
Como poderei abrir o meu coração? É pedindo a Jesus a Luz que brilha 
forte, para que esta Luz cresça em mim e me dê a paz. Como posso pisar firme 
neste dia?  É pedindo a Deus todas as graças necessárias para minha alma. 
Como posso olhar para frente? É pedindo a Deus que Ele tire a minha cegueira 
e me ilumine com a sua Luz que brilha forte em meu coração.

O que devo fazer para ser um filho bondoso? O que devo sentir para ser 
um filho bondoso? O que devo ouvir para ser um filho bondoso?  Tudo o que 
eu fizer, tudo o que eu sentir e em tudo o que eu ouvir devo colocar Deus, devo 
colocar a sua Misericórdia e devo colocar o seu Amor.

ORAÇÃO DA MANHÃ

ORAÇÃO AO PAI
Pai, sou Vosso servo. Fazei de 

mim um instrumento de Vossa paz. 
Estou aqui para ouvir os Vossos 
clamores, para atender ao Vosso 
pedido. Quero servir-Vos, quero 
amar-Vos. 

Pai, eis aqui aquele Vosso filho 
que vem pedir-Vos perdão por todas 
as faltas que cometeu e Vós bem 
sabeis que não foi por minha 
vontade.

Pai, afastai de mim a maldade.
Pai, eu sei de Vossa infinita 

bondade por cada um de nós. Afastai 
de mim o orgulho que, muitas vezes, 
quer atormentar o meu viver, o meu 
ser, o meu sentir e o meu dizer.

Pai, sede a Palavra Viva, a 
Palavra Pura. Não deixeis que a 
palavra de minha boca se torne 
palavra escravizada, palavra de 
maldade.

Pai, dai-me o Vosso Espírito 
Santo de Amor para que eu possa 
lutar pela Vossa grandeza, pela Vossa 
pureza.

Pai, mesmo que eu não enxergue 
as coisas com os meus olhos, que eu 
saiba valorizar as coisas que enxergo 
com o meu coração.

 Pai, sou puro como Vós. A vida 
que eu tenho, a pureza que eu tenho, 
o sentir da minha vida, seja, meu Pai, 
uma torre firme, uma torre com 
c o n fi a n ç a ,  u m a  t o r r e  c o m 
humildade; onde Vós levais, meu 
Pai, a eu ser o que eu sou, como Vós 
sois. Para que eu nunca queira 
enriquecer e exaltar a minha carne e 
sim vivenciar a minha alma.

P a i ,  m o s t r a i - m e  o  Vo s s o 
caminho. Mostrai-me a Vossa 
jornada. Livrai-me, Senhor, de tudo 
aquilo que é perseguição maligna, de 
tudo aquilo que é maldade, de tudo 
aquilo que é vingança e de tudo 
aquilo que é ódio. 

Pai, lutai pelas minhas faltas. 
Lutai meu Pai, porque se muitas 

vezes eu fraquejo, se muitas vezes eu 
caio, eu nem sinto que estou caindo, 
eu nem sinto que estou fraquejando.

Pai, eu sei que Vós não me 
abandonais. Mas também sei que 
muitas vezes Vos abandono. Dai-me 
força para que a cada dia eu possa ser 
corajoso, compreensivo, manso, 
capaz de lutar somente para Vós e 
amar somente as Vossas coisas. Que 
eu seja mais misericordioso e que eu 
abra o meu coração para entender a 
Vossa Mensagem. Que eu não finja 
de surdo e mudo, mas que a cada dia 
esteja preparado para o Vosso 
chamado de amor.

Pai, Vós sois o meu futuro.
Entrego-Vos a minha vida desde 

o primeiro instante em que me 
concebestes.

Entrego-Vos, Pai, minha luta em 
Vossas mãos, pois sei que me fizeste 
perfeitamente.

Pai, bem sei que me queres 
enxergar unido no amor, na paz, na 
perfeita união convosco, assim 
como sois comigo. Por isso, luto 
confiante em Vós.  Luto com fé e 
com esperança,  pois  sou um 
instrumento em Vossas mãos. Mãos 
que são a verdade.

