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1. Oferecimento do dia. 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

Ó Virgem Santíssima, entro com humildade e confiança 

nesta capela, como em tua casa e do teu querido Filho 

Jesus, meu Senhor. Venho ao teu encontro, ó minha 

Mãe, e depois de beijar-te os pés como servo, desejo, 

como filho, beijar-te as mãos, pedindo a tua santa 

bênção para passar bem o dia.  

A ti também encontro, ó meu bom Jesus no sacrário, 

onde permaneceste vigiando e protegendo-me durante 

a noite, e por isso te agradeço mil vezes. Prostro-me, ó 

meu Deus, perante tua divina presença e te adoro como 

Criador, Conservador, Redentor, Santificador e 

Glorificador.  

Abrindo-te o meu coração, ofereço-te na minha miséria 

toda a abundância dos meus afetos. Ofereço, em tua 

honra, todas as obras e ações deste dia, em união aos 

méritos da Vida, Paixão, Morte e Ressurreição do meu 

Senhor Jesus Cristo, aos da Santíssima Virgem e de 

todos os Santos.  

Ofereço-te, ó meu Deus, o ouro do amor, o incenso da 

oração e a mirra da mortificação. 
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2. Oração ao Anjo da Guarda 

Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me 

confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, 

governa e ilumina. Amém. 

 

3. Oração do Angelus  

- O Anjo do Senhor anunciou a Maria. 
E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria... 
- Eis aqui a Serva do Senhor. 
Faça-se em mim segundo a tua Palavra. Ave-Maria... 
- E o Verbo se fez carne. 
E habitou entre nós. Ave Maria... 
- Rogai por nós santa Mãe de Deus. 
Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 
 

Oremos: Infundi, Senhor, vos rogamos, a vossa graça 

em nossos corações, para que, nós que conhecemos 

pela Anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, 

vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos 

à glória da sua ressurreição. Por Cristo Nosso Senhor. 

Amém. Glória ao Pai... 
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4. Regina Caeli (no tempo pascal) 

- Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia! 

Pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, 

aleluia! 

- Ressuscitou como disse, aleluia! 

Rogai a Deus por nós, aleluia! 

- Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia! 

Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia! 

  

Oremos: Ó Deus, que pela ressurreição de vosso Filho, 

nosso Senhor Jesus Cristo, fizestes brilhar no mundo a 

alegria, fazei que pela intercessão da Virgem Maria, sua 

Mãe, cheguemos às alegrias da vida eterna. Por Cristo 

nosso Senhor. Amém.  

Glória ao Pai... 

 

5. Oração pelos falecidos  

Dá-lhes, Senhor, o descanso eterno, e a luz perpétua os 

ilumine. Descansem em paz. Amém. 
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6. Ao terminar a meditação 

- Para alcançarmos as graças que pedimos e a 

perseverança pela intercessão da SS. Virgem: Minha 

Senhora e minha Mãe lembrai-vos que sou vosso filho, 

guardai-me e defendei-me como coisa inteiramente 

vossa. Amém.  

Ave Maria... 

- O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos 

conduza à vida eterna. Amém. 

 

7. Oração do Santo Rosário com os comentários de 

Madre Esperança 

 

Mistérios Gozosos (segunda-feira e sábado)  

1. A anunciação do Arcanjo Gabriel a Maria (Lc 1,26-38) 

“A Santíssima Trindade, desejando o bem da 

humanidade, envia à Maria, virgem, humilde e simples, 

prometida esposa dum carpinteiro, o Arcanjo Gabriel a 

fim de anunciar o evento da encarnação. Com sua 

resposta: ‘Eis aqui, sou a serva do Senhor, faça-se em 

mim segundo a sua palavra’, a Virgem manifesta a sua 
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obediência pronunciando seu sim ao Anjo que lhe falava 

em nome de Deus”. 
 

2. A visita de Maria à sua prima Santa Isabel (Lc 1,39-45) 

“Não esqueçamos que o bom Jesus considera feito a si 

mesmo o bem que fizermos aos mais pequeninos. 

Sabemos que o bom Jesus não se deixa vencer em 

generosidade e que irá retribuir cem vezes mais o que 

fizermos ao nosso próximo, por menor que seja”. 
 

3. O nascimento de Jesus em Belém (Lc 2,8-12) 

“Jesus veio sobre a terra para doar a vida ao homem, a 

vida divina, plena e superabundante, emanação da 

mesma vida de Jesus, que é o caminho, a verdade e a 

vida”. 
 

4. A apresentação do Menino Jesus no Templo (Lc 2,21-

24) 

“Cumpra-se, ó meu Deus, a tua divina vontade mesmo 

que me faça sofrer. Cumpra-se, ó meu Deus, tua divina 

vontade, mesmo que eu não a compreenda. Cumpra-se, 

ó meu Deus, a tua divina vontade, mesmo quando eu 

não consigo vê-la”. 
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5. A perda e o reencontro do Menino Jesus no Templo 

(Lc 2,41-52) 

“Precisamos nos convencer de que o Senhor vive em 

nós como um íntimo amigo. A pessoa que ama o Senhor 

é feliz e se alegra continuamente com a sua presença. 

Para tratar com Ele não precisa dar um só passo, pois o 

Senhor mora e vive dentro de nós”. 
 

Mistérios Luminosos (quinta-feira)  

1. O batismo de Jesus no rio Jordão (Mc 1,14-15) 

“O que devemos fazer para ser luz para os que se 

aproximam de nós e levá-los a Deus? Sermos santos! A 

santidade, de fato, produz, naqueles que conosco 

tratem uma profunda impressão a ponto de admirar e 

estimar uma religião que sabe infundir sólidas virtudes. 

Evitemos atentamente ocasiões de pecado que 

continuamente encontramos no mundo. Vivamos no 

mundo sem ser dele como o bom Jesus pediu ao Pai 

para seus discípulos”.  

 

2. Jesus transforma a água em vinho nas bodas de Caná 

(Jo 2,3-11) 



 

11 

“Quando temos mãe não existem penas insuportáveis, 

porque não somos sozinhos a carregar o peso, sendo 

que ela está sempre ao nosso lado, carregando o peso 

maior. Jesus que conhece as necessidades do coração 

humano doou-nos como mãe sua própria Mãe, tendo 

ele experimentado antes, desde a cruz, o heroísmo, a 

fidelidade, o amor e a presença encorajadora de Maria. 

Portanto, acorramos a ela com carinho e confiança filial, 

tendo presente que Jesus, entregando-nos a puríssima 

Virgem, dotou o coração dela de misericórdia 

maternal”.  
 

3. Jesus anuncia o Reino de Deus e convida à conversão 

(Mc 1,14-15) 

“Nestes tempos em que o inferno luta para tirar Jesus 

do coração humano, devemos fazer todo possível para 

que o homem conheça o Amor Misericordioso de Jesus 

e veja nele um Pai cheio de bondade que arde de amor 

para com todos e que se entregou à morte de cruz para 

que a humanidade possa viver”.  
 

4. A transfiguração de Jesus (Mt 17,1-5) 
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“Jesus transfigurou-se após ter falado aos Apóstolos da 

sua paixão; desta forma nos indica que a glória vem 

depois do sofrimento e da mortificação, aceitos por 

amor. Jesus transfigurou-se enquanto rezava, porque, 

quando a oração é perfeita e fervorosa, e quando é 

mais prática do que especulativa, ela muda o homem”. 
 

5. A instituição da Eucaristia (Mt 26,26-28) 

“Para sustentar em nós a vida divina, necessitamos do 

corpo e do sangue do bom Jesus, da sua alma e da sua 

divindade que nos transformam nele, comunicando-nos 

seu modo de ser, seus sentimentos, suas virtudes e, 

sobretudo, seu amor para com Deus e para com o 

próximo. A comunhão é sua fonte e nela se aprende a 

imitar o nosso divino Mestre; a esquecer e a perdoar 

nossos inimigos. Façamos o firme propósito de jamais 

deixar de receber a sagrada Comunhão”. 
 

Mistérios Dolorosos (terça e sexta-feira)  

1. A agonia de Jesus no horto das oliveiras (Lc 22,39-46) 

“As cruzes que tu, Senhor, queres me enviar, me sirvam 

para amar-te mais e para ensinar aos outros que a 

ciência do amor se aprende na dor. Meu Jesus faz com 
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que eu ame com paixão a cruz e que não possa viver 

sem ela até que a morte me una a ti por toda a 

eternidade”. 
 

