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“... Quero que saibais que nas casinhas de oração, de
instrução, de trabalho e de irmandade, que tem este
Apostolado, nascido por Graça do Coração de Meu
Filho e de Meu Imaculado Coração, ali estou eu
verdadeiramente presente, e me uno à vossa oração.”

Formato básico das reuniões
1. Orações iniciais: Invocação ao Espírito Santo / Invocação a
Jesus Misericordioso.
2. Breve silêncio (uns dois minutos) para que cada um faça um
exame de consciência.
3. Ato de Contrição: Senhor meu Jesus Cristo... (pág. 3)
4. Oferecimento do Rosário. Com uma breve inspiração pessoal
se pedirá pelas intenções da Igreja, de nosso Apostolado, da
Paróquia e da pequena comunidade.
5. Rezar o Terço (5 mistérios do Rosário de Nossa Senhora) e o
Terço da Divina Misericórdia ou o Rosário da Paz.
6. Ler o Evangelho correspondente à Liturgia do domingo anterior
e sua exegese na versão da Bíblia Latino-americana.
7. Ler a reflexão enviada pelo Diretor Geral do ANE sobre essa
passagem do Evangelho ou, no caso de não tê-la, alguma outra
reflexão feita por um sacerdote.
8. Comentários sobre o Evangelho ouvido e as reflexões recebidas.
9. Ler uma passagem de algum dos livros da Grande Cruzada,
comentá-la à luz da concordância com o que foi lido na Sagrada Escritura.
10. Apresentar a virtude que orientará o propósito de conversão
comunitário.
11. Uma ou duas vezes por mês será exposto um tema de acordo
com o programa de catequese vigente.
12. Transmitir avisos e assuntos de interesse geral da Igreja.
13. Comunicar as atividades do Apostolado, atendendo de modo
especial o trabalho de cada ministério.
14. Avisos próprios da Casinha de Oração.
15. Convivência em comunidade.

Ao Imaculado Coração de Maria
Eu, infiel pecador, renovo e ratifico hoje, em vossas mãos, os votos do
Batismo.
Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, e doume inteiramente a Jesus Cristo, Sabedoria Encarnada, para segui-lo
levando minha cruz, em todos os dias de minha vida. E, a fim de lhe
ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos neste dia, ó Maria Santíssima, em presença de toda a corte celeste, para minha Mãe e
minha Senhora.
Entrego-vos e consagro-vos, na qualidade de escravo, meu corpo e
minha alma, meus bens interiores e exteriores, e até o valor de minhas
boas obras passadas, presentes e futuras, deixando-Vos direito pleno e
inteiro de dispor de mim e de tudo o que me pertence, sem exceção, a
vosso gosto, para a maior glória de Deus, no tempo e na eternidade.
Amém.

(os itens de 6 a 10 são cumpridos seguindo-se a Catequese semanal)

“Rezareis assim: Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade Santíssima:

ConcedeiConcedei-nos, nós vos rogamos, as disposições necessárias para receber os dons que nos são necessários a fim de que obtenhamos o fruto
que Vós quereis. PurificaiPurificai-nos de nossos pecados, dirigi nossos sentidos, afastando de nosso entendimento todos os pensamentos vãos e
terrenos.
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Consagrações
O que é consagrar-se?
ConsagrarConsagrar-nos ao Imaculado Coração de Maria e através dele ao Coração de Jesus significa assumir um compromisso muito sério de amor
com a Santíssima Virgem. É unirmounirmo-nos à Mãe de Deus e nossa em
uma aliança íntima, estreita, filial, consciente, fiel, confiante, contínua
e perpétua, que deve nos convidar a viver com Ela e por Ela, para
maior glória de Deus, fazendo nossos Seus traços, imitando suas virtudes e assumindo, em todo tempo, em todo lugar e em toda ocasião, a
atitude de um filho amantíssimo e obediente a sua mãe, que nos pede: “Fazei tudo o que Ele vos disser”.

