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A ORAÇÃO
Deus está sempre disponível para todas as pes-

soas. Como falar com ele? Este livro apresenta às 
crianças as principais orações cristãs, de modo sim-
ples e lúdico. 

As pessoas rezam porque Deus existe! Nós reza-
mos ao nosso Pai do Céu, por meio de Cristo, nosso 
Senhor, e o Espírito Santo é nosso mestre interior. 

Rezar é falar com Deus. Rezar também é ficar 
em silêncio. Rezar é agradecer. Rezar é pedir. Rezar é 
aceitar as tristezas. Rezar é querer estar perto de Deus. 

Podemos rezar em pé, sentados, ajoelhados. 
Deitados de bruços ou de barriga para cima. De 
braços abertos ou de mãos juntas. Caminhando 
ou correndo. 

O Pai do Céu ouve nossos pedidos, seja onde 
for, seja como for. Alguns são atendidos pronta-
mente; outros, depois de um tempo; mas nem tudo 
é do jeito que queremos. Alguns pedidos simples-
mente não são o melhor para nós! Mas isso nós 
só descobrimos depois de um tempo. Deus sabe o 
melhor para nós. Precisamos confiar nele!

Vamos iniciar?
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No começo do dia, no início de uma oração e 
também quando vamos realizar tarefas importantes, 
fazemos o sinal da cruz. Com isso, nós nos coloca-
mos sob a proteção do Deus trino. O sinal da cruz 
santifica tudo o que fazemos; concede-nos a bênção 
e nos fortalece nas dificuldades. 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.



O Pai-Nosso é uma oração muito especial por-
que é a única que o próprio Jesus nos comunicou. 
Ele nos ensina como falar com Deus.

Pai nosso, 
que estais 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.



Maria é a mãe de Jesus. Dizer “Ave, Maria” é 
uma saudação. Pedimos a Maria que interceda por 
nós. Ela é Mãe de Jesus e também nossa Mãe.

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.



Maria deu à luz Jesus, e se tornou a Mãe de 
Deus. Quando lhe pedimos ajuda, ela intercede 
por nós junto a Jesus. Uma das orações usadas para 
pedir sua ajuda é a Salve-Rainha. Maria recebeu o 
título de Rainha do Céu porque seu filho, Jesus, é 
o Rei de todo o Universo.

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 do vosso ventre,  

ó clemente, ó piedosa,  
ó doce sempre Virgem Maria.

Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,  
para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
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O Anjo do Senhor é uma 
oração composta de três passa-
gens bíblicas. Os sinos de algu-

mas igrejas tocam às seis da manhã, 
ao meio-dia e às seis da tarde, para 

lembrar-nos de rezar esta oração.

O anjo do Senhor anunciou a Maria. 
E ela concebeu do 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. 

Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em 
nossos corações, para que, conhecendo pela 
mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, 
cheguemos, por sua Paixão e Cruz, à glória da 
ressurreição. Por Cristo, nosso Senhor. 
Amém.
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O Anjo da Guarda é um mensageiro de Deus, e 
normalmente não é visível. Ele nos protege. Pode-
mos invocar sua ajuda e pedir que interceda junto 
de Deus. 

Santo Anjo do Senhor,
meu zeloso guardador,

se a ti me confiou a piedade divina,  
sempre me rege, guarda,  

governa e ilumina.  
Amém.



O Credo, Creio ou Profi ssão de Fé é uma ora-
ção muito antiga. Os primeiros cristãos resumiram 
nela os pontos centrais da nossa fé. 

Creio em Deus Pai, Todo-poderoso,
criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu único fi lho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo,
nasceu da virgem Maria, 
padeceu sob Pôncio Pilatos, 
foi crucifi cado, 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.
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Deus é o Mestre dos mestres! Ele quem criou 
tudo, quem recebe tudo e quem tudo completa, 
no amor divino. A oração do Glória revela o que o 
único Deus nos mostrou: que ele é o Pai, o Filho e 
o Espírito Santo. 

Glória ao Pai,
ao Filho 

e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre!

Amém.

O Amém fi naliza todas as orações do cristão. 
Dizer amém signifi ca concordar com todo o cora-
ção. Amém quer dizer “que assim seja”, “estou de 
acordo”, “é isso mesmo”.



O TERÇO
3o Mistério

1 Pai-Nosso
10 Ave-Marias

1 Glória

2o Mistério
1 Pai-Nosso

10 Ave-Marias
1 Glória

1o Mistério
1 Pai-Nosso

10 Ave-Marias
1 Glória

4o Mistério
1 Pai-Nosso
10 Ave-Marias
1 Glória

5o Mistério
1 Pai-Nosso
10 Ave-Marias
1 Glória

1 Glória

3 Ave-Marias

1 Pai-Nosso

1 Creio 
Oferecimento
Sinal da cruz

Agradecimento
1 Salve-Rainha



Começamos a oração do terço com o sinal da 
cruz: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém. 

Rezamos, a seguir, o oferecimento do terço, 
compartilhando as nossas intenções:

Oferecimento
Senhor Jesus, nós vos oferecemos este terço que 

vamos rezar, contemplando os Mistérios de vossa 
redenção. Concedei-nos, pela intercessão de Ma-
ria, vossa Mãe Santíssima, a quem nos dirigimos, 
as atitudes que são necessárias para bem rezá-lo e as 
graças que nos vêm desta santa devoção.

Depois rezamos o Creio.
Antes de iniciar os Mistérios, temos 5 contas: 

1 Pai-Nosso, 3 Ave-Marias e 1 Glória.
Em seguida, começamos a contemplação dos 

Mistérios. Após esta contemplação, reza-se 1 Pai-
-Nosso, 10 Ave-Marias e 1 Glória.

Após a oração do Glória, ao final de cada Misté-
rio, reza-se uma invocação que poderá ser espontâ-
nea. Por exemplo: “Meu Jesus, misericórdia”.

Ao final do terço, após o agradecimento, reza-se 
1 Salve-Rainha e 1 Pai-Nosso na intenção do Papa.
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