
Permite-me, Pai, pedir-te,
e se for de Vossa Vontade,

atendei-me. Amém.

Antes das orações: (AVVD-3 de novembro de 1987)

Pai Nosso - Jesus Cristo (Mateus, 6:9-13)

Pai nosso que estás 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 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.

Ave-Maria (repetir 3 vezes)

Ave Maria,
cheia de graça,

o Senhor é convosco,
bendita sois Vós entre as mulheres,
bendito é o fruto em Vosso ventre,

Jesus.
Santa Maria Mãe de Deus,
rogai por nós os pecadores,

agora e na hora da nossa morte.
Amém.

Arrependimento e libertação (AVVD-13 de novembro de 2006)

Senhor,
Vós me suportastes todos estes anos, 

com meus pecados, 
e mesmo assim Vos compadecestes de mim. 

Desencaminhei-me em todos os sentidos, 
mas agora não mais pecarei. 

Tenho-Vos ofendido e sido injusto. 
Não mais serei assim. 
Renuncio ao pecado, 
renuncio ao Demônio,

renuncio à iniquidade que mancha minha alma.
libertai minha alma de tudo que é contrário 
a Vossa Santidade. Suplico-Vos, Senhor, 

que me liberteis de todo mal. 
Vinde, Jesus, agora, vinde habitar em meu coração. 

Perdoai-me, Senhor, 
e permiti-me descansar em Vós. 

por que sois meu Escudo, meu Redentor e minha Luz, 
e em Vós confio. 

A partir de hoje, eu Vos bendirei, Senhor, 
a todo momento. 

Repudio o mal e todos os outros deuses e ídolos, 
porque sois excelso sobre todo o mundo, 

transcendendo em muito a todos os demais deuses. 
Com Vosso braço poderoso, 

livrai-me da doença, livrai-me de me tornar um 
prisioneiro, 

livrai-me das perturbações 
e subjugai meu inimigo, o Demônio. 

Vinde depressa em meu socorro, 
ó Salvador! Amém. 

Para concluir: (AVVD-5-29 de agosto de 1990)

Jesus,
ensinai-me a amar-Vos ternamente,

concedei esta graça àqueles
que não Vos amam

e que não conhecem o Fogo Consumidor
de Vosso Sagrado Coração;

Amém;

A VERDADEIRA VIDA EM DEUS

SÚPLICAS DIÁRIAS

(Jesus prometeu à Santa Gertrudes que salvaria (1000) mil almas do 
purgatório cada vez que cada pessoa rezar com fervor esta Oração)

Eterno Pai, 
Ofereço-Vos o Preciosíssimo Sangue 

de Vosso Divino Filho Jesus, em união com todas as 
Missas que hoje são celebradas 

em todo o mundo; 
por todas as Santas Almas do purgatório, 

pelos pecadores de todos os lugares, 
pelos pecadores de toda a Igreja, 

pelos de minha casa e de meus vizinhos. Amém.

Oração de Santa Gertrudes - pelas almas do 
Purgatório

Louvando a Deus: (AVVD-19 de janeiro de 1990)

Glória a Deus, o Altíssimo,
bendito seja Seu Nome;

Meu Jesus,
Vós que me favorecestes,

eu Vos bendigo;

Oração pelos agonizantes:

“Ó misericordiosíssimo Jesus,
que ardeis de tão grande amor pelas almas,

eu vos suplico, pela agonia do Vosso Sacratíssimo 
Coração

e pelas dores de Vossa Mãe Imaculada,
que purifiqueis em Vosso preciosíssimo sangue

todos os pecadores da terra que estão em agonia
e que hoje mesmo hão de morrer.

Coração agonizante de Jesus, 
tende piedade dos moribundos. Amém.”
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As três orações (AVVD-4 de maio de 1988)

1. NOVENA DE CONFIANÇA NO SAGRADO 
CORAÇÃO DE JESUS

Ó Senhor, Jesus Cristo, 
ao Vosso Sacratíssimo Coração

confio esta intenção: (fazer o pedido). 
Apenas olhai para mim 

e fazei o que Vosso Coração Vos inspirar... 
que o Vosso Sagrado Coração decida... 

conto com Ele... confio Nele... 
lanço-me em Sua Misericórdia... 

Senhor Jesus, não me desapontareis. 
Sagrado Coração de Jesus, confio em Vós. 

