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Semana I  |  Domingo
Cristo, Sacerdote e vítima

Presidente
Irmãos: Cristo entrou uma só vez no Santuário, não com 
sangue de carneiros ou de vitelos, mas com o seu próprio 
sangue, tendo obtido uma redenção eterna. O sangue de 
Cristo, que pelo Espírito eterno Se ofereceu a Si mesmo 
a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, 
para que prestemos culto ao Deus vivo. (cf. Heb 9,12-14)

Todos
Pai santo,
queremos louvar-Te e bendizer-Te sempre, 
mas com maior solenidade neste tempo 
em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. 
Pela oblação do seu Corpo na cruz, 
levou à plenitude os sacrifícios antigos 
e, entregando-Se a Ti pela nossa salvação, 
tornou-Se Ele mesmo o Sacerdote, o altar e o cordeiro. 
Concede-nos unir a nossa vida religiosa e apostólica, 
com todas as suas alegrias e sofrimentos, 
à oblação reparadora do teu Filho muito amado, 
a fim de que, participando na sua Paixão e Morte, 
sejamos consagrados para tua glória 
e para redenção do mundo. 
Amen.



Semana I  |  Segunda-feira
Cristo, renovador do universo

Presidente
Irmãos: Os sofrimentos do tempo presente não têm 
comparação com a glória que há-de revelar-se em 
nós. Até a criação se encontra em expectativa ansiosa, 
na esperança de que também ela será libertada da 
escravidão da corrupção, para alcançar a glória dos 
filhos de Deus (cf. Rom 8,18-22). Por isso, ofereçamo-
nos com Cristo para a renovação do universo.

Todos
Pai santo,
é nosso dever louvar-Te sempre, 
mas com maior solenidade neste tempo 
em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. 
Vencendo a antiga corrupção do pecado, 
renovou a vida do universo com uma nova criação 
e restaurou o género humano
na sua integridade original. 
Olha para a oblação que, hoje, Te apresentamos 
unida à que Ele mesmo Te ofereceu 
para o advento de uma nova humanidade, 
num universo regenerado, 
prenúncio e primícias da Pátria celeste. 
Amen.



Semana I  |  Terça-feira
Cristo vivo a interceder por nós

Presidente
Irmãos: Cristo pode salvar de modo definitivo os que 
por meio d’Ele se aproximam de Deus, pois Ele está vivo 
para sempre, a fim de interceder por nós (cf. Heb 7,25). 
Unamos à sua oração a nossa oblação matutina.

Todos
Pai santo,
queremos louvar-Te e bendizer-Te, 
sempre e em toda a parte, 
particularmente neste tempo 
em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. 
Ele oferece-Se continuamente por nós 
e defende-nos com a sua intercessão. 
Foi imolado na cruz, mas não morrerá jamais; 
foi morto, mas agora vive para sempre. 
Queremos, hoje, renovar a nossa oblação 
e unir-nos à sua oração de intercessão 
pela humanidade inteira. 
Dá-nos a graça de compreender que
da oração assídua 
depende a fidelidade de cada um
e das nossas comunidades, 
a nossa vocação oblativa reparadora 
bem como a fecundidade do nosso apostolado. 
Amen.



Semana I  |  Quarta-feira
Cristo, nossa Páscoa

Presidente
Irmãos: Cristo, nossa Páscoa, foi imolado! Purifiquemo-
nos do velho fermento, para sermos uma nova criatura. 
(cf. 1Cor 5,7)

Todos
Cantamos a tua Ressurreição,
Senhor Jesus Cristo, 
que venceste a morte 
e deste novamente ao mundo a alegria da vida. 
Vives na glória do Pai 
e continuas a oferecer o teu Sangue por nós 
como dom de amor eternamente agradável; 
à tua oblação pascal, unimos a nossa,  
para vivermos a vida nova que nos conquistaste. 
Ensina-nos a acreditar no mistério fecundo 
da semente que morre para dar a vida. 
Ó sacerdote eterno, 
que reconduzes a Deus a humanidade afastada, 
atrai todos os homens a Ti, 
fá-los vencedores contra toda a forma de morte 
e guia-os para Deus pelos caminhos da paz. 
Amen.



Semana I  |  Quinta-feira
O Espírito Santo, fonte de unidade

Presidente
Irmãos: O Espírito Santo desceu sobre nós e deu-nos a 
sua força, para sermos testemunhas de Cristo, até aos 
confins do mundo. (cf. Act 1,8)

Todos
Ó Espírito Santo,
fonte divina de unidade e de paz,
nós Te glorificamos em união com toda a Igreja.
A nossa comunidade dehoniana
é obra da tua graça.
Espalhados pelo mundo,
devemos-Te a unidade
e a missão que nos confias na Igreja.
Unidos ao sacrifício de Jesus,
inspirados pela tua graça,
oferecemos ao Pai as nossas vidas
e as nossas comunidades,
o nosso esforço de renovação e de zelo,
as nossas obras e fadigas apostólicas.
Renova-nos na caridade e na esperança
e dá-nos uma viva ânsia de comunhão com Cristo
e de caridade com os irmãos.
Amen.



Semana I  |  Sexta-feira
Cristo, nosso Cordeiro Pascal

Presidente
Irmãos: Exultemos e cantemos de alegria no Senhor 
porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado: com 
Ele e n’Ele ofereçamo-nos ao Pai, como hóstia viva, 
santa e agradável. (cf. 1Cor 5,7; Rom 12,1)

Todos
Pai santo,
que ressuscitaste o teu Filho do sepulcro 
e O constituíste autor da vida nova, 
deixa-nos cantar hoje o poder vitorioso
do teu amor. 
Libertos finalmente do pecado e da morte, 
entregamo-nos jubilosamente a Ti  
e oferecemos também o mundo 
com as suas esperanças e alegrias, 
tristezas e angústias,  
para que seja transfigurado 
pelo sacrifício pascal de Cristo. 
Ajuda-nos, Pai, a purificar-nos 
do velho fermento das obras da malícia
e do pecado, 
para caminharmos alegremente 
na novidade do teu Reino 
para o qual a Páscoa de Cristo nos transferiu. 
Amen.



Semana I  |  Sábado
Em Cristo fomos santificados

Presidente
Irmãos: Alegrai-vos na medida em que participais nos 
sofrimentos de Cristo, a fim de que possais também 
alegrar-vos e exultar no dia em que se manifestar a sua 
glória. (cf. 1Pe 4,13)

Todos
Bendito és Tu,
Senhor nosso Deus,
porque ressuscitaste gloriosamente
a Cristo, teu Filho,
e n’Ele abençoaste e santificaste
todo o género humano.
Bendito és Tu
porque associaste à alegria da Páscoa
a Virgem Maria,
antes unida à Paixão do teu Filho.
Em comunhão com ambos, 
queremos oferecer-Te, hoje,
o louvor dos nossos lábios,
o dom da nossa vida renovada
e o testemunho das nossas obras.
Amen.



Semana II  |  Domingo
Cristo, fonte de vida

Presidente
Irmãos: Deus, rico em misericórdia, pelo grande amor 
com que nos amou, uma vez que estávamos mortos pelo 
pecado, fez-nos reviver com Cristo. (cf. Ef 2,4-5)

Todos
Pai santo,
Criador do mundo e fonte da vida, 
pela ressurreição de Jesus Cristo, teu Filho, 
marcaste a tua obra
com o selo da esperança e da alegria. 
Por isso, cantamos a vitória do teu amor. 
Neste primeiro dia da nova criação, 
derramas o teu Espírito sobre toda a humanidade, 
para que os povos Te reconheçam
como único Deus 
e vivam na concórdia e na paz. 
Tu, que aceitaste o sacrifício do teu Filho, 
concede-nos a graça 
de nos tornarmos n’Ele uma oferenda viva 
para louvor da tua glória, 
na esperança do domingo sem ocaso. 
Amen.