Ao Sagrado Coração de Jesus
Adorável Coração de Jesus, o mais terno, o mais amoroso, o mais
generoso de todos os corações: cheio de gratidão diante de vossos
benefícios, venho consagrar-me inteiramente e sem reserva a Vós.
Permiti-me ser dócil instrumento para fazer vossa Divina Vontade. Desejo dedicar todas as minhas forças a propagar vosso culto e a ganhar,
como possível, todos os corações para Vós.
Recebei hoje meu coração, oh Jesus. Ou melhor, tomai-o a vosso cargo, mudai-o, purificai-o tornai-o digno de Vós, humilde, terno, paciente, fiel e generoso como o Vosso, inflamai-o com o fogo de vosso
amor.
Guardai-o em vosso Divino Coração, junto com todos os corações
que vos amam e estão consagrados a Vós. Nunca permitais que meu
coração se separe de Vós. Antes prefiro morrer que ferir vosso adorável Coração. Sabeis, oh Coração de Jesus, que o desejo de meu coração é ser todo vosso na vida e na morte, no tempo e na eternidade.
Sacratíssimo Coração, tende misericórdia de mim.
Sagrado Coração de Jesus, eu Vós confio.

Elevai nossos corações para Vós e encheienchei-os de luz, para que durante
esta reunião não se ocupem senão da grandeza desta entrega. Abraçai
-nos em Vosso amor e fazeifazei-nos entrar no espírito celestial no qual
Bem-pretendemos nos unir a tão Divina Trindade. Permiti que a Bem
Aventurada Sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, nos
proteja sob seu manto
Imaculado e que São Miguel Arcanjo com sua Milícia Celeste, proteja
este recinto, para que nenhum espírito de maldade ou de discórdia
pretenda romper a união deste grupo consagrado – desde o seio de
nossas mães – a Vós. Amém.»” Mananciais 85

Sinal da Cruz
Invocação ao Espírito Santo
Invocação a Jesus Misericordioso
T: Senhor Jesus, reunidos em vosso Nome, nós nos consagramos a
Vós juntamente com nossos entes queridos e a tudo o que nos deste
pertencer.
Protegei-nos e guardai-nos no mais profundo da chaga de teu lado. E
tudo o que não provenha de Vós, em vosso Nome e com o poder de
vosso precioso Sangue, repreendemos e atamos para sempre aos pés
de vossa Cruz.
Afastai de nós o inimigo, com suas insídias e tentações, e enchei com
vossa presença e vossa infinita misericórdia os corações de vossos
filhos. Amém.

“…O Espírito de Deus vos salve, Meus filhinhos; deveis saber que derramo Minhas graças sobre aqueles que recitam o Santo Rosário… A
paz do Senhor esteja com todos vós e Minha bênção ponho sobre
vossas almas, acompanhada da bênção de Meu Filho Jesus, sobre
vossos pais e os frutos de vossos corações… de vossos ventres consagrados ao Senhor.”
Mananciais 92
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Récita do Terço
Ato de Contrição
T: Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador, Pai e
Redentor meu; por serdes Vós quem sois, Bondade infinita, e porque
Vos amo sobre todas as coisas, a pesa-me de todo coração Vos ter
ofendido; proponho firmemente com o auxílio de Vossa divina graça,
nunca mais pecar, afastar-me das ocasiões de Vos ofender, confessarme e cumprir a penitência que me for imposta; ofereço-Vos, Senhor,
minha vida, obras e trabalhos, em satisfação de todos os meus pecados, e assim como Vos suplico, assim confio em Vossa Divina Bondade e Misericórdia infinita, que Vós me perdoareis pelos méritos de
Vosso Preciosíssimo Sangue, Paixão e Morte, e me dareis graças para
emendar-me e perseverar em Vosso Santo Serviço até o fim de minha
vida. Amém.

Oferecimento do Terço
Com uma breve oração de inspiração pessoal, sugere-se pedir pelas intenções da Igreja, de nosso Apostolado, da Paróquia e da pequena comunidade.

