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Oração ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, Santificador Todo-Poderoso, Deus
de Amor, que inundastes de graça a Virgem Maria, que maravilhosamente
transformastes os corações dos apóstolos, que dotastes os mártires com uma coragem
milagrosa, vinde e santificai-nos. Iluminai nossas mentes, fortalecei nossas vontades,
purificai nossas consciências, retificai nossas decisões, abrasai nossos corações e livrainos do infortúnio de resistir às vossas inspirações. Amém.
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Oração a São Miguel e aos nossos Anjos Guardiães.
“São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Sede nossa salvaguarda contra as
maldades e armadilhas do demônio. Que Deus o repreenda, nós humildemente Vos
pedimos, e vós, príncipe das milícias celestes, pelo poder de Deus, lançai no inferno
Satanás e todos os outros espíritos malignos que andam pelo mundo procurando a
ruína das almas. Amém.”
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“Anjo de Deus, meu querido guardião, a quem o amor de Deus me confiou, esteja hoje
e sempre ao meu lado para me iluminar e guardar, governar e guiar. Amém.”
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Ato de consagração ao Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria. “Senhor
Jesus, Pastor-Chefe do Rebanho, eu me consagro ao vosso Sacratíssimo Coração. Do
vosso coração traspassado a Igreja nasceu, a Igreja que Vós me chamaste, como membro
dos Associados dos Pastores de Cristo, a servir de maneira muito especial. Vós revelastes
o Vosso Coração como símbolo do Vosso Amor em todo os aspectos, incluindo o Vosso
Amor especialíssimo por mim, que Vós escolhestes como Vosso companheiro neste
trabalho importante. Ajude-me sempre a vos amar em retorno. Ajude-me a dar-me
inteiramente a Vós. Ajude-me sempre a dar minha vida pelo amor a Deus e ao próximo.
Coração de Jesus, eu coloco a minha confiança em Vós”.
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“Querida e Bendita Virgem Maria, eu me consagro ao Vosso Coração Imaculado e
Maternal, este Coração que é um símbolo de Vossa vida de Amor. Vós sóis a Mãe do
meu Salvador. Vós sóis também, minha Mãe. Vós me amais com um Amor especial
como membro dos Associados dos Pastores de Cristo, um movimento criado pelo
Vosso Filho como poderoso instrumento de renovação da Igreja e do mundo. Em
retorno de Amor, eu me dou inteiramente ao Vosso Amor e proteção maternais. Vós
seguistes Jesus perfeitamente. Vós sóis a sua primeira e mais perfeita discípula. Ensinaime a Vós imitar neste revestir-se de Cristo. Sede minha intercessora materna, através
do Vosso Coração Imaculado, para que eu possa ser conduzido a uma união sempre
mais intima com o coração traspassado de Jesus, o Pastor-Chefe do Rebanho.”
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Meu Pai querido, eu Vos ofereço neste dia todas as minhas orações, trabalhos, alegrias
e sofrimentos, cada respiração e batida do coração, todas as minhas ações, em união com
Jesus no Santo Sacrificio da Missa através de todo o mundo, no Espírito Santo. Eu peço
ao Espírito Santo que permaneça comigo cada segundo deste dia, iluminando-me para
que faça a Vontade do Pai e que me inude com o fogo do amor de Deus.
Eu peço a Jesus e Maria para serem um comigo em tudo que faço e que eu me
una a todos os anjos, santos e almas do purgatório para rezarem continuamente ao
