Hora Santa
Devoção pelos Moribundos
Coleção de orações tradicionais e originais

A razão deste pequeno livro
é para oferecer orações a Deus pelos
moribundos que diáriamente morrem em todo o
mundo, especialmente por aqueles que sofrem a morte
repentina sem estarem preparados para
comparecerem perante Deus. O nosso desejo e a nossa
esperança é que estas simples orações ajudem a
salvação de muitas almas.
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Esta devoção é consagrada ao

Sagrado Coração de Jesus,
Imaculado Coração de Maria,
e São José, Padroeiro dos Moribundos.
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Prefácio

A origem desta Hora Santa

Como foi que tudo começou?
Esta história pode
charmar-se: As Três Cunhadas: Uma a morrer e duas a
rezar. Quando em 2003 a minha cunhada mais velha,
Rosalina, foi para o hospital, logo a seguir á festa de
“Thanksgiving” (dia que nos E.U.A. se dedica a Deus para
Lhe dar graças), ninguém pensou que ela nunca mais
voltaria para casa. Todos ficámos, pois, muito
surpreendidos e tristes ao saber que a sua doença era nada
menos que cancro nos ossos.
Devido á sua longa estadia no hospital, cerca de três
meses, tivémos muitas oportunidades de a visitar. Um
dia, fui visitá-la com a minha cunhada Lourdes, e
perguntámos-lhe se gostaria que rezássemos com ela.
Imediatamente ela disse que “Sim.” Para nós foi uma
alegria porque sempre desejámos rezar com ela, e poucas
vezes isso acontecia. A partir daí, sempre que a
visitávamos, rezávamos juntas.
Conforme a doença ia avançando, ela chegou ao ponto
de não poder falar. Conseguia ainda, porém, fazer o sinal
da cruz e juntar as mãos como a pedir-nos para rezar com
ela. Nos nossos corações sentíamos que as nossas orações
davam-lhe grande conforto espiritual. Dou muitas graças
a Deus por este tempo precioso que passámos com ela.
Finalmente, depois de algumas semanas, Rosalina faleceu
tranquilamente no hospital, num dos seus dias preferidos,
dia de São Valentim, com toda a família á sua volta.
Logo após a sua morte, no mesmo dia, eu compreendi a
grande necessidade que os moribundos têm de orações.
Por isso, no meu coração, senti um desejo imenso de fazer
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alguma coisa para ajudar aqueles que todos os dias
morrem, sem ninguém que reze por eles. Para minha
surpresa, a Lourdes teve a mesma inspiração, e assim
ainda no hospital que tratou da Rosalina, decidimos voltar
no dia seguinte e rezar junto de alguns dos moribundos.
Infelizmente não permitem que leigos o façam.
Na
semana seguinte, decidimos começar a ir à igreja às três
horas da tarde e rezarmos o Terço da Divina Misericórdia,
o Santo Rosário, e outras orações. Pouco tempo depois,
algumas pessoas juntaram-se a nós para rezar connosco
pelos moribundos. Decidimos então agrupar as orações
num livrinho.
Falei com o meu Pároco sobre o nosso grupo de
oração. Ele, muito amavél, deu-nos todo o apoio que
desejávamos, dizendo que este era um apostolado muito
importante e que devíamos anuncia-lo no boletim da
igreja. Outras pessoas começaram a rezar connosco e,
desde aí, o nosso grupo tem continuado fielmente a rezar
pelos moribundos, muitas vezes em frente do Santíssimo
Sacramento exposto. E foi assim que a Devoção pelos
Moribundos começou.
Muito desejamos que nos vossos corações sintais o
desejo de virdes a fazer parte deste Apostolado pelos
Moribundos. Como parte fundamental da nossa fé católica,
somos
chamados
a
rezar
pelos
agonizantes
e
particularmente por aqueles que sofrem mortes repentinas
sem nenhuma preparação espiritual para comparecerem
diante Deus. Que este pequeno livro de lindas e úteis
orações tenha o poder de obter a salvação e a felicidade de
muitas almas, para maior honra e glória de Deus.