Terço da Misericórdia
“…Pinta uma imagem de acordo com o que vês,
com a inscrição, ‘Jesus, eu confio em Vós.’ Desejo
que a imagem seja solenemente benzida no primeiro domingo depois da Páscoa e que seja venerada
publicamente, primeiro em vossa capela e depois
no mundo inteiro”
Pai Nosso
Ave-Maria
Credo
Nas contas do Pai-Nosso:

V: Eterno Pai, eu Vos ofereço o Corpo e Sangue,
Alma e Divindade de Vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus
Cristo,
R: Em expiação de nossos pecados e dos do mundo inteiro
Nas contas da Ave-Maria:

Credo (Símbolo dos Apóstolos)
T: 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 à
direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e
os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos Santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne,
na vida eterna. Amém.

(meditando nos mistérios dolorosos)

V: Pela Sua dolorosa Paixão,
R: Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Ao final do Terço, repetir 3 vezes:

V: Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal,
R: Tende piedade de nós e do mundo inteiro.
Jaculatória depois do Terço:

V: Oh Sangue e Água que jorrastes do Coração de Jesus, como fonte
de misericórdia para nós,
R: Eu confio em vós.

Mistérios
Depois de rezar o Credo dos Apóstolos, enuncia-se o Mistério correspondente, lendo a citação e reflexão que aparece nas páginas seguintes.
Uma vez enunciado, nas contas separadas se rezará o Pai Nosso e em
cada uma das dez contas seguintes a Ave Maria.
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Orações
T: À vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus; não desprezeis as súplicas que em nossas necessidades Vos dirigimos, mas livrainos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita!

T: Bendita seja Vossa pureza / e eternamente o seja,/ pois todo um
Deus se recreia / em tão graciosa beleza./ A Vós, celestial Princesa,/
Virgem Sagrada Maria,/ ofereço-Vos neste dia / alma, vida e coração./
Olhai-me com compaixão,/ não me deixeis, Mãe minha.

Pelas Almas do Purgatório
V: Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno,

R: e brilhe para eles a Vossa luz.
V: Descansem em paz

R: Amém.

Pai Nosso
V: Pai Nosso, que estás no Céu, santificado seja o Vosso Nome. Venha a nós o Vosso Reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra
como no Céu.

R: O pão nosso de cada dia nos dai hoje. PerdoaiPerdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos
deixeis cair em tentação, mas livrailivrai-nos do mal. Amém.

Ave Maria
V: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois Vós
entre as mulheres, e bendito é o fruto de Vosso ventre, Jesus.
R: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na
hora de nossa morte. Amém.
Ao terminar cada mistério, reza-se o Glória e as jaculatórias

Oração final
Oh Deus, cujo Filho Unigênito, com Sua vida, morte e ressurreição
nos alcançou os prêmios da vida eterna, concedei-nos, que ao recordar estes mistérios do Santíssimo Rosário da
Bem-Aventurada Virgem Maria, imitemos o
que nos ensinam e alcancemos o que nos prometem. Por Cristo Nosso Senhor. Amém.

Glória
V: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,

R: Como era no princípio, agora e sempre. Amém.

Jaculatórias
V: Ave Maria Puríssima.

Jaculatória final
V: Virgem de Guadalupe, Estrela e Rainha da
Nova Evangelização,

R: rogai por nós.

R: Sem pecado concebida
V: Maria, Mãe da Graça, Mãe de Misericórdia

R: Na vida e na morte, amparaiamparai-nos, ó Senhora.
T: Oh meu Jesus, perdoaiperdoai-nos, livrailivrai-nos do fogo do inferno, levai as
almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Amém.
V: Virgem Maria, nossa Mãe Imaculada

R: Mostrai vosso poder e derrotai o inimigo.
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Récita do Terço
Mistérios Gozosos
(segunda-feira e sábado)

1º - Anunciação do Anjo a Maria
O anjo lhe disse: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo.
Disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim
segundo a tua palavra. (Lc 1,28;38)
Peçamos à Virgem Maria que nos ensine a fazer a Vontade de
Deus com a mesma confiança que Ela teve.