2. A flagelação de Jesus (Mt 27,20-26) 

“Vem prostrar-te aos pés do teu Deus e Senhor, 

flagelado, também por tua causa e por tua salvação. 

Implora o perdão com o coração contrito e com as 

lágrimas, sendo que tu, também, por causa de tua 

desenfreada sensualidade, és responsável, por este 

horrível tormento do bom Jesus”. 
 

3. Jesus é coroado de espinhos (Mt 27,27-29) 

“Pilatos sai do pretório e diz aos Judeus: ‘Eis o homem!’ 

A flagelação, a coroação de espinhos e os outros maus 

tratos desfiguraram horrivelmente Jesus, aquele que 

declarara ser o Filho do Deus vivo! Que penosa 

transformação ocorreu!” 
 

4. Jesus sobe até o Calvário, carregando a cruz. (Jo 

19,16-17) 

“Pesa-te a cruz porque pensas que Jesus está longe? Se 

ele acha por bem te deixar sozinho com a cruz, abraça-a 
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com amor, sinceramente, nela encontrarás as doçuras 

do seu amor. Para a alma que verdadeiramente ama 

Deus, a coisa mais doce e desejável é seguir o Senhor na 

dor e caminhar acompanhando suas pegadas até o 

Calvário”. 
 

5. A morte de Jesus na cruz (Jo 19,25-30) 

“A cruz representa a síntese e o cume de todos os 

sofrimentos e de todas as dores da vida do Salvador. Em 

nenhum outro lugar Jesus fez prodígios tão grandes 

como na cruz em que não podia mexer nem as mãos 

nem os pés. Morrendo na cruz, entre tantos tormentos, 

ele venceu a própria morte, tirou o pecado, remiu a dor, 

triunfou sobre o inferno, derrotou o mundo e atraiu a si 

a humanidade. Aqui começou a realeza do Cristo”. 
 

Mistérios Gloriosos (quarta e domingo) 

1. A ressurreição de Jesus (Mt 28,5-8) 

“Na Ressurreição, o eterno Pai recompensa o Filho por 

sua humilhação com uma glória imensa, suas dores com 

inefáveis alegrias, sua pobreza com o domínio total. Na 

sua infinita caridade, após a Ressurreição, por quarenta 
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dias, como bom Pastor, várias vezes apareceu para 

consolar os aflitos”. 
 

2. A ascensão de Jesus aos céus (Lc 24,50-53) 

“É verdade que Jesus subiu ao céu no dia da Ascensão; 

nem por isso nos abandonou. Ele continuamente nos 

visita e nos oferece sua ajuda. Permanece conosco no 

Santíssimo Sacramento do altar e ali desenvolve seu 

ofício de Pai, médico e nosso defensor”. 
 

3. A vinda do Espírito Santo (Lc 2,1-4) 

“Para receber o Espírito Santo não é necessário estudar 

e saber muitas coisas, mas é preciso praticar a 

humildade e a mortificação. Peçamos ao Espírito Santo 

que ilumine as nossas almas e que, com sua força suave 

e amorosa, acenda o nosso coração e seja Ele o nosso 

Guia”. 
 

4. A assunção de Maria ao céu (Ap 12,1) 

“Viver unidos a Maria é a maior bem-aventurança que 

na terra nos é concedido saborear como antecipação do 

céu. É alegria imensa e nos prepara para a felicidade 

suprema que é viver com Jesus, pois, o meio mais eficaz 
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para purificar e garantir a nossa união com o Amor 

Misericordioso é Maria”. 
 

5. A coroação de Maria, rainha dos anjos e dos santos 

(Ap 21, 1-3) 

“Em toda angústia e perigo, invoquemos nossa Mãe do 

céu, certos de que ela é o canal pelo qual nos chegam as 

graças do bom Jesus. Com os seus méritos passados e 

com suas súplicas presentes, ela intervém como 

Medianeira entre seu Filho Divino e os que a invocam”. 

 

8. Salve Rainha 

Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e 

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, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do 

vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre 

Virgem Maria!  

- Rogai por nós, Santa Mãe de Deus 



 

17 

Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 

Amém. 

 

9. Oração a São José 

A vós, São José, recorremos em nossa tribulação, e 

(depois de ter implorado o auxílio de vossa Santíssima 

Esposa) cheios de confiança, solicitamos também o 

vosso patrocínio. Por esse laço sagrado de caridade, que 

vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pelo amor 

paternal que tivestes ao Menino Jesus, ardentemente 

vos suplicamos que lanceis um olhar benigno sobre a 

herança que Jesus Cristo conquistou com o seu Sangue, 

e nos socorrais, em nossas necessidades com o vosso 

auxílio e poder. 

Protegei, ó Guarda providente da Divina Família, o povo 

eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai 

Amantíssimo, a peste do erro e do vício. Assisti-nos do 

alto do Céu, ó nosso Fortíssimo Sustentáculo, na luta 

contra o poder das trevas; assim, como outrora 

salvastes da morte a vida ameaçada do Menino Jesus, 

assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus, 
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contra as ciladas de seus inimigos e contra toda a 

adversidade. 

Amparai a cada um de nós com o vosso constante 

patrocínio, a fim de que, a vosso exemplo e sustentados 

com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, 

piedosamente morrer e obter no Céu a eterna bem-

aventurança. Amém. 

 

10. Ladainha de Nossa Senhora 

Senhor, tende piedade de nós.  

- Senhor, tende piedade de nós 

Jesus Cristo, tende piedade de nós.        

- Jesus Cristo, tende piedade de nós 

Senhor, tende piedade de nós.                

- Senhor, tende piedade de nós 

Jesus Cristo, ouvi-nos.  

- Jesus Cristo, ouvi-nos                            

Jesus Cristo, atendei-nos.                  

- Jesus Cristo, atendei-nos 

Deus, Pai dos Céus 

- Tende piedade de nós                           

Deus Filho, Redentor do mundo,  
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Deus Espírito Santo, 

Santíssima Trindade, que sois um só Deus, 

Santa Maria, rogai por nós!                                                      

Santa Mãe de Deus, 

Santa Virgem das virgens, 

Mãe de Jesus Cristo, 

Mãe da divina graça, 

Mãe puríssima, 

Mãe castíssima, 

Mãe intacta, 

Mãe amável, 

Mãe admirável, 

Mãe do bom conselho, 

Mãe do Criador, 

Mãe do Salvador, 

Mãe da Igreja, 

Virgem prudentíssima, 

Virgem venerável, 

Virgem louvável,                                                                               

Virgem poderosa, 

Virgem benigna     

Virgem fiel, 
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Espelho de justiça, 

Sede da sabedoria, 

Causa de nossa alegria, 

Vaso espiritual, 

Vaso honorífico, 

Vaso insigne de devoção, 

Rosa mística, 

Torre de David, 

Torre de marfim, 

Casa de ouro, 

Arca da aliança, 

Porta do céu, 

Estrela da manhã, 

Saúde dos enfermos, 

Refúgio dos pecadores, 

Consoladora dos aflitos, 

Auxílio dos cristãos, 

Rainha dos anjos, 

Rainha dos patriarcas, 

Rainha dos profetas, 

Rainha dos apóstolos, 

Rainha dos mártires, 
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Rainha dos confessores da fé, 

Rainha das virgens, 

Rainha de todos os santos, 

Rainha concebida sem pecado original, 

Rainha assunta ao céu, 

Rainha do santo rosário, 

Rainha dos sacerdotes, 

Rainha da família, 

Rainha da paz, 

Rainha Medianeira universal, 
 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, 

Perdoai-nos, Senhor. 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,  

Atendei-nos, Senhor. 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, 

Tende piedade de nós. 

Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, 

Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 
 

Oremos: Concedei a vossos servos, nós vos pedimos, 

Senhor nosso Deus, que gozemos perpétua saúde do 

corpo e da alma, e que pela gloriosa intercessão da bem 
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aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da 

presente tristeza e alcancemos a eterna alegria. Por 

Cristo Nosso Senhor. Amém. 

 

11. Ladainha ao Amor Misericordioso 

Senhor, tende piedade de nós!                   

- Senhor, tende piedade de nós! 

Cristo, tende piedade de nós!  

- Cristo, tende piedade de nós!  

Senhor, tende piedade nós! 

- Senhor, tende piedade de nós!                                  

Deus, pai bom, nós confiamos em Ti! 