Semana II  |  Segunda-feira
Por Cristo, com Cristo, em Cristo

Presidente
Irmãos: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado; 
celebremos a nossa festa, unidos ao Senhor. (cf. 1Cor 
5,7-8)

Todos
Senhor Jesus Cristo,
oferecendo-Te por nós em sacrifício, 
proporcionaste-nos o princípio de uma vida nova. 
Actualiza em nós a tua imolação 
e dá-nos a graça de reconhecermos 
que a vida se alcança
pela participação na tua morte e ressurreição. 
Purificados do velho fermento, 
queremos ser nova massa, 
vivendo por Ti,
conTigo
e em Ti, 
para glória do Pai. 
Amen.



Semana II  |  Terça-feira
Cristo, Sacerdote eterno

Presidente
Irmãos: Cristo ofereceu pelos pecados um único 
sacrifício. Por uma única oblação tornou perfeitos para 
sempre os que foram santificados (cf. Hebr 10,12-14). 
Unamo-nos à sua oblação.

Todos
Ó Cristo,
Sacerdote eterno, 
que nos fizeste participar 
no teu sacerdócio, 
ensina-nos a oferecer sempre 
sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. 
Queremos, hoje, apresentar-Te, 
de modo particular, 
os frutos do teu Espírito em nós: 
a paciência, a bondade e a amabilidade. 
Que a nossa vida Te glorifique 
e o teu nome seja bendito 
por todos os povos da terra. 
Amen.



Semana II  |  Quarta-feira
Unidos a Cristo, verdadeiro Sacerdote

Presidente
Irmãos: O Sangue do nosso Redentor fez de nós um povo 
resgatado. Agradeçamos ao Senhor por tudo quanto fez 
por nós e renovemos a nossa oblação em união com a 
d’Ele.

Todos
Nós Te damos graças,
Senhor Jesus Cristo, 
porque fizeste de nós 
geração escolhida, 
sacerdócio real, nação santa. 
Nós Te damos graças pelo dom da fé, 
e por nos teres unido a Ti, 
supremo Rei e verdadeiro Sacerdote. 
Dá-nos a abundância do teu Espírito Santo, 
para que possamos oferecer continuamente a Deus 
o sacrifício de uma vida irrepreensível 
e totalmente dedicada à tua glória, 
enquanto aguardamos a tua última vinda. 
Amen.



Semana II  |  Quinta-feira
Com Cristo, grãos de trigo

Presidente
Irmãos: «Vinde, ofereçamos o sacrifício grande e 
universal do nosso amor e entoemos, com grande 
alegria, cânticos e orações Àquele que Se ofereceu a 
Deus no sacrifício da cruz, para nos enriquecer por meio 
dela com a abundância dos seus dons». (S. Efrém)

Todos
Glória a Ti,
Senhor Jesus Cristo, 
que lançaste a cruz como ponte sobre a morte 
para que, através dela,
passássemos da morte à vida. 
Glória a Ti, 
Senhor Jesus Cristo, 
que assumiste um corpo de homem mortal, 
para o transformares em manancial de vida 
em favor de todos os mortais. 
Enche-nos do teu Espírito, para que, 
tornando-nos grão de trigo lançado à terra, 
participemos na tua ressurreição 
e colaboremos no ressurgir conTigo 
da multidão dos homens. 
Amen.



Semana II  |  Sexta-feira
Com Cristo, morrer para viver

Presidente
Irmãos: Ouçamos o que pede o Apóstolo: «Rogo-vos que 
ofereçais os vossos corpos. Pedindo assim, o Apóstolo 
elevou todos os homens à dignidade do sacerdócio: 
Que ofereçais os vossos corpos como vítima viva... Este 
sacrifício é imagem do sacrifício de Cristo que, para dar 
a vida ao mundo, imolou o seu corpo, permanecendo 
vivo» (S. Pedro Crisólogo, bispo).

Todos
Senhor Jesus Cristo,
que fizeste do teu corpo uma vítima viva, 
porque, tendo sido morto, continuas vivo, 
mostra-nos que não temos de procurar fora de nós 
a vítima a oferecer ao Pai 
e que trazemos connosco e em nós 
o que havemos de sacrificar a Deus. 
Faz-nos compreender,
como compreenderam os mártires, 
que é na morte que se nasce para a vida 
e que, ao terminá-la, se começa a vivê-la. 
Eles, que reviveram pela sua imolação, 
estimulem a oblação total de nós mesmos 
e nos recebam, um dia, na glória dos Céus. 
Amen.



Semana II  |  Sábado
Unidos à Virgem da Páscoa

Presidente
Irmãos: Pelas mãos de Maria, a Virgem da Páscoa, 
ofereçamo-nos ao Pai, para que Cristo, Alfa e Ómega 
da Criação, seja reconhecido Senhor e Coração da 
humanidade e do mundo. 

Todos
Pai santo,
pela imolação de Cristo, teu Filho,
gerado no seio da Virgem Maria,
renovaste a vida do universo
e restauraste o género humano.
Unidos à Virgem
e com o seu amparo,
entregamo-nos novamente a Ti
para que, com a nossa dedicação
e o nosso serviço,
o teu Filho ressuscitado
seja reconhecido por todos
coração da humanidade e do mundo.
Amen. 



Semana III  |  Domingo
Cristo, Sacerdote e vítima

Presidente
Irmãos: Cristo entrou uma só vez no Santuário, não com 
sangue de carneiros ou de vitelos, mas com o seu próprio 
sangue, tendo obtido uma redenção eterna. O sangue de 
Cristo, que pelo Espírito eterno Se ofereceu a Si mesmo 
a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, 
para que prestemos culto ao Deus vivo. (cf. Heb 9,12-14)

Todos
Pai santo,
queremos louvar-Te e bendizer-Te sempre, 
mas com maior solenidade neste tempo 
em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. 
Pela oblação do seu Corpo na cruz, 
levou à plenitude os sacrifícios antigos 
e, entregando-Se a Ti pela nossa salvação, 
tornou-Se Ele mesmo o Sacerdote, o altar e o cordeiro. 
Concede-nos unir a nossa vida religiosa e apostólica, 
com todas as suas alegrias e sofrimentos, 
à oblação reparadora do teu Filho muito amado, 
a fim de que, participando na sua Paixão e Morte, 
sejamos consagrados para tua glória 
e para redenção do mundo. 
Amen.



Semana III  |  Segunda-feira
Cristo, renovador do universo

Presidente
Irmãos: Os sofrimentos do tempo presente não têm 
comparação com a glória que há-de revelar-se em 
nós. Até a criação se encontra em expectativa ansiosa, 
na esperança de que também ela será libertada da 
escravidão da corrupção, para alcançar a glória dos 
filhos de Deus (cf. Rom 8,18-22). Por isso, ofereçamo-
nos com Cristo para a renovação do universo.

