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oração iNicial

Pelo sinal † da santa cruz, livre-nos † Deus 
nosso Senhor, dos nossos † inimigos. Em 

nome † do Pai e † do Filho e do † Espírito 
Santo. Ámen.

Guia: A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo 
esteja convosco!

Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo.

Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

ato de contrição

Jesus, meu Senhor e Redentor, arrependo- 
-me sinceramente de todos os pecados que 
até hoje cometi. Pesa-me sumamente ter-
Vos ofendido porque sois infinitamente 
bom; e proponho firmemente, com a ajuda 
do meu Santo Anjo da Guarda, nunca mais 
voltar a pecar. Confiando na vossa infinita 
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misericórdia, peço-Vos humildemente o per-
dão de todas as minhas culpas e o dom da 
vida eterna. Ámen.

hiNo ao saNto 
aNjo da guarda

Santo Anjo, que me guardas,
noite e dia sem cessar,
eu te rendo muitas graças (bis)
eu te quero sempre amar. 

És o meu santo companheiro,
desde a hora em que nasci; 
Oh perdoa, se algum dia, (bis)
teus conselhos não segui.

Que seria de minha alma,
sem a tua proteção?
Não me deixes, meu bom Anjo, (bis)
em nenhuma ocasião.

Sê meu guia, neste mundo; 
vem minh’alma iluminar,
que me leve, antes a morte, (bis)
do que contra Deus pecar.
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E na hora derradeira,
desta vida que é mortal, 
apresenta a minha alma (bis)
na mansão celestial. 

a saudação aNgélica

– O Anjo do Senhor anunciou a Maria.
– E  ela concebeu pelo poder do Espírito Santo.

Ave-Maria, cheia de graça…

– Eis aqui a serva do Senhor.
– Faça-se em mim segundo a vossa palavra.

Ave-Maria, cheia de graça…

– E o Verbo divino encarnou.
– E habitou entre nós.

Ave-Maria, cheia de graça…

– Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.
– P ara que sejamos dignos de alcançar as 

promessas de Cristo.
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– G lória ao Pai e ao Filho e ao Espírito 
Santo

– Como era no princípio, agora e sempre. 
     Ámen.

oremos

Infundi, Senhor, a vossa graça em nossas 
almas, para que nós, que pela anunciação do 
Anjo conhecemos a encarnação de Cristo, 
vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz 
alcancemos a glória da ressurreição. Por Cristo 
Nosso Senhor. Ámen.




