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Ave Maria 

 
Ave, Maria, cheia de graça, 

o Senhor é convosco; 
bendita sois Vós entre as mulheres, 

e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. 
Santa Maria, Mãe de Deus, 
rogai por nós, pecadores, 

agora e na hora de nossa morte. 
 

Amem 
 
 

Pai Nosso 
 

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. 
 

O pão nosso de cada dia nos dai hoje; 
Perdoai-nos as nossas ofensas, 

assim como nós perdoamos 
a quem nos tem ofendido; 

e não nos deixeis cair em tentação, 
mas livrai-nos do mal. 

 
Amem 

 
 

Credo 
 

Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, 
criador do céu e da terra; 

e em Jesus Cristo, seu único Filho, 
Nosso Senhor, 

que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, 
nasceu da Virgem Maria; 

padeceu sob Pôncio Pilatos; 
foi crucificado, morto e sepultado; 

desceu à mansão dos mortos; 
ressuscitou ao terceiro dia, 

subiu aos céus, 
está sentado a 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 Católica; 
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na comunhão dos Santos; 
na remissão dos pecados; 
na ressurreição da carne; 

e na vida eterna. 
 

Amem 
 
 

GLÓRIA 
 

Glória a Deus nas alturas, 
e paz na terra aos homens por Ele amados. 

 
Senhor Deus rei dos céus, 
Deus Pai todo poderoso : 

nós vos louvamos, 
nós vos bendizemos, 
nós vos adoramos, 

nós vos glorificamos 
nós vos damos graças 

por vossa imensa glória. 
 

Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, 
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, 

Filho de Deus Pai. 
 

Vós que tirais os pecados do mundo, 
tende piedade de nós. 

Vós que tirais os pecados do mundo, 
acolhei a nossa súplica. 

Vós, que estais à direita do Pai, 
tende piedade de nós. 

 
Só vós sois o Santo, 

só vós, o Senhor,  
só vós, o Altíssimo, 

Jesus Cristo, 
com o Espírito Santo, 
na glória de Deus Pai. 

 
Amem 

 
 

Salve Rainha 
 

Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, 
esperança nossa, salve! 

 
A vós bradamos, os degradados filhos de Eva; 

a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. 
 

É-la, pois, advogada nossa esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, 
e depois deste desterro nos mostrai a Jesus, bendito fruto do vosso ventre, 
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ó Clemente, ó Piedosa, ó Doce, sempre Virgem Maria. 
 

Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. 
Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 

 
Amem 

 
 

ORAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO 
 

Vinde Espírito Santo, 
enchei os corações dos vossos fiéis 

e acendei neles o fogo do Vosso amor. 
 

Enviai Senhor, 
o Vosso Espírito e tudo será criado 

e renovais a face da terra. 
 

Oh! Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis 
com as luzes do Espírito Santo, 

fazei que apreciamos retamente todas as coisas 
segundo o mesmo Espírito, 

e gozemos sempre de Sua consolação. 
Por Cristo Senhor Nosso. 

 
Amem 

 