Deus, pai bondoso e terna Mãe,                                    

Deus, rico em misericórdia,  

Pai, que não calcula, mas esquece e perdoa,  

Pai, que acolhe o filho pródigo, 

Pai, que nos criastes para fazer-nos felizes, 

Pai, que protege o humilde e socorre o pobre, 

Pai, sempre fiel às tuas promessas, 

Pai, que chamas a todos para ser teus filhos, 

Pai, que age com paciência e amor, 

Pai, que goza com nossa alegria, 
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Pai, que tem compaixão de nossos sofrimentos, 

Pai, que nos doa tudo com gratuidade, 

Pai, sempre pronto a perdoar e desculpar, 

Pai, que por nós doaste teu Filho, 

Jesus, Amor Misericordioso encarnado,                   

Jesus, bom pastor de nossas almas, 

Jesus, que doaste tua vida por amor, 

Jesus, que carregaste nossas culpas, 

Jesus, que nos ensinaste o caminho do céu, 

Jesus, médico de nossas enfermidades, 

Jesus, fonte da nossa alegria, 

Jesus, que nos doa a verdadeira paz, 

Jesus, fortaleza dos que te invocam, 

Jesus, esperança dos bens eternos, 

Jesus, humilhado por nós até a morte, 

Jesus, nosso companheiro nos caminhos da vida, 

Jesus, disponível a toda necessidade humana, 

Jesus, fonte de todas as graças, 

Jesus, que conhece nossas feridas, 

Jesus, que nos ama apesar de tudo, 

Jesus, filho predileto do Pai, 

Jesus, que nos deixaste Maria por mãe, 
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Jesus, que ama a todos sem distinção, 

Jesus, caminho, verdade e vida, 

Espírito Santo, amor do Pai e do Filho,             

Espírito Santo, de amor que penetra no coração do 

homem, 

Espírito de sabedoria, que ilumina nossa inteligência, 

Espírito de bondade, que inspira misericórdia, 

Espírito de santidade, que gera virgens, 

Espírito de beleza, que infunde a alegria de viver, 

Espírito de fortaleza, que sustenta os pobres e os fracos, 

Espírito de fidelidade, que nos dá a perseverança, 

Espírito de prudência, que conduz tudo à glória de Deus, 

Espírito de paciência, que sabe esperar nossa 

conversão, 

Espírito de piedade, que enche de Deus o coração do 

homem, 

Espírito de humildade, que nos guia através da 

obediência, 

Espírito de justiça, que mede as culpas com a 

misericórdia, 
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Oremos: Ó Deus, Trindade de Amor, tu vês de quanto 

amor precisa o homem moderno e o mundo; de quanta 

força do Amor Misericordioso! Pedimos-te, não nos 

abandone; seja incansável; seja constantemente maior 

do que qualquer mal que existe no homem e no mundo; 

seja maior do que qualquer mal que cresceu no nosso 

século e na nossa geração; seja mais forte com a força 

do Rei Crucificado. Tudo isso o pedimos por Jesus Cristo, 

nosso Senhor! Amém. 

 

12. Ladainha do Sagrado Coração de Jesus 

 

Senhor, tende piedade de nós.        

- Senhor, tende piedade de nós  

Jesus Cristo, tende piedade de nós.    

- Jesus Cristo, tende piedade de nós.        

Senhor, tende piedade de nós              

- Senhor, tende piedade de nós. 

Jesus Cristo, ouvi-nos. 

- Jesus Cristo, ouvi-nos. 

Jesus Cristo, atendei-nos. 

- Jesus Cristo, atendei-nos. 
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Deus Pai dos céus, tende piedade de nós! 

Deus filho, redentor do mundo,  

Deus Espírito Santo,  

Santíssima Trindade, que sois um só Deus, 

Coração de Jesus, Filho do Pai Eterno,  

Coração de Jesus, formado pelo Espírito Santo no seio 

da Virgem Maria, 

Coração de Jesus, unido substancialmente ao Verbo de 

Deus, 

Coração de Jesus, de majestade infinita, 

Coração de Jesus, templo santo de Deus, 

Coração de Jesus, tabernáculo do Altíssimo, 

Coração de Jesus, casa de Deus e porta do céu, 

Coração de Jesus, fornalha ardente de caridade, 

Coração de Jesus, receptáculo de justiça e de amor, 

Coração de Jesus, cheio de bondade e de amor, 

Coração de Jesus, abismo de todas as virtudes, 

Coração de Jesus, digníssimo de todo o louvor, 

Coração de Jesus, rei e centro de todos os corações, 

Coração de Jesus, em que se encerram todos os 

tesouros da sabedoria e ciência, 
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Coração de Jesus, onde habita toda a plenitude da 

divindade, 

Coração de Jesus, em que o Pai pôs toda a sua 

complacência, 

Coração de Jesus, de cuja plenitude todos nós 

recebemos, 

Coração de Jesus, o desejado das colinas eternas, 

Coração de Jesus, paciente e de muitas misericórdias, 

Coração de Jesus, riquíssimo para todos que vos 

invocam, 

Coração de Jesus, fonte de vida e santidade, 

Coração de Jesus, propiciação por nossos pecados, 

Coração de Jesus, saturado de opróbrios, 

Coração de Jesus, triturado de dor por causa de nossos 

crimes, 

Coração de Jesus, obediente até à morte, 

Coração de Jesus, transpassado pela lança, 

Coração de Jesus, fonte de toda a consolação, 

Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição, 

Coração de Jesus, nossa paz e reconciliação, 

Coração de Jesus, vítima dos pecadores, 

Coração de Jesus, salvação dos que esperam em vós, 
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Coração de Jesus, esperança dos que morrem em vós, 

Coração de Jesus, delícia de todos os santos,  
 

Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, 

perdoai-nos, Senhor 

Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo,  

ouvi-nos, Senhor 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, 

tende piedade de nós 
 

Jesus, manso e humilde de coração. 

Fazei nosso coração semelhante ao vosso. 
 

Oremos: Deus onipotente e eterno, olhai para o 

Coração de Vosso Filho diletíssimo e para os louvores e 

as satisfações que Ele, em nome dos pecadores, Vos 

tributa; e aos que imploram a Vossa misericórdia 

concedei benigno o perdão em nome do vosso mesmo 

Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina pelos 

séculos dos séculos. Amém. 
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13. Novena ao Amor Misericordioso 
Novena ao Amor Misericordioso, escrita pela Revma. Madre Esperança de Jesus, 

Fundadora das Congregações dos Filhos e das Servas do Amor Misericordioso. 

 

Primeiro dia 
 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 

Oração preparatória 

Meu Jesus, grande é minha dor, vendo que tive a 

desgraça de te ofender tantas vezes. Tu, porém, com 

coração de Pai, não só me tens perdoado, mas me 

convidas a te pedir o que preciso, com tuas palavras: 

“Pedi e recebereis”. Cheio de confiança, recorro ao teu 

Amor Misericordioso, para que me concedas o que te 

peço nesta novena e, sobretudo, a graça de melhorar o 

meu comportamento e, doravante, demonstrar minha 

fé com minhas obras, vivendo segundo teus preceitos, e 

arder no fogo de tua caridade. 
 

Meditação sobre as palavras do Pai-Nosso 

Pai é o título que corresponde a Deus, porque a ele 

devemos o ser natural recebido na criação e o ser 

sobrenatural da graça, com o que nos faz filhos 
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adotivos. Quer que o chamemos Pai, para que, como 

filhos, o amemos, lhe obedeçamos e o reverenciemos, e 

também para despertar em nós os sentimentos de amor 

e confiança de que alcançaremos o que lhe pedimos. 

Nosso, porque não tendo Deus mais que um Filho único, 

por sua infinita caridade, quis ter muitos filhos adotivos 

a quem comunicar suas riquezas; e, para que, tendo 

todos nós o mesmo Pai, como irmãos, nos amássemos 

uns aos outros. 
 

Petição 

Meu Jesus, a ti recorro nesta tribulação. Se tu queres 

usar de tua clemência para com esta tua miserável 

criatura, triunfe tua bondade e, por teu amor e 

misericórdia, perdoa minhas culpas. Ainda que indigno 

de conseguir o que te peço, satisfaz meus desejos, se 

for para a tua glória e o bem de minha alma. Em tuas 

mãos me coloco. Faze de mim como for do teu agrado. 