Pai, luto junto Convosco porque 
confio em Vós. Mas também Vos 
peço, Pai, os Sete Dons do Espírito 
Santo, para que acendam em mim a 
força e a coragem para lutar.

Ó Pai, eu Vos peço os Dons do 
Espírito Santo, principalmente a 
Vossa força, o Vosso amor, a Vossa 
bondade e a Vossa mansidão, para 
que Vós abrais os meus olhos e o 
meu entendimento. Cobri-me para 
que eu possa ser um verdadeiro 
instrumento em Vossas mãos. Ser 
um verdadeiro servo e seguir 
adiante, não temendo as fraquezas.

Mandai-me, ó Pai, os Dons do 
Espírito Santo para que eu possa 
semear a Boa Semente. Enviai-me 

força para que ela possa crescer, 
entendimento para que eu possa 
entendê-la, ciência para que eu possa 
dia a dia, alertar-me diante do que 
Deus fez, diante de suas maravilhas, 
diante do que só Deus pode fazer e 
ninguém mais; para que eu possa 
amar os meus irmãos, assim como 
eles são, e não como eu quero que 
eles sejam. E para que eles possam se 
amar uns aos outros, assim como 
Vós os colocastes no mundo. E 
t a m b é m  p a r a  q u e  e u  s a i b a 
c o m p r e e n d e r  m e l h o r  q u e  a 
Misericórdia de Deus é infinita, e 
pa ra  que  o  dom da  C iênc i a 
aprofunde o meu coração e me encha 
de Misericórdia.

Enviai-me, ó Pai, o dom da 
Sabedoria, para que eu possa 
compreender melhor o que Vós 
fizestes para mim, para que eu possa 
ser fruto verdadeiro e viver a minha 
missão. Para que eu possa entender 
quantas coisas Vós criastes para o 
nosso bem. Para que eu possa viver 
com amor e alegria os Dons do 
Espírito Santo que Vós enviais, e 
para compreender, Pai, enviai-me a 
Sabedoria Divina, a Sabedoria que 
destes aos Vossos profetas e que dais 
a mim para entender melhor o 
Caminho que devo seguir.

Pai, Vós sois a minha Luz. Pai, 
fazei de mim um instrumento de 
Vossa Paz e de Vossa Palavra.

Pai, preciso da Vossa ajuda, pois, 
quando sinto aquele frio do medo, 
preciso do Vosso calor. Cobri-me 
com a Vossa proteção. Que eu esteja 
sempre com Deus em meu coração.

Pai, atendei os meus pedidos. Por 
vossa infinita bondade, atendei tudo 
aquilo que eu não soube pedir.

Ó Pai, como é grande o Vosso 
Amor! Infinita a Vossa Misericórdia! 
Imenso o Vosso Coração Imaculado!

POR CARIDADE NÃO LEVAR PARA CASA.



JESUS, Vós sois o meu irmão. Aquele que me deu a 
Vida. Aquele que me deu a Alma. Aquele que me deu o 
Coração. Salvai-me dia e noite. Libertai-me dia a dia. 
Libertai-me principalmente das perseguições 
malignas, da vingança, do mal do ódio, da perseguição 
que, muitas vezes, quer me atrair para o caminho inútil, 
para o caminho que é inútil para Deus, para o caminho 
que não é o caminho da verdade.

Senhor JESUS, conduzi-me, protegei-me. Livrai-
me de tudo aquilo que é perseguição. Sabei dizer uma 
palavra a mim, a qual eu saiba pronunciar a Vós. Livrai-
me desta palavra maligna da minha boca e colocai Deus 
em meu coração, pela Vossa Misericórdia e pela Vossa 
Redenção, pela Vossa Morte, pela Vossa Vida e pela 
Vossa Ressurreição. 

Senhor JESUS, glorificai-me com a Vossa 
Salvação.

JESUS, Vós sois Aquele que sempre me salvais nas 
horas difíceis, nas horas que eu mais preciso de Vós. 
Defendei-me Jesus! E sempre salvai-me, porque sou 
pecador, mas tenho dentro do meu coração uma nova 
vida. Sabei, Senhor Jesus, sempre me santificar.

