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O SENHOR é a minha luz e a minha salvação; a quem temerei? O SENHOR é a força da minha vida; de quem 
me recearei? Uma coisa pedi ao SENHOR, e a buscarei: que possa morar na casa do SENHOR todos os dias da 
minha vida, para contemplar a formosura do SENHOR, e inquirir no seu templo. Ouve, SENHOR, a minha voz 
quando clamo; tem também piedade de mim, e responde-me. Quando tu disseste: Buscai o meu rosto; o meu 
coração disse a ti: O teu rosto, SENHOR, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo 
com ira; tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Ensina-me, 
SENHOR, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa das minhas fraquezas. Pereceria sem dúvida, 
se não cresse que veria a bondade do SENHOR na terra dos viventes. Espera no SENHOR, anima-te, e ele 
fortalecerá o teu coração; espera, pois, no SENHOR.  
 

Glória ao Pai (+), ao filho e ao Espírito Santo! Como era no Princípio é agora e será sempre, por todos os 
séculos. Amém!!! 
 

Ao lavar as mãos: Dai virtude Senhor, às minhas mãos,  lave-as de  toda a injustiça, a fim de que Te possa 
servir com retidão. 

 

Ao colocar a Alva:  Revesti-me Senhor com a túnica da pureza, e limpai, pela minha humildade, meu 
coração a fim de que mereça gozar das alegrias eternas. 

 

Ao colocar o cíngulo:  Cingi-me Senhor com o cíngulo da pureza e extingui em mim as paixões desordenadas 
para que eu viva em continência e piedade. 

 

Ao colocar a Estola:  Ajuda-me a ser verdadeiro pastor e sacerdote. Que eu possa servir teu povo sem querer 
ser servido, como ensinou Jesus Cristo, Teu filho. 

 

Ao colocar a Casula:  Senhor que disseste: “o meu jugo é suave e o meu fardo é leve”, dá-me graça para 
suportar todas as cargas sem me tornar queixoso ou amargo. Amém! 


