas que 
me tem reservado do cálice de sua Paixão e possa repetir 
com Madalena: Oh quão doce é recuperar a inocência, pelas 
lágrimas do arrependimento e do amor!

1 Pai-Nosso completo.

Todos: Misericórdia, Senhor, misericórdia! (bate-se no peito)
D/. Mostrai-nos, Senhor, a Vossa Face,
C/. E seremos salvos.
D/. Nossa Mãe do Palmar Coroada,
C/. Sede a nossa salvação.

Canto:
Acuérdate de la hora,
en que te nombró Jesús
mi Madre y mi Protectora
desde el árbol de la Cruz.

Sálvame, Virgen María,
óyeme, te imploro con fe;
mi corazón en Ti confía;
Virgen María, sálvame,
Virgen María, sálvame, 
sálvame.
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Décima Quinta estação
Jesus é colocado no Sepulcro

Todos: Nós Vos adoramos, oh Cristo, 
e Vos bendizemos. Porque pela Vossa 
Santa Cruz redimistes o mundo e a mim 
pecador também. (bate-se no peito)

D/. ¡Oh meu Jesus, meu Salvador! Não 
quero Vos deixar sozinho no Sepulcro. 
Permiti-me, Senhor, sepultar-me 
convosco. Mas como sabeis isto não me basta; desejo 
ardentemente ocultar-me no segredo de Vossa Face e na 
Chaga de Vosso Coração: é aqui onde anseio viver e morar 
para ser visto somente por Vós. Meu Deus e meu tudo, fazei 
que todas as minhas obras sejam feitas unicamente por Vós!

1 Pai-Nosso completo.

Todos: Misericórdia, Senhor, misericórdia! (bate-se no peito)
D/. Mostrai-nos, Senhor, a Vossa Face,
C/. E seremos salvos.
D/. Nossa Mãe do Palmar Coroada,
C/. Sede a nossa salvação.

Canto:
¡Victoria, Tú reinarás!
¡Oh Cruz, Tú nos salvarás!

1. El Verbo en ti clavado,
muriendo nos rescató:
de ti, oh Madero santo,
nos viene la Redención.
¡Victoria...

2. María es tierna Madre
que a la Iglesia alumbró;
y así venció al infierno
y a Satanás derrotó.

¡Victoria...
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Pelas intenções de Sua Santidade o Papa Pedro III, para ganhar 
as indulgências concedidas à Santa Via-sacra: 

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 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 Triságio 
à Santíssima Trindade 

e à Divina Maria
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Santo Triságio 
à Santíssima Trindade e à Divina Maria

(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
Amorosíssimo Deus Trino e Uno, Pai, Filho e Espírito Santo, 
em quem creio, em quem espero, a quem amo com todo 
meu coração, corpo e alma, sentidos e potências: por serdes 
Vós meu Pai, meu Senhor e meu Deus, infinitamente bom e 
digno de serdes amado sobre todas as coisas: (bate-se no 
peito 3v.) pesa-me Trindade Santíssima; pesa-me Trindade 
Misericordiosíssima; pesa-me Trindade Amabilíssima, de Vos 
ter ofendido, só por serdes Vós quem Sois; confiando em 
Vossa divina graça, que Vos suplico me concedais, proponho 
e Vos dou palavra de nunca mais Vos ofender e morrer antes 
que pecar. Espero em Vossa suma bondade e misericórdia 
infinita, me haveis de perdoar todos meus pecados, e 
me dareis Vossos divinos auxílios para perseverar num 
verdadeiro amor e cordialíssima devoção de Vossa sempre 
amabilíssima Trindade. Amém.

Hino
D/. Já se afasta o sol ardente, 
e assim, oh luz perene unida! 
infunde um amor constante 
em nossas almas rendidas.

C/. Na aurora Vos louvamos; 
e também ao meio-dia, 
suspirando por gozar 
no Céu de Vossa vista.

D/. Ao Pai, ao Filho e a Vós, 
Espírito que dais vida, 

agora e sempre, se tributem 
louvores infinitos. C/. Amém. 
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Oração a Deus Pai

D/. Onipotente e sempiterno Deus Pai, que com Vosso 
Unigênito Filho e com o Espírito Santo, Sois um só Deus, 
Uno na Essência e Trino nas Pessoas, eu Vos adoro, venero 
e bendigo com as três Angélicas Hierarquias e com os três 
Coros da primeira: Amantes Serafins, sábios Querubins e 
excelsos Tronos, Vos aclamo: C/. Santo, Santo, Santo! D/. 
Poderoso e Eterno, Pai do Verbo Divino, Princípio com o 
Filho, do Espírito Santo, Senhor dos Céus e terra, a Quem 
seja dada a glória pelos séculos dos séculos. C/. Amém.