Pai, nesta oração, por estas intercessões deste dia.
Por mim mesmo eu peço pela graça da abundância de graças, para conhecer e
amar a Deus cada vez mais e fazer a Vontade do Pai. Eu peço ao Espírito Santo para
me transformar no coração de Maria para ser cada vez mais parecido com Jesus. Eu
rezo para que eu possa morar para sempre nos Corações de Jesus e Maria. Eu rezo
por todos aqueles que amo e que necessitam de conversão. Eu peço por cada membro
da minha família para que sejam inundados com vossas graças copiosas para que
possam crescer no conhecimento e amor de Deus.
Eu rezo por todos os meus amigos para que possam receber graças abundantes
para levar avante o grande plano do Pai, para que eles possam crescer sempre mais
próximo do Coração de Jesus através do Coração de Maria, para que todos eles
possam se conduzidos pelo Espírito Santo para realizar a sua obra, para que juntos
possamos levar avante o plano que o Pai tem para nós, ou seja, de espalhar o amor do
Sagrado Coração de Jesus e do Coração de Maria por todo o mundo.
Jesus, eu rezo por mim mesmo para que o Espírito Santo venha sobre mim e abra
o meu coração ao Seu amor a fim de que possa crescer sempre mais profundamente
em união Convosco. Eu rezo para que eu não me preocupe com que as pessoas
pensam mas tente sempre fazer o que agrada ao Pei e realizar a sua Vontade. Eu rezo
para que eu possa conduzir muitos ao Teu ardente amor.
Eu rezo pelas seguintes pessoas em particular para que eles sejam inundados polo
Espírito e cresçam sempre mais em união Convosco, a fim de que possam receber
graças abundantes para conhecer, amar e servir Vos sempre mais. (Incluir amigos
especiais por nome…)
Eu rezo pelos sacerdotes do mundo inteiro, pelo sucesso do Boletim Informativo
do Clero, os Capítulos e os fundos necessários para este Boletim Informativo. Eu rezo
pela circulação des mensagens do Livro Azul (Blue Book), meditações do rosário e
fitas. Eu rezo por todos que estão involvidos na publicação destas mensagens.
Eu rezo para que Vós derrameis Vossas graças abundantes sobre os sacerdotes que
lêem o Boletim Informativo, as pessoas que lêem e ouvem as mensagens do Livro
Azul e as Meditações do Rosário e de todas as publicações do Padre Carter.
Nós rezamos pelas intenções que estão no fundo de nossos corações pelas nossas
famílias, amigos e por todos aqueles que nos pedem orações. Nós pedimos a Deus que
derrame suas graças abundantes sobre nós e nos membros do Capítulo dos Pastores de
Cristo a fim de que possam crescer sempre mais no conhecimento e amor de Deus.
Nós nos consagramos ao Corações de Jesus e Maria. Nós rezamos pelo Padre Carter,
pelo Padre Smith, pela Rita Ring, por João Weickert e por todos os líderes e auxiliares do
Movimento Pastores de Cristo, pelos Ministérios dos Pastores de Cristo e pelo Ministério
de Nossa Senhora da Luz. Nós rezamos por todos que trabalham nestes ministérios.
Nós nos comprometemos, juntamente com nossas crianças e nossos amigos ao
Imaculado Coração de Maria. Nós nos colocamos, bem como a todos que
encontramos sob a proteção do Preciso Sangue de Jesus, a fim de que sejamos
protegidos do maldito. Nós pedimis a São Miguel que lance o demônio no inferno.
Nós Vos amamos, Deus, nós Vos amamos, nós Vos amamos. Nós Vos
suplicamos a graça de Vos amar sempre mais profundamente. Nós Vos adoramos,
Vos louvamos, nosso amado Pai, Filho e Espírito Santo.

