
 

O Precioso Sangue de Jesus 

O mês de julho é dedicado à devoção ao Preciosíssimo Sangue de Cristo, derramado 

pelo perdão dos nossos pecados. Esta devoção é o reconhecimento do sacrifício de Jesus 

e como Ele derramou seu sangue para a salvação da humanidade. 

São Pedro ensina que fomos resgatados pelo Sangue do Cordeiro de Deus: “Porque vós 

sabeis que não é por bens perecíveis, como a prata e o ouro, que tendes sido resgatados 

da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas pelo precioso 

Sangue de Cristo, o Cordeiro imaculado e sem defeito algum, aquele que foi 

predestinado antes da criação do mundo.” (1Pe 1,19). 

O Papa Bento XIV (1740-1748) ordenou a Missa e o ofício em honra ao Sangue de 

Jesus, que foi estendida à Igreja Universal por decreto do Papa Pio IX (1846-1878). Que 

oficializou e proclamou que o primeiro domingo de julho seria dedicado ao 

Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo. Mais tarde, o Papa Pio X atribuiu o dia 1º de 

julho como a data fixa dessa celebração. 

Depois do Vaticano II, a festa foi removida do calendário, mas uma Missa votiva em 

honra do Preciosíssimo Sangue foi estabelecida e pode ser celebrada no mês de julho. 

Para sua meditação pessoal, deixamos aqui algumas frases da Beata Esperança de Jesus 

sobre o Sangue de Jesus: 

“Vamos pensar que o que Jesus sofreu, Ele sofreu por nossa salvação, que Ele derramou 

Seu Preciosíssimo Sangue para apagar nossa culpa e que Ele somente morreu para que 

nossas almas pudessem viver eternamente.” (A paixão, n. 113) 

“A nova Aliança de amor e misericórdia entre Deus e os homens, realizada e selada com 

o Sangue do Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo; e começa o novo reino 

de graça e verdade.” (A paixão, n. 460) 

 “A crueldade humana dá um último golpe ao corpo imaculado do Bom Jesus, mais um 

ultraje ao seu Coração, e o amor corresponde a esta nova injúria, dando a última gota de 

Sangue que permaneceu neste Coração generoso.” (A paixão, n. 481) 

 “Este sangue divino também cai no sacramento da Penitência, onde está continuamente 

purificando as almas; e em todos os outros sacramentos, e em todo o organismo da 

Igreja, através do qual este licor divino circula constantemente.” (A paixão, n. 497)  



Que o Preciosíssimo Sangue de Jesus, purifique a todos nós e a toda a humanidade libre 

desta pandemia. Amém!  
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