Todos
Pai santo,
é nosso dever louvar-Te sempre, 
mas com maior solenidade neste tempo 
em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. 
Vencendo a antiga corrupção do pecado, 
renovou a vida do universo com uma nova criação 
e restaurou o género humano
na sua integridade original. 
Olha para a oblação que, hoje, Te apresentamos 
unida à que Ele mesmo Te ofereceu 
para o advento de uma nova humanidade, 
num universo regenerado, 
prenúncio e primícias da Pátria celeste. 
Amen.



Semana III  |  Terça-feira
Cristo vivo a interceder por nós

Presidente
Irmãos: Cristo pode salvar de modo definitivo os que 
por meio d’Ele se aproximam de Deus, pois Ele está vivo 
para sempre, a fim de interceder por nós (cf. Heb 7,25). 
Unamos à sua oração a nossa oblação matutina.

Todos
Pai santo,
queremos louvar-Te e bendizer-Te, 
sempre e em toda a parte, 
particularmente neste tempo 
em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. 
Ele oferece-Se continuamente por nós 
e defende-nos com a sua intercessão. 
Foi imolado na cruz, mas não morrerá jamais; 
foi morto, mas agora vive para sempre. 
Queremos, hoje, renovar a nossa oblação 
e unir-nos à sua oração de intercessão 
pela humanidade inteira. 
Dá-nos a graça de compreender que
da oração assídua 
depende a fidelidade de cada um
e das nossas comunidades, 
a nossa vocação oblativa reparadora 
bem como a fecundidade do nosso apostolado. 
Amen.



Semana III  |  Quarta-feira
Cristo, nossa Páscoa

Presidente
Irmãos: Cristo, nossa Páscoa, foi imolado! Purifiquemo-
nos do velho fermento, para sermos uma nova criatura. 
(cf. 1Cor 5,7)

Todos
Cantamos a tua Ressurreição,
Senhor Jesus Cristo, 
que venceste a morte 
e deste novamente ao mundo a alegria da vida. 
Vives na glória do Pai 
e continuas a oferecer o teu Sangue por nós 
como dom de amor eternamente agradável; 
à tua oblação pascal, unimos a nossa,  
para vivermos a vida nova que nos conquistaste. 
Ensina-nos a acreditar no mistério fecundo 
da semente que morre para dar a vida. 
Ó sacerdote eterno, 
que reconduzes a Deus a humanidade afastada, 
atrai todos os homens a Ti, 
fá-los vencedores contra toda a forma de morte 
e guia-os para Deus pelos caminhos da paz. 
Amen.



Semana III  |  Quinta-feira
O Espírito Santo, fonte de unidade

Presidente
Irmãos: O Espírito Santo desceu sobre nós e deu-nos a 
sua força, para sermos testemunhas de Cristo, até aos 
confins do mundo. (cf. Act 1,8)

Todos
Ó Espírito Santo,
fonte divina de unidade e de paz,
nós Te glorificamos em união com toda a Igreja.
A nossa comunidade dehoniana
é obra da tua graça.
Espalhados pelo mundo,
devemos-Te a unidade
e a missão que nos confias na Igreja.
Unidos ao sacrifício de Jesus,
inspirados pela tua graça,
oferecemos ao Pai as nossas vidas
e as nossas comunidades,
o nosso esforço de renovação e de zelo,
as nossas obras e fadigas apostólicas.
Renova-nos na caridade e na esperança
e dá-nos uma viva ânsia de comunhão com Cristo
e de caridade com os irmãos.
Amen.



Semana III  |  Sexta-feira
Cristo, nosso Cordeiro Pascal

Presidente
Irmãos: Exultemos e cantemos de alegria no Senhor 
porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado: com 
Ele e n’Ele ofereçamo-nos ao Pai, como hóstia viva, 
santa e agradável. (cf. 1Cor 5,7; Rom 12,1)

Todos
Pai santo,
que ressuscitaste o teu Filho do sepulcro 
e O constituíste autor da vida nova, 
deixa-nos cantar hoje o poder vitorioso
do teu amor. 
Libertos finalmente do pecado e da morte, 
entregamo-nos jubilosamente a Ti  
e oferecemos também o mundo 
com as suas esperanças e alegrias, 
tristezas e angústias,  
para que seja transfigurado 
pelo sacrifício pascal de Cristo. 
Ajuda-nos, Pai, a purificar-nos 
do velho fermento das obras da malícia
e do pecado, 
para caminharmos alegremente 
na novidade do teu Reino 
para o qual a Páscoa de Cristo nos transferiu. 
Amen.



Semana III  |  Sábado
Em Cristo fomos santificados

Presidente
Irmãos: Alegrai-vos na medida em que participais nos 
sofrimentos de Cristo, a fim de que possais também 
alegrar-vos e exultar no dia em que se manifestar a sua 
glória. (cf. 1Pe 4,13)

Todos
Bendito és Tu,
Senhor nosso Deus,
porque ressuscitaste gloriosamente
a Cristo, teu Filho,
e n’Ele abençoaste e santificaste
todo o género humano.
Bendito és Tu
porque associaste à alegria da Páscoa
a Virgem Maria,
antes unida à Paixão do teu Filho.
Em comunhão com ambos, 
queremos oferecer-Te, hoje,
o louvor dos nossos lábios,
o dom da nossa vida renovada
e o testemunho das nossas obras.
Amen.



Semana IV  |  Domingo
Cristo, fonte de vida

Presidente
Irmãos: Deus, rico em misericórdia, pelo grande amor 
com que nos amou, uma vez que estávamos mortos pelo 
pecado, fez-nos reviver com Cristo. (cf. Ef 2,4-5)

Todos
Pai santo,
Criador do mundo e fonte da vida, 
pela ressurreição de Jesus Cristo, teu Filho, 
marcaste a tua obra
com o selo da esperança e da alegria. 
Por isso, cantamos a vitória do teu amor. 
Neste primeiro dia da nova criação, 
derramas o teu Espírito sobre toda a humanidade, 
para que os povos Te reconheçam
como único Deus 
e vivam na concórdia e na paz. 
Tu, que aceitaste o sacrifício do teu Filho, 
concede-nos a graça 
de nos tornarmos n’Ele uma oferenda viva 
para louvor da tua glória, 
na esperança do domingo sem ocaso. 
Amen.



Semana IV  |  Segunda-feira
Por Cristo, com Cristo, em Cristo

Presidente
Irmãos: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado; 
celebremos a nossa festa, unidos ao Senhor. (cf. 1Cor 
5,7-8)

Todos
Senhor Jesus Cristo,
oferecendo-Te por nós em sacrifício, 
proporcionaste-nos o princípio de uma vida nova. 
Actualiza em nós a tua imolação 
e dá-nos a graça de reconhecermos 
que a vida se alcança
pela participação na tua morte e ressurreição. 
Purificados do velho fermento, 
queremos ser nova massa, 
vivendo por Ti,
conTigo
e em Ti, 
para glória do Pai. 
Amen.



Semana IV  |  Terça-feira
Cristo, Sacerdote eterno

Presidente
Irmãos: Cristo ofereceu pelos pecados um único 
sacrifício. Por uma única oblação tornou perfeitos para 
sempre os que foram santificados (cf. Hebr 10,12-14). 
Unamo-nos à sua oblação.

Todos
Ó Cristo,
Sacerdote eterno, 
que nos fizeste participar 
no teu sacerdócio, 
ensina-nos a oferecer sempre 
sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. 
Queremos, hoje, apresentar-Te, 
de modo particular, 
os frutos do teu Espírito em nós: 
a paciência, a bondade e a amabilidade. 
Que a nossa vida Te glorifique 
e o teu nome seja bendito 
por todos os povos da terra. 
Amen.



