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Orações para
Encontros Capitulares
Estas orações abaixo devem ser observadas nas
reuniões capitulares dos Associados dos Pastores de
Cristo. Todas as orações, e não somente aquelas que são
rezadas especificamente pelos sacerdotes, devem incluir
a intenção de rezar por todas as necessidades dos
sacerdotes do mundo inteiro.
1. Hinos. Os hinos podem ser cantados a qualquer
momento das orações durante a reunião.
2. Oração ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo,
Santificador Todo-Poderoso, Deus de Amor, que
inundastes de graça a Virgem Maria, que
maravilhosamente transformastes os corações dos
apóstolos, que dotastes os mártires com uma
coragem milagrosa, vinde e santificai-nos. Iluminai
nossas mentes, fortalecei nossas vontades, purificai
nossas consciências, retificai nossas decisões, abrasai
nossos corações e livrai-nos do infortúnio de resistir
às vossas inspirações. Amém.
3. O Terço do Rosário
4. Salve Rainha. 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, advogada nossa, esses vossos
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olhos misericordiosos a nós volvei, e, depois deste
desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso
ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem
Maria. Rogai por nós, santa Mãe de Deus, para que
sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.
5. Memorare. “Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem
Maria, que jamais se ouviu dizer que algum daqueles
que têm recorrido à vossa proteção, implorado o
vosso socorro e invocado o vosso auxílio, fosse por
vós desamparado. Animado, pois, com igual
confiança, a vós, ó Virgem, entre todas singular,
como minha Mãe recorro; de vós me valho e,
gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a
vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe
do Filho de Deus humanado, mas dignai-Vos ouví-las
propícia e alcançar-me o que vos rogo. Amém.”
6. Sete Ave Marias em honra das sete Dores de Maria.
Maria prometeu graças muito especiais àqueles que
fizerem esta oração diariamente. Incluídas nas
promessas de Nossa Senhora para aqueles que
praticarem esta devoção está a sua garantia de uma
assistência especial na hora da morte, incluindo a
visão de sua face. As sete dores são:
(1) A primeira dor: a profecia de Simeão (Ave Maria)
(2) A segunda dor: a fuga para o Egito (Ave Maria)
(3) A terceira dor: a perda do Menino Jesus no templo
(Ave Maria)
(4) A quarta dor: o encontro de Jesus e Maria no
caminho da cruz (Ave Maria)
(5) A quinta dor: Jesus morre na cruz (Ave Maria)
(6) A sexta dor: Jesus é descido da cruz e colocado nos
braços de Maria (Ave Maria).
(7) A sétima dor: o sepultamento de Jesus (Ave Maria)
7. A Ladainha de Nossa Senhora:
Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, tende piedade de nós.
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Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos.
Jesus Cristo, atendei-nos.
Deus Pai do céu, tende piedade de nós.
Deus Filho, redentor do mundo, tende piedade de nós.
Deus Espírito Santo, tende piedade de nós.
Santíssima Trindade, que sois um só Deus,
tende piedade de nós.