Sagrado Coração de Jesus, 

creio em Vosso amor por mim. 
Sagrado Coração de Jesus, 
venha a nós o Vosso Reino. 

Ó Sagrado Coração de Jesus, 
Já Vos pedi muitas graças, 

mas imploro-Vos ardentemente essa; 
tomai-a, colocai-a em Vosso Sagrado Coração e, 

quando o Eterno Pai a vir
coberta com o Vosso Precioso Sangue, 

não a recusará. 
Esta não mais será a minha oração, 

mas a Vossa, ó Jesus. 

Ó Sagrado Coração de Jesus, 
deposito minha confiança em Vós; 

que eu não seja confundido. Amém.

Animado, pois, com igual confiança, a
Virgem das Virgens, minha Mãe, 

A Vós recorro, de Vós me valho e, 
gemendo sob o peso de meus pecados, 

prostro-me aos Vossos pés. 

Não desprezeis minhas súplicas, 
ó Mãe do Verbo Encarnado, 

mas dignai-Vos ouvir-me, propícia, 
e alcançar-me o que Vos rogo. Amém.

3. ORAÇÃO-EXORCISMO A SÃO MIGUEL ARCANJO

São Miguel Arcanjo, 
defendei-nos no combate,:

sede nosso auxílio contra as maldades 
e ciladas do demônio. 

Instante e humildemente Vos pedimos 
que Deus sobre ele impere, 

e Vós, Príncipe da Milícia Celeste, 
pelo Poder Divino 

precipitai no inferno a Satanás 
e a todos os outros espíritos malignos 

que andam pelo mundo 
para perder as almas. Amém.

Pela Compaixão do Senhor (AVVD-13 de fevereiro de 2016)

Pela Salvação do Mundo (AVVD-8 de julho de 1990) – 
indicada como diária em (AVVD-27 de julho de 1990)

Pai todo Misericordioso,
que aqueles que ouvem e ouvem novamente

e contudo jamais compreendem,
escutem, desta vez, a Vossa Voz,

e compreendam que sois Vós,
o Santo dos Santos;

abri os olhos daqueles que veem e veem,
contudo jamais percebem,

para que, desta vez, vejam com seus olhos
Vossa Santa Face e Vossa Glória;

colocai Vosso Dedo em seu coração
para que seu coração se abra

e compreenda Vossa Fidelidade;
eu rezo e peço-vos todas essas coisas,

Pai Justo,
para que todas as nações se convertam

e sejam curadas
pelas Chagas de Vosso Filho
Bem-Amado, Jesus Cristo;

Amém;

2. LEMBRAI-VOS, ORAÇÃO DE SÃO BERNARDO

Lembrai-Vos, 
ó piíssima Virgem Maria, 
que nunca se ouvir dizer 

que algum daqueles 
que têm recorrido à Vossa proteção, 

implorado Vosso auxílio 
e reclamado Vosso socorro 

fosse por Vós desamparado. 

“Javé, meu Deus, que minha oração chegue a Vós,
ouvi nosso grito por misericórdia e socorro,

perdoai os que não têm fé em Vós, Meu Deus,
e não confiam nem mesmo em Vosso poder para nos 

salvar;

não extingais as luzes de nossos dias,
para que a terra, com isso, não definhe num instante;

mas, em Vossa Compaixão Paternal,
tende piedade de nós e perdoai-nos;

não permitais que o maligno derrame nosso sangue 
como água;

perdoai nossa culpa, reprimi Vossa ira,
lembrando-Vos de nossa fraqueza;

detende Vossos anjos da calamidade,
dando-nos mais uma chance para nos mostrarmos 

dignos de Vossa Bondade;
ponho minha confiança em Vós; Amém"

“Ó Deus, fazei-a seguir-Vos,
Ó Senhor, salvai sua alma

e ressuscitai-a como ressuscitastes Lázaro;
embelezai Vossa filha,

tão amada aos Vossos Olhos,
e colocai-a em Vosso Divino Coração,

para que sua imagem reflita
Vossa Divindade;

ressuscitai-a para que ela caminhe ao Vosso lado,
exibi-a perto de Vós

e libertai-a de seu cativeiro,
desposai-a e fazei-a inteiramente Vossa;

Amém;”

Pela Conversão da Rússia (AVVD-8 de julho de 1990)
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