(Peçamos a graça que desejamos alcançar com esta novena.)  
 

Oração 

Meu Jesus, sê tu meu Pai, guarda e guia em minha 

peregrinação, para que eu não seja perturbado nem 
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erre o caminho que a ti conduz. E tu, minha Mãe, que 

com tuas delicadas mãos criaste o Bom Jesus e dele 

cuidaste, educa-me e ajuda-me no cumprimento de 

meus deveres, conduzindo-me pelos caminhos dos 

mandamentos, e dize por mim a Jesus: “Recebe este 

filho, eu o recomendo a ti com toda a insistência do 

meu maternal coração”.  

Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória ao Pai. 

“Meu Senhor e meu Deus, a tua misericórdia nos salve, 

e o teu Amor Misericordioso nos livre de todo mal.” 
 

Segundo dia 
 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 

Oração preparatória 

Meu Jesus, grande é minha dor, vendo que tive a 

desgraça de te ofender tantas vezes. Tu, porém, com 

coração de Pai, não só me tens perdoado, mas me 

convidas a te pedir o que preciso, com tuas palavras: 

“Pedi e recebereis”. Cheio de confiança recorro ao teu 

Amor Misericordioso, para que me concedas o que te 

peço nesta novena e, sobretudo, a graça de melhorar o 
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meu comportamento e, doravante, demonstrar minha 

fé com minhas obras, vivendo segundo teus preceitos, e 

arder no fogo de tua caridade. 
 

Meditação sobre as palavras do Pai-Nosso 

Que estais nos céus. Dizemos que estais nos céus para 

que, ainda que Deus esteja em todo lugar, como Senhor 

do céu e da terra, a consideração do céu nos mova a 

amá-lo com maior reverência e, vivendo nesta vida 

como peregrinos, aspiremos às coisas celestiais. 
 

Petição 

Meu Jesus, a ti recorro nesta tribulação. Se tu queres 

usar de tua clemência para com esta tua miserável 

criatura, triunfe tua bondade e, por teu amor e 

misericórdia, perdoa minhas culpas. Ainda que indigno 

de conseguir o que te peço, satisfaz meus desejos, se 

for para a tua glória e o bem de minha alma. Em tuas 

mãos me coloco. Faze de mim como for do teu agrado. 

(Peçamos a graça que desejamos alcançar com esta novena.)  
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Oração 

Meu Jesus, sei que tu levantas os caídos, tiras do 

cárcere os presos, não desprezas a nenhum aflito e 

olhas com amor e misericórdia a todos os necessitados. 

Por isso, rogo-te que me ouças, pois estou necessitado 

de tratar contigo da saúde da minha alma e de receber 

teus salutares conselhos. Meus pecados me assustam, 

meu Jesus; envergonho-me de minhas ingratidões e 

desconfianças e tenho grande temor do tempo que me 

destes para fazer o bem e que eu desperdicei, e o que é 

pior, ofendendo-te. A ti, Senhor, recorro, porque tu tens 

palavras de vida eterna. 

Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória ao Pai. 

“Meu Senhor e meu Deus, a tua misericórdia nos salve, 

e o teu Amor Misericordioso nos livre de todo mal.” 
 

Terceiro dia  
 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 

Oração preparatória 

Meu Jesus, grande é minha dor, vendo que tive a 

desgraça de te ofender tantas vezes. Tu, porém, com 
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coração de Pai, não só me tens perdoado, mas me 

convidas a te pedir o que preciso, com tuas palavras: 

“Pedi e recebereis”. Cheio de confiança, recorro ao teu 

Amor Misericordioso, para que me concedas o que te 

peço nesta novena e, sobretudo, a graça de melhorar o 

meu comportamento e, doravante, demonstrar minha 

fé com minhas obras, vivendo segundo teus preceitos, e 

arder no fogo de tua caridade. 
 

Meditação sobre as palavras do Pai-Nosso 

Santificado seja o vosso nome é a primeira coisa que 

temos a desejar, a primeira coisa que temos a pedir na 

oração, a intenção que deve presidir todas as nossas 

obras e ações. Que Deus seja conhecido, amado, 

servido e adorado, e a seu poder se submeta toda 

criatura. 
 

Petição 

Meu Jesus, a ti recorro nesta tribulação. Se tu queres 

usar de tua clemência para com esta tua miserável 

criatura, triunfe tua bondade e, por teu amor e 

misericórdia, perdoa minhas culpas. Ainda que indigno 

de conseguir o que te peço, satisfaz meus desejos, se 
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for para a tua glória e o bem de minha alma. Em tuas 

mãos me coloco. Faze de mim como for do teu agrado. 

(Peçamos a graça que desejamos alcançar com esta novena.)  
 

Oração 

Meu Jesus, abre-me as portas de tua piedade; imprime 

em mim o selo de tua sabedoria. Que eu me veja livre 

de todo sentimento ilícito. Faze com que eu te sirva 

com amor, alegria e sinceridade e que, confortado com 

o suave aroma de tua divina Palavra e de teus 

mandamentos, possa sempre progredir nas virtudes. 

Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória ao Pai. 

“Meu Senhor e meu Deus, a tua misericórdia nos salve, 

o teu Amor Misericordioso nos livre de todo mal.” 
 

Quarto dia 

 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 

Oração preparatória 

Meu Jesus, grande é minha dor, vendo que tive a 

desgraça de te ofender tantas vezes. Tu, porém, com 

coração de Pai, não só me tens perdoado, mas me 
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convidas a te pedir o que preciso, com tuas palavras: 

“Pedi e recebereis”. Cheio de confiança, recorro ao teu 

Amor Misericordioso, para que me concedas o que te 

peço nesta novena e, sobretudo, a graça de melhorar o 

meu comportamento e, doravante, demonstrar minha 

fé com minhas obras, vivendo segundo teus preceitos, e 

arder no fogo de tua caridade. 
 

Meditação sobre as palavras do Pai-Nosso 

Venha a nós o vosso Reino. Neste pedido, rogamos a 

Deus que venha a nós ou nos envie sua graça e os 

favores do Céu, o Reino dos justos e da glória, onde ele 

reina pacificamente com os bem-aventurados. Portanto, 

pedimos, também, o fim do reino do pecado, do 

demônio e das trevas. 

 

Petição 

Meu Jesus, a ti recorro nesta tribulação. Se tu queres 

usar de tua clemência para com esta tua miserável 

criatura, triunfe tua bondade e, por teu amor e 

misericórdia, perdoa minhas culpas. Ainda que indigno 

de conseguir o que te peço, satisfaz meus desejos, se 
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for para a tua glória e o bem de minha alma. Em tuas 

mãos me coloco. Faze de mim como for do teu agrado. 

(Peçamos a graça que desejamos alcançar com esta novena.)  
 

Oração 

Senhor, tem misericórdia de mim e faze-me à medida 

de teu coração. Tem misericórdia de mim, meu Deus, e 

livra-me de tudo o que me impede de chegar a ti. Faze 

que na hora de minha morte minha alma não ouça uma 

sentença terrível, senão as salutares palavras de tua 

voz: “Vem, bendito de meu Pai”, e que se alegre a 

minha alma com a visão de teu rosto. 

Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória ao Pai. 

“Meu senhor e meu Deus, a tua misericórdia nos salve, 

o teu Amor Misericordioso nos livre de todo mal.” 
 

Quinto dia  
 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 

Oração preparatória 

Meu Jesus, grande é minha dor, vendo que tive a 

desgraça de te ofender tantas vezes. Tu, porém, com 
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coração de Pai, não só me tens perdoado, mas me 

convidas a te pedir o que preciso, com tuas palavras: 

“Pedi e recebereis”. Cheio de confiança, recorro ao teu 

Amor Misericordioso, para que me concedas o que te 

peço nesta novena e, sobretudo, a graça de melhorar o 

meu comportamento e, doravante, demonstrar minha 

fé com minhas obras, vivendo segundo teus preceitos, e 

arder no fogo de tua caridade. 
 

Meditação sobre as palavras do Pai-Nosso 

Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos 

céus. Aqui pedimos que a vontade de Deus seja feita em 

todas as criaturas, com perseverança e fortaleza, com 

pureza e perfeição, e que seja cumprida por qualquer 

modo e via que se conheça. 
 