Pai-Nosso e Ave-Maria.

(9 v.)  D/. Santo, Santo, Santo, Senhor Deus dos Exércitos; os 
Céus e a terra estão cheios da Majestade de Vossa Glória.
C/. Glória ao Pai, Glória ao Filho, Glória ao Espírito Santo.

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.

Canto:
Santo Dios.    Idem.
Santo Fuerte.   Idem.
Santo Inmortal.   Idem.
Líbranos, Señor, de todo mal.  Idem.
Líbranos, Señor, de todo mal.  Idem.
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Oração a Deus Filho

D/. Sabedoria Incriada, Deus Filho, que com Vosso Eterno 
Pai e o Divino Espírito, Sois um só Deus, Uno na Essência e 
Trino nas Pessoas: Eu Vos venero, bendigo e adoro com as 
três Angélicas Hierarquias; e com os três Coros da segunda: 
Dominações, Virtudes e Potestades, Vos aclamo: C/. Santo, 
Santo, Santo! D/. Onipotente, Verbo Divino e Unigênito Filho 
de Deus, Princípio com o Pai, do Espírito Santo; Senhor dos 
Céus e Terra, a Quem seja dada a glória pelos séculos dos 
séculos. C/. Amém.

Pai-Nosso e Ave-Maria.

(9 v.)  D/. Santo, Santo, Santo, Senhor Deus dos Exércitos; os 
Céus e a terra estão cheios da Majestade de Vossa Glória.
C/. Glória ao Pai, Glória ao Filho, Glória ao Espírito Santo.

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.

Canto:
Santo Dios.    Idem.
Santo Fuerte.   Idem.
Santo Inmortal.   Idem.
Líbranos, Señor, de todo mal.  Idem.
Líbranos, Señor, de todo mal.  Idem. 
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Oração a Deus Espírito Santo

D/. Amante Deus, Espírito Santo, Amor Divino; que com o 
Eterno Pai e Seu Unigênito Filho, Sois um só Deus; Uno na 
Essência e Trino nas Pessoas: Eu Vos bendigo, adoro e venero 
com as três Angélicas Hierarquias; e com os três Coros da 
terceira: Principados, Arcanjos e Anjos, Vos aclamo: C/. 
Santo, Santo, Santo! D/. Divino Amor e suavíssima União com 
o Eterno Pai e o Filho, que procedeis em amor de um e outro; 
Senhor dos Céus e terra, a Quem seja dada a glória pelos 
séculos dos séculos. C/. Amém.

Pai-Nosso e Ave-Maria.

(9 v.)  D/. Santo, Santo, Santo, Senhor Deus dos Exércitos; os 
Céus e a terra estão cheios da Majestade de Vossa Glória.
C/. Glória ao Pai, Glória ao Filho, Glória ao Espírito Santo.

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.

Canto:
Santo Dios.    Idem.
Santo Fuerte.   Idem.
Santo Inmortal.   Idem.
Líbranos, Señor, de todo mal.  Idem.
Líbranos, Señor, de todo mal.  Idem.
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Antífona

C/. A Vós, Deus Pai Ingênito; a Vós, Filho Unigênito; a Vós, 
Espírito Santo Paráclito; Santa e indivídua Trindade, de todo 
coração Vos confessamos, louvamos e bendizemos; a Vós 
seja dada a glória pelos infinitos séculos dos séculos. Amém.

D/. Bendigamos ao Pai,  ao Filho e ao Espírito Santo.
C/. Louvêmo-Lo e exaltêmo-Lo por todos os séculos dos 
séculos. Amém.

Oração

Senhor, Deus Uno e Trino, dai-nos continuamente Vossa 
graça, Vossa caridade e a Vossa comunicação, para que no 
tempo e na eternidade Vos amemos e glorifiquemos, Deus 
Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em uma Deidade, por 
todos os séculos dos séculos. C/. Amém.

Gozos à Santíssima Trindade
D/. Deus Uno e Trino, a quem 

tanto Arcanjos, Querubins, 
Anjos e Serafins,dizem: 
C/. Santo, Santo, Santo!

1. D/. A Vossa amável Deidade, 
humildes hoje veneramos, 
e que perdoeis, clamamos, 
nossa ignorância e maldade. 
Por esta benignidade, 
em seu misterioso canto:

C/. Arcanjos, Querubins,
Anjos e Serafins, 
dizem: Santo, Santo, Santo!

