Orações para crianças

Os pais e avós ensinaram a S. Josemaria, desde muito
pequeno, orações para rezar ao longo do dia.

S. Josemaria não as esqueceu e
continuou a rezá-las até ao fim da
vida.

Aprendeu dessas orações a
dirigir-se a Jesus, a Nossa
Senhora e ao seu anjo da guarda
com simplicidade e pondo todo o
seu coração

De manhã,
o primeiro pensamento do dia
Ó Senhora minha, ó minha
Mãe, eu me ofereço todo(a) a
vós, e em prova da minha
devoção para convosco, Vos
consagro neste dia e para
sempre, os meus olhos, os
meus ouvidos, a minha boca, o
meu coração e inteiramente
todo o meu ser. E porque
assim sou vosso(a), ó incomparável Mãe, guardai-me e
defendei-me como propriedade vossa.

À noite, antes de deitar
Sou teu, para ti nasci,
que queres, Jesus, de mim?

Ao Anjo da Guarda
Anjo da Guarda,
minha companhia,
guardai a minha alma
de noite e de dia.
ou:
Santo Anjo do Senhor, meu
zeloso guardador, pois a ti me
confiou a piedade divina, hoje
e sempre me governa, rege,
guarda e ilumina. Ámen.

Para receber a Primeira Comunhão –
Comunhão espiritual
Eu quisera, Senhor, receber-vos,
com aquela pureza, humildade e devoção
com que vos recebeu vossa Santíssima Mãe,
com o espírito e o fervor dos santos.

Antes da Confissão
Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro,
Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois,
sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as
coisas, e porque vos
amo e vos estimo,
pesa-me, Senhor, de
vos ter ofendido; e
proponho
firmemente,
ajudado com os
auxílios de vossa
divina graça,
emendar-me e
nunca mais tornar a
vos ofender; espero
alcançar de vossa
infinita misericórdia
o perdão de minhas
culpas. Ámen.

Orações a Nossa Senhora
Bendita a Vossa Pureza!
Eternamente bendita!
Que até Deus Se delicia
Com tão graciosa beleza!
A Vós, celeste Princesa
Sagrada Virgem Maria
Vos ofereço neste dia
Alma, vida e coração!
Olhai-me com compaixão!
Não me deixeis, ó Maria!
Lembrai-Vos, ó piíssima Virgem
Maria, que nunca se ouviu
dizer que algum daqueles que
têm recorrido à vossa
protecção, implorado a vossa
assistência, e reclamado o vosso
socorro, fosse por Vós
desamparado. Animado eu, pois, de igual confiança, a Vós,
Virgem entre todas singular, como a Mãe recorro, de Vós
me valho e, gemendo sob o peso dos meus pecados, me
prostro aos Vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas,
ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-Vos de as
ouvir propícia e de me alcançar o que Vos rogo. Ámen.

Bênção da Mesa
Bênção (antes da refeição)
Abençoai-nos, Senhor, e a estes alimentos que recebemos
das Vossa mãos. Por Cristo Nosso Senhor. Ámen.
Que o Rei da eterna glória nos faça participantes da mesa
celestial. Ámen.

Ação de graças (depois da refeição)
Damo-Vos graças, Deus omnipotente, por todos os Vossos
benefícios. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos
séculos. Ámen.
Que o Senhor nos dê a sua paz e a vida eterna. Ámen.