Fernanda Moreira
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Introdução
“Todas as coisas têm seu tempo,
e para cada ocupação chega a sua hora debaixo do céu:
Hora para nascer e hora para morrer.”
Deus Pai, nosso Criador, formou cada um de nós à sua
imagem e semelhança. Ele pôs-nos neste mundo para amá-lo,
para cantar os Seus louvores, e viver com Ele eternamente no
céu.
Devemos sempre lembrar-nos que a razão do nosso
nascimento neste vale de lágrimas é nada mais do que um teste
no qual devemos provar o nosso amor a Deus e prepararmo-nos
para a nossa morte porque é morrendo que nascemos para a vida
eterna.
Deus, criou para nós no Paraíso qualquer coisa tão
maravilhosa, que a nossa mente nem sequer pode imaginar: “O
olho não viu e o ouvido não ouviu, nem entrou no coração
humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam."
Ao ler isto, os nossos corações enchem-se de esperança e alegria.
Na verdade, a hora da morte é o momento mais importante na
vida de cada pessoa; mas quantos de nós, no final da nossa vida,
estamos prontos para receber o Seu infinito amor e misericórdia?
Como facilmente podemos esquecer a hora da nossa própria
morte que tão rapidamente se aproxima!
No mundo inteiro e em cada hora que passa, mais de 6.000
pessoas deixam esta vida.
Alguns morrem subitamente,
enquanto outros morrem sozinhos ou em desespero, sem possuir
fé ou mesmo conhecimento de Deus. Outros, embora rodeados
pela família e amigos, não têm ninguém para lhes falar sobre o
amor e a misericórdia de Jesus Cristo. Não se lembram de
chamar um sacerdote, embora o seu ente querido esteja a morrer.
Além disso, muitas pessoas simplesmente negam a realidade nua
e crua da morte do ser humano, até ao último momento. Grande
deve ser o seu sofrimento e medo, por não estarem preparados
quando prestes a verem a Deus, o Justo Juiz!
Por estas razões, rezar pelos moribundos é um trabalho vital
de misericórdia pela assistência espiritual que presta a todos os
que estão a viver o seu último dia. Jesus disse a Santa Faustina:
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“Reza o mais que possas pelos moribundos. Com as tuas
orações, alcança-lhes a confiança na Minha misericórdia,
porque é grande a necessidade de confiarem em mim, mas
é o que eles têm menos. Tem a certeza de que a graça da
salvação eterna para certas almas depende das tuas
orações.”
(Diário, 1777)
Nosso Senhor também prometeu aos que rezam o Terço da
Divina Misericórdia:
“Defendo toda a alma que recitar esse terço na hora da
morte, como se fosse a Minha própria glória, ou quando
outros o recitarem junto a um agonizante, eles conseguem
a mesma indulgência.”
“Quando recitarem esse Terço junto aos agonizantes, Eu
Me colocarei entre o Pai e a alma agonizante não como
justo Juiz, mas como Salvador misericordioso.”
(Diário, 811 & 1541)
Pedimos a Deus através destas humildes orações que
mostre a sua misericórdia para com os nossos irmãos e irmãs,
para que se juntem a Ele na felicidade eterna do céu. Assim,
se orarmos fielmente pelos moribundos, Deus nos mostrará
misericórdia quando a nossa hora chegar. É uma grande
consolação imaginar que, quando deixarmos esta terra, essas
mesmas pessoas que morreram antes de nós virão recebernos com um coração alegre, agradecendo-nos por tê-las
ajudado a alcançar a salvação.
Enquanto rezamos as nossas orações, aparentemente
simples, nunca nos devemos esquecer que não rezamos
sozinhos. Temos connosco a poderosa intercessão de nossa
Mãe Santíssima, de São José, e de todos os anjos e santos, os
quais invocamos para rezar connosco no princípio de cada
Hora Santa. Juntamente com esta corte celestial, pedimos a
nosso Senhor Jesus Cristo para abraçar os moribundos de
todo o mundo com a sua infinita misericórdia. Ao oferecer
este tempo precioso com Ele, por eles, um dia ouviremos dos
seus Lábios estas palavras tão consoladoras:

“Muito bem, servo bom e fiel . . . Vem participar da
minha alegria!”
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A

Hora Santa
pelos Moribundos

“Para maior glória de Deus e salvação das Almas”

Pode ser rezada durante
adoração do Santíssimo Sacramento
ou em frente do Sacrário,
na igreja,
só, ou em grupo,
em silêncio ou em voz alta .
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Santíssimo Sacramento
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Oração de Abertura



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

V.

