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ORAÇÕES EM HONRA AO APÓSTOLO SÃO PAULO 

 

 

Ó São Paulo, Patrono de nossa Fraternidade, discípulo e missionário de Jesus Cristo. Ensina-nos a acolher a 

Palavra de Deus e abre nossos olhos á verdade do Evangelho. Conduze-nos ao encontro com Jesus. Contagia-

nos com a fé que te animou e infunde em nós, coragem e ardor missionário, para testemunharmos a todos que 

também nós somos chamados a sermos os novos apóstolos dos tempos de hoje. Intercede por nós e pela Igreja, 

ó Santo Apóstolo de Jesus Cristo! Amém.  

Recomendações 

“Vivei em paz uns com os outros... sede pacientes para com todos. Vede que ninguém retribua o mal, 

com o mal; procurai sempre o bem uns dos outros e de todos. Ficai sempre alegre, orai sem cessar. 

Por tudo daí graças pois essa é a vontade de Deus a vosso respeito, em Cristo Jesus. Não extingais o 

Espírito. Não desprezeis as profecias. Discerni tudo e ficai com o que é bom. Guardai-vos de toda a 

espécie de mal” (1Ts 5,13-22). 

Oração 

Que Deus faça Cristo habitar no coração de vocês pela fé. Enraizados e alicerçados no amor, vocês se 

tornarão capazes de compreender, com todos os cristãos, qual é a largura e o comprimento; a altura e 

a profundidade, de conhecer o amor de Cristo, que supera qualquer conhecimento, para que vocês 

fiquem repletos de toda plenitude de Deus. Deus, por meio do seu poder que age em nós, pode 

realizar muito mais do que pedimos ou imaginamos. A Ele seja dada a glória na Igreja e em Jesus 

Cristo por todas as gerações, para sempre. Amém! 

 

Ladainha em Honra ao Apóstolo São Paulo 

 

Senhor tende piedade de nós! 

Cristo tende piedade de nós! 

Senhor tende piedade de nós! 

Jesus Cristo, ouvi-nos 

Jesus Cristo, atendei-nos. 

Pai Celeste, que sois Deus, 

tende piedade de nós 

Filho Redentor do Mundo, 

que sois Deus,  

tende piedade de nós 

Espírito Santo, que sois Deus, 

tende piedade de nós 

Santíssima Trindade, que sois um só 

Deus, tende piedade de nós. 

Santa Maria, rogai por nós 

Santa Mãe de Deus,  

Mãe da Igreja,  

São Pedro, 

São Paulo, 

Modelo de conversão (At 9, 3-6), 

Apóstolo de Jesus Cristo (Ef 1,1), 

Escolhido do Espírito Santo (At 13,2), 

Doutor das Gentes (Gl 1,16), 

Coluna da Igreja (Gal 2,7-8), 

Vaso de eleição (At 9,15), 

Pregador da Verdade (Cl 1,25), 

Fascinado por Jesus (Fl 3,7-12), 

Solícito por toda a Igreja (2Cor 11,29), 

Zeloso pelas almas de todos (2Cor 11,29), 

Que se fez tudo por todos (1Cor 9,22), 

Modelo de humildade (1Cor 15,9-10), 

Modelo de mortificação (Cl 1,24) 



 

 

Arrebatado ao terceiro céu (2Cor 12,2), 

Combatedor do bom combate (2Tim 4,7), 

Para quem viver era Cristo (Fl 1,21), 

Para quem o morrer era lucro (Fl 1,21), 

Que perdeu tudo por causa de Cristo (Fl 3,8), 

Que só se gloriava na Cruz (Gl 6,14), 

Que foi crucificado para o mundo (Gl 6,14),  

Que desejava morrer para estar com 

Cristo ((Fl 1,23) 

Cidadão do Céu (Fl 3,20) 

Fiel até a morte (2Tim 4,7) 

