ORAÇÕES TRADICIONAIS DA SSVP
No Começo das Sessões
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos Vossos fiéis, e acendei neles o fogo do Vosso amor.
V – Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado. R – E renovareis a face da Terra.
Oremos
Deus, que iluminastes os corações dos Vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, concedei-nos que,
pelo mesmo Espírito, saibamos o que é reto e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo
Nosso Senhor, Amém.
Pai Nosso... Ave Maria...
V – Sacratíssimo Coração de Jesus. R – Compadecei-vos de nós.
V – Rainha concebida sem pecado. R – Rogai por nós.
V – São Vicente de Paulo R – Rogai por nós.
No final das Sessões
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
V – Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Padroeira do Brasil. R – Rogai por nós.
V – São José R – Rogai por nós.
V – São Vicente de Paulo. R – Rogai por nós.
Oremos
Clementíssimo Jesus, que suscitastes na Vossa Igreja, na pessoa do bem-aventurado Vicente, um
apóstolo da Vossa ardentíssima caridade, infundi em Vossos servos o mesmo ardor de caridade, para
que, por Vosso amor, dêem com a melhor vontade aos Pobres o que possuem, e mais ainda, se dêem a sim
mesmos. Vós que com Deus Pai viveis e reinais na unidade do Espírito Santo por todos os séculos do
séculos. Amém.
Pelos Benfeitores
Dignai-vos, piedosíssimo Jesus, conceder a Vossa graça aos benfeitores dos pobres. Vós que
prometestes, aos que praticassem em Vosso nome obras de misericórdia, cem por um e o reino do céu.
Amém. A Vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus; não desprezeis as súplicas que, em nossas
necessidades, Vos dirigimos; mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. E
pela misericórdia de Deus, as almas dos fiéis defuntos descansem em paz. Amém.
ORAÇÃO PELA CANONIZAÇÃO DO BEATO FREDERICO OZANAM
Na esperança da obtenção de um milagre Senhor
Fizeste do beato Frederico Ozanam uma testemunha do Evangelho, maravilhoso pelo mistério da
Igreja. Inspiraste seu combate contra a miséria e a injustiça, e o dotaste de uma generosidade incansável,
ao serviço de todos aqueles que sofrem.
Em família, ele se revelou filho, irmão, esposo e pai excepcional.
No mundo, sua ardente paixão pela verdade iluminou seu pensamento, seu ensinamento e seus
escritos. À nossa Sociedade, que concebeu como uma rede universal de caridade, ele soprou o espírito
de amor, de audácia e da humildade, herdados de São Vicente de Paulo.
Em todos os aspectos de sua breve existência, emerge sua visão profética da sociedade, tanto
quanto a influência de suas virtudes.
Por essa multiplicidade de dons, nós te agradecemos Senhor, e solicitamos - se é de tua vontade - a
graça de um milagre, pela intercessão do beato Frederico Ozanam.
Possa a Igreja proclamar sua santidade, se esta for providencial para o momento atual. Nós te
pedimos por Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.