Petição 

Meu Jesus, a ti recorro nesta tribulação. Se tu queres 

usar de tua clemência para com esta tua miserável 

criatura, triunfe tua bondade e, por teu amor e 

misericórdia, perdoa minhas culpas. Ainda que indigno 

de conseguir o que te peço, satisfaz meus desejos, se 
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for para a tua glória e o bem de minha alma. Em tuas 

mãos me coloco. Faze de mim como for do teu agrado. 

(Peçamos a graça que desejamos alcançar com esta novena.)  
 

Oração 

Dá-me, meu Jesus, uma fé viva e faze que eu cumpra 

fielmente teus divinos mandamentos e que meu 

coração, cheio de teu amor e caridade, corra pelo 

caminho de teus preceitos. Faze-me saborear a 

suavidade de teu Espírito e ter fome de cumprir tua 

divina vontade, para que meu pobre serviço sempre te 

seja aceito e agradável. Abençoe-me, meu Jesus, a 

onipotência do Pai. Abençoe-me tua sabedoria. Dê-me 

sua bênção a benigníssima caridade do Espírito Santo e 

me guarde para a vida eterna. 

Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória ao Pai.  

“Meu senhor e meu Deus, a tua misericórdia nos salve, 

o teu Amor Misericordioso nos livre de todo mal.” 
 

Sexto dia 

  

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
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Oração preparatória 

Meu Jesus, grande é minha dor, vendo que tive a 

desgraça de te ofender tantas vezes. Tu, porém, com 

coração de Pai, não só me tens perdoado, mas me 

convidas a te pedir o que preciso, com tuas palavras: 

“Pedi e recebereis”. Cheio de confiança, recorro ao teu 

Amor Misericordioso, para que me concedas o que te 

peço nesta novena e, sobretudo, a graça de melhorar o 

meu comportamento e, doravante, demonstrar minha 

fé com minhas obras, vivendo segundo teus preceitos, e 

arder no fogo de tua caridade. 
 

Meditação sobre as palavras do Pai-Nosso 

O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aqui pedimos o 

pão excelentíssimo, o Santíssimo Sacramento, o 

sustento habitual de nossa alma, que é a graça, os 

sacramentos e as inspirações do céu, o sustento 

necessário para conservar a vida do corpo, que se deve 

procurar com moderação. Chamamos nosso ao Pão 

Eucarístico, porque se destina à nossa necessidade e 

porque nosso Redentor se nos dá a si mesmo na 

Comunhão. Dizemos de cada dia para demonstrar a 
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dependência cotidiana que temos de Deus em tudo, no 

corpo e na alma, em cada hora e em cada momento. 

Dizendo dai-nos hoje, exercitamos um ato de caridade, 

pedindo para todos os seres humanos e sem ansiedades 

pelo amanhã. 
 

Petição 

Meu Jesus, a ti recorro nesta tribulação. Se tu queres 

usar de tua clemência para com esta tua miserável 

criatura, triunfe tua bondade e, por teu amor e 

misericórdia, perdoa minhas culpas. Ainda que indigno 

de conseguir o que te peço, satisfaz meus desejos, se 

for para a tua glória e o bem de minha alma. Em tuas 

mãos me coloco. Faze de mim como for do teu agrado. 

(Peçamos a graça que desejamos alcançar com esta novena.)  
 

Oração 

Meu Jesus, tu que és fonte de vida, dá-me a beber da 

água viva que jorra de ti mesmo para que, saboreando-

te, não tenha mais sede senão de ti. Mergulha-me todo 

no abismo de teu amor e misericórdia e renova-me com 

teu sangue preciosíssimo, com o qual me redimiste. 

Lava, com a água de teu santíssimo lado, todas as 
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manchas com que sujei a bela veste da inocência que 

me deste no Batismo. Enche-me, meu Jesus, de teu 

Santo Espírito e possui-me limpo de corpo e alma. 

Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória ao Pai.  

“Meu senhor e meu Deus, a tua misericórdia nos salve, 

o teu Amor Misericordioso nos livre de todo mal.” 
 

Sétimo dia 
 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 

Oração preparatória 

Meu Jesus, grande é minha dor, vendo que tive a 

desgraça de te ofender tantas vezes. Tu, porém, com 

coração de Pai, não só me tens perdoado, mas me 

convidas a te pedir o que preciso, com tuas palavras: 

“Pedi e recebereis”. Cheio de confiança, recorro ao teu 

Amor Misericordioso, para que me concedas o que te 

peço nesta novena e, sobretudo, a graça de melhorar o 

meu comportamento e, doravante, demonstrar minha 

fé com minhas obras, vivendo segundo teus preceitos, e 

arder no fogo de tua caridade. 
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Meditação sobre as palavras do Pai-Nosso 

Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós 

perdoamos a quem nos tem ofendido. Pedimos a Deus 

que nos perdoe as nossas ofensas, que são os pecados e 

as penas devidas por eles. Uma pena enorme que nunca 

poderemos pagar, senão com o sangue do bom Jesus, 

com os dons da graça e da natureza que temos recebido 

de Deus e com tudo o que somos e temos. Também nos 

comprometemos, neste pedido, a perdoar aos nossos 

próximos as ofensas que eles cometeram contra nós, 

mas não nos vingando, e sim esquecendo as injúrias e 

ofensas feitas contra nós. Dessa forma, Deus põe em 

nossas mãos o juízo que se há de fazer de nós, pois, se 

perdoarmos, nos perdoará; mas se não perdoarmos aos 

demais, ele também não nos perdoará. 
 

Petição 

Meu Jesus, a ti recorro nesta tribulação. Se tu queres 

usar de tua clemência para com esta tua miserável 

criatura, triunfe tua bondade e, por teu amor e 

misericórdia, perdoa minhas culpas. Ainda que indigno 

de conseguir o que te peço, satisfaz meus desejos, se 
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for para a tua glória e o bem de minha alma. Em tuas 

mãos me coloco. Faze de mim como for do teu agrado. 

(Peçamos a graça que desejamos alcançar com esta novena.)  
 

Oração 

Meu Jesus, sei que tu chamas a todos sem exceção, 

habitas nos humildes, amas aos que te amam, julgas a 

causa do pobre, te compadeces de todos e nada odeias 

de quanto teu poder criou. Não consideras as faltas dos 

seres humanos, mas aguardas que façam penitência, e 

recebes o pecador com amor e misericórdia. Abre 

também a mim, Senhor, o manancial da vida; concede-

me o perdão e aniquila em mim tudo quanto se opõe à 

tua divina lei. 

Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória ao Pai. 

“Meu senhor e meu Deus, a tua misericórdia nos salve, 

o teu Amor Misericordioso nos livre de todo mal.” 
 

Oitavo dia 
 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 

Oração preparatória 
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Meu Jesus, grande é minha dor, vendo que tive a 

desgraça de te ofender tantas vezes. Tu, porém, com 

coração de Pai, não só me tens perdoado, mas me 

convidas a te pedir o que preciso, com tuas palavras: 

“Pedi e recebereis”. Cheio de confiança, recorro ao teu 

Amor Misericordioso, para que me concedas o que te 

peço nesta novena e, sobretudo, a graça de melhorar o 

meu comportamento e, doravante, demonstrar minha 

fé com minhas obras, vivendo segundo teus preceitos, e 

arder no fogo de tua caridade. 
 

Meditação sobre as palavras do Pai-Nosso 

Não nos deixeis cair em tentação. Ao rogar ao Senhor 

Não nos deixeis cair em tentação, reconhecemos que 

ele permite a tentação para nosso proveito, nossa 

fraqueza para vencê-la, a fortaleza divina para nossa 

vitória, e que o Senhor não nega sua graça a ninguém 

que faz a sua parte para vencer os poderosos inimigos. 

Com o apelo: Não nos deixeis cair em tentação, pedimos 

que não contraiamos novas dívidas, além das que já 

temos. 
 

Petição 
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Meu Jesus, a ti recorro nesta tribulação. Se tu queres 

usar de tua clemência para com esta tua miserável 

criatura, triunfe tua bondade e, por teu amor e 

misericórdia, perdoa minhas culpas. Ainda que indigno 

de conseguir o que te peço, satisfaz meus desejos, se 

for para a tua glória e o bem de minha alma. Em tuas 

mãos me coloco. Faze de mim como for do teu agrado. 

(Peçamos a graça que desejamos alcançar com esta novena.)  
 

