AVE MARIA
Ave-Maria, cheia de graça!
O Senhor é convosco
Bendita sois vós entre as mulheres
E Bendito é o Fruto do vosso ventre, Jesus
Santa Maria Mãe de Jesus,
Rogai por nós, filhas e filhos
Na hora de nosso nascimento, vida e morte.
Que assim seja!

ORAÇÃO DO CREDO
Creio em Deus-Pai, todo poderoso,
criador do Céu e da Terra.
E em Jesus Cristo seu filho, Nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo,
nasceu da Virgem Maria
Padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado,
desceu a mansão dos mortos,
ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus,
está sentado à direita de Deus Pai, todo poderoso,
de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo,
na Santa Igreja de Cristo,
na comunhão dos Santos,
na remissão dos pecados,
na ressurreição da carne,
na vida eterna.
Que assim seja!
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1 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente
descansará.
2 Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e
nele confiarei.
3 Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
4 Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás, a
sua verdade será o teu escudo e broquel.
5 Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia.
6 Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao
meio-dia.
7 Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido.
8 Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos
ímpios.
9 Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua
habitação.
10 Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda.
11 Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em
todos os teus caminhos.
12 Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé
em pedra.
13 Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente.
14 Porquanto tão encarecidamente me amou também eu o livrarei, pô-lo-ei
em alto retiro, porque conheceu o meu nome.
15 Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o
retirarei, e o glorificarei.
16 Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação.

PRECE DE CÁRITAS
Deus nosso pai, vós que sois todo poder e bondade.
Dai a força àquele que passa pela provação.
Dai a luz àquele que procura à verdade.
Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade.
DEUS,
Dai ao viajor a estrela guia,
ao aflito a consolação,
ao doente o repouso.
PAI,
Dai ao culpado o arrependimento,
ao espírito a verdade,
a criança o guia
ao órfão o pai
SENHOR,
que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste.
Piedade senhor para aqueles que não vos conhecem,
A esperança para aqueles que sofrem.
Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores
derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé.
DEUS,
um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra.
Deixai-nos beber nas fontes esta bondade fecunda e infinita
e todas as lágrimas secaram, todas as dores acalmar-se-ão.
Uma só oração, um só pensamento subirá até vos,
como um grito de reconhecimento e de amor.
Como Moisés sobre a montanha
nos lhe esperamos com os braços abertos
Oh bondade!
Oh beleza!
Oh perfeição!
E queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia.
DEUS,
Dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vos.

Dai-nos a caridade pura.
Dai-nos a fé e a razão.
Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas...
um espelho onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem.

ORAÇÃO DE SÃO JORGE
Jesus adiante, paz e guia, encomenda-me a Deus e a Virgem Maria, minha Mãe,
dos Apóstolos meus irmãos, andarei este dia e esta noite eu e meu corpo cercado
e circulado com as armas de São Jorge.
O meu corpo não será preso nem ferido, nem meu sangue derramado. Andarei
tão livre como andou Jesus Cristo nove meses no ventre da Virgem Maria.
Meus inimigos terão olhos e não me verão, terão pés e não me alcançarão, terão
mãos e não me ofenderam. Eu estou cercado e circulado com as armas de São
Jorge.
São Jorge está de ronda. Sua espada e sua lança me protegem, este dia e esta
noite, São Jorge está de ronda. Que assim seja.

ORAÇÃO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz.
Onde houver ódio, que eu leve o amor,
onde houver ofensa , que eu leve o perdão,
onde houver discórdia, que eu leve a união,
onde houver dúvida, que eu leve a fé,
onde houver erro, que eu leve a verdade,
onde houver desespero, que eu leve a esperança,
onde houver tristeza, que eu leve a alegria,
onde houver trevas, que eu leve a luz.
Ó Mestre, fazei que eu procure mais
consolar que ser consolado;
compreender que ser compreendido,
amar, que ser amado.
Pois é dando que se recebe
é perdoando que se é perdoado
e é morrendo que se nasce para a vida eterna...

