Orações pelo Conclave Papal
1 de Março de 2013
Vai ser realizado em Roma o Conclave para a eleição do próximo Papa. Rezamos para
que Nosso Senhor conceda à Santa Igreja Católica um digno sucessor de S. Pedro, que
finalmente cumpra os pedidos de Nossa Senhora de Fátima e divulgue o Terceiro Segredo na
sua totalidade e realize a Consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria.
Em preparação para este Conclave, pedimos aos fiéis para rezarem a novena de orações
que se segue. A novena consiste no Veni Creator Spiritus, na colecta da Missa Votiva para a
eleição de um Sumo Pontífice, uma oração a S. José e algumas jaculatórias, a saber:

Veni, Creator Spiritus
Veni, creator Spiritus,
mentes tuorum visita,
imple superna gratia,
quae tu creasti pectora.

Vinde, Espírito criador,
visitai as nossas almas,
enchei da graça celeste
os corações que criastes.

Qui diceris Paraclitus,
altissimi donum Dei,
fons vivus, ignis, caritas
et spiritalis unctio.

Vós, o chamado Paráclito,
dom de Deus Altíssimo,
Fonte de vida, fogo, caridade,
e unção espiritual.

Tu septiformis munere,
digitus paternae dexteræ
tu rite promissum Patris
sermone ditans guttura.

Vós, dádiva septiforme,
dedo da mão direita do Pai;
Vós, promessa do Pai,
ensinando a fala e a compreensão.

Accende lumen sensibus,
infunde amorem cordibus,
infirma nostri corporis,
virtute firmans perpeti.

Atiçai a luz das nossas mentes,
enchei de amor os nossos corações;
à fraqueza dos nossos corpos
dai a força perpétua da virtude.

Hostem repellas longius
pacemque dones protinus;
ductore sic te praevio
vitemus omne noxium.

Afastai ainda mais o inimigo,
e dai a paz em seu lugar;
conduzi-nos assim,
para evitarmos todo o mal.

Per te sciamus da Patrem
noscamus atque Filium,
te utriusque Spiritum
credamus omni tempore.

Possamos, por Vós, o Pai
conhecer, assim como o Filho,
e com Vós e Eles, a Trindade,
possamos crer para todo o sempre.

Deo Patri sit gloria,
et Filio qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito,
in saeculorum sæcula.
Amen.

Glória a Deus Pai,
e ao Filho, que dos mortos
ressuscitou, e ao Paráclito,
pelos séculos dos séculos.
Amen.
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Colecta para a eleição do Sumo Pontífice
(da Missa Votiva Pro Eligendo Summo Pontifice)

Senhor, suplicamo-Vos e pedimo-Vos com humildade que, pela Vossa misericórdia sem
limites, concedais à Santa Igreja Romana um Pontífice que, pelo seu zelo por nós, Vos seja
agradável, e que, pelo seu bom governo, possa ser sempre honrado pelo Vosso povo, pela glória
do Vosso nome. Por Jesus Cristo, Nosso Senhor e Vosso Filho, Que vive e reina Convosco por
todos os séculos dos séculos. Ámen.

ORAÇÃO A S. JOSÉ
(Ad te Beate Joseph – oração do Papa Leão XIII)

A vós, Bem-aventurado S. José, recorremos na nossa tribulação, e, tendo implorado o
socorro da vossa três vezes Santa Esposa, invocamos também, com confiança, o vosso auxílio.
Pela caridade com que fostes unido à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e por aquele afecto
paternal com que abraçastes o Menino Jesus, pedimo-vos e rezamos humildemente que olheis
com benevolência para a herança que Jesus Cristo resgatou com o Seu Sangue, e, pelo vosso
poder e força, nos ajudeis nas nossas necessidades.
Guardião vigilante da Sagrada Família, protegei o povo escolhido de Jesus Cristo; pai
amantíssimo, afastai de nós toda a mancha de erro e de corrupção; poderosíssimo defensor,
ajudai-nos misericordiosamente do Céu, no nosso conflito com as forças das trevas; e, assim
como no passado salvastes o Menino Jesus do perigo supremo da Sua vida, defendei agora a
Santa Igreja de Deus das armadilhas do inimigo e de toda a adversidade; conservai-nos a todos
sob a vossa protecção contínua, para que possamos ser apoiados pelo vosso exemplo e pela
vossa assistência, possamos levar uma vida santa, ter uma morte feliz e receber por fim a bênção
eterna no Céu. Ámen.
V. Dolorosíssimo e Imaculado Coração de Maria,
R. Rogai por nós que recorremos a vós!
Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós.
S. José, rogai por nós.
S. Pedro e S. Paulo, rogai por nós.
S. Pio V, rogai por nós.
S. Pio X, rogai por nós.
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