Oração 

Meu Jesus, sê tu o amparo e consolo de minha alma, 

serve-me de defesa em toda tentação e cobre-me com 

o escudo de tua verdade. Sê meu companheiro e minha 

esperança, defesa e proteção contra todos os perigos 

da alma e do corpo. Guia-me no extenso mar deste 

mundo e digna-te consolar-me nesta tribulação. Sirva-

me de seguríssimo porto o abismo de teu amor e 

misericórdia e, assim, poderei ver-me livre das tramas 

do demônio. 

Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória ao Pai.  

“Meu senhor e meu Deus, a tua misericórdia nos salve, 

o teu Amor Misericordioso nos livre de todo mal.” 
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Nono dia  
  

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 

Oração preparatória 

Meu Jesus, grande é minha dor, vendo que tive a 

desgraça de te ofender tantas vezes. Tu, porém, com 

coração de Pai, não só me tens perdoado, mas me 

convidas a te pedir o que preciso, com tuas palavras: 

“Pedi e recebereis”. Cheio de confiança, recorro ao teu 

Amor Misericordioso, para que me concedas o que te 

peço nesta novena e, sobretudo, a graça de melhorar o 

meu comportamento e, doravante, demonstrar minha 

fé com minhas obras, vivendo segundo teus preceitos, e 

arder no fogo de tua caridade. 
 

Meditação sobre as palavras do Pai-Nosso 

Mas livrai-nos do mal. Roguemos que Deus nos livre de 

todo mal, isto é, dos males da alma e do corpo, eternos 

e temporais, passados, presentes e futuros; pecados, 

vícios e paixões desordenadas; más inclinações, espírito 

de ira e de soberba. E concluímos dizendo Amém, com 
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veemência, afeto e confiança, pois Deus quer e manda 

que o peçamos assim. 
 

Petição 

Meu Jesus, a ti recorro nesta tribulação. Se tu queres 

usar de tua clemência para com esta tua miserável 

criatura, triunfe tua bondade e, por teu amor e 

misericórdia, perdoa minhas culpas. Ainda que indigno 

de conseguir o que te peço, satisfaz meus desejos, se 

for para a tua glória e o bem de minha alma. Em tuas 

mãos me coloco. Faze de mim como for do teu agrado. 

(Peçamos a graça que desejamos alcançar com esta novena.)  
 

Oração 

Meu Jesus, lava-me com o sangue de teu divino lado e 

devolve-me limpo à vida de tua graça. Entra, Senhor, na 

minha pobre morada e descansa comigo. Acompanha-

me no perigoso caminho que percorro, para que não 

me perca. Alenta, Senhor, a fraqueza de meu espírito e 

consola as angústias de meu coração, dizendo-me que, 

por tua misericórdia, não deixarás de me amar um só 

momento e que sempre estarás comigo. 

Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória ao Pai.  
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“Meu senhor e meu Deus, a tua misericórdia nos salve, 

o teu Amor Misericordioso nos livre de todo mal.” 

 

14. Novena a Maria Medianeira 

Ó Maria Medianeira de todas as graças, ao teu coração 

confio a minha tão pobre alma, guarda-a, tu que és 

minha Mãe; eu tenho certeza do teu terno amor. 

Consola os enfermos e os tristes. Em ti confio e a ti me 

entrego completamente. Salva-nos pelo amor de Jesus. 

Maria refúgio e proteção da minha pobre alma, 

recomenda-a ao Amor Misericordioso. 

 

15. Súplica a Maria Medianeira 

Minha Mãe, vós que estás continuamente com os 

braços estendidos, implorando ao vosso divino Filho, 

misericórdia e compaixão para todo necessitado, rogai-

lhe que me dê seu santo amor, seu santo temor e sua 

santa graça, e que jamais cometa o pecado mortal. 

Pedi-lhe que tire minha vida, antes que chegue a 

ofendê-lo. 
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Concedei-me, minha Mãe, a grande graça de sentir pelo 

bom Jesus, o amor e confiança que têm sentido e 

sentem as almas santas, aumentando minha fé, 

esperança e caridade; e vós, minha Mãe, ensinai-me a 

fazer sempre a Sua divina vontade. 

Abençoai, Virgem Santa, toda minha família e livrai-a de 

todo mal. Ajuda os pobres agonizantes e pedi ao vosso 

divino Filho que os perdoe e livre do tormento do 

inferno. Intercedei, minha Mãe, diante do vosso divino 

Filho para que abrande sua ira, sua justiça, seu rigor e 

livre o mundo inteiro do grande castigo que todos 

merecemos. 

Roga, minha Mãe, por nossa amada pátria, livra-a dos 

males que a ameaçam e desfazei os planos dos seus 

inimigos que são os inimigos de Jesus. 

Por último te peço, minha Mãe, derramai em nossas 

almas os raios luminosos da misericórdia do bom Jesus 

e permanecei bem perto de mim em todos os 

momentos da minha vida. Amém. 

 

 

  



 

51 

16. Oração da noite 

Jesus, José e Maria, vos dou o meu coração e a minha 

alma. Jesus, José e Maria, assisti-me na minha última 

agonia. Jesus, José e Maria, convosco descanse em paz 

a minha alma.  

A bênção de Deus todo poderoso, Pai, Filho e Espírito 

Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Pai 

eterno, por meio do Imaculado Coração de Maria, vos 

ofereço Jesus, vosso Filho bem amado. E Nele, com Ele 

e por Ele, ofereço também a mim mesmo, unindo-me a 

todas as criaturas, para a glória e bem-aventurança do 

vosso Amor Misericordioso, e para que triunfe no 

mundo o vosso reino de amor e de caridade.  

Ó Maria Medianeira universal, arca da aliança, rainha do 

amor e mãe de misericórdia, rogai por nós. Ó São 

Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, mensageiro 

do Rei Amor Misericordioso, manifestai vosso poder, 

tirai todos os obstáculos e fazei com que logo no mundo 

inteiro se afirme o reino da caridade. 

Senhor, durante esta noite, defendei-nos do pecado e 

livrai-nos de todo mal. O Senhor nos conceda uma noite 

tranquila e no fim da vida uma morte feliz. Amém 
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17. Consagração a Nossa Senhora 

Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço 

inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção 

para convosco, vos consagro neste dia (nesta noite), os 

meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu 

coração e inteiramente todo meu ser. E porque assim 

sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-

me, como coisa e propriedade vossa. Amém. 

 

18. Aos nossos santos protetores: 
 

São José 

Ó Deus, que quiseste confiar-nos à custódia cuidadosa 

de São José, por sua intercessão concede-nos 

corresponder com perseverança ao teu divino chamado 

e, à nossa família do Amor Misericordioso, o dom de 

muitas e boas vocações, para que possa espalhar no 

mundo inteiro a mensagem de salvação que a ela 

confiaste. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 
 

S. João de Deus, S. José Benedito Cotolengo e Sta. Teresa do 

Menino Jesus 
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Ó Deus, que em São João de Deus e em São José 

Benedito Cotolengo fizestes resplandecer a tua 

misericórdia para com os pobres e doentes e acolheste 

com agrado a humilde oferta de Santa Teresa do 

Menino Jesus ao teu Amor Misericordioso, concede-nos 

seguir com serena confiança o caminho trilhado por 

estes santos, para que, também a nós se revele a glória 

do teu rosto. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 

 

19. Renovação dos Votos (fórmula ordinária) 

Servas do Amor Misericordioso 

Deus, Amor Misericordioso, que me chamas a seguir 

mais de perto a Cristo, teu Filho, eu ... , com absoluta 

liberdade, me entrego totalmente a ti, único bem da 

minha vida. 

Para isso, renovo os votos de obediência, castidade e 

pobreza, segundo as Constituições das Servas do Amor 

Misericordioso. 

Confio na força de teu Espírito, na mediação materna de 

Maria, na intercessão de nossos santos Protetores, na 

ajuda de nossa Madre Fundadora e de minhas Irmãs 

para ser fiel até à morte. 
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Filhos do Amor Misericordioso 

Deus, Amor Misericordioso, que me chamais a seguir a 

Cristo, vosso Filho, eu ... , com plena liberdade, me 

entrego totalmente a vós, único bem da minha vida. 

Por isso, renovo os votos de obediência, castidade e 

pobreza, segundo as Constituições dos Filhos do Amor 

Misericordioso. 

Confio na força do vosso Espírito, na mediação materna 

de Maria, na intercessão dos santos Protetores, na 

ajuda da Madre Fundadora e de meus irmãos para ser 

fiel até à morte. 