V

INDE Espírito Santo! Enchei os corações dos
vossos fiéis e iluminai-os com o fogo do vosso
amor.

R.

Enviai o Vosso Espirito, Senhor, e ajudai-nos a
rezar pela Salvação das Almas.

V.

Nós que aqui nos reunimos para oferecer esta
hora santa pela salvação daqueles que no mundo
inteiro estão a morrer, pedimos à Santíssima
Virgem Maria, a São José, a todos os Anjos e a
todos os Santos, para que em união com as Almas
do Purgatório venham rezar connosco.

R.

Sagrado Coração de Jesus,
Imaculado Coração de Maria,
e Santo Coração de José
nós vos consagramos esta hora santa
pela salvação de todas as almas moribundas.
Amen.
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Terço da Divina Misericórdia

Jesus, eu confio em Vós!
“Prometo que a alma que venerar esta imagen não perecerá. Também
prometo, aqui na terra, vitória sobre todos os inimigos e,
sobretudo, na hora da morte. Eu mesmo a defenderei como minha
própria glória.
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Rezar nos contas do Terço

V

V.

ÓS morrestes, Jesus, mas uma fonte de vida
jorrou para as almas e abriu-se um mar de
misericórdia para o mundo. Ó fonte de vida,
insondável misericórdia de Deus, envolvei o mundo
inteiro e derramai-Vos sobre nós.

All.

Ó Sangue e Água, que jorrastes do Coração de
Jesus como fonte de Misericórdia para nós,
eu confio em Vós! (3 vezes)
Pai Nosso . . . Avé Maria . . . Credo Apostólico . . .
Nas contas grandes:

V.

R.

Eterno Pai, eu Vos ofereço o o o e Sangue lma
e
ivindade de
osso
iletissimo Filho, Nosso
Senhor Jesus Cristo...
em expiaçao dos nossos pecados e dos do mundo
inteiro.
Nas contas pequenas:

V.
R.

ela sua dolo osa ai ao,
tende mise i o dia de nos e do mundo inteiro.
Doxologia:

All.

Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende
iedade de nos e do mundo inteiro. (3 vezes)

Ó

Oração Final:

V.

DEUS eterno, em quem a misericórdia é
insondável e o tesouro da compaixão é inesgotável,
olhai propício para nós e multiplicai em nós a Vossa
misericórdia, para que não desesperemos nos
momentos difíceis, nem esmoreçamos, mas nos
submetamos com grande confiança à Vossa santa
vontade, que é Amor e a própria Misericórdia.

All.

Jesus, eu confio em Vós!
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(3 vezes)

Três Lindas Oraçãos
Primeira Oração
V.

R.

S

ENHOR Jesus Cristo, Filho de Deus e Filho da
Virgem Maria, pela vossa santíssima agonia,
e pelas orações, que por nós fizestes no Monte das
Oliveiras, quando o vosso suor se transformou em
sangue caindo sobre a terra, nós vos imploramos
que vos digneis oferecer esse Preciosíssimo Sangue
a Deus Pai Omnipotente, em expiação dos pecados
de todos os que estão em agonia.
Jesus Misericordioso, livrai-os na hora da sua morte,
de todas as penas e angústias que, por seus
pecados, possam merecer. Vós que sois Deus com o
Pai, na unidade do Espírito Santo. Amen.

Segunda Oração
V.

R.

S

ENHOR Jesus Cristo que, por nós, quisestes
morrer na cruz, nós vos imploramos que, em
favor das almas dos moribundos, ofereçais ao vosso
Pai celeste as angústias da vossa tão dolorosa
paixão e santa morte, particularmente o momento
em que a Vossa Alma se separou do vosso
santíssimo corpo.
Jesus Misericordioso, livrai-os na hora da sua morte,
de todas as penas e angústias, que por seus
pecados, possam merecer. Vós que sois Deus com o
Pai, na unidade Espírito Santo. Amen.
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Terceira Oração

S

V.

