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1. INÍCIO DA PRECE 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! 
Deus, vinde em meu auxílio! 
Senhor, socorrei-me e salvai-me.  
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.  
Como era no princípio, agora e sempre. Amém! (TP: Aleluia!) 
 

2. CREIO: SÍMBOLO 
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. — 
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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 pelos profetas.  
Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica.  
Professo um só batismo para remissão dos pecados.  
E espero a ressurreição dos mortos  
e a vida do mundo que há de vir. Amém. 
 

 

3. CREIO: PROFISSÃO DE FÉ 
  1. Creio em Deus Pai Todo Poderoso,  
      Criador do Céu e da Terra, 
  2. E em Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor, 
  3. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo.   
      Nasceu da Virgem Maria, 
  4. Padeceu sob Pôncio Pilatos,  
      foi crucificado, morto e sepultado. 
  5. Desceu à mansão dos mortos,  
      ressuscitou ao Terceiro Dia, 
  6. Subiu ao Céu, está sentado  
      a direita de Deus Pai Todo Poderoso, 
  7. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos 
  8. Creio no Espírito Santo, 
  9. Na Santa Igreja Católica, 
10. Na Comunhão dos Santos, 
11. Na remissão dos pecados, 
12. Na Ressurreição da carne, na vida eterna. Amém!  
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4. PAI NOSSO 
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso Nome. 
Venha a nós o Vosso Reino. 
Seja feita a Vossa vontade, assim na Terra como no Céu. 
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. 
Perdoai-nos as nossas ofensas  
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. 
E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. 
(Amém!) 
 

 
5. AVE MARIA 

 

Ave Maria cheia de graça, O Senhor é convosco,  
Bendita sois Vós entre as mulheres, 
E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.  
Santa Maria, Mãe de Deus, 
Rogai por nós pecadores, 
Agora e na hora da nossa morte. Amém! 
 

 

6. O ANJO DO SENHOR — Angelus 
℣ O Anjo do Senhor anunciou a Maria! 
℞ E ela concebeu pelo Espírito Santo.  Ave-Maria… 

℣ Eis aqui a Serva do Senhor! 
℞ Faça-se em mim segundo a tua palavra! Ave-Maria… 

℣ E o Verbo se fez carne! 
℞ E habitou entre nós!    Ave-Maria…  
℣ Rogai por nós, Santa Mãe de Deus! 
℞ Para que sejamos dignos das promessas de Cristo!  
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Oremos       
Infundi, Senhor, nós vos pedimos,                     
a vossa graça em nossas almas,  
para que tendo conhecido pela anunciação do Anjo  
a Encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho,  
cheguemos, pela sua Paixão e Morte na cruz,  
à glória da Ressurreição. 
Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém! 
℣ Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.  

℞ Como era no princípio, agora e sempre. Amém! (3x) 
 

(No Tempo Pascal) 

6. Rainha dos céus — Regina Coeli 
℣ Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia!  
℞ Porque aquele que merecestes  

    trazer em vosso ventre, aleluia!  
℣ Ressuscitou como disse, aleluia!  
℞ Rogai a Deus por nós, aleluia!  
℣ Exultai e alegrai-vos, Virgem Maria, aleluia!  
℞ Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia!   

 Oremos       
Deus, que vos dignastes alegrar o mundo           
com a Ressurreição de vosso Filho  
e nosso Senhor, Jesus Cristo,  
concedei-nos que, por sua Santa Mãe, a Virgem Maria,  
alcancemos a alegria da vida eterna.  
Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém!  

℣ Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.  
℞ Como era no princípio, agora e sempre. Amém! Aleluia! 

(3x) 
 

 
 
 
 