Semana IV  |  Quarta-feira
Unidos a Cristo, verdadeiro Sacerdote

Presidente
Irmãos: O Sangue do nosso Redentor fez de nós um povo 
resgatado. Agradeçamos ao Senhor por tudo quanto fez 
por nós e renovemos a nossa oblação em união com a 
d’Ele.

Todos
Nós Te damos graças,
Senhor Jesus Cristo, 
porque fizeste de nós 
geração escolhida, 
sacerdócio real, nação santa. 
Nós Te damos graças pelo dom da fé, 
e por nos teres unido a Ti, 
supremo Rei e verdadeiro Sacerdote. 
Dá-nos a abundância do teu Espírito Santo, 
para que possamos oferecer continuamente a Deus 
o sacrifício de uma vida irrepreensível 
e totalmente dedicada à tua glória, 
enquanto aguardamos a tua última vinda. 
Amen.



Semana IV  |  Quinta-feira
Com Cristo, grãos de trigo

Presidente
Irmãos: «Vinde, ofereçamos o sacrifício grande e 
universal do nosso amor e entoemos, com grande 
alegria, cânticos e orações Àquele que Se ofereceu a 
Deus no sacrifício da cruz, para nos enriquecer por meio 
dela com a abundância dos seus dons». (S. Efrém)

Todos
Glória a Ti,
Senhor Jesus Cristo, 
que lançaste a cruz como ponte sobre a morte 
para que, através dela,
passássemos da morte à vida. 
Glória a Ti, 
Senhor Jesus Cristo, 
que assumiste um corpo de homem mortal, 
para o transformares em manancial de vida 
em favor de todos os mortais. 
Enche-nos do teu Espírito, para que, 
tornando-nos grão de trigo lançado à terra, 
participemos na tua ressurreição 
e colaboremos no ressurgir conTigo 
da multidão dos homens. 
Amen.



Semana IV  |  Sexta-feira
Com Cristo, morrer para viver

Presidente
Irmãos: Ouçamos o que pede o Apóstolo: «Rogo-vos que 
ofereçais os vossos corpos. Pedindo assim, o Apóstolo 
elevou todos os homens à dignidade do sacerdócio: 
Que ofereçais os vossos corpos como vítima viva... Este 
sacrifício é imagem do sacrifício de Cristo que, para dar 
a vida ao mundo, imolou o seu corpo, permanecendo 
vivo» (S. Pedro Crisólogo, bispo).

Todos
Senhor Jesus Cristo,
que fizeste do teu corpo uma vítima viva, 
porque, tendo sido morto, continuas vivo, 
mostra-nos que não temos de procurar fora de nós 
a vítima a oferecer ao Pai 
e que trazemos connosco e em nós 
o que havemos de sacrificar a Deus. 
Faz-nos compreender,
como compreenderam os mártires, 
que é na morte que se nasce para a vida 
e que, ao terminá-la, se começa a vivê-la. 
Eles, que reviveram pela sua imolação, 
estimulem a oblação total de nós mesmos 
e nos recebam, um dia, na glória dos Céus. 
Amen.



Semana IV  |  Sábado
Unidos à Virgem da Páscoa

Presidente
Irmãos: Pelas mãos de Maria, a Virgem da Páscoa, 
ofereçamo-nos ao Pai, para que Cristo, Alfa e Ómega 
da Criação, seja reconhecido Senhor e Coração da 
humanidade e do mundo. 

Todos
Pai santo,
pela imolação de Cristo, teu Filho,
gerado no seio da Virgem Maria,
renovaste a vida do universo
e restauraste o género humano.
Unidos à Virgem
e com o seu amparo,
entregamo-nos novamente a Ti
para que, com a nossa dedicação
e o nosso serviço,
o teu Filho ressuscitado
seja reconhecido por todos
coração da humanidade e do mundo.
Amen.



Semana V  |  Domingo
Cristo, Sacerdote e vítima

Presidente
Irmãos: Cristo entrou uma só vez no Santuário, não com 
sangue de carneiros ou de vitelos, mas com o seu próprio 
sangue, tendo obtido uma redenção eterna. O sangue de 
Cristo, que pelo Espírito eterno Se ofereceu a Si mesmo 
a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, 
para que prestemos culto ao Deus vivo. (cf. Heb 9,12-14)

Todos
Pai santo,
queremos louvar-Te e bendizer-Te sempre, 
mas com maior solenidade neste tempo 
em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. 
Pela oblação do seu Corpo na cruz, 
levou à plenitude os sacrifícios antigos 
e, entregando-Se a Ti pela nossa salvação, 
tornou-Se Ele mesmo o Sacerdote, o altar e o cordeiro. 
Concede-nos unir a nossa vida religiosa e apostólica, 
com todas as suas alegrias e sofrimentos, 
à oblação reparadora do teu Filho muito amado, 
a fim de que, participando na sua Paixão e Morte, 
sejamos consagrados para tua glória 
e para redenção do mundo. 
Amen.



Semana V  |  Segunda-feira
Cristo, renovador do universo

Presidente
Irmãos: Os sofrimentos do tempo presente não têm 
comparação com a glória que há-de revelar-se em 
nós. Até a criação se encontra em expectativa ansiosa, 
na esperança de que também ela será libertada da 
escravidão da corrupção, para alcançar a glória dos 
filhos de Deus (cf. Rom 8,18-22). Por isso, ofereçamo-
nos com Cristo para a renovação do universo.

Todos
Pai santo,
é nosso dever louvar-Te sempre, 
mas com maior solenidade neste tempo 
em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. 
Vencendo a antiga corrupção do pecado, 
renovou a vida do universo com uma nova criação 
e restaurou o género humano
na sua integridade original. 
Olha para a oblação que, hoje, Te apresentamos 
unida à que Ele mesmo Te ofereceu 
para o advento de uma nova humanidade, 
num universo regenerado, 
prenúncio e primícias da Pátria celeste. 
Amen.



Semana V  |  Terça-feira
Cristo vivo a interceder por nós

Presidente
Irmãos: Cristo pode salvar de modo definitivo os que 
por meio d’Ele se aproximam de Deus, pois Ele está vivo 
para sempre, a fim de interceder por nós (cf. Heb 7,25). 
Unamos à sua oração a nossa oblação matutina.

Todos
Pai santo,
queremos louvar-Te e bendizer-Te, 
sempre e em toda a parte, 
particularmente neste tempo 
em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. 
Ele oferece-Se continuamente por nós 
e defende-nos com a sua intercessão. 
Foi imolado na cruz, mas não morrerá jamais; 
foi morto, mas agora vive para sempre. 
Queremos, hoje, renovar a nossa oblação 
e unir-nos à sua oração de intercessão 
pela humanidade inteira. 
Dá-nos a graça de compreender que
da oração assídua 
depende a fidelidade de cada um
e das nossas comunidades, 
a nossa vocação oblativa reparadora 
bem como a fecundidade do nosso apostolado. 
Amen.



Semana V  |  Quarta-feira
Cristo, nossa Páscoa

Presidente
Irmãos: Cristo, nossa Páscoa, foi imolado! Purifiquemo-
nos do velho fermento, para sermos uma nova criatura. 
(cf. 1Cor 5,7)

Todos
Cantamos a tua Ressurreição,
Senhor Jesus Cristo, 
que venceste a morte 
e deste novamente ao mundo a alegria da vida. 
Vives na glória do Pai 
e continuas a oferecer o teu Sangue por nós 
como dom de amor eternamente agradável; 
à tua oblação pascal, unimos a nossa,  
para vivermos a vida nova que nos conquistaste. 
Ensina-nos a acreditar no mistério fecundo 
da semente que morre para dar a vida. 
Ó sacerdote eterno, 
que reconduzes a Deus a humanidade afastada, 
atrai todos os homens a Ti, 
fá-los vencedores contra toda a forma de morte 
e guia-os para Deus pelos caminhos da paz. 
Amen.



