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1 - Faça o Sinal da Santa Cruz 

Professando a oração abaixo, faça o sinal da Santa Cruz sobre a fronte(testa), a boca e o peito. 

(†) Pelo sinal da Santa Cruz, 

(†) Livrai-nos, Deus, Nosso Senhor, 

(†) Dos nossos inimigos. 

Em nome do (†)Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

2 - Faça a Oração Inicial do Terço da Medalha das Duas Cruzes 

Segurando a cruz, professe a oração inicial do Terço da Medalha das Duas Cruzes 

Deus Pai, 

Cheio de amor e bondade, 

Pelo poder do Nome de Jesus, 

Pelo poder do Sangue de Cristo na Cruz derramado, 

Pelo poder de suas Chagas que nos curam, 

Protege-nos contra toda investida do maligno. 

Não permita que o mal ponha suas garras sobre nós. 

Faze, pela tua graça, que a tentação seja incapaz de vencer nossa fraqueza. 

Proteja-nos, Para que no combate da oração, sejamos livres de danos ou perigos, 

E dá-nos por fim a vitória dos que se unem a Ti. 

O Sangue de Cristo me proteja e livre de todo o mal. 

3 - Faça a Oração do Credo 

Ainda segurando a cruz reze a Oração do Credo. 

4 – Reze o Pai Nosso 

Segurando a primeira conta grande, reze a Oração do Pai Nosso. 

5 – Reze 3 Ave-Marias 

Reze 3 Ave-Marias nas 3 primeiras contas pequenas. 

6 – Reze as 5 dezenas 

Para cada conta grande, reze a oração da medalha: 

“Porque você se uniu a mim, Eu o livrarei e o protegerei”. 

Nas 10 contas pequenas, reze a oração: 

“Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim pecador”. 
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7 - Reze a Oração de São Bento 

Segurando a medalha, reze a Oração de São Bento. 

A Cruz Sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. 

Retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. 

É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. 

8 - Reze a Oração de São Miguel Arcanjo 

Ainda segurando a medalha, invoquemos a proteção de São Miguel Arcanjo. 

São Miguel Arcanjo, 

Defendei-nos neste combate, sede o nosso refúgio  

Contra as maldades e ciladas do demônio. 

Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos,  

E vós, príncipe da milícia celeste, 

Pela virtude divina, precipitai no inferno a satanás 

E a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. 

São Miguel Arcanjo, defendei-nos e protegei-nos. Amém. 

9 - Reze a Oração da Salve Rainha 

Ainda segurando a medalha, reze a Oração da Salve Rainha. 

Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, 

Vida, doçura, esperança nossa, salve! 

A vós bradamos, os degredados filhos de Eva; 

A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. 

Eia, pois, advogada nossa 

Esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, 

E depois deste desterro nos mostrai a Jesus, 

Bendito fruto do vosso ventre, 

Ó Clemente, ó Piedosa, ó Doce, sempre virgem Maria. 

10 - Reze a Consagração a Nossa Senhora 

Para encerrar o Terço da Medalha das Duas Cruzes, reze a Consagração a Nossa Senhora. 

Ó minha Senhora, ó minha Mãe, 

Eu me ofereço todo a Vós, 

E em prova de minha devoção para convosco, 

Eu vos consagro neste dia meus olhos, 

Meus ouvidos, minha boca, 

Meu coração e inteiramente todo o meu ser. 

E como assim sou vosso, ó incomparável Mãe, 

Guardai-me e, defendei-me como coisa e propriedade vossa. 

Amém. 


