
 
 

  
 
 
Preciosíssimo Sangue de Cristo 

 

“Um soldado lhe atravessou o lado com uma lança,  

e imediatamente saiu sangue e água” (Jo 19,34). 

 

O texto evangélico relata o triste momento onde Nosso Senhor já morto na cruz é 

ainda golpeado pelo soldado que queria confirmar que o Cristo estava realmente 

morto. E naquele instante quando o Senhor recebe o golpe da lança, de seu lado 

aberto jorra sangue e água, símbolos do Batismo e da Eucaristia. Com o passar dos 

anos muitas devoções surgiram para realçar o mistério desta entrega na cruz de 

nosso Senhor. Uma destas devoções tão antigas é a devoção ao Preciosíssimo 

Sangue de Cristo. Na tradição da Igreja, São Gaspar de Búfalo propagou fortemente 

esta devoção, tendo a aprovação da Santa Sé, sendo chamado de o “Apóstolo do 

Preciosíssimo Sangue”. O Papa Bento XIV (1740-1748) ordenou a missa e o ofício em 

honra ao Sangue de Jesus, que foi estendida à toda Igreja por decreto do Papa Pio IX 

(1846-1878). Foi pelo Sangue do Senhor que fomos lavados de todos os pecados, é 

sinal de uma nova aliança, como o próprio Senhor nos diz e o sacerdote repete a 

cada missa: “Este é o cálice do meu Sangue, o Sangue da nova e eterna aliança para 

a remissão dos pecados”. Quando participarmos da Santa Missa, prestemos atenção 



nestas palavras que o padre proclama e façamos nosso ato de fé, com confiança e 

esperança que este preciosíssimo Sangue nos libertará de todos os nossos males. 

Segue aqui a novena desta devoção, que convido você meu irmão e minha irmã, 

neste mês de julho dedicar um tempinho para fazê-la e suplicar que este Sangue te 

lave, purifique e guarde para a vida eterna - Preciosíssimo Sangue de Cristo, Lava-

me, Senhor, com Teu Sangue precioso, derrama o Sangue das Tuas Chagas, mãos, 

pés, do Teu lado aberto. Lava-me com Teu Sangue por inteiro: corpo, alma e 

espírito. Envolve com Teu Sangue, a minha mente, o meu coração, a minha vontade 

e os meus sentimentos. Estou pedindo: derrama o Teu Sangue precioso sobre toda a 

minha pessoa. Senhor Jesus, que o Teu Sangue seja a minha defesa, minha fortaleza, 

minha guarda e que nada do maligno possa atingir a mim e a minha família, 

pelo poder do Teu Sangue precioso derramado sobre mim e sobre todos os 

que agora apresento em oração.(diga o nome das pessoas por quem oferece esta 

novena) Senhor Jesus, que derramastes Teu sangue precioso em remissão dos 

nossos pecados, humildemente peço essa graça que tanto necessito: (fazer o 

pedido) Agradecemos, Jesus, por Teu Sangue e por Tua Vida. Damos graças 

por termos sido salvos e sermos preservados de todo o mal. Damos graças 

pela redenção obtida por Teu Sangue. A minha defesa é o Sangue de Jesus. A minha 

proteção é o Sangue de Jesus. A minha cura é o Sangue de Jesus. A minha fortaleza é 

o Sangue de Jesus. Diante do Teu Sangue, Jesus, o inimigo é repelido e foge. Todo 

joelho se dobra nos céus, na terra e nos infernos, porque esse Sangue tem poder. 

Amém. 

 


