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“2020 – Resgatar a Identidade da RCC para que o mundo seja batizado no Espírito Santo” 

Movimento Eclesial da Renovação Carismática Católica do Paraná 

QUARESMA DE SÃO RAFAEL (06/07 a 14/08/2020) 

Intenções: 

1. Pela Santa Igreja, pelo Santo Padre, pelos Bispos, pelos Sacerdotes, Diáconos, Religiosos(as) e pelos Seminaristas; 

2. Pela cura das enfermidades físicas (pelo fim da COVID-19), mentais e espirituais; 

3. Pela situação política, econômica e moral em nosso País; 

4. Pelos profissionais na área de saúde; 

5. Pelas necessidades espirituais e financeiras dos servos e participantes dos grupos de oração. 

6. Coloque as suas intenções particulares. 

 

QUARESMA DE SÃO RAFAEL com a Consagração aos Dois Corações e a Ladainha do Preciosíssimo Sangue 
 

  

1. Ladainha de São Rafael 

Senhor, tende piedade de nós. 

Cristo, tende piedade de nós. 

Senhor, tende piedade de nós. 

Jesus Cristo, ouvi-nos.  

Jesus Cristo, atendei-nos. 

 

Deus Pai, Criador dos espíritos celestes. Tende piedade de nós. 

Deus Filho, Redentor do Mundo, a quem todos os anjos são submissos. Tende piedade de nós. 

Deus Espírito Santo, vida dos anjos. Tende piedade de nós 

Santíssima Trindade, que sois um só Deus, Glória dos Santos Anjos 

 

Santa Maria, rainha dos anjos, rogai por nós.  

São Rafael, anjo da saúde, rogai por nós. 

São Rafael, um dos sete espíritos que estão sempre diante do trono de Deus, rogai por nós. 

São Rafael, fiel condutor de Tobias, rogai por nós. 

São Rafael, que afastais para longe os espíritos malignos, rogai por nós. 

São Rafael, que levais nossas preces ao trono de Deus, rogai por nós. 

São Rafael, auxílio nas tribulações, rogai por nós. 

São Rafael, consolo nas necessidades, rogai por nós. 

São Rafael, defensor dos casamentos, rogai por nós. 

São Rafael, protetor das famílias, rogai por nós. 

São Rafael, condutor dos filhos e auxílio dos pais, rogai por nós. 

São Rafael, anjo de cura e libertação, rogai por nós. 

 

QUARESMA DE SÃO RAFAEL 
EM NOME DO PAI, DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO. 
AMÉM! 
ORAÇÃO INICIAL: São Rafael Arcanjo, sede o nosso guia na 
estrada da vida. Defendei-me contra toda espécie de ação do 
demônio. Pelo poder de Deus, subjuga todos os espíritos do 
mal. Liberta e afasta de mim e minha família toda tentação, 
infestação, opressão e ação dos anjos decaídos. Alcançai de 
Deus a cura de toda enfermidade do corpo e da alma, e 
apresente diante do trono de Deus as minhas orações. Amém. 
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Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos. 

Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, ouvi-nos. 

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. 
 

Jesus Cristo, ouvi-nos. 

Jesus Cristo, atendei-nos. 
 

Rogai por nós, glorioso São Rafael, Anjo de Cura, libertação e protetor das famílias, para que sejamos dignos das 

promessas de Cristo, para sempre. Amém. 
 

OREMOS: Ó Deus, que, em vossa inefável providência, fizestes São Rafael o condutor fiel de vossos filhos em suas 

viagens, humildemente vos imploramos que possamos ser conduzidos por ele no caminho da salvação e 

experimentemos seu auxílio nas doenças do corpo e da alma. Por Jesus Cristo, Nosso Senhor. Amém. 
 

2. Consagração a São Rafael 

São Rafael Arcanjo, que está diante do trono de DEUS oferecendo nossas orações, te venero como mensageiro e 

amigo especial de DEUS. Escolho-te como meu protetor, desejo amar-te e obedecer-te como fez o jovem Tobias. 

A Ti consagro meu corpo, minha alma, todo meu trabalho e toda a minha vida. Quero-te como meu guia e 

conselheiro em todos os perigos, dificuldades, decisões difíceis da minha vida. Lembra querido São Rafael, que as 

graças de DEUS te preserva como todos os Anjos bons no céu, enquanto os soberbos foram lançados no inferno. 

Te imploro, me ajude no combate contra o mundo, a carne e o diabo. Defendei-me de todos os perigos e de toda 

a ocasião de pecado. Guia-me sempre no caminho da paz, segurança e salvação. Oferece minhas orações a DEUS 

como ofereceste as de Tobias para que por tua intercessão obtenha as graças necessárias para a salvação de minha 

alma. Lembra-te e recomenda-me sempre diante do FILHO de DEUS. Ajuda-me a amar e servir fielmente a meu 

DEUS, a morrer em sua graça e, finalmente, a merecer unir-me a Ti na visão e louvor a DEUS no céu para sempre. 