Semana V  |  Quinta-feira
O Espírito Santo, fonte de unidade

Presidente
Irmãos: O Espírito Santo desceu sobre nós e deu-nos a 
sua força, para sermos testemunhas de Cristo, até aos 
confins do mundo. (cf. Act 1,8)

Todos
Ó Espírito Santo,
fonte divina de unidade e de paz,
nós Te glorificamos em união com toda a Igreja.
A nossa comunidade dehoniana
é obra da tua graça.
Espalhados pelo mundo,
devemos-Te a unidade
e a missão que nos confias na Igreja.
Unidos ao sacrifício de Jesus,
inspirados pela tua graça,
oferecemos ao Pai as nossas vidas
e as nossas comunidades,
o nosso esforço de renovação e de zelo,
as nossas obras e fadigas apostólicas.
Renova-nos na caridade e na esperança
e dá-nos uma viva ânsia de comunhão com Cristo
e de caridade com os irmãos.
Amen.



Semana V  |  Sexta-feira
Cristo, nosso Cordeiro Pascal

Presidente
Irmãos: Exultemos e cantemos de alegria no Senhor 
porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado: com 
Ele e n’Ele ofereçamo-nos ao Pai, como hóstia viva, 
santa e agradável. (cf. 1Cor 5,7; Rom 12,1)

Todos
Pai santo,
que ressuscitaste o teu Filho do sepulcro 
e O constituíste autor da vida nova, 
deixa-nos cantar hoje o poder vitorioso
do teu amor. 
Libertos finalmente do pecado e da morte, 
entregamo-nos jubilosamente a Ti  
e oferecemos também o mundo 
com as suas esperanças e alegrias, 
tristezas e angústias,  
para que seja transfigurado 
pelo sacrifício pascal de Cristo. 
Ajuda-nos, Pai, a purificar-nos 
do velho fermento das obras da malícia
e do pecado, 
para caminharmos alegremente 
na novidade do teu Reino 
para o qual a Páscoa de Cristo nos transferiu. 
Amen.



Semana V  |  Sábado
Em Cristo fomos santificados

Presidente
Irmãos: Alegrai-vos na medida em que participais nos 
sofrimentos de Cristo, a fim de que possais também 
alegrar-vos e exultar no dia em que se manifestar a sua 
glória. (cf. 1Pe 4,13)

Todos
Bendito és Tu,
Senhor nosso Deus,
porque ressuscitaste gloriosamente
a Cristo, teu Filho,
e n’Ele abençoaste e santificaste
todo o género humano.
Bendito és Tu
porque associaste à alegria da Páscoa
a Virgem Maria,
antes unida à Paixão do teu Filho.
Em comunhão com ambos, 
queremos oferecer-Te, hoje,
o louvor dos nossos lábios,
o dom da nossa vida renovada
e o testemunho das nossas obras.
Amen.



Semana VI  |  Domingo
Cristo, fonte de vida

Presidente
Irmãos: Deus, rico em misericórdia, pelo grande amor 
com que nos amou, uma vez que estávamos mortos pelo 
pecado, fez-nos reviver com Cristo. (cf. Ef 2,4-5)

Todos
Pai santo,
Criador do mundo e fonte da vida, 
pela ressurreição de Jesus Cristo, teu Filho, 
marcaste a tua obra
com o selo da esperança e da alegria. 
Por isso, cantamos a vitória do teu amor. 
Neste primeiro dia da nova criação, 
derramas o teu Espírito sobre toda a humanidade, 
para que os povos Te reconheçam
como único Deus 
e vivam na concórdia e na paz. 
Tu, que aceitaste o sacrifício do teu Filho, 
concede-nos a graça 
de nos tornarmos n’Ele uma oferenda viva 
para louvor da tua glória, 
na esperança do domingo sem ocaso. 
Amen.



Semana VI  |  Segunda-feira
Por Cristo, com Cristo, em Cristo

Presidente
Irmãos: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado; 
celebremos a nossa festa, unidos ao Senhor. (cf. 1Cor 
5,7-8)

Todos
Senhor Jesus Cristo,
oferecendo-Te por nós em sacrifício, 
proporcionaste-nos o princípio de uma vida nova. 
Actualiza em nós a tua imolação 
e dá-nos a graça de reconhecermos 
que a vida se alcança
pela participação na tua morte e ressurreição. 
Purificados do velho fermento, 
queremos ser nova massa, 
vivendo por Ti,
conTigo
e em Ti, 
para glória do Pai. 
Amen.



Semana VI  |  Terça-feira
Cristo, Sacerdote eterno

Presidente
Irmãos: Cristo ofereceu pelos pecados um único 
sacrifício. Por uma única oblação tornou perfeitos para 
sempre os que foram santificados (cf. Hebr 10,12-14). 
Unamo-nos à sua oblação.

Todos
Ó Cristo,
Sacerdote eterno, 
que nos fizeste participar 
no teu sacerdócio, 
ensina-nos a oferecer sempre 
sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. 
Queremos, hoje, apresentar-Te, 
de modo particular, 
os frutos do teu Espírito em nós: 
a paciência, a bondade e a amabilidade. 
Que a nossa vida Te glorifique 
e o teu nome seja bendito 
por todos os povos da terra. 
Amen.



Semana VI  |  Quarta-feira
Unidos a Cristo, verdadeiro Sacerdote

Presidente
Irmãos: O Sangue do nosso Redentor fez de nós um povo 
resgatado. Agradeçamos ao Senhor por tudo quanto fez 
por nós e renovemos a nossa oblação em união com a 
d’Ele.

Todos
Nós Te damos graças,
Senhor Jesus Cristo, 
porque fizeste de nós 
geração escolhida, 
sacerdócio real, nação santa. 
Nós Te damos graças pelo dom da fé, 
e por nos teres unido a Ti, 
supremo Rei e verdadeiro Sacerdote. 
Dá-nos a abundância do teu Espírito Santo, 
para que possamos oferecer continuamente a Deus 
o sacrifício de uma vida irrepreensível 
e totalmente dedicada à tua glória, 
enquanto aguardamos a tua última vinda. 
Amen.



Semana VI  |  Quinta-feira
Com Cristo, grãos de trigo

Presidente
Irmãos: «Vinde, ofereçamos o sacrifício grande e 
universal do nosso amor e entoemos, com grande 
alegria, cânticos e orações Àquele que Se ofereceu a 
Deus no sacrifício da cruz, para nos enriquecer por meio 
dela com a abundância dos seus dons». (S. Efrém)

Todos
Glória a Ti,
Senhor Jesus Cristo, 
que lançaste a cruz como ponte sobre a morte 
para que, através dela,
passássemos da morte à vida. 
Glória a Ti, 
Senhor Jesus Cristo, 
que assumiste um corpo de homem mortal, 
para o transformares em manancial de vida 
em favor de todos os mortais. 
Enche-nos do teu Espírito, para que, 
tornando-nos grão de trigo lançado à terra, 
participemos na tua ressurreição 
e colaboremos no ressurgir conTigo 
da multidão dos homens. 
Amen.



