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O CREDO COMO ORAÇÃO DIÁRIA PARA O ANO DA FÉ

Credo

Niceno-Constantinopolitano

Creio em um só Deus, Pai  todo-poderoso

Criador do Céu e da Terra,

de todas as coisas v isíveis e invisíveis.

Creio em um só Senhor,  Jesus Cristo,

Fi lho Unigéni to de Deus,

nascido do Pai  antes de todos os séculos:

Deus de Deus, luz da luz,

Deus verdadeiro de Deus verdadeiro;

gerado, não cr iado, consubstancial  ao Pai .

Por Ele todas as coisas foram fei tas.

E por nós homens e para nossa salvação

desceu dos Céus.

E encarnou pelo Espír i to Santo,
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no seio da Virgem Maria,

e se fez homem.

Também por nós foi  cruci f icado sob Pôncio Pi latos;

padeceu e fo i  sepul tado.

Ressusci tou ao terceiro dia,

conforme as Escr i turas;

e subiu aos Céus, onde está sentado à direi ta do Pai .

De novo há-de vir  em sua glór ia

para ju lgar os v ivos e os mortos;

e o seu Reino não terá f im.

Creio no Espír i to Santo,  Senhor que dá a v ida,

e procede do Pai  e do Fi lho;

e com o Pai  e o Fi lho é adorado e glor i f icado: Ele que falou pelos profetas.

Creio na Igreja una, santa,  catól ica e apostól ica.

Professo um só Bapt ismo para a remissão dos pecados.

E espero a ressurreição dos mortos

e a v ida do mundo que há-de vir .  Ámen.

VOCÊ PODE COMPRAR A ORAÇÃO IMPRESSA JUNTO ALL'IMAGINE DE CRISTO
PANTOCRATOR EM CEFALU CONTATO COM O VATICANO PUBLISHING HOUSE
- SEGRETERIA.LEV@LEV.VA

formatos de prayer cards (cm)

8,5 x 13 (pequeno)

10,5 x 15 (médio)

21 x 29 (grande)
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