CATEQUESE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

ORAÇÕES DO CATÓLICO

PAI NOSSO

VINDE ESPÍRITO SANTO

Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha
a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra
como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje; perdoai as
nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem
ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo
o mal. Amém.

Vinde Espirito Santo,enchei os corações dos vossos fieis e acendei
neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espirito e tudo será
criado e renovareis a face da terra. Ó Deus que instruístes os
corações dos vossos fiéis com a luz do Espirito Santo fazei que
apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo espirito e
gozemos sempre da Sua consolação. Por Cristo Nosso Senhor
Amém.

AVE MARIA

ATO DE CONTRIÇÃO
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 Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido,
Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de porque sois tão bom e amável, prometo com a vossa
nossa morte. Amém.
graça,esforçar-me para ser bom. Meu Jesus, misericórdia!
CONSAGRAÇÃO À NOSSA SENHORA
CREIO/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 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.
SALVE RAINHA
Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, 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 de vosso
ventre; ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de
alcançar as promessas de Cristo.
GLÓRIA
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo!
Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém.
SANTO ANJO
Santo Anjo do senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a
piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina. Amém
SALVE RAINHA
Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, 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 de vosso
ventre; ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai
por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar
as promessas de Cristo.

Ó Senhora minha, ó minha Mãe,
eu me ofereço todo(a) a vós,
e em prova da minha devoção para convosco,
Vos consagro neste dia e para sempre,
os meus olhos, os meus ouvidos,
a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser.
E porque assim sou vosso(a),
ó incomparável Mãe,
guardai-me e defendei-me como propriedade vossa.
Lembrai-vos que vos pertenço, terna Mãe, Senhora nossa.
Ah, guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa.
CREIO NICENO- CONSTANTINOPOLITANO
Creio em um só Deus, Pai Todo-poderoso, Criador do Céu e da
Terra; de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só
Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, nascido do Pai
antes
de todos os séculos: Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro
de
Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por
Ele
todas as coisas foram feitas. E por nós, homens, e para nossa
salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo, no
seio
da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado
sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao
terceiro
dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à
direita do Pai. E de novo há de vir, em sua glória, para julgar os
vivos e os mortos; e o seu reino não terá fim.
Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a Vida e procede do Pai e
do
Filho; e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado: ele que falou
aos profetas. Creio na igreja una, santa, católica e apostólica.
Professo em um só batismo para remissão dos pecados. E espero a
ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém!
PAI NOSSO – VERSÃO ECUMÊNICA
Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome,
venha o teu reino,
seja feita a tua vontade
assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia dá-nos hoje
perdoa-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido;e não nos deixeis cair em tentação,
mas livra-nos do mal.
Pois teu é o Reino, o poder e a glória para sempre . Amém.

ORAÇÕES E DEVERES DO CATÓLICO

CATEQUESE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CREIO - VERSÃO ECUMÊNICA

OS 7 DONS DO ESPÍRITO SANTO

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 a mansão dos mortos,
ressuscitou ao terceiro dia,
subiu aos céus,
está sentado a direita de Deus Pai todo-poderoso,
donde há de vir e julgar os vivos e os mortos;
Creio no Espírito Santo,
na Santa Igreja Universal,
na comunhão dos santos,
na remissão dos pecados,
na ressurreição do corpo,
e na vida eterna. Amém .

1. Ciência
2. Conselho
3. Entendimento
4. Sabedoria
5. Piedade
6. Fortaleza
7. Temor de Deus

OS 10 MANDAMENTOS DA LEI DE DEUS
1. Amar a Deus sobre todas as coisas.
2. Não tomar Seu santo nome em vão.
3. Guardar domingos e festas.
4. Honrar pai e mãe.
5. Não matar.
6. Não pecar contra a castidade.
7. Não furtar.
8. Não levantar falso testemunho.
9. Não desejar a mulher do próximo.
10. Não cobiçar as coisas alheias.
OS 5 MANDAMENTOS DA IGREJA
1. Participar da Missa nos domingos e festas de guarda.
2. Confessar-se ao menos uma vez ao ano.
3. Comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição.
4. Pagar dízimo segundo o costume .
5. Jejuar e abster-se de carne conforme manda a Santa Madre
Igreja.
OS 7 PECADOS CAPITAIS
1. Gula
2. Vaidade
3. Luxúria
4. Avareza
5. Preguiça
6. Cobiça
7. Ira
OS 7 SACRAMENTOS
1. Batismo
2. Confirmação/Crisma
3. Eucaristia
4. Penitência
5. Ordem
6. Matrimônio
7. Unção dos Enfermos

OS 12 FRUTOS DO ESPÍRITO SANTO
1. Amor
2. Alegria
3. Paz
4. Paciência
5. Longanimidade
6. Bondade
7. Benignidade
8. Mansidão
9. Fidelidade
10. Modéstia
11. Continência
12. Castidade
FRUTOS DA CARNE – FRUTOS QUE NÃO PODEMOS TER
1. Fornicação
2. Impureza
3. Libertinagem
4. Idolatria
5. Superstição
6. Inimizades
7. Brigas
8. Ciúmes
9. Ódio
10. Ambição
11. Discórdia
12. Partidos
13. Invejas
14.Bebedeiras
CONFISSÃO
Aproximando-se do sacerdote, faz o sinal-da-cruz. O Penitente
pode ficar de joelhos ou sentado (onde houver possibilidade).
Então pode iniciar a confissão dizendo: "Abençoa-me Padre, eu
pequei".
Segue-se a confissão dos pecados, com simplicidade e humildade,
expondo os fatos que são transgressões da lei de Deus e que mais
intensamente pesam na consciência. .
Agora dispõe-se a acolher os conselhos e advertências do padre
aceitando a penitência proposta.
O penitente reza o ato de contrição e o sacerdote pronuncia a
fórmula da absolvição, perdoando-lhe os pecados em nome de
Deus.
O penitente despede-se do sacerdote respondendo à sua saudação:
"Demos graças a Deus" e então permanece um pouco na Igreja
agradecendo ao Senhor e cumprindo a penitência dada.