Semana VI  |  Sexta-feira
Com Cristo, morrer para viver

Presidente
Irmãos: Ouçamos o que pede o Apóstolo: «Rogo-vos que 
ofereçais os vossos corpos. Pedindo assim, o Apóstolo 
elevou todos os homens à dignidade do sacerdócio: 
Que ofereçais os vossos corpos como vítima viva... Este 
sacrifício é imagem do sacrifício de Cristo que, para dar 
a vida ao mundo, imolou o seu corpo, permanecendo 
vivo» (S. Pedro Crisólogo, bispo).

Todos
Senhor Jesus Cristo,
que fizeste do teu corpo uma vítima viva, 
porque, tendo sido morto, continuas vivo, 
mostra-nos que não temos de procurar fora de nós 
a vítima a oferecer ao Pai 
e que trazemos connosco e em nós 
o que havemos de sacrificar a Deus. 
Faz-nos compreender,
como compreenderam os mártires, 
que é na morte que se nasce para a vida 
e que, ao terminá-la, se começa a vivê-la. 
Eles, que reviveram pela sua imolação, 
estimulem a oblação total de nós mesmos 
e nos recebam, um dia, na glória dos Céus. 
Amen.



Semana VI  |  Sábado
Unidos à Virgem da Páscoa

Presidente
Irmãos: Pelas mãos de Maria, a Virgem da Páscoa, 
ofereçamo-nos ao Pai, para que Cristo, Alfa e Ómega 
da Criação, seja reconhecido Senhor e Coração da 
humanidade e do mundo. 

Todos
Pai santo,
pela imolação de Cristo, teu Filho,
gerado no seio da Virgem Maria,
renovaste a vida do universo
e restauraste o género humano.
Unidos à Virgem
e com o seu amparo,
entregamo-nos novamente a Ti
para que, com a nossa dedicação
e o nosso serviço,
o teu Filho ressuscitado
seja reconhecido por todos
coração da humanidade e do mundo.
Amen.



Semana VII  |  Domingo
Cristo, Sacerdote e vítima

Presidente
Irmãos: Cristo entrou uma só vez no Santuário, não com 
sangue de carneiros ou de vitelos, mas com o seu próprio 
sangue, tendo obtido uma redenção eterna. O sangue de 
Cristo, que pelo Espírito eterno Se ofereceu a Si mesmo 
a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, 
para que prestemos culto ao Deus vivo. (cf. Heb 9,12-14)

Todos
Pai santo,
queremos louvar-Te e bendizer-Te sempre, 
mas com maior solenidade neste tempo 
em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. 
Pela oblação do seu Corpo na cruz, 
levou à plenitude os sacrifícios antigos 
e, entregando-Se a Ti pela nossa salvação, 
tornou-Se Ele mesmo o Sacerdote, o altar e o cordeiro. 
Concede-nos unir a nossa vida religiosa e apostólica, 
com todas as suas alegrias e sofrimentos, 
à oblação reparadora do teu Filho muito amado, 
a fim de que, participando na sua Paixão e Morte, 
sejamos consagrados para tua glória 
e para redenção do mundo. 
Amen.



Semana VII  |  Segunda-feira
Cristo, renovador do universo

Presidente
Irmãos: Os sofrimentos do tempo presente não têm 
comparação com a glória que há-de revelar-se em 
nós. Até a criação se encontra em expectativa ansiosa, 
na esperança de que também ela será libertada da 
escravidão da corrupção, para alcançar a glória dos 
filhos de Deus (cf. Rom 8,18-22). Por isso, ofereçamo-
nos com Cristo para a renovação do universo.

Todos
Pai santo,
é nosso dever louvar-Te sempre, 
mas com maior solenidade neste tempo 
em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. 
Vencendo a antiga corrupção do pecado, 
renovou a vida do universo com uma nova criação 
e restaurou o género humano
na sua integridade original. 
Olha para a oblação que, hoje, Te apresentamos 
unida à que Ele mesmo Te ofereceu 
para o advento de uma nova humanidade, 
num universo regenerado, 
prenúncio e primícias da Pátria celeste. 
Amen.



Semana VII  |  Terça-feira
Cristo vivo a interceder por nós

Presidente
Irmãos: Cristo pode salvar de modo definitivo os que 
por meio d’Ele se aproximam de Deus, pois Ele está vivo 
para sempre, a fim de interceder por nós (cf. Heb 7,25). 
Unamos à sua oração a nossa oblação matutina.

Todos
Pai santo,
queremos louvar-Te e bendizer-Te, 
sempre e em toda a parte, 
particularmente neste tempo 
em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. 
Ele oferece-Se continuamente por nós 
e defende-nos com a sua intercessão. 
Foi imolado na cruz, mas não morrerá jamais; 
foi morto, mas agora vive para sempre. 
Queremos, hoje, renovar a nossa oblação 
e unir-nos à sua oração de intercessão 
pela humanidade inteira. 
Dá-nos a graça de compreender que
da oração assídua 
depende a fidelidade de cada um
e das nossas comunidades, 
a nossa vocação oblativa reparadora 
bem como a fecundidade do nosso apostolado. 
Amen.



Semana VII  |  Quarta-feira
Cristo, nossa Páscoa

Presidente
Irmãos: Cristo, nossa Páscoa, foi imolado! Purifiquemo-
nos do velho fermento, para sermos uma nova criatura. 
(cf. 1Cor 5,7)

Todos
Cantamos a tua Ressurreição,
Senhor Jesus Cristo, 
que venceste a morte 
e deste novamente ao mundo a alegria da vida. 
Vives na glória do Pai 
e continuas a oferecer o teu Sangue por nós 
como dom de amor eternamente agradável; 
à tua oblação pascal, unimos a nossa,  
para vivermos a vida nova que nos conquistaste. 
Ensina-nos a acreditar no mistério fecundo 
da semente que morre para dar a vida. 
Ó sacerdote eterno, 
que reconduzes a Deus a humanidade afastada, 
atrai todos os homens a Ti, 
fá-los vencedores contra toda a forma de morte 
e guia-os para Deus pelos caminhos da paz. 
Amen.



Semana VII  |  Quinta-feira
O Espírito Santo, fonte de unidade

Presidente
Irmãos: O Espírito Santo desceu sobre nós e deu-nos a 
sua força, para sermos testemunhas de Cristo, até aos 
confins do mundo. (cf. Act 1,8)

Todos
Ó Espírito Santo,
fonte divina de unidade e de paz,
nós Te glorificamos em união com toda a Igreja.
A nossa comunidade dehoniana
é obra da tua graça.
Espalhados pelo mundo,
devemos-Te a unidade
e a missão que nos confias na Igreja.
Unidos ao sacrifício de Jesus,
inspirados pela tua graça,
oferecemos ao Pai as nossas vidas
e as nossas comunidades,
o nosso esforço de renovação e de zelo,
as nossas obras e fadigas apostólicas.
Renova-nos na caridade e na esperança
e dá-nos uma viva ânsia de comunhão com Cristo
e de caridade com os irmãos.
Amen.