Meu Pai querido, eu Vos ofereço neste dia todas as minhas orações, trabalhos, alegrias
e sofrimentos, cada respiração e batida do coração, todas as minhas ações, em união com
Jesus no Santo Sacrificio da Missa através de todo o mundo, no Espírito Santo. Eu peço
ao Espírito Santo que permaneça comigo cada segundo deste dia, iluminando-me para
que faça a Vontade do Pai e que me inude com o fogo do amor de Deus.
Eu peço a Jesus e Maria para serem um comigo em tudo que faço e que eu me
una a todos os anjos, santos e almas do purgatório para rezarem continuamente ao
Pai, nesta oração, por estas intercessões deste dia.
Por mim mesmo eu peço pela graça da abundância de graças, para conhecer e
amar a Deus cada vez mais e fazer a Vontade do Pai. Eu peço ao Espírito Santo para
me transformar no coração de Maria para ser cada vez mais parecido com Jesus. Eu
rezo para que eu possa morar para sempre nos Corações de Jesus e Maria. Eu rezo
por todos aqueles que amo e que necessitam de conversão. Eu peço por cada membro
da minha família para que sejam inundados com vossas graças copiosas para que
possam crescer no conhecimento e amor de Deus.
Eu rezo por todos os meus amigos para que possam receber graças abundantes
para levar avante o grande plano do Pai, para que eles possam crescer sempre mais
próximo do Coração de Jesus através do Coração de Maria, para que todos eles
possam se conduzidos pelo Espírito Santo para realizar a sua obra, para que juntos
possamos levar avante o plano que o Pai tem para nós, ou seja, de espalhar o amor do
Sagrado Coração de Jesus e do Coração de Maria por todo o mundo.
Jesus, eu rezo por mim mesmo para que o Espírito Santo venha sobre mim e abra
o meu coração ao Seu amor a fim de que possa crescer sempre mais profundamente
em união Convosco. Eu rezo para que eu não me preocupe com que as pessoas
pensam mas tente sempre fazer o que agrada ao Pei e realizar a sua Vontade. Eu rezo
para que eu possa conduzir muitos ao Teu ardente amor.
Eu rezo pelas seguintes pessoas em particular para que eles sejam inundados polo
Espírito e cresçam sempre mais em união Convosco, a fim de que possam receber
graças abundantes para conhecer, amar e servir Vos sempre mais. (Incluir amigos
especiais por nome…)
Eu rezo pelos sacerdotes do mundo inteiro, pelo sucesso do Boletim Informativo
do Clero, os Capítulos e os fundos necessários para este Boletim Informativo. Eu rezo
pela circulação des mensagens do Livro Azul (Blue Book), meditações do rosário e
fitas. Eu rezo por todos que estão involvidos na publicação destas mensagens.
Eu rezo para que Vós derrameis Vossas graças abundantes sobre os sacerdotes que
lêem o Boletim Informativo, as pessoas que lêem e ouvem as mensagens do Livro
Azul e as Meditações do Rosário e de todas as publicações do Padre Carter.
Nós rezamos pelas intenções que estão no fundo de nossos corações pelas nossas
famílias, amigos e por todos aqueles que nos pedem orações. Nós pedimos a Deus que
derrame suas graças abundantes sobre nós e nos membros do Capítulo dos Pastores de
Cristo a fim de que possam crescer sempre mais no conhecimento e amor de Deus.
Nós nos consagramos ao Corações de Jesus e Maria. Nós rezamos pelo Padre Carter,
pelo Padre Smith, pela Rita Ring, por João Weickert e por todos os líderes e auxiliares do
Movimento Pastores de Cristo, pelos Ministérios dos Pastores de Cristo e pelo Ministério
de Nossa Senhora da Luz. Nós rezamos por todos que trabalham nestes ministérios.
Nós nos comprometemos, juntamente com nossas crianças e nossos amigos ao
Imaculado Coração de Maria. Nós nos colocamos, bem como a todos que
encontramos sob a proteção do Preciso Sangue de Jesus, a fim de que sejamos
protegidos do maldito. Nós pedimis a São Miguel que lance o demônio no inferno.
Nós Vos amamos, Deus, nós Vos amamos, nós Vos amamos. Nós Vos
suplicamos a graça de Vos amar sempre mais profundamente. Nós Vos adoramos,
Vos louvamos, nosso amado Pai, Filho e Espírito Santo.

Imprimatur: Elias Manning, OFM. Conv.
Bispo de Valença - R.J. - Brasil (Nov . 17, 2000)

Imprimatur: Elias Manning, OFM. Conv.
Bispo de Valença - R.J. - Brasil (Nov . 17, 2000)

MINISTÉRIOS DOS PASTORES DE CRISTO, P.O. BOX 193, MORROW, OH 45152-0193 U.S.A.

MINISTÉRIOS DOS PASTORES DE CRISTO, P.O. BOX 193, MORROW, OH 45152-0193 U.S.A.