Santa Maria, rogai por nós (repita depois de cada
invocação)
Santa Mãe de Deus,
Santa Virgem das virgens,
Mãe de Jesus Cristo,
Mãe da divina graça,
Mãe puríssima,
Mãe castíssima,
Mãe imaculada,
Mãe intacta,
Mãe amável,
Mãe admirável,
Mãe do bom conselho,
Mãe do Criador,
Mãe do Salvador,
Mãe da Igreja,
Virgem prudentíssima,
Virgem venerável,
Virgem louvável,
Virgem poderosa,
Virgem benigna,
Virgem fiel,
Espelho de justiça,
Sede de sabedoria,
Causa de nossa alegria,
Vaso espiritual,
Vaso honorífico,
Vaso insigne de devoção,
Rosa mística,
Torre de marfim,
Casa de ouro,
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Arca da aliança,
Porta do céu,
Estrela da manhã,
Saúde dos enfermos,
Refúgio dos pecadores,
Consoladora dos aflitos,
Auxílio dos cristãos
Rainha dos anjos,
Rainha dos patriarcas,
Rainha dos profetas,
Rainha dos apóstolos,
Rainha dos mártires,
Rainha dos confessores,
Rainha das virgens,
Rainha de todos os santos,
Rainha concebida sem pecado original,
Rainha assunta ao céu,
Rainha do santo rosário,
Rainha das famílias,
Rainha da paz
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
perdoai-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
ouvi-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
tende piedade de nós, Senhor.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Oremos: Concedei a Vossos servos, nós Vo-lo
pedimos, Senhor Deus, que possamos sempre gozar da
saúde da alma e do corpo e, pela gloriosa intercessão da
bem-aventurada Virgem Maria, sejamos livres da
presente tristeza e alcancemos a eterna alegria. Por Cristo
Nosso Senhor. Amém
Nós recorremos à vossa proteção, ó Santa Mãe de
Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas
necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos,
ó Gloriosa e Bendita Virgem. Amém.
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8. Oração a São José. São José, guardião de Jesus e casto
esposo de Maria, vós passastes vossa vida no perfeito
cumprimento do dever. Vós sustentastes a Santa
Família de Nazaré com o trabalho de vossas mãos.
Protegei bondosamente aqueles que cheios de
confiança se voltam para vós. Vós conheceis seus
desejos, suas dificuldades, suas esperanças; e eles se
voltam para vós porque sabem que vós os
compreendereis e protegereis. Vós, também,
conhecestes as provações, trabalhos e cansaços. Mas,
mesmo no meio das preocupações da vida material,
a vossa alma estava cheia de profunda paz e cantava a
verdadeira alegria através de uma grande intimidade
com o Filho de Deus a vós confiado, e com Maria,
sua Mãe compassiva. Amém. —(Papa João XXIII)
9. Ladainha do Sagrado Coração de Jesus.
Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos.
Jesus Cristo, atendei-nos.
Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós.
(repetir depois de cada invocação)
Filho, Redentor do mundo, que sois Deus,
Espírito Santo, que sois Deus,
Santíssima Trindade, que sois um só Deus,
Coração de Jesus, Filho do Pai Eterno,
Coração de Jesus, formado pelo Espírito Santo no
seio da Virgem Mãe,
Coração de Jesus, unido substancialmente ao Verbo
de Deus,
Coração de Jesus, de majestade infinita,
Coração de Jesus, templo santo de Deus,
Coração de Jesus, tabernáculo do Altíssimo,
Coração de Jesus, casa de Deus e porta do Céu,
Coração de Jesus, fornalha ardente de caridade,
Coração de Jesus, receptáculo de justiça e de amor,
Coração de Jesus, cheio de bondade e de amor,
Coração de Jesus, abismo de todas as virtudes,
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Coração de Jesus, digníssimo de todo o louvor,
Coração de Jesus, rei e centro de todos os corações,
Coração de Jesus, no qual estão todos os tesouros da
sabedoria e ciência,
Coração de Jesus, no qual habita toda a plenitude da
divindade,
Coração de Jesus, no qual o Pai põe todas as suas
complacências,
Coração de Jesus, de cuja plenitude todos nós
participamos,
Coração de Jesus, desejado desde toda a eternidade,
Coração de Jesus, paciente e de muita misericórdia,
Coração de Jesus, rico para todos os que Vos invocam,
Coração de Jesus, fonte de vida e de santidade,
Coração de Jesus, propiciação por nossos pecados,
Coração de Jesus, saturado de opróbrios,
Coração de Jesus, esmagado de dor por causa de
nossos pecados,
Coração de Jesus, feito obediente até a morte,
Coração de Jesus, atravessado pela lança,
Coração de Jesus, fonte de toda consolação,
Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição,
Coração de Jesus, nossa paz e reconciliação,
Coração de Jesus, vítima dos pecadores,
Coração de Jesus, salvação dos que em vós esperam,
Coração de Jesus, esperança dos que morrem em Vós,
Coração de Jesus, delícia de todos os santos,
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
perdoai-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
ouvi-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
tende piedade de nós, Senhor.
