
Senhor Jesus, bendito seja o 
vosso nome por este ano 
que findamos.  Te louvo por 
tudo que experimentei em 
2020.  Sou grato pelas 
conquistas ,  lutas e até 
mesmo pelas derrotas .  
Muito obrigado Senhor.  
Cre io  fielmente  que  o 
Senhor esteve comigo em 
todos os momentos deste 
a n o  e  p o r  i s s o  m i n h a 
gratidão.
 Peço-vos perdão por 
todas as vezes que fraquejei 
e cedi ao pecado, pelas vezes 
que desobedeci Vossos 
mandamentos e deixei meu 
coração se afastar de ti 
Senhor.  Piedade de mim 
que sou pecador.  Peço 
vossa misericórdia também 



Pai Nosso que estais nos 
Céus, santificado seja o vosso 
Nome, venha a nós o vosso 
Reino, seja feita a vossa 
vontade assim na terra como 
no Céu. O pão nosso de cada 

 Concedei a mim e minha 
família a saúde do corpo e da 
alma, livrai-nos de todos os 
inimigos espirituais e carnais.

em favor de minha família.  
Pelas vezes que a divisão, 
idolatria, discórdia habitou 
em nossa casa. Piedade de 
nós Senhor.
 Venho também Senhor, 
implorar vossa benção sobre 
todo o ano de 2021.  Peço 
Senhor que este novo ano seja 
de saúde e paz, e que eu 
experimente diariamente a 
condução do Santo Espírito 
em minha vida.  

 E a ti Virgem Maria, eu 
consagro este meu novo ano 
ao vosso Imaculado coração. 
Guardai-me defendei-me 
como filho(a) vosso(a).



dia nos dai hoje, perdoai-nos 
as nossas ofensas assim 
como nós perdoamos a quem 
nos tem ofendido, e não nos 
deixeis cair em tentação, mas 
livrai-nos do Mal.

Santa Maria, Mãe de Deus, 
rogai por nós pecadores, 
agora e na hora da nossa 
morte.

 Glória ao Pai e ao Filho e 
ao Espírito Santo. Como era, 
no princípio, agora e sempre.

 Ave Maria, cheia de 
graça, o Senhor é convosco, 
bendita sois vós entre as 
mulheres e bendito é o fruto 
do vosso ventre, Jesus.

Amém
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