Santificai o meu corpo, santificai a minha alma, 
para a glória do Céu.

JESUS, dai-me neste dia toda força e fortaleza.  
Enviai-me toda paz e concedei-me toda coragem para 
seguir o Vosso caminho que me levará ao Coração do 
Pai.

Ó, vinde a mim o Filho, Aquele que me salvou. 
Conduzi-me, protegei-me para o Caminho do Senhor.

JESUS que me salvou foi à morte condenado, por 
maldade arrebentado. Mas por Sua Misericórdia eu fui 
um filho salvo.

Divino Espírito Santo, Divino 
e Santo é o Vosso Espírito; o qual 
derrama sobre nós a Vossa Luz, o 
qual derrama sobre nós o Vosso 
brilho, o qual derrama sobre nós a 
Vossa proteção. Ensinai-nos a 
sermos bondosos,  a  sermos 
misericordiosos, e a termos uma 
proteção dia a dia em nosso 
caminho.

Livrai-nos de tudo aquilo que é 
maldade.  Ouvi-nos sempre e 
atendei-nos sempre em nossas 
orações. Livrai-nos de todo mau 
pensamento que, muitas vezes, 
quer nos atrair para a triste 
flagelação do pecado e da morte 
eterna.

Livrai-nos de tudo aquilo que é 
perseguição maligna, de tudo 
aquilo que é maldade, de tudo 
aquilo que é vingança, e nos 
conduzais à vida eterna com Deus 
para sempre.

Divino Espírito Santo, dai-nos 
força, iluminai-nos, protegei-nos, 
guiai-nos. Dai-nos a fortaleza de 
Deus. Dai-nos aquilo que Vós 
tendes, que nós temos, mas que não 
sabemos enxergar. E protegei-nos 
com Vossas Luzes nas horas 
difíceis.

Ó Divino Espírito Santo, 
conduzi-nos com Vossas Luzes e 
iluminai-nos com o Vosso poder. 
Ens ina i -nos  o  Caminho  da 

Eternidade, que nos levará à nossa 
Salvação.

Divino Espírito Santo, dai-nos 
força, dai-nos alegria, sede a nossa 
Luz. Que nós sejamos sempre 
aqu i lo  que  somos  e  nunca 
queiramos passar adiante. Que nós 
demos um passo humilde e manso, 
porque nele nós conseguiremos, no 
s i l ê n c i o ,  e s t a r  c o n v o s c o , 
iluminando-nos e cobrindo-nos 
com a Vossa Luz.

Vinde a nós, Divino Espírito 
Santo, com Vossas Luzes e com 
Vosso Amor. Protegei-nos e cobri-
nos com Vossos caminhos e levai-
nos ao caminho que é o Vosso 
Caminho.

Senhor é o Espírito Santo, 
Jesus é o Filho e Deus é o Pai. 
Conduzi-nos e protegei-nos dia e 
n o i t e  p a r a  o  C a m i n h o  d a 
Eternidade.

Vinde a nós, ó Divino Espírito 
Santo, abri os nossos corações. 
Fazei que possamos compreender 
melhor o que é a vontade de Deus.

Ó Divino Espírito Santo, 
concedei-nos a Vossa Chama de 
Amor; assim como Jesus sofreu e 
tem a chaga sobre suas Mãos, para 
que nós não tenhamos a chaga 
sobre a nossa alma, pois mil vezes a 
chaga sobre a nossa carne, do que 
uma só vez a chaga sobre a nossa 
alma.

O Pai seja a proteção, o Filho a 
humildade e o Espírito Santo a 
bondade.

O Pai me dá força, o Filho a 
Salvação, o Espírito Santo me leva 
à conversão.

O Pai me ensina, Jesus me 
aconselha, o Espírito Santo toca 
em meu coração.

O Pai me guia, o Filho me 
ilumina, o Espírito Santo me leva 
para o Céu. Amém!

Glória ao Pai, ao Filho e ao 
Divino Espírito Santo...

ORAÇÃO AO FILHO

ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO

“Agradeço a vocês por virem aqui pela manhã. 
Feliz é quem reza aqui de manhã, pois é muito 

importante.” 
Mãe de Piedade, 16/05/1988.