 

20. Fórmula devocional de renovação dos votos da 

Madre Esperança 

Meu Jesus, meu amor, te prometo obediência, 

castidade e pobreza. Obriga-me, meu Jesus, a cumprir 

sempre, em cada momento, tua divina vontade, porque 

unir-se a ti e fazer o que desejas, é a coisa mais amável, 

e amar-te com predileção é a coisa mais doce e digna de 

ser desejada. A ti me ofereço, ó único bem do meu 

coração, para viver daqui em diante somente para ti. 
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Faze, meu Jesus, meu coração semelhante ao teu, para 

que durante toda minha vida me conforme com a tua 

santa vontade. 

Oh, meu Amor! Norma, esperança e coroa de todas as 

virgens; pela intercessão de nossa Mãe, a bem-

aventurada Virgem Maria, conserva-me casta no corpo 

e na alma. 

 

21. Oração pedindo a intercessão de Madre 

Esperança  

Pai de misericórdia e Deus de toda consolação, nós te 

damos graças porque, por meio da vida e da palavra da 

Madre Esperança de Jesus, nos chamastes ao teu Amor 

Misericordioso. Dai-nos a mesma confiança que ela 

tinha em teu amor terno e paternal e a mesma 

solicitude que ela mostrava para com os mais pobres e 

pecadores. E, se está nos teus desígnios glorificar sobre 

a terra a Madre Esperança, serva do teu Amor 

Misericordioso, através de sua intercessão, concede-nos 

a graça que ardentemente imploramos (fazer o pedido). 

Nós te pedimos, confiando na ajuda de Maria 
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Santíssima Medianeira daquela misericórdia que 

queremos cantar eternamente. Amém. 

 

22. Oração de Madre Esperança para o 

Santuário 

Abençoa, meu Jesus, este teu grande Santuário e faz 

que sempre venham visitá-la pessoas do mundo inteiro. 

Alguns para pedir a saúde do próprio corpo, 

atormentado por doenças estranhas que a ciência 

humana ainda não sabe curar, outros para pedir-te 

perdão pelos próprios pecados, outros ainda para pedir-

te a salvação da alma mergulhada no vício, e com a 

mente atormentada pelo pensamento de não serem 

dignos de receber graça alguma e tanto menos o perdão 

por um Deus justo e severo. 

É esta, meu Jesus, a mentalidade de tanta pobre gente, 

mergulhada no pecado e na dor, ao ponto que diz ter 

medo de morrer e de encontrar-se contigo. Pobre 

gente! 

Faz meu Jesus, com que todos os homens tenham a 

alegria de conhecer-te assim como tu és e que todos 
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vejam em ti a verdadeira imagem do Pai do filho 

pródigo. 

Concede, meu Jesus, a graça de que todos te conheçam 

e te amem e tenham a certeza que na hora da morte 

não os espera um juiz severo e duro para condená-los, 

mas um Pai cheio de amor e de misericórdia, que não 

leva em conta as misérias e os defeitos dos seus filhos, 

mas os perdoa e esquece. 

Faz meu Jesus, com que venham a este teu Santuário do 

mundo inteiro, não somente com o desejo de curar o 

corpo e de sarar das doenças, mas, sobretudo com o 

desejo de curar a própria alma da lepra do pecado 

mortal e habitual. 

Ajuda, consola e conforta aqueles que precisam desta 

cura. Faz, meu Jesus, que todos vejam em ti, não um 

juiz severo, mas um Pai cheio de amor e de 

misericórdia, que não leva em conta as misérias dos 

seus filhos, mas  as perdoa e esquece. 

 

23. Oração pedindo a intercessão de Maria Pilar 

de Arratia 
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Eterno e divino Filho, Amor Misericordioso, pela 

humildade e a caridade com que foste imitado por 

Maria Pilar, digna-te glorificá-la na tua santa Igreja e por 

sua intercessão concede-me a graça que te peço... 

Glória ao Pai... 

 

24. Oração da Me. Esperança pelos Sacerdotes 

Meu Jesus, hoje te peço que não te esqueças dos 

sacerdotes do mundo inteiro, pelos quais quero viver 

como vítima. Ó meu Jesus, ilumina-os, meu Jesus, com 

tua claridade para que entendam e experimentem o 

vazio e o nada das realidades humanas e atraí-os a ti, 

revelando-te a eles como Pai amoroso e fonte de todos 

os bens. Dai, meu Jesus, às vontades deles, a força e a 

constância de que precisam para não querer nem 

desejar nada fora de ti. 

 

25. Oração da Me. Esperança pelas almas 

consagradas 

Faz, meu Jesus, que as almas consagradas progridam 

sempre nas virtudes. Sejas para elas guarda e guia em 
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sua peregrinação, para que jamais sejam perturbadas 

nem errem o caminho que a ti conduz. 

Liberta-as, meu Jesus, de tudo o que as impede de 

aproximar-se de ti e faze que te amem com todo o 

coração e cheguem a morrer para si mesmas e vivam 

somente para ti até tornar-se um só desejo, uma só 

vontade, um só amor e um só afeto; para que suas 

almas, forças e todo seu ser, ardam sempre e se 

consumam como verdadeiras chamas no fogo da tua 

divina caridade.  

Faz, meu Jesus, que todos entendam que unir-se a ti e 

fazer o que tu desejas é a coisa maior e mais amável, e 

que amar-te com preferência é o mais digno e doce de 

se desejar. 

Faz, meu Jesus, que nossa alma aprenda a desapegar-se 

das criaturas e de todo consolo, para unir-se mais 

estreitamente a ti; e faz meu Jesus, que todas as almas 

a ti consagradas experimentem em seu coração o vazio 

e o nada das coisas humanas. Revela-te para elas como 

Bem Supremo, e atraí-as para ti, e ajuda-as, meu Jesus, 

para que junto de ti caminhem, continuamente, com 

desejo de perfeição.  
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26. Orações Vocacionais 

Ó Pai, fazei com que surjam, entre os cristãos, 

numerosas e santas vocações ao sacerdócio, que 

mantenham viva a fé e conservem a grata memória do 

vosso Filho Jesus pela pregação da sua palavra e pela 

administração dos sacramentos com os quais renovais 

continuamente os vossos fiéis. Dai-nos santos ministros 

do vosso altar, que sejam atentos e fervorosos 

guardiões da Eucaristia, o sacramento do supremo dom 

de Cristo para a redenção do mundo. Chamai ministros 

da vossa misericórdia, os quais, através do sacramento 

da Reconciliação, difundam a alegria do vosso perdão. 

Fazei, ó Pai, que a Igreja acolha com alegria as 

numerosas inspirações do Espírito do vosso Filho e, 

dóceis aos seus ensinamentos, cuide das vocações ao 

ministério sacerdotal e à vida consagrada. Ajudai os 

Bispos, os sacerdotes, os diáconos, as pessoas 

consagradas e todos os batizados em Cristo para que 

cumpram fielmente a sua missão no serviço do 

Evangelho. Nós Vos pedimos por Cristo, nosso Senhor. 

Amém. Maria, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. 

(Papa Bento XVI)  
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                             _________________________________ 

Ó Jesus, Bom Pastor, acolhe nosso louvor e nosso 

humilde agradecimento por todas as vocações que, 

mediante teu Espírito, concedes continuamente a tua 

Igreja. Assiste aos bispos, presbíteros, missionários e a 

todas as pessoas consagradas; faze que deem exemplo 

de vida autenticamente evangélica. Dá fortaleza e 

perseverança em seu propósito àqueles que se 

preparam ao sagrado ministério e à vida consagrada. 

Multiplica os evangelizadores para anunciar teu nome a 

todas as gentes. Protege a todos os jovens de nossas 

famílias e comunidades: concede-lhes prontidão e 

generosidade para te seguir. Volve também hoje teu 

olhar sobre eles e os chama. Concede a todos os 

chamados a força de abandonar tudo para escolher só a 

ti que és o Amor. Perdoa a não correspondência e as 

infidelidades daqueles que escolheste. Escuta, ó Cristo, 

nossas preces por intercessão de Maria Santíssima, tua 

Mãe e Rainha dos Apóstolos. Ela, que por ter acreditado 

e respondido generosamente, é a causa de nossa 

alegria, acompanhe com sua presença e seu exemplo 
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àqueles que chamas ao serviço total de teu Reino. 