2º - Visitação de Maria a sua prima Isabel
Maria foi às pressas a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a
saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio; e
Isabel ficou cheia do Espírito Santo. (Lc 1,39-41)
Maria quis nos ensinar o dom do serviço ao irmão necessitado.

3º - O nascimento de Jesus em Belém
E Maria deu à luz seu filho primogênito, e, envolvendo-o
em faixas, reclinou-o num presépio; porque não havia lugar para eles na hospedaria. (Lc 2,7)
Façamos de nosso coração um presépio acolhedor para Jesus.

4º - Apresentação de Jesus no Templo
Concluídos os dias da purificação da mãe, segundo a Lei
de Moisés, levaram Jesus a Jerusalém para o apresentar
ao Senhor. (Lc 2,22)
Peçamos a Nossa Senhora que apresente nossos rogos ao Senhor e aprendamos Sua humildade.

5º - Jesus perdido e encontrado no Templo
Três dias depois o acharam no templo, sentado no meio
dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. (Lc 2,46)
Jesus é fiel ao Pai e nos ensina a oferecer nossa vida para a
maior glória de Deus.
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Santa Mãe de Deus, rogai por nós
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,
Virgem prudentíssima,
Virgem venerável,
Virgem louvável,
Virgem poderosa,
Virgem benigna,
Virgem fiel,
Espelho da justiça,
Sede da sabedoria,
Causa da nossa alegria,
Vaso espiritual,
Vaso honorífico,

Vaso insigne de devoção,
Rosa mística,
Torre de Davi,
Torre de marfim,
Casa de ouro,
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,
Rainha elevada ao céu,
Rainha do Santo Rosário,
Rainha da Paz, rogai por nós.

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoaiperdoai-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouviouvi-nos, Senhor,
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
V. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
R. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Amém.
Oremos: Senhor Deus, nós Vos suplicamos que concedais a Vossos
servos gozar uma perpétua saúde do corpo e da alma, e que pela intercessão gloriosa da bem-aventurada sempre Virgem Maria sejamos
livres da presente tristeza e gozemos a eterna alegria. Por Jesus Cristo,
Nosso Senhor. Amém.

A Nossa Senhora
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Ladainha de Nossa Senhora
Orações pelo Santo Padre
Convém oferecer as seguintes orações pelas intenções do Papa e para obter
as indulgências, com as devidas disposições.

Pai Nosso
Ave Maria (3 vezes)
Glória

Salve Rainha
T: 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 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.
V. Rogai por nós, santa Mãe de Deus,

R. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Amém.

Ladainha de Nossa Senhora

Mistérios Dolorosos
(terça e sexta-feira)

1º - Oração de Jesus no Horto
Ele entrou em agonia e orava ainda com mais instância, e
seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela
terra. Depois de ter rezado, levantou-se, foi ter com os discípulos e achou-os adormecidos de tristeza. (Lc 22, 44-45)
Acompanhemos e consolemos a Jesus.

2º - Flagelação do Senhor
Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás. E
depois de ter mandado flagelar Jesus, entregou-o para
que fosse crucificado. (Jo 19,1-16)
Não somos capazes de suportar sofrimentos, nem para salvar
um amigo. Quanto amor Jesus teve por nós para nos salvar!

3º - Coroação de espinhos
Os soldados teceram de espinhos uma coroa e puseramlha sobre a cabeça. (Jo 19,2)
Jesus quis nos purificar de todos os maus pensamentos, oferecendo suas dores por nós.

(Ladainhas Lauretanas)
Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo ouvi-nos,
Jesus Cristo ouviouvi-nos,
Jesus Cristo atendei-nos,
Jesus Cristo atendeiatendei-nos.
Deus Pai dos Céus, 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.
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4º - Jesus no caminho do Calvário
Ele próprio carregava a sua cruz para fora da cidade, em
direção ao lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota.
(Jo 19,17)
Peçamos a Jesus que nos permita ajudá-Lo a carregar Sua Cruz,
como fez o Cirineu. Somente quem ama muito pode suportar
muito.