Semana VII  |  Sexta-feira
Cristo, nosso Cordeiro Pascal

Presidente
Irmãos: Exultemos e cantemos de alegria no Senhor 
porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado: com 
Ele e n’Ele ofereçamo-nos ao Pai, como hóstia viva, 
santa e agradável. (cf. 1Cor 5,7; Rom 12,1)

Todos
Pai santo,
que ressuscitaste o teu Filho do sepulcro 
e O constituíste autor da vida nova, 
deixa-nos cantar hoje o poder vitorioso
do teu amor. 
Libertos finalmente do pecado e da morte, 
entregamo-nos jubilosamente a Ti  
e oferecemos também o mundo 
com as suas esperanças e alegrias, 
tristezas e angústias,  
para que seja transfigurado 
pelo sacrifício pascal de Cristo. 
Ajuda-nos, Pai, a purificar-nos 
do velho fermento das obras da malícia
e do pecado, 
para caminharmos alegremente 
na novidade do teu Reino 
para o qual a Páscoa de Cristo nos transferiu. 
Amen.



Semana VII  |  Sábado
Em Cristo fomos santificados

Presidente
Irmãos: Alegrai-vos na medida em que participais nos 
sofrimentos de Cristo, a fim de que possais também 
alegrar-vos e exultar no dia em que se manifestar a sua 
glória. (cf. 1Pe 4,13)

Todos
Bendito és Tu,
Senhor nosso Deus,
porque ressuscitaste gloriosamente
a Cristo, teu Filho,
e n’Ele abençoaste e santificaste
todo o género humano.
Bendito és Tu
porque associaste à alegria da Páscoa
a Virgem Maria,
antes unida à Paixão do teu Filho.
Em comunhão com ambos, 
queremos oferecer-Te, hoje,
o louvor dos nossos lábios,
o dom da nossa vida renovada
e o testemunho das nossas obras.
Amen.



ASCENSÃO
Cristo no mais alto dos céus

Presidente
Irmãos: Depois da sua ressurreição, Cristo apareceu 
aos discípulos e, à vista deles, subiu aos céus para 
nos tornar participantes da sua divindade. Unamo-nos 
jubilosamente à oblação que O constituiu mediador 
entre Deus e os homens. (cf. Prefácios da Ascensão)

Todos
Senhor Jesus Cristo,
Rei da glória,
que hoje subiste aos céus
e foste constituído
mediador entre Deus e os homens,
acolhe a nossa oblação pessoal e comunitária,
para que, oferecendo-nos,
imolando-nos e rezando conTigo,
nos tornemos mediadores de graça
para toda a humanidade
chamada a participar da tua divindade.
Amen. 



PENTECOSTES
O Espírito Santo, dom pascal

Presidente
Irmãos: O Espírito vem em ajuda da nossa fraqueza. Não 
sabemos o que devemos pedir em nossas orações, mas 
é o próprio Espírito que intercede por nós; e Deus bem 
sabe o que o Espírito deseja, pois é em conformidade 
com Deus que Ele intercede por nós. (cf. Rom 8,26-27)

Todos
Vem, Espírito Santo,
dom pascal do Senhor Ressuscitado, 
enche a Igreja com o teu poder de vida. 
Ó amor infinito do Pai e do Filho, 
visita a nossa Família Dehoniana,
para que acredite sempre que Deus é Amor
e anuncie essa alegre notícia
a todos os homens da terra. 
Tu que transformas o pão no Corpo de Cristo 
e o vinho no seu Sangue, 
reaviva em nós a memória dos seus mistérios 
e transforma-nos em oferta eucarística, 
para glória de Deus e vida do mundo. 
Renova a face da terra 
desfigurada por tantos males; 
sustenta com a tua força os bons projectos
de toda a família humana. 
Amen.



Oblação I em tempo de Páscoa

Ó Maria,
torna-nos participantes
da tua santa alegria!
Ó Jesus,
faz-nos verdadeiramente viver
a vida dos ressuscitados,
em união conTigo,
no desapego das coisas terrenas
e saboreando as coisas do céu.
Renovamos hoje o nosso propósito
de nos unirmos a Ti
em todas as nossas acções.
Amen.

(cf. Padre Dehon, OSP 3, p. 374)



Oblação II em tempo de Páscoa

Nós Te damos graças, Senhor,
pelo dom do teu Coração
ferido de amor.

Após a Ressurreição,
permitiste aos apóstolos tocá-l’O,
para nos atraíres a Ele.

Unidos a Ele
queremos, hoje, realizar
todas as nossas acções.
Amen.



Acção de graças

Senhor Jesus,
nós acreditamos no amor do teu Coração
e nos desígnios de misericórdia
que tens para connosco
e para com as nossas obras.

Nós Te agradecemos
os dons com que nos tens cumulado:
a tua bondade é infinita! 

Aumenta em nós a fé 
e enche-nos de amor e zelo
pelo teu Reino.
Amen.

(cf. Padre Dehon, OSP 3, p. 401)



Oração para pedir
o espírito da nossa vocação

Senhor Jesus Cristo,
chamaste-nos a ser teus discípulos
à semelhança do Padre Dehon.
Dá-nos a graça de uma experiência de fé
idêntica à dele,
para vivermos e actuarmos na Igreja,
em sintonia com o seu carisma e a sua missão.
Mostra-nos o teu Coração trespassado,
fonte do amor que,
na doação total de Si mesmo,
recria o homem segundo Deus.
Contemplando-O,
seremos fortalecidos na nossa vocação,
para nos oferecermos ao Pai
e nos darmos aos irmãos
conTigo e como Tu.
Amen.



Propósito de difundir a caridade

Em todas as circunstâncias da minha vida
procurarei dizer a mim mesmo:

É preciso fazer transbordar a caridade.
- Se o amor-próprio me disser:
É preciso defender os meus direitos, responderei:

É preciso fazer transbordar a caridade.
- Se a indolência me disser:
É preciso repouso, responderei:

É preciso fazer transbordar a caridade.
- Se a prudência humana me disser:
É preciso poupar-me para não perder a saúde, 
responderei:

É preciso fazer transbordar a caridade.
- Se estiver abatido, deprimido, cansado,
direi ainda a mim mesmo:

Coragem! 
É preciso fazer transbordar a caridade.

Por mim, quando precisar de ajuda, de conselho,
de correcção, de consolação,
ou talvez de perdão ou de socorro,
para o corpo ou para a alma,
para mim ou para os meus irmãos,
irei ter com Jesus e direi:
Bom Mestre,
Tu prometeste retribuir com a mesma medida:

É preciso que também Tu, agora,
faças transbordar a caridade!

 (Pe. André Prévot, SCJ, in Thesaurus Praecum)



Acto de Oblação
Sagrado Coração de Jesus

Sagrado Coração de Jesus,
dá-nos a graça de vivermos hoje
em atitude de oblação,
prontos a cumprir tudo
o que quiseres de nós,
particularmente a caridade,
a fidelidade,
o amor à cruz e ao sacrifício
e o completo abandono de nós mesmos.
Quem nos dera tornar-nos oblação
para glória do Pai,
no cumprimento da sua vontade!
Queremos esquecer-nos de nós,
da nossa satisfação e interesses,
oferecendo tudo por puro amor
e sacrificando tudo
para Te dar a glória e a alegria 
que tanto desejas.
Amen.

(cf. Thesaurus Praecum) 



Oração pela Congregação

Ó Jesus, Bom Pastor,
santifica a nossa família religiosa
consagrada ao teu divino Coração.
Faz que, unida na caridade,
forme um só coração e uma só alma.
Atrai para o seu seio jovens generosos,
dispostos a fazer das suas vidas
uma dádiva de amor a Ti e aos irmãos.
Concede aos nossos Superiores
e a quantos exercem na Igreja
o serviço da autoridade
o teu Espírito com os seus dons,
para que saibam conduzir todas as coisas
com sabedoria e bondade.
Abençoa-nos e abençoa as nossas casas
e todas as nossas actividades.
Que a abundância da tua graça
se derrame sobre esta comunidade
e a santifique no serviço do teu Reino,
para glória e alegria do Pai.
Amen.