ENHOR Jesus Cristo, que, pela boca do
Profeta dissestes, “Amei-te com um amor
perpétuo, e por isso mantive a minha misericórdia
para contigo”... nós vos imploramos que ofereçais
e mostreis a Deus Pai pela salvação dos
moribundos, o vosso ardente amor, que Vos levou a
descer do céu à terra para sofrer todas as
amarguras e tormentos da vossa dolorosa paixão.

R.

Jesus Misericordioso, que nos redimistes com o
vosso Preciosíssimo Sangue, tende compaixão das
almas dos moribundos.

V.

Salvai estas almas, quando para elas chegar a hora
da morte, abri-lhes as portas da vida e fazei-as
gozar a gloria eterna, com os Vossos santos.
Concedei que gozem eternamente as belezas do
paraíso, a fim de que vivam para vós com um amor
indivisível.

R.

Jesus Misericordioso, livrai-as na hora da sua
morte, de todas as penas e angústias, que, por seus
pecados, possam merecer. Vós que sois Deus com
o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amen.
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Santo Rosário da Nossa Senhora
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Introdução
1 Credo Apostólico, 1 Pai Nosso, 3 Ave Maria, 1 Glória ao Pai.

O Rosário
Leia os mistérios, meditação e resposta. (p. 20-27)
1 Pai Nosso, 10 Avé Maria, 1 Glória ao Pai, 1 Ó meu Jesus.
Depois de cada década: “São José, rogai pelos moribundos.”

Oração Final
Depois de cinco décadas, reze 1 Salve Rainha.

Ó

Oremos:

DEUS, cujo Filho Unigênito, por sua paixão, morte e
ressurreição, nos obteve a graça da salvação eterna,
concedei-nos, nós Vo-lo pedimos que, meditando nestes
mistérios do Santíssimo Rosário da Bem-Aventurada Virgem
Maria, imitemos o que eles contêm e consigamos o que
prometem. Pelo mesmo Cristo, Senhor Nosso. Amen.

L

Memorare

EMBRAI-VOS, ó piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu
dizer que algum daqueles que têm recorrido à
vossa proteção, implorado a vossa assistência, e reclamado o
vosso socorro, fosse por Vós desamparado. Animado eu, pois,
com igual confiança, a Vós, ó Virgem entre todas singular, como
a Mãe recorro, de Vós me valho e, gemendo sob o peso dos
meus pecados, me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as
minhas súplicas, ó Mãe do Verbo de Deus humanado, mas
dignai-Vos de as ouvir propícia, e de me alcançar o que Vos
rogo. Amen.

S

ÃO Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o
nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demónio.
Ordene-lhe Deus, humildemente lhe pedimos, e vós, príncipe
da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno
satanás e os outros espíritos malignos, que andam pelo mundo
para perder as almas. Amen.
V.

Que a divina assistência permaneça para sempre connosco...
R. e que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de
Deus, descansem em Paz. Amen.
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Os Mistérios Gozosos

1. Anunciação do Anjo

O

ANJO do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do
Espírito Santo. “Salve, ó cheia de graça, o Senhor é
contigo.”

R. Santíssima Virgem Mãe, rezai pelos teus filhos que estão
na hora da morte. Que os seus anjos da guarda estejam
ao seu lado ajudando-os a morrer na graça de Deus.
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C

2. Visitação de Maria

OM grande amor e carinho, Maria apressou-se a visitar a
sua prima Isabel, que estava grávida de seis meses.
“Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do
teu ventre!”

R. Santíssima Virgem Mãe, com esse mesmo amor leva o
teu Filho Jesus a cada pessoa moribunda, para que
Ele os santifique com o seu amor.

“N

3. Nascimento de Jesus

ASCEU-VOS hoje um Salvador que é o Cristo Senhor.”
Maria envolveu-o em faixas e deitou-O numa
manjedoura.

R. Santíssima Virgem Mãe e São José, com o Menino
Jesus nos vossos braços beijai a Sua cabeça divina por
aqueles que estão a morrer. Pedi-Lhe que devolva esse
beijo no momento de exalarem o seu último suspiro.