5º - Crucifixão e morte de Jesus
Chegados que foram ao lugar chamado Calvário, ali o
crucificaram. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes; porque não
sabem o que fazem. (Lc 23, 33-34)
Jesus pediu perdão por aqueles que O crucificaram e por nós,
que O ferimos com nossos pecados, com nossa indiferença e
soberba.
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Récita do Terço
Mistérios Gloriosos

Mistérios Luminosos

(quarta-feira e domingo)

(quinta-feira)

1º - Ressurreição de Jesus
“Não tenhais medo. Buscais Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou, já não está aqui.” (Mc 16, 6)

1º - Batismo de Jesus no rio Jordão
No momento em que Jesus saía da água, o céu se abriu e
a voz do Pai o proclamou filho predileto (Mt 3,17).

Jesus triunfou sobre a morte para nos abrir o caminho para o
Reino de Deus.

Também nós fomos batizados e marcados pelo Espírito do Senhor. Demos ao mundo nosso testemunho de fé.

2º - Ascensão do Senhor
Depois que o Senhor Jesus lhes falou, foi levado ao céu e
está sentado à direita de Deus. (Mc 16,19)

2º - AutoAuto-revelação nas Bodas de Caná
Cristo, transformando a água em vinho, abre o coração dos
discípulos à fé graças a intervenção de Maria, a Primeira
que acreditou. (Jo 2,1-12)

Jesus nos deixou Sua Mãe, Sua Igreja representada nos Apóstolos e a promessa de permanecer em nós na Eucaristia até o fim
do mundo.

Jesus começou sua vida pública obedecendo a Maria e manifestando assim a dignidade da Virgem.

3º - Vinda do Espírito Santo
Apareceram como uma espécie de línguas de fogo que se
repartiram e pousaram sobre cada um deles, e ficaram todos cheios do Espírito Santo. (At 2,3-4)

3º - Anúncio do Reino, com o convite à conversão
Jesus anuncia a chegada do Reino de Deus e convida à
conversão, perdoando os pecados de quem se aproxima
dEle com humildade e fé. (Mc 2,3-13; Lc 47,47-48)

Invoquemos o Espírito Santo a todo momento. Jesus o enviou
para nos fortalecer e nos cumular de Seus dons.

Meditemos em nossa participação no plano da Salvação.

4º - Assunção de Nossa Senhora
“Tu és a glória de Jerusalém; Tu és a alegria de Israel, tu és
a honra de nosso povo.” (Ju 15,10)
Toda formosa, entra a filha do rei, com vestes bordadas de
ouro... e apresenta-se ao Rei. (Sl 45, 14-15)
Ela, que é o “Refúgio dos pecadores e porta do céu”, nos ajude a
alcançar a Vida Eterna. Confiemos nesta Mãe.

5º - Coroação de Nossa Senhora no Céu
Apareceu um grande sinal no céu: uma Mulher revestida
do sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa
de doze estrelas. (Ap 12,1)
Cumulada de glória entre os Anjos e os Santos por Deus, Ela não
deixa a missão de interceder por cada um de nós.

4º - Transfiguração de Jesus
A glória da divindade resplandece no rosto de Cristo,
enquanto o Pai O confirma diante dos apóstolos para que
O escutem e se disponham a viver com Ele o momento
doloroso da Paixão, a fim de chegarem com Ele à alegria
da ressurreição (Lc 9,35)
Escutemos mais a voz de Jesus e seremos transfigurados, numa
antecipação do Céu.

5º - Instituição da Eucaristia
Jesus disse: se não comerdes a carne do Filho do Homem,
e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós
mesmos. (Jo 6,53)
Em cada Eucaristia, Jesus se faz presente e nos alimenta com
Seu Corpo. Permanece lá por nós. É a maior prova de Seu amor,
que não quis que ficássemos órfãos.