Jesus, manso e humilde de Coração,
fazei nosso coração semelhante ao vosso.
Oremos: Deus onipotente e eterno, olhai para o Coração
de Vosso Filho diletíssimo e para os louvores e satisfações
que Ele, em nome dos pecadores, vos tributa; e aos que
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imploram a vossa misericórdia, concedei benigno o
perdão em nome do Vosso mesmo Filho Jesus Cristo,
que Convosco vive e reina em união com o Espírito
Santo, Deus por todos os séculos dos séculos. Amém.
Promessas de Nosso Senhor aos devotos do seu
Sacratíssimo Coração (estas promessas devem ser lidas
pelo líder das orações):
(1) Eu darei aos devotos do meu Coração todas as
graças necessárias a seu estado.
(2) Trarei e conservarei a paz em suas famílias.
(3) Consolá-los-ei em todas as suas aflições.
(4) Ser-lhes-ei refúgio seguro na vida e principalmente
na morte.
(5) Lançarei bênçãos abundantes sobre seus
empreendimentos.
(6) Os pecadores acharão em meu Coração a fonte e o
oceano das misericórdias.
(7) As almas tíbias tornar-se-ão fervorosas.
(8) As almas fervorosas elevar-se-ão em pouco tempo,
a uma alta perfeição.
(9) A minha benção pousará sobre as casas em que se
achar exposta e venerada a imagem do meu
Sagrado Coração.
(10) Darei aos Sacerdotes o poder de tocar os corações
mais endurecidos.
(11) As pessoas que propagarem esta devoção terão seus
nomes inscritos para sempre em meu Coração.
(12) Eu te prometo na excessiva misericórdia do meu
Coração que o meu Todo-Poderoso Amor concederá
a todos que comungarem na primeira Sexta-feira de
nove meses consecutivos a graça da penitência final;
eles não morrerão o meu desagrado, nem sem
receber os Sacramentos; o meu Coração será para
eles um refúgio seguro naquele último momento.
10. Oração pelos Sacerdotes. “Senhor Jesus, PastorChefe do Rebanho, nós pedimos no grande amor e
misericórdia do Vosso Coração que atendais a todas
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necessidades dos Vossos Pastores-Sacerdotes em todo
o mundo. Nós pedimos que o Senhor atraia de volta
ao Vosso Coração todos aqueles sacerdotes que
seriamente se extraviaram do Vosso caminho, que
possais reacender o desejo de santidade nos corações
daqueles sacerdotes que se tornaram mornos, e que
continueis a dar aos Vossos Sacerdotes fervorosos o
desejo da mais alta santidade. Unidos ao Vosso
Coração e ao Coração de Maria, Vos pedimos que
leveis este pedido ao Pai Celestial que vive na
unidade do espírito Santo. Amém.”
11. Oração por todos os membros dos Associados dos
Pastores de Cristo “Querido Jesus, nós vos pedimos
Vossas graças especiais para todos os membros dos
Associados dos Pastores de Cristo. Continuai a
iluminá-los quanto ao privilégio e responsabilidade
especiais que o Senhor lhes concedeu como membros
do Vosso movimento, Associados dos Pastores de
Cristo. Atraia-os sempre para mais perto do Vosso
Coração e do Coração de Vossa Mãe. Concedei-lhes
que possam sempre mais compreender o amor tão
grande e especial dos Vossos Corações por cada um
deles individualmente. Dê-lhes a graça de
corresponder ao Vosso amor e ao amor de Maria com
um amor que lhes é próprio cada vez maior. Amém.”
