ORAÇOES PARA OS SURDOS-MUDOS,
EXPRESSADAS POR SIGNAES.

ORAÇÃO DA MANHA.

fJ-Sw.

Collocadas todas as Creanças em fileira, fazem o
Signál da Santa Cruz, e depois com as mão*
postas sobre o Coração-

Deos! Pai Universal! Supremo Bemfeitorl Graças Te
damos. O Teu Sol surge de novo para nós. — Tu nos Livraste de todos os perigos .da Escuridão da noite; nenhum
incêndio consumio a nossa morada; nenhuma tempestade
derrubou o nosso Aposento; nenhum malévolo nos ha roubado a nossa vida, ou propriedade; o nosso socego não foi
interrompido por lagrimas algumas, que humedecessem os
nossos olhos, por desinquietação alguma do nosso coração,
por dôres algumas que o nosso corpo soffresse.—Temos
dormido em paz, e quietação, alegres accordámos, fortes,
e sãos nos levantámos. Os nossos Amigos, e Bemfeitores
tornão a viver hum novo dia comnosco ! JBemdito Sejas,
ó Deos ! Pai Universal! Supremo Bemfeitor!
As Creanças levaiitâo a mão direita para o Ceo,
Nós Te promettemos ó Deos, que tudo Vês! de sermos diligentes neste novo dia, que nos Concedeste; de
sermos sujeitos ao Rei, e ás Leis; obedientes aos nossos
Pais, Superiores, e Mestres; fieis nos nossos trabalhos, e
occupações; attentos áquillo que se nos ensinar; sobrios,
e honestos, e caritativos para com todos, especialmente para com os desgraçados. — Senhor que tudo Vês! Olha para nós, e Alenta as nossas promessas. (Huma pancada af'
firmaliva com as mãos.)
Ajoelhando, renovSo o Signal da Santa Cruz,"
e com as mãos postas, e levantadas:
Nós Te supplicamos, Todo Poderoso ! que sempre noa
Hajas de conformar com a Tua vontade, e com as Tuas
obras; que sempre Te reconheçamos por nosso Benigno

Pai; que hajamos de amar, e seguir o Teu Filho Jesus
Chrislo, que Morreo na Cruz; que o Teu Espirito sempre
nos Illumine,, Reforme,- e Console; que sempre sejamos
gratos aos nossos Bemfeitores, e Mestres, e que Premeies
o amor dos nossos Pais, a generosidade dos nossos Bemfeitores, e os esforços dos nossos .Mestres, Conservandonos a saúde, a nossa sustentação, huma vida socegada,
e que na morte os nossos olhos se fechem sem sermos perturbados pelas obras más, e subamos ao Ceo a gozar com
Tigo da eterna Bemaventurança.
Em Nome de Deos Padre, Filho, e Espirito Sauto.
Amen. (Com o signal competente.)

ORAÇÃO DA NOITE.
Collocadas todas as Creanças em fileira, fazem o
Signal da Santa Cruz, e depois com as mãos
postas .sobre o Coração:
Deos ! Pai Universal! Supremo Bemfeitor! O Teu Sol
se retira; mas Tu sempre Ficas comnosco. Tu nos Vês na
Escuridão, e quando dormimos Vélas Tu sobre nós. Graças Te damos. Concedeste-nos hoje huma boa, e suffieiente comida, e bebida. Tu nos DésCe de vest ir. Tu Preparaste para nós esta Habitação alegre, e saudavel; Tu nos Procuraste piedosos Bemfeitores, e Mestres, em quanto muitos
dos nossos semelhantes semParent.es, e sem Domicilio andão mis, e com lagrimas mendigão as mais pequenas migalhas. Ah! Também nós éramos assim miseráveis. Conservaste-nos a saúde, e a alegria; Procuras'te-nos o ensino
de úteis trabalhos; Fizeste-nos entender os outros homens;
Illuminaste o nosso Entendimento, e Elevaste a Ti o nosso Coração: temos aprendido a conhecer-Te como o nosso
melhor Pai, ao Teu Filho Jesus Christo como o nosso melhor Amigo, e ao Teu Espirito como O que todos os dias
nos guia para Ti. Ah! o nosso Entendimento estava antes envolvido n'huma • tenebrosa noite ; mas agora entrou
a claridade nas nossas idéas, e tanto prazer no nosso coração; Graças Te damos Deos ! Pai Universal! Supremo
Bemfeitor J
As Creanças levantào a' mSo direita para o Ceo.
Nós Te promettemos ó' Deos qne tudo Vês! de nunca mais nos esquecermos de todo o bem que nos Tens feito, e de sempre nos lembrarmos de Ti quando nos deitarmos, e nos levantarmos; Senhor que tudo Vês! Olha para nós, e Alenta as nossas promessas. (Huma pancada afjirmativa com as mãos.)
Ajoelhando, renovào o Signal da Santa Cruz*,
e com as mãos postas, e levantadas:
Nós Te Supplicamos, Todo Poderoso, que nos Perdoes tudó o que hoje temos peccado, que áiíianliã sejamos
melhores, e mais úteis; que nos.Defendas nesta noite, as-

sim como aos nossos Pais, irmãos, Bemfeitores, e a todos os homens ; que hajamos de gozar de hum somno socegado, e nos tornemos a levantar alegres, e sãos; mas se
he de Tua vontade, que a morte nos arrebate esta noite,
■O' Deos Misericordiosíssimo! Acolhe a nossa alma a Ti,
aonde não ha mais noite alguma!
Em Nome de Deos Padre, Filho, e Espirito Santo.
(Com o sirjnal competente.)
Oração para antes da Comida,

r.;

■ifr
Os bens do Mundo, e o sustento.,
De Tua mão só, Deos, nos vem;
Saúde, vida, e contentamento,
O frugal uso he que manlem!

Depois da Comida.
*
Pelo são alimento ,
Que nos dêo o Teu Amor,
Graças Te damos, Senhor,
•Cheios de contentamento;
Dispostos a merecer,
Com trabalho, e lida,
O sustento da vida,
E ao Proximo valer!
eOíí >

"

OBSERVAÇÃO.
A razão porque se adoptarão nestas Orações as expressões mais singelas,
he que cada idéa se explica pelos apropriados signaes feitos pelo Professor, ou
por aquelle Alumno que celebra a Oração, e para que nada se represente que
os Alumnos não entendas, ou os seus corações não possão devidamente sentir.

LISBOA: NA IMPRESSÃO REGIA. ANNO 1827.
Com Licença.