4. Apresentação

M

ARIA e José obedientemente, apresentaram Jesus a
Deus Pai. Simeão disse: “Este menino está destinado a
ser a queda e a ascensão de muitos ” e a Maria: “Tu
mesma terás a alma trespassada por uma espada.”

R. Santíssima Virgem Mãe e São José, intercedei pelos
moribundos para que sejam apresentados a Deus em
estado de graça.

Q

5. Encontro do Menino Jesus no Templo
UANDO Maria e José voltavam para casa depois da festa
da Páscoa, o Menino Jesus ficou em Jerusalém. Depois
de O procurarem por três dias, encontraram-No no
templo. Maria ponderava todas estas coisas no seu
coração.

R. Santíssima Virgem Mãe e São José, enchei as almas dos
moribundos com a mesma alegria que sentistes nos
vossos corações ao encontrar Jesus no templo.
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Os Mistérios Luminosos

J

1. Batismo de Jesus

OÃO vendo Jesus proclamou: “Eis o Cordeiro de
Deus que tira os pecados do mundo!” “Este é
aquele que batiza com o Espírito Santo.”

R. Querido Jesus, que viestes para nos libertar do
pecado e para nos salvar. Nas águas puras da
Vossa misericórdia, lavai os pecados de todos os
moribundos.

P

2. Bodas de Caná

OR intercessão da Santíssima Virgem Maria, Jesus
realizou o seu primeiro milagre nas bodas de Caná.
“Fazei o que ele vos disser.”

R. Querido Jesus, atendei a Vossa Mãe Santíssima
quando Ela interceder por aqueles que no mundo
inteiro hoje vão morrer.
22

J

3. Anúncio do Reino de Deus

ESUS começou a pregar, dizendo: “Convertei-vos,
porque está próximo o Reino de Deus.” “Bemaventurados os pobres de espírito, porque deles é
o Reino dos Céus. Bem-aventurados os aflitos,
porque serão consolados.”

R. Querido Jesus, com infinita misericórdia perdoai os
pobres pecadores que morrerão neste dia e guiaios para o reino do vosso Pai Celeste.

J

4. Transfiguração

ESUS tomou a Pedro, Tiago e João, e levou-os a
sós para o alto da montanha. E diante deles
transfigurou-Se. O Seu rosto brilhou como o sol
e as Suas vestes tornaram-se brancas como a
luz.

R. Querido Jesus, que o resplendor da vossa Santa
Face brilhe nos rostos daqueles que estão na hora
da morte.

J

5. Instituição da Eucaristia

ESUS partiu o pão, e disse: “Tomai, comei; isto é o
Meu Corpo.” Em seguida, tomou o cálice, e disse:
“Bebei todos dele; porque isto é o Meu Sangue.”
“Quem come a Minha carne e bebe o Meu sangue
tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último
dia.”

R. Querido Jesus, concedei a todos os que neste dia
vão morrer, as graças contidas no Santíssimo
Sacramento.
Depois de cada década: “São José, rogai pelos moribundos.”
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Os Mistérios Dolorosos

1. Agonia de Jesus no Horto

J

ESUS foi com eles até ao Monte das Oliveiras. Caindo
por terra rezou: “Meu Pai, se é possível, passe de mim
este cálice: no entanto, faça-se a vossa vontade, não a
minha.”

R. Querido Jesus, dai a todos os moribudos um verdadeiro
arrependimento de todos os seus pecados.

“F

2. Flagelação de Jesus

OI trespassado por causa dos nossos pecados, e
espezinhado por causa das nossas culpas. A punição,
salutar para nós, foi infligida a ele, e pelas suas chagas
fomos curados.”

R. Querido Jesus, em desconto dos pecados da carne
oferecei ao Pai Celeste o sofrimento da vossa flagelação
pelas almas dos moribundos.
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3. Coroação de Espinhos

D

ESPIRAM-NO e cobriram-No com um manto
escarlate.
Depois de teceram uma corôa de
espinhos puseram-lha na cabeça, na mão direita
uma vara e dobrando o joelho diante dele,
escarneciam-no.

R. Querido Jesus, pela dor que sofrestes na coroação
de espinhos, acalmai o medo e a ansiedade na
mente dos que estão a morrer.
4.