12. Oração pelo sucesso espiritual e financeiro do
boletim informativo sacerdotal. “Pai, nós Vos
pedimos Vossas bênçãos especiais sobre o boletim
informativo sacerdotal, Pastores de Cristo. Nós Vos
pedimos que o Senhor abra os sacerdotes-leitores às
graças que o Senhor quereis lhes dar através deste
instrumento escolhido de Vosso Filho. Nós,
também, Vos pedimos que Vós providencieis pelas
necessidades financeiras do boletim informativo e
dos Associados dos Pastores de Cristo. Nós Vos
pedimos por Jesus, no Espírito Santo, com Maria ao
nosso lado. Amém.”
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13. Oração por todos os membros da família humana.
“Pai Celestial, nós Vos pedimos Vossas bênçãos por
todos os vossos filhos espalhados por todo o mundo.
Cuidai de todas as suas necessidades. Nós Vos
pedimos a vossa ajuda especial por aquelas pessoas
marginalizadas, por todos que são negligenciados e
esquecidos. Unidos a vossa Mãe Maria, nós Vos
queremos fazer este pedido por Jesus e no Espírito
Santo. Amém.”
14. Oração a São Miguel e aos nossos Anjos Guardiães.
“São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Sede
nossa salvaguarda contra as maldades e armadilhas
do demônio. Que Deus o repreenda, nós
humildemente Vos pedimos, e vós, príncipe das
milícias celestes, pelo poder de Deus, lançai no
inferno Satanás e todos os outros espíritos malignos
que andam pelo mundo procurando a ruína das
almas. Amém.”
“Anjo de Deus, meu querido guardião, a quem o
amor de Deus me confiou, esteja hoje e sempre ao
meu lado para me iluminar e guardar, governar e
guiar. Amém.”
15. Pausa para silencio e oração pessoal. Deve-se ficar
pelo menos uns cinco minutos.
16. Ato de consagração ao Coração de Jesus e
Imaculado Coração de Maria.
“Senhor Jesus, Pastor-Chefe do Rebanho, eu me
consagro ao vosso Sacratíssimo Coração. Do vosso
coração traspassado a Igreja nasceu, a Igreja que Vós
me chamaste, como membro dos Associados dos
Pastores de Cristo, a servir de maneira muito especial.
Vós revelastes o Vosso Coração como símbolo do
Vosso Amor em todo os aspectos, incluindo o Vosso
Amor especialíssimo por mim, que Vós escolhestes
como Vosso companheiro neste trabalho importante.
Ajude-me sempre a vos amar em retorno. Ajude-me a
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dar-me inteiramente a Vós. Ajude-me sempre a dar
minha vida pelo amor a Deus e ao próximo. Coração
de Jesus, eu coloco a minha confiança em Vós”.
“Querida e Bendita Virgem Maria, eu me consagro
ao Vosso Coração Imaculado e Maternal, este
Coração que é um símbolo de Vossa vida de Amor.
Vós sois a Mãe do meu Salvador. Vós sois também,
minha Mãe. Vós me amais com um Amor especial
como membro dos Associados dos Pastores de
Cristo, um movimento criado pelo Vosso Filho
como poderoso instrumento de renovação da Igreja
e do mundo. Em retorno de Amor, eu me dou
inteiramente ao Vosso Amor e proteção maternais.
Vós seguistes Jesus perfeitamente. Vós sois a sua
primeira e mais perfeita discípula. Ensinai-me a Vós
imitar neste revestir-se de Cristo. Sede minha
intercessora materna, através do Vosso Coração
Imaculado, para que eu possa ser conduzido a uma
união sempre mais íntima com o coração
traspassado de Jesus, o Pastor-Chefe do Rebanho.”
17. Orações Diárias. Todos os membros deve rezar
diariamente a oração ao Santo Espírito e fazer um
ato de consagração diário. Eles devem, também rezar
o Terço do Rosário cada dia. Eles são animados a
usar as orações acima conforme o tempo permita.
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