2. D/. Santíssima Trindade, 
uma essência soberana, 
donde o bem nos dimana, 
somente por bondade; 
e porque Vossa piedade 
põe fim ao nosso pranto:
C/. Arcanjos, Querubins,...

3. D/. O Triságio que Isaías 
escreveu com grande zelo, 
ouviu cantar no Céu, 
as Angélicas Hierarquias, 
para que as suas melodias 
repita nossa voz quando:
C/. Arcanjos, Querubins,...
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4. D/. Este Triságio Sagrado, 
voz do Coro celestial, 
contra o poder infernal, 
a Igreja o tem celebrado; 
e também mais exaltado 
é Deus com ele, entretanto:
C/. Arcanjos, Querubins,...

5. D/. Da súbita morte, 
do raio, peste e tremor, 
o Triságio por favor, 
indeniza nossa sorte; 
e como o braço do Forte, 
nos livra de toda aflição:
C/. Arcanjos, Querubins,...

6. D/. É o íris que no mar, 
na terra e no fogo, 
e no ar ostenta logo, 
que nos quer libertar; 
por graça tão singular, 
com o qual nos protege tanto:
C/. Arcanjos, Querubins,...

7. D/. É o escudo soberano, 
da Divina Justiça, 
com que da infernal malícia, 
triunfa o devoto cristão; 
e como o dragão tirano, 
foge de terror e espanto:
C/. Arcanjos, Querubins,...

8. D/. Eu confio no Vosso amor, 
Santo Deus, Forte, Imortal, 
que com o Coro Celestial, 
cantarei com mais fervor, 
o hino que tanta honra 
Vos causa quando em seu canto:
C/. Arcanjos, Querubins,...

9. D/. E À que é Sacrário e 
Templo, dessa Augusta Trin-
dade, reverentes celebrai, 
que mui justo o contemplo; 
pois por ser n’Ele o exemplo, 
e n’Ele se inflama tanto:
C/. Arcanjos, Querubins,...

Antífona

C/. Bendita seja a Santa e indivídua Trindade, que todas as 
coisas cria e governa, agora e sempre, pelos séculos dos 
séculos. Amém.

D/. Bendigamos ao Pai,  ao Filho e ao Espírito Santo.
C/. Louvêmo-Lo e exaltêmo-Lo por todos os séculos dos 
séculos. Amém.
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Oração

Onipotente e Sempiterno Deus, que Vos dignastes revelar 
aos Vossos servos na confissão da verdadeira Fé a glória 
de Vossa Eterna Trindade, e que adorassem a unidade em 
Vossa Augusta Majestade: Rogamos-Vos Senhor, que pela 
firmeza desta mesma Fé, nos vejamos sempre livres de 
todas as adversidades e perigos de pecar. Por Cristo, 
Nosso Senhor. C/. Amém.

Canto:
Santo Dios.    Idem.
Santo Fuerte.   Idem.
Santo Inmortal.   Idem.
Líbranos, Señor, de todo mal.  Idem.
Líbranos, Señor, de todo mal.  Idem.

Oração À que é Templo e Sacrário 
da Santíssima Trindade, a Divina Maria

D/. Oh Divina Virgem Maria! Templo e Sacrário da Santíssi-
ma Trindade, Filha Predileta de Deus Pai, Mãe Amantíssima 
de Deus Filho, e Esposa Puríssima de Deus Espírito Santo: 
Eu vos louvo, venero e bendigo com todos os Coros da Milí-
cia Celestial e com eles vos aclamo: C/. Santa, Santa, Santa! 
D/. Virgem e Mãe, Rainha dos Céus e da terra, Medianeira e 
Dispensadora Universal de todas as graças; a Vós seja dada 
a honra, bênção e amor, pelos séculos dos séculos.C/.Amém.

Pai-Nosso e Ave-Maria.

(9 v.) D/. Santa, Santa, Santa sois, oh Maria! Mãe de Deus e 
sempre Virgem.
C/. Glória a Maria, Filha de Deus Pai. Glória a Maria, Mãe de 
Deus Filho. Glória a Maria, Esposa de Deus Espírito Santo.
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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.

Canto:
Santa Virgen María.   Idem.
Santa Madre de Dios.   Idem.
Santa Reina Celestial.   Idem.
Líbranos, Señora, de todo mal.  Idem.
Líbranos, Señora, de todo mal.  Idem.