J

Jesus Carregando com a Cruz

ESUS foi levado, carregando a pesada cruz sobre os
ombros feridos. Fraco e exausto, caiu três vezes.
Ao longo do caminho, Jesus encontrou-se com a
Sua mãe, causando grande angústia nos corações
da Mãe e Filho.

R. Querido Jesus, pelo Vosso sofrimento a caminho
do Calvário, dai a todos os moribundos a graça de
perseverança final, até à hora da morte.
5.

A

Crucifixão e Morte de Jesus

OS pés da Cruz de Jesus estava a Sua Mãe.
Grande escuridão cobriu toda a terra, até às três
da tarde. Clamando em alta voz, Jesus disse:
“Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito.” Dito
isto, expirou.

R. Querido Jesus, nas vossas mãos entregamos as
almas de todos os moribundos.

Depois de cada década: “São José, rogai pelos moribundos.”
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Os Mistérios Gloriosos

1. Ressurreição de Jesus

O

ANJO disse às mulheres: “Não temais! Pois sei que
buscais Jesus, o Crucificado. Não está aqui, porque
ressuscitou como tinha dito.”

R. Querido Jesus, pela glória da Vossa Ressurreição
concedei a todos os que hoje vão morrer a graça da
vida eterna.
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2. Ascensão de Jesus ao Céu

E

NQUANTO os apóstolos estavam olhando, Jesus
elevou-se para o alto e uma nuvem escondeu-O dos
seus olhos. “Vou preparar um lugar para vós; eu
voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu
estou, estejais vós também.”

R. Querido Jesus, através dos dons da fé e da
esperança, levai para o céu todas as almas que vão
partir hoje deste mundo.
3. Vinda do Espírito Santo

S

UBITAMENTE do céu veio um ruído como de vento
muito forte que encheu a casa onde eles estavam.
E o Espírito Santo desceu sobre eles na forma de
línguas de fogo.

R. Querido Jesus, enviai o Espírito Santo Consolador
sobre todos os moribundos, guiando-os na verdade
do vosso amor e misericórdia.
4. Assunção de Maria

O

IMACULADA Virgem, cheia de graça e protegida
contra o pecado original, elevada ao céu em corpo
e alma.

R. Querido Jesus, pela intercessão da Santíssima
Virgem Maria, tende compaixão de todos os que
estão a morrer e levai-os para as alegrias eternas do
céu.
5. Coroação de Maria no Céu

G

RANDE e maravilhoso sinal apareceu no céu: uma
mulher com o sol a servir-lhe de manto, com a lua
debaixo dos pés, e uma coroa de doze estrelas a
cingir-lhe a cabeça.

R. Ó Mãe, Rainha do Céu e da Terra, intercedei pelos
pobres moribundos que vão hoje chegar à presença
de Deus. Alcançai-lhes o perdão e a misericórdia
pelos méritos do vosso Filho Jesus Cristo.
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Ladaínha dos Agonizantes

S

ENHOR, tende piedade de nós,
...Jesus Cristo, tende piedade de nós,
Senhor, tende piedade de nós.
Santa Maria,
... rogai por eles.
Santos Anjos e Arcanjos,
"
Santo Abel,
"
Coro dos Justos,
"
Santo Abraão,
"
São João Batista,
"
São José,
"
Santos Patriarcas e Profetas,
"
São Pedro,
"
São Paulo,
"
Santo André,
"
São João,
"
Santos Apóstolos e Evangelistas,
"
Santos Discípulos do Senhor,
"
Santos Inocentes,
"
Santo Estêvão,
"
São Lourenço,
"
Santos Mártires,
"
São Silvestre,
"
São Gregório,
"
Santo Agostinho,
"
Santos Bispos e Confessores,
"
São Bento,
"
São Francisco e Santa Clara,
"
São Camilo,
"
Santos Religiosos e Eremitas,
"
Santa Maria Madalena,
"
Santa Luzia,
"
Santo António de Lisboa,
"
Santa Teresinha do Menino Jesus,
"
Santa Faustina,
"
São Padre Pio,
"
Santas Virgens e Viúvas,
"
Todos os Santos e Santas de Deus,
... rogai por eles.
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Tende misericórdia deles,
...perdoai-lhes, Senhor.
Tende misericórdia deles,
...salvai-os, Senhor.
Da vossa ira,
... livrai-os, Senhor.
Do perigo de morte,
"
De má morte,
"
Das penas do inferno,
"
De todo o mal,
"
Do poder do demónio,
"
Pelo vosso nascimento,
"
Pela vossa cruz e paixão,
"
Pela vossa morte e sepultura,
"
Pela vossa gloriosa ressurreição,
"
Pela vossa admirável ascensão,
"
Pela graça do Espírito Santo, o Consolador,
"
No Dia do Juízo,
"