Amém. 
 

3. Consagração aos corações de Jesus e de Maria 
 

 
 

Sacratíssimos Corações de Jesus e de Maria, a Vós me consagro, assim como toda minha família. Consagramos a 
Vós nosso próprio ser, toda nossa vida, tudo o que somos, tudo o que temos, e tudo o que amamos. A Vós damos 
nossos corações e nossas almas, a Vós dedicamos nosso lar e nosso país, conscientes de que através desta 
Consagração nós, agora, prometemo-Vos viver cristãmente praticando as virtudes de nossa religião, sem nos 
envergonharmos de testemunhar a fé. 
 

Ó Sacratíssimos Corações de Jesus e de Maria, por favor, aceitai esta humilde oferta de entrega de cada um de 
nós, através deste ato de Consagração. Nossa esperança é colocada em vós, com a certeza de que jamais seremos 
confundidos. 

 

Sacratíssimo Coração de Jesus, tende misericórdia de nós.  
Coração Imaculado de Maria, sede nossa salvação. 
Santos Anjos e Arcanjos, protegei-nos e guiai-nos. Amém. 
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4. Ladainha em honra do Preciosíssimo Sangue de Jesus 

Senhor, tende piedade de nós. 

Cristo, tende piedade de nós. 

Senhor, tende piedade de nós. 

Jesus Cristo, ouvi-nos. 

Jesus Cristo, atendei-nos. 
 

Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. 

Deus Filho, redentor do mundo, tende piedade de nós. 

Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. 

Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. 
 

Sangue de Cristo, Sangue do Filho Unigênito do Eterno Pai, salvai-nos. 

Sangue de Cristo, Sangue do Verbo de Deus encarnado, salvai-nos. 

Sangue de Cristo, Sangue do Novo e Eterno Testamento, salvai-nos. 

Sangue de Cristo, correndo pela terra na agonia, salvai-nos. 

Sangue de Cristo, manando abundante na flagelação, salvai-nos. 

Sangue de Cristo, gotejando na coroação de espinhos, salvai-nos. 

Sangue de Cristo, derramado na cruz, salvai-nos. 

Sangue de Cristo, preço da nossa salvação, salvai-nos. 

Sangue de Cristo, sem o qual não pode haver redenção, salvai-nos. 

Sangue de Cristo, que apagais a sede das almas e as purificais na Eucaristia, salvai-nos. 

Sangue de Cristo, torrente de misericórdia, salvai-nos. 

Sangue de Cristo, vencedor dos demônios, salvai-nos. 

Sangue de Cristo, fortaleza dos mártires, salvai-nos. 

Sangue de Cristo, virtude dos confessores, salvai-nos. 

Sangue de Cristo, que suscitais almas virgens, salvai-nos. 

Sangue de Cristo, força dos tentados, salvai-nos. 

Sangue de Cristo, alívio dos que trabalham, salvai-nos. 

Sangue de Cristo, consolação dos que choram, salvai-nos. 

Sangue de Cristo, esperança dos penitentes, salvai-nos. 

Sangue de Cristo, conforto dos moribundos, salvai-nos. 

Sangue de Cristo, paz e doçura dos corações, salvai-nos. 

Sangue de Cristo, penhor de eterna vida, salvai-nos. 

Sangue de Cristo, que libertais as almas do Purgatório, salvai-nos. 

Sangue de Cristo, digno de toda a honra e glória, salvai-nos. 
 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Senhor. 
 

V. Remistes-nos, Senhor com o Vosso Sangue. 

R. E fizestes de nós um reino para o nosso Deus. 
 

Oremos: 

Todo-Poderoso e Eterno Deus, que constituístes o Vosso Unigênito Filho, Redentor do mundo, e quisestes ser aplacado 

com o seu Sangue, concedei-nos a graça de venerar o preço da nossa salvação e de encontrar, na virtude que Ele contém, 

defesa contra os males da vida presente, de tal modo que eternamente gozemos dos seus frutos no Céu. Pelo mesmo 

Cristo, Senhor nosso. Assim seja. 
 

(O texto desta litania em honra ao Preciosíssimo Sangue de Jesus foi composto pela Sagrada Congregação dos Ritos — hoje, Congregação para o Culto Divino 

— e promulgada pelo Papa João XXIII no dia 24 de fevereiro de 1960. Aos fiéis que a recitarem devotamente concede-se indulgência parcial. Fonte: 

https://padrepauloricardo.org/blog/ladainha-em-honra-ao-preciosissimo-sangue-de-cristo)  

https://padrepauloricardo.org/blog/ladainha-em-honra-ao-preciosissimo-sangue-de-cristo

