Oração da Noite para crianças que ainda não
sabem ler
A indicação que trazemos para você foi retirada do livro “Livro de
Orações – Editora Permanência”. Indicamos e confiamos totalmente
no conteúdo dessa editora, pois usamos no nosso dia a dia.
† Em nome do Pai, † do Filho e † do Espírito Santo.
R/ Amém.
Papai do céu, dai-nos um boa noite. Menino Jesus dai saúde à
mamãe, ao papai, aos meus irmãozinhos, aos meus avós e a todos
nós. Dai lugar no céu a ... (dizer o nome de algum parente mais
próximo que tenha falecido)
Com Deus me deito, com Deus me levanto,
Com a graça de Deus e o Espírito Santo.
Muito obrigado pelo dia de hoje.

Sagrado Coração de Jesus, eu tenho confiança em vós.
Sagrado Coração de Jesus, protegei o Brasil.
Imaculado Coração de Maria, sede nossa salvação.
Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai, Santo Anjo.

Veja quão bela devoção podemos imprimir no coração de nossos
pequenos. Claro que você pode adaptar de acordo com a sua
realidade e a idade de seu filho(a).

ATO DE CONTRIÇÃO PARA CRIANÇAS
PEQUENAS
Meu Deus, eu tenho muita pena de ter pecado, pois ofendi a Vós,
meu Sumo Bem, e mereci os castigos da Vossa justiça. Perdoai-me,
Senhor, não quero mais pecar.
Para facilitar sua vida, você pode clicar aqui e baixar essa oração em
PDF para imprimir.
Lembre-se de rezar junto com a criança, na medida do possível
ajoelhados.

Oração da Noite para Adultos e Crianças
Alfabetizadas
Agora, se a criança for maior, temos que trabalhar coisas maiores
também, por isso, a oração da Noite torna-se um pouco mais
completa. Vamos à indicação, retirada do mesmo livro:
† Pelo Sinal da Santa Cruz
† Livrai-nos Deus Nosso Senhor
† De todos os nossos inimigos
† Em nome do Pai, † do Filho e do † Espírito Santo.
R/ Amém.
Pai Nosso e três Ave-Marias.

Em seguida, vamos pensar alguns instantes nas faltas que
cometemos durante o dia:
•

se esquecemos de rezar de manhã;

•

se tivemos preguiça de levantar;

•

se desobedecemos a nossos pais e professores;

•

se deixamos de fazer bem nossos estudos;

•

e qualquer outra coisa errada feita neste dia.

Tenhamos um firme propósito de melhorar no dia seguinte e rezemos
o Confiteor e nosso Ato de Contrição.

CONFÍTEOR
Confesso a Deus Todo-poderoso, à bem-aventurada sempre Virgem
Maria, ao bem-aventurado Miguel Arcanjo, ao bem-aventurado João
Batista, aos santos Apóstolos Pedro e Paulo, e a todos os santos, que
pequei muitas vezes por pensamentos, palavras e ações, por minha
culpa, minha culpa, minha máxima culpa. Por isso, peço à bemaventurada sempre Virgem Maria, ao bem-aventurado Miguel
Arcanjo, ao bem-aventurado João Batista, aos santos Apóstolos Pedro
e Paulo, e a todos os santos, que oreis por mim a Deus, Nosso
Senhor. Amém.

ATO DE CONTRIÇÃO
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 estimo,
pesa-me, Senhor , de todo o meu coração, de Vos Ter ofendido:
pesa-me também de Ter perdido o céu e merecido o inferno; e

proponho firmemente, ajudado com o auxílio de Vossa divina graça,
emendar-me e nunca mais Vos tornar a ofender. Espero alcançar o
perdão de minhas culpas pela Vossa infinita misericórdia. Amém
Completar com: Salve Rainha, Oração de São Miguel Arcanjo e
Oração Final.

ORAÇÃO FINAL
Visitai, Senhor, esta nossa casa e afastai para longe dela todas as
ciladas do inimigo; nela habitem os Vossos santos anjos para nos
conservar em paz, e Vossa bênção sem nos proteja. Por Jesus Cristo
Nosso Senhor. R/ Amém.
Para baixar as orações para crianças já alfabetizadas, clique aqui.
Lembrando que tudo passar por um processo onde a criança vai
decorando aos poucos essas orações. Para ter bom resultado a
criança deve ser levada a repetir todos os dias lendo no papel, até
que consiga rezar sozinha.

Mais Orações, devoções e artigos da fé Católica,
acesse: https://www.catolicosdobrasil.com.br