Prisioneiro do Senhor (Ef 4,1), 

Pronto para o sacrifício (2Tim 4, 6) 

Mártir de Jesus Cristo (Fl l,29) 

Coroado com a coroa da Justiça (2Tim 4,7) 

De todo o mal (1Ts5,22), livrai-nos, Senhor 

Do espírito do temor (2Tim 1,7), 

Do espírito de preocupação (Fl 4,6), 

Do espírito de divisão (1Cor 1,10), 

Do espírito de partido (Fl 2,3), 

Do espírito de vanglória (Fl 2,3), 

De nos julgarmos capazes de alguma coisa 

(2Cor3,5), 

De fazermos distinção de pessoas (Rm 10,12), 

De querer retribuir o mal com mal (1Ts 5,15), 

De julgarmos uns aos outros (Rm14,13), 

Da cobiça e da inveja (Rm 1,29), 

Dos caluniadores e inventores de maldade (Rm 

1,30), 

Dos soberbos e difamadores (Rm1,30), 

Dos insolentes e inimigos de Deus (Rm 1,30), 

De toda a impureza (Gl 5,19), 

Das brigas e ciúmes (Gl 5,19), 

Das discórdias e partidos (Gl 5,19), 

De impedir a ação do Espírito Santo (1Ts 5,19), 

De entristecer o Espírito Santo (Ef 4,30), 

De nos envergonharmos do Evangelho (Rm 1,16), 

Do cansaço de fazer o bem (2Ts 3,13), 

Amor e alegria (Gal 5,22), dai-nos, Senhor 

Paz e paciência (Gal 5,22), 

Afabilidade e bondade (Gal 5,22), 

Fidelidade para convosco (Gal 5,22), 

Brandura e temperança (Gal 5,23), 

Constâncias nas tribulações e angústias (2Cor 

6,4), 

Caridade sem fingimento (2Cor 6,6), 

A Palavra da Verdade (2Cor 6,7), 

Alegria em meio à tristeza (2Cor 6,10), 

Misericórdia e bondade (Cl 3,12), 

Humildade (Cl 3,12), 

Doçura e paciência (Cl 3,12), 

Suportar-nos uns aos outros (Cl 3,13), 

Perdoar-nos uns aos outros (Cl 3,12), 

Ainda que pecadores (Rm 5,8-10),  

Ouvi-nos Senhor 

Que vos digneis nos converter como a São Paulo, 

Que nos concedeis ser conquistados por Jesus, 

como São Paulo, 

Que nos concedeis o mesmo zelo e ardor de São 

Paulo, 

Que nos concedeis vivermos segundo o Espírito 

como São Paulo, 

Que nos concedeis herdar o Reino do Céu, como 

São Paulo, 

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, 

perdoai-nos, Senhor. 

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, 

ouvi-nos, Senhor. 

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, 

tende piedade de nós. 

 

D – Oremos: O vosso Espírito, ó 

Deus nos conceda ser invadidos 

pela mesma luz da Fé, que iluminou 

o Apóstolo São Paulo para anunciar 

aos povos o vosso amor e a vossa 

glória. Por Cristo, Nosso Senhor. 

T – Amém 

 

D – “Tudo, pois, quantos fizerdes, 

por palavra ou obra, fazei-o em nome 

do Senhor Jesus, dando graças por 

Ele a Deus Pai” (Cl 3,17). 

T – Estamos certos de que Aquele que começou 

em nós esta boa obra haverá de levá-la à plenitude 

(cf.Fl 1,6). “Eu sei em quem pus minha 

confiança” (2 Tim 1,12). 

 

D – “Irmãos, vivei com alegria. Tendei à 

perfeição. Animai-vos. Tende um só coração. 

Vivei em paz, e o Deus de amor e paz estará 

convosco. Saudai-vos uns aos outros no ósculo 

santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do 

Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a 

comunhão do Espírito Santo estejam com todos 

vós” (2Cor 13,11-13) 

T - Amém 

 

 

 