C

ORDEIRO de Deus, que tirais o pecado do mundo,
...tende piedade deles.

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
...tende piedade deles.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
...dai-lhes a paz.

V.

D

R.

Por Cristo, Nosso Senhor.

EUS eterno e omnipotente, que mantendes as
almas, que corrigis com amor, nós Vos pedimos,
Senhor, que derrameis o vosso amor misericordioso nas
almas dos moribundos para que na no momento da alma
abandonar o corpo, ela seja pelos anjos apresentada
diante de Vós limpa de todo pecado.
Amen.
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São José, Padroeiro dos Moribundos

30

Ó

SÃO José,
Santo Silencioso,

não há recordação alguma de
palavra que disseste,
mas no teu amor fiel e devoto,
em obediência à vontade de Deus,
falaste mais do que niguém.
Tu cumpriste a singular missão
de seres o Pai Adotivo
de Jesus Cristo, Filho de Deus,
e casto esposo
da Virgem Maria,
sua Mãe Imaculada.
Nós te imploramos
compaixão pelos moribundos,
para aqueles que na sua doença e agonia,
perderam a capacidade de rezar.
Fala por eles diante do trono de Deus;
implora por eles perdão e misericórdia,
e a graça da vida eterna.

S

ÃO José,
Padroeiro dos Moribundos,
nós te confiamos
todos os que vão morrer neste dia,
e a partir de agora até ao fim dos tempos.
Amen.

31

Oração da Santíssima Trindade
pelos Moribunbos

V.

R.

P

AI Eterno, pelo amor que tendes a São José,
entre todos por Vós escolhido para Vos
representar na terra...
tende compaixão de nós e dos pobres agonizantes.
Glória ao Pai . . . (devagar)

V.
R.

Filho eterno de Deus, pelo amor que tendes a São
José, Vosso guarda fiel na terra...
tende compaixão de nós e dos pobres agonizantes.
Glória ao Pai . . .

V.

R.

Divino Espírito Santo, pelo amor que tendes a São
José, que tão solícito protegeu a Santíssima Virgem
Maria, Vossa Esposa muito amada...
tende compaixão de nós e dos pobres agonizantes.

Glória ao Pai . . .
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Oração pelos Agonizantes

Ó

V.

MEU Deus, nós Vos oferecemos todas as
Missas celebradas neste dia no mundo
inteiro, pelos pobres pecadores que se encontram em
agonia e vão morrer neste mesmo dia.

R.

Que o Preciosíssimo Sangue de Jesus obtenha para
todos eles a misericórdia e a salvação eterna.

V.

Ó clementíssimo Jesus, que Vos abrasais de amor
pelas almas, pela agonia do Vosso Santíssimo Coração
e pelas dores da vossa Imaculada Mãe, nós Vos
pedimos que purifiqueis com o Vosso Preciosíssimo
Sangue os pecadores de todo o mundo, que agora
estão em agonia e hoje hão-de morrer.

R.

Coração agonizante de Jesus, tende compaixão das
almas dos moribundos. Amen.

Oração pelas Santas Almas

S

V.

ENHOR, nós vos pedimos misericórdia para as
santas almas do Purgatório, especialmente
para os nossos entes queridos, sacerdotes,
religiosos e religiosas, soldados mortos em batalha,
nascituros mortos no ventre de suas mães, e aqueles
que não têm ninguém que reze por eles.

R.