Gozos à Santíssima Virgem Maria

1. D/. Oh Maria Santíssima! 
Predileta Criatura, 
o Deus Pai em vossa formosura 
complacente se recreia; 
e pois não há outra que seja 
de beleza e graça tanta:

C/. Arcanjos, Querubins, 
Anjos e Serafins, 
dizem: Santa, Santa, Santa!

2. D/. Para ser a Mãe do Verbo, 
vós fostes predestinada, 
e com o Filho, imolada 

pela humana redenção; 
e ao dar-nos a salvação, 
gozosa a Igreja canta:
C/. Arcanjos, Querubins,...

3. D/. Do Espírito Divino, 
sois a singular Esposa; 
em vós a graça transborda 
com o Amor Uno e Trino, 
e por vínculo tão primoroso 
que ao Eterno Deus encanta:
C/. Arcanjos, Querubins,...

Canto:
Santa Virgen María.   Idem.
Santa Madre de Dios.   Idem.
Santa Reina Celestial.   Idem.
Líbranos, Señora, de todo mal.  Idem.
Líbranos, Señora, de todo mal.  Idem.
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Oração

C/. Humildemente Vos rogamos Senhor: Pelas necessi-
dades de Nossa Santa Mãe a Igreja, pela exaltação da San-
ta Fé Católica; extirpação das heresias; conversão de todos 
os infiéis, hereges e pecadores; pelos presos, enfermos e 
agonizantes, navegantes e caminhantes, pelas Benditas 
Almas do Purgatório, e demais piedosas intenções de 
Nossa Santa Mãe a Igreja. Amém.

(com inclinação profunda, todos:)
C/. Bendita e louvada seja a Santíssima Trindade, Pai, Filho 
e Espírito Santo, o Santíssimo Sacramento do Altar, 
e a Puríssima Conceição de Maria Santíssima, Amparo, 
Refúgio e Senhora nossa, concebida sem mancha do 
pecado original. Amém.

Canto:
Santo Dios.    Idem.
Santo Fuerte.   Idem.
Santo Inmortal.   Idem.
Líbranos, Señor, de todo mal.  Idem.
Líbranos, Señor, de todo mal.  Idem.

 

Pelas intenções de Sua Santidade o Papa Pedro III, 
para ganhar as indulgências concedidas ao Santo Triságio: 

1 Pai-Nosso completo.

U 
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Santo Rosário 
Josefino

Composto pelo Papa São 
Gregório XVII Magníssimo
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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.

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.
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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 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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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.

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.
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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,
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.
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Pelas intenções de Sua Santidade o Papa Pedro III, para 
ganhar as indulgências concedidas ao Santo Rosário 
Josefino: 

1 Pai-Nosso completo. 
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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.

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.
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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, 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...
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.
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Atos de Fé, Esperança, Caridade e Humildade 
Creio em Deus, espero em Deus, amo a Deus, e quisera amá-
lo com o mesmo amor que o amam os anjos e se possível 
fosse, com o mesmo amor que o ama sua Mãe, a Beatíssi-
ma Virgem Maria, e de não o ter amado, uma e mil vezes 
pesa-me. (bate-se no peito)

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.
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Ângelus

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

Ave-Maria.

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.

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. 

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.
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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 podem 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.

Oração à Divina Doutora
Virgem Santíssima, Mãe de Deus e Mãe nossa, Doutora dos 
doutores, enchei-me de sabedoria para servir a 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 a vosso regaço para ler nas páginas 
belíssimas de vosso coração. Concedei-me o doutorado que 
me levará a Cristo. Amém.
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Oração à Divina Pastora
Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe nossa, 
pastoreai-me e encontrarei a salvação. Quero ser vossa 
ovelha, cobri-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.

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 mun-
do procurando perder as almas. Amém.
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Oração 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 depois da comida

Um Pai-Nosso completo.

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, 
protegei-me, 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 
destes, 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.
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Oração de São Bernardo
Lembrai-vos, oh piedosíssima Virgem Maria, que jamais 
se ouviu dizer, que nenhum dos que recorreram à vossa 
proteção, implorando vosso auxílio e clamando vosso 
socorro, foram por Vós abandonados. Animado com a 
mesma confiança, recorro também a 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, a Vós Senhor o retorno; 
tudo é Vosso; disponde disso segundo a Vossa vontade. 
Dai-me Vosso amor e graça, que esta me basta, sem que 
Vos peça outra coisa. Amém.
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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 Todo-poderoso; donde 
há de vir a julgar os vivos e os 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!
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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 mostrai-nos 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!
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