Oração pelas Vocações Dehonianas

Senhor Jesus,
que continuas a fixar o teu olhar de amor
em tantos jovens bem dispostos,
abre a sua mente e o seu coração,
para que, no meio de tantos apelos
que ecoam à sua volta,
saibam reconhecer
o teu inconfundível e poderoso convite:
“Vem e segue-Me!”.
Revela-lhes o teu Coração manso e humilde.
Inspira-lhes o propósito
de se parecerem mais conTigo,
seguindo-Te numa vida de total consagração.
Tu, que suscitaste na Igreja o Venerável Padre Dehon
e lhe inspiraste a fundação
da nossa família religiosa,
faz que sejam cada vez mais numerosos
aqueles que escolhem como ideal de vida
ser, no mundo de hoje,
profetas do amor e servidores da reconciliação.
Amen.



Fórmulas breves
para renovar o acto de oblação
ao longo do dia no Tempo Pascal

- Por Cristo, com Cristo, em Cristo!

- Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo! 

- Glória e louvor ao Cordeiro imolado!

- Pai, recebe a minha vida unida à oblação pascal de 
Cristo!



INVOCAÇÕES VOCACIONAIS
(última invocação das preces de Laudes)

SEMANA I

Segunda-feira
Concedei à vossa Igreja abundância de vocações 
sacerdotais, religiosas e missionárias,
- para que o vosso nome seja conhecido e louvado em 
toda a terra.

Terça-feira
Concedei a força do vosso Espírito aos nossos 
seminaristas e pré-seminaristas,
- para que se sintam protegidos de todos os perigos e 
dificuldades.

Quarta-feira
Amparai as famílias cristãs
- e fazei delas berços de vocações sacerdotais, religiosas 
e missionárias.

Quinta-feira
Concedei aos nossos seminaristas e pré-seminaristas o 
discernimento e a generosidade
- e que sejam fortes nas dificuldades.

Sexta-feira
Suscitai no coração de muitos jovens o desejo de se 
consagrarem a Vós,
- para que possam dar ao mundo testemunho do vosso 
amor.

Sábado
Vós que acolhestes a disponibilidade de Maria e n’Ela 
realizastes maravilhas,
- por sua intercessão concedei aos jovens a graça de 
estarem como Ela ao dispor dos vossos desígnios.



SEMANA II

Segunda-feira
Aos nossos seminaristas e pré-seminaristas concedei a 
vossa fortaleza 
- e defendei-os da tentação do desânimo.

Terça-feira
Multiplicai o número dos jovens chamados à vida con-
sagrada
- e concedei-lhes o dom do discernimento, da genero-
sidade e da perseverança.

Quarta-feira
Aumentai na vossa Igreja o número aqueles e daquelas 
que chamais ao vosso serviço 
- e dai-lhes a coragem da resposta pronta e generosa.

Quinta-feira
Aumentai na Igreja o número dos vossos mensageiros,
- para que todos os povos Vos conheçam e adorem.

Sexta-feira
Atraí numerosos jovens ao vosso Coração aberto na Cruz
- e fazei deles profetas do amor e servidores da reconci-
liação na nossa família religiosa.

Sábado
Por intercessão da vossa Mãe sempre dócil à vossa 
vontade, 
- fazei que os nossos seminaristas e pré-seminaristas 
saibam corresponder com generosidade aos vossos 
desígnios a seu respeito.



SEMANA III

Segunda-feira
Vós que continuais a chamar muitos para Vos seguirem 
mais de perto,
- fazei que se disponham a responder com alegria ao 
vosso chamamento.

Terça-feira
Vós que sois o Senhor da messe e nos mandastes pedir 
mais trabalhadores,
- tornai cada vez maior o número daqueles que se 
disponham a ser por Vós enviados.

Quarta-feira
Amparai e fortalecei aqueles que chamais à vida 
consagrada, mas hesitam na resposta,
- para que em Vós encontrem a segurança que esperam.

Quinta-feira
Fazei que as crianças e os jovens se deixem interpelar 
pelas multidões que andam como ovelhas sem pastor,
- e se disponham a servi-las no sacerdócio ministerial ou 
na vida religiosa apostólica.

Sexta-feira
Dignai-vos enriquecer a vossa família com numerosos e 
generosos discípulos do Padre Dehon,
- para que o reino do vosso Coração se estabeleça nas 
almas e na sociedade.

Sábado
Vós que enviastes o vosso mensageiro à Virgem de 
Nazaré para que Lhe revelasse os vossos desígnios,
- falai aos corações de muitos jovens bem dispostos e 
mostrai-lhes o caminho da entrega sem condições, a 
exemplo de Maria.



SEMANA IV

Segunda-feira
Vós que continuais a fixar o vosso olhar de amor em 
tantos jovens bem dispostos
- fazei-lhes sentir o vosso apelo poderoso e incon-
fundível: “Vem e segue-Me!”

Terça-feira
Vós que estais sempre com aqueles que Vos amam, 
derramai as vossas bênçãos sobre a nossa comunidade,
- para que, na vida fraterna, no trabalho sério e na oração 
assídua, seja uma verdadeira escola de promoção e 
discernimento vocacional.

Quarta-feira
Protegei os nossos seminaristas e pré-seminaristas
- e fazei que se empenhem com lealdade e coragem no 
discernimento da sua vocação pessoal.

Quinta-feira
Concedei ao nosso mundo pastores segundo o vosso 
Coração, 
- para que do Oriente ao Ocidente se ofereça à vossa 
majestade um único sacrifício.

Sexta-feira
Vós que continuais a chamar muitos para o serviço do 
Evangelho, 
- abri as mentes e os corações dos nossos jovens para que 
saibam reconhecer o vosso chamamento e acolhê-lo com 
generosidade.

Sábado
Aumentai o número dos trabalhadores da seara 
- e cumpri a promessa de dar ao vosso Povo pastores 
segundo o vosso coração.



OFÍCIOS COMUNS

Nossa Senhora
Senhor Jesus, que, para fazer a vontade do Pai Vos 
fizestes homem no seio de Maria,
- por intercessão da vossa Mãe, concedei o dom da 
disponibilidade aos jovens que chamais a continuar no 
mundo a vossa missão.

Apóstolos
pelo olhar de amor que continuais a lançar sobre tantos 
jovens bem dispostos, 
-  pelo qual não deixais faltar à vossa Igreja pastores 
segundo o vosso Coração,

Mártires
Por intercessão dos vossos Mártires que Vos serviram até 
à prova suprema do amor, 
- concedei aos jovens que chamais ao vosso serviço a 
graça da generosidade e da perseverança.

Pastores
Senhor Jesus Cristo, que sempre acompanhais a Igreja 
por meio de Pastores por Vós escolhidos, 
- fortalecei aqueles que quereis tornar participantes da 
vossa missão de Bom Pastor.

Virgens
Senhor Jesus Cristo a quem as santas virgens amaram 
com coração não dividido, 
- fazei que muitos jovens descubram a beleza e grandeza 
da vida de especial consagração.

Santos | Santas
Senhor Jesus, Bom Pastor que dais a vida pelas vossas 
ovelhas,
- fazei crescer o número daqueles que chamais a ontinuar 
a vossa missão pastoral. 
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