Dai-lhes Senhor o eterno
resplendor da luz perpétua.
paz. Amen.

descanso entre o
Que descansem em

♥ No silêncio do vosso coração ♥
rezai pelos fiéis defuntos
33

Oração do Anjo da Paz
(Por favor, ajoelhe-se em reparação pelos pecados dos moribundos)

M

EU Deus,

eu creio,
adoro,
espero,
e amo-Vos!
Peço-Vos perdão para os
que não crêem,
não adoram,
não esperam,
e não Vos amam!
(3 vezes)

Ó

SANTÍSSIMA Trindade,
Pai, Filho, e Espírito Santo,
adoro-Vos profundamente.
Ofereço-Vos o preciosíssimo
Corpo, Sangue, Alma e Divindade
de Jesus Cristo,
presente em todos os sacrários da terra,
em reparação dos ultrajes,
sacrilégios e indiferenças
com que Ele mesmo é ofendido.
E pelos méritos infinitos
do seu Santíssimo Coração
e do Coração Imaculado de Maria,
peço-vos a conversão dos pobres pecadores.
Amen.
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Oração Final

P

V.

AI Celeste, ao concluirmos esta hora santa,
nós Vos damos graças e louvores.
Pedimos que as nossas orações cubram todos os
que estão prestes a morrer no mundo inteiro
protegendo-os contra todo o mal.

R.

Que a suas almas entrem no gozo eterno do céu
para viver Convosco eternamente. Amen.

♥ Rezemos agora pelas ♥
nossas intenções particulares

e louvores se dêem em todo momento
GRAÇAS
ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento!
(3 vezes)



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

†

†
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†

Oração Suplementar
Oração a Madre Teresa

B

EATA Teresa de Calcutá, no teu desejo,
fervoroso de amar Jesus como Ele nunca
antes foi amado e que tantos pobrezinhos ajudaste
a morrer com dignidade e amor; ajuda-nos a
divulgar a devoção:–Hora Santa pelos Moribundos,
para que também nós possamos ajudar muitas
almas a morrer na graça de Deus. Reza para que
muitas pessoas abram o seu coração a esta
devoção, para que se espalhe pelo mundo inteiro
para maior glória de Deus e a salvação das almas.
Amen.
Beata Teresa de Calcutá, roga por nós.

Oração para o Apostolado

S

AGRADO Coração de Jesus, Imaculado
Coração de Maria, e Santo Coração de José,
ajudai o Apostolado pelos Moribundos a crescer e a
ser fecundo na salvação de todas as almas. Jesus,
Maria e José, em vós depositamos toda a nossa
confiança! Amen.
Venerável Mary Potter, rogai por nós.
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Imaculado Coração de Maria

Ó Maria, concebida sem pecado,
rogai por nós que recorremos a vós.
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Uma bênção especial de

Beato Papa João Paulo o Grande

“Por ocasião do Grande Jubileu do Ano 2000, a todos os
fiéis, que durante a adoração do nosso Misericordioso
Salvador no Santíssimo Sacramento do Altar rezarem o
Terço da Divina Misericórdia pelos doentes, e por aqueles
que em todo o mundo vão morrer naquela hora, eu
concedo, como um sinal de abundância das graças divinas,
minha sincera Bênção Apostólica.”
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Oração pela Vida

Ó

MARIA,
aurora do mundo novo,
Mãe dos viventes,
confiamo-Vos a causa da vida:
Olhai, Mãe,
para o número sem fim de crianças a quem é
impedido nascer,
dos pobres para quem se torna difícil viver,
de homens e mulheres
vítimas de violência humana
de idosos e doentes assassinados
pela indiferença ou por uma presumida compaixão.
Fazei com que todos aqueles que crêem
no vosso Filho
saibam anunciar com desassombro e amor
aos homens do nosso tempo
o Evangelho da vida.
Alcançai-lhes a graça de O acolher
como um dom sempre novo,
a alegria de O celebrar com gratidão
em toda a sua existência,
e a coragem para O testemunhar
com laboriosa tenacidade,
para construírem,
juntamente com todos os homens e mulheres
de boa vontade,
a civilização da verdade e do amor,
para louvor e glória de Deus Criador
e amante da vida. Amen.
Beato Papa João Paulo II, rogai por nós.
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Apostolate for the Dying
(Apostolado pelos Moribundos)
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