Amém.            (Beato João Paulo II) 

 

27. Via Sacra com os comentários de Me. 

Esperança 

1. Jesus é condenado à morte. 

Como recebe o bom Jesus esta injusta condenação? E 

eu, como recebo as mais simples repreensões? Que 

exemplo dou na dor ou nas aflições por Ele permitidas? 

Ajuda-nos, meu Jesus, a nunca nos defender por mais 

injustas que sejam as acusações que nos fazem. 
 

2. Colocam a cruz sobre os delicados ombros de nosso 

Deus. 

Ajuda-nos, meu Jesus, para que, imitando-te, 

abracemos em todo momento com amor a cruz que tu 

permites que as criaturas coloquem sobre nossos 

ombros, sem nunca defender nossa pessoa e nossa reta 

intenção. 
 

3. Jesus cai pela primeira vez, oprimido pela fatiga do 

grande peso da cruz. 



 

63 

Meu Jesus, pelas dores desta primeira queda, perdoa-

nos por todas as vezes que tivemos a desgraça de cair 

ofendendo-te. 
 

4. A Mãe encontra o seu divino Filho na via da 

amargura. 

Minha Mãe, pela grande dor que experimentastes em 

ver teu divino Filho sendo tratado daquela terrível 

forma, alcança-nos dele o perdão por todas as vezes 

que tivemos a desgraça de ofendê-lo. 
 

5. O Cireneu ajuda Jesus a carregar a cruz. 

Ajudam o bom Jesus a carregar a cruz, não movidos 

pelo amor e compaixão por ele, mas somente porque 

temem que morra ao longo do caminho sem poder 

alcançar seus fins: fazê-lo sofrer muito mais. Ele sabe 

disso e se deixa ajudar sem dizer uma palavra. Faz meu 

Jesus, que nós também, sem nunca queixar-nos, nos 

deixemos sempre ajudar pelo Cireneu que tu designaste 

para nos ajudar a levar a cruz.  
 

6. A Verônica limpa o rosto do bom Jesus, que fica 

gravado no pano. 
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Concede-nos, meu Jesus, a graça de que teu rosto esteja 

sempre presente diante dos nossos olhos e que em 

todo momento possamos ver somente a ti. 
 

7. Jesus cai pela segunda vez. 

Meu Jesus, pelas dores que sofreste nesta segunda 

queda, perdoa-nos pelas vezes que tivemos a desgraça 

de ofender-te com nossas quedas e não permitas, meu 

Jesus, que não voltemos a cair ofendendo-te mais uma 

vez. 
 

8. Jesus consola as mulheres de Jerusalém. 

Consola, meu Jesus, todos os pobres que vem ao teu 

Amor Misericordioso em busca de consolo, ajuda e paz. 

Eles se dirigem a mim, eu, porém, os recomendo a ti 

com todas as minhas forças. 
 

9. Jesus cai pela terceira vez. 

Meu Jesus, pelas dores desta terceira queda, perdoa-

nos pelas vezes que tivemos a desgraça de cair, 

ofendendo-te, e ajuda-nos, meu Jesus, para que não 

tenhamos a desgraça de ofender-te e causar-te 

sofrimento. 
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10. Desnudam o bom Jesus de suas vestes 

 Ajuda-nos, meu Jesus, a despojar-nos de tudo aquilo 

que te desagrada. 
 

11. Pregam o Bom Jesus na cruz 

Ajuda-nos, meu Jesus, a fim de que por teu amor 

permaneçamos pregados na cruz com os três votos: 

obediência, castidade e pobreza, e assim possamos 

viver e morrer sempre unidos a ti. 
 

12. Jesus morre na cruz 

Minha Mãe, pela dor que experimentaste vendo morrer 

teu divino Filho entre terríveis tormentos, alcança-nos 

Dele o perdão pelas vezes que tivemos a desgraça de 

cair ofendendo-o. Dize-lhe, minha Mãe, que não 

queremos mais fazê-lo sofrer e que ele, esquecendo o 

passado, nos conceda a graça de estar sempre dispostos 

a dar-lhe tudo quanto nos pede, a qualquer custo. 
 

13. Jesus é colocado entre os braços de sua Mãe 

Mãe, pela dor que sofreste ao receber entre teus braços 

o teu divino Filho morto, alcança-nos a grande graça de 
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que ele viva sempre em nós e que, em cada momento, 

possamos dar-lhe tudo aquilo que nos pede, com amor 

de Filhos e Servas do Amor Misericordioso. 
 

14. Jesus é colocado no sepulcro 

Faz, meu Jesus, que nossos corações jamais sejam para 

ti sepulcros de mármore frio, mas sim sacrários vivos, 

aquecidos com o fogo do teu amor e ornados com o 

incenso da oração e a mirra da mortificação. 
 

15. A Ressurreição de Jesus 

Com a ressurreição, o eterno Pai, recompensa o Filho 

pela sua humilhação com uma glória imensa; suas dores 

com uma alegria inefável; a sua pobreza com um 

domínio soberano. Na sua infinita caridade, após a 

ressurreição, por quarenta dias Jesus foi o consolador e, 

como bom Pastor, várias vezes apareceu para 

arrebanhar suas ovelhas dispersas e para consolar os 

aflitos. 
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28. Triságio à Santíssima Trindade 

Bendita e louvada seja a santa e indivisível Trindade, 

- agora e sempre e por todos os séculos. Amém. 

Vinde, ó Deus, em meu auxílio, 

- socorrei-me sem demora. 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, 

- como era no princípio agora e sempre. Amém. 
 

Hino: 

No céu o pôr do sol chegando vai, Santíssima Trindade 

te adoramos/ Com nossa humilde prece suplicamos o 

dom da unidade no teu amor/ E quando a aurora traz 

de volta o dia, Trindade Santa a ti nosso louvor./ 

Enquanto confiantes suplicamos, ilumina nossa mente e 

coração./ Ao Pai eterno e ao Filho que dá vida, ao 

Espírito de amor e de unidade/ agora e sempre na glória 

infinita queremos vos louvar Santa Trindade. 
 

Oração ao Pai:  

Ó Pai Eterno, sem a tua presença no meu coração eu 

não vejo outra coisa senão dores e tristezas. Tu és 

minha única felicidade, o meu tesouro e a minha glória. 
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Faze que jamais me separe de ti para que eu possa 

louvar-te sempre. Amém. 

- Pai Nosso – Ave Maria 

- Santo, santo, santo, Senhor Deus do universo o céu e a 

terra estão cheios de tua glória. Glória ao Pai, glória ao 

Filho, glória ao Espírito Santo. (9x) 
 

Oração ao Filho:  

Ó Verdade Eterna, tu és o caminho para ir ao Pai, a 

verdade para conhecê-lo. Suplicamos-te, nos concedas 

chegar a Ele, vê-lo e amá-lo eternamente. Amém. 

- Pai Nosso – Ave Maria 

- Santo, santo, santo, Senhor Deus do universo o céu e a 

terra estão cheios de tua glória. Glória ao Pai, glória ao 

Filho, glória ao Espírito Santo. (9x) 
 

Oração ao Espírito Santo:  

Ó Amor Divino infunde teu amor em nossos corações, a 

fim de possuirmos a caridade. Enriquece as nossas 

almas com virtudes e dons para louvar-te e amar-te na 

glória eterna. Amém. 

- Pai Nosso – Ave Maria 
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- Santo, santo, santo, Senhor Deus do universo o céu e a 

terra estão cheios de tua glória. Glória ao Pai, glória ao 

Filho, glória ao Espírito Santo. (9x) 

 

- Deus santo, Deus forte, Deus imortal, livra-nos Senhor 

de todo mal (3x). 

- Acalma Senhor, a tua ira, a tua justiça, o teu rigor.   

Doce Jesus da minha vida, misericórdia Senhor. (3x) 
 

Antífona:  

Nós Te confessamos, louvamos, bendizemos de todo 

coração, ó Pai Eterno, ó Filho Unigênito, ó Espírito Santo 

Paráclito, Santa e Indivisível Trindade.  A ti, Deus Pai 

Eterno, a ti, Deus Filho Unigênito, a ti, Deus Espírito 

Santo Paráclito, de todo o coração te louvamos, 

confessamos e bendizemos. A ti seja a glória pelos 

séculos dos séculos. Amém. 
 

Oração:  

Senhor Deus, Uno e Trino, dá-nos continuamente a tua 

graça, a tua caridade e a comunicação contigo, a fim de 

que te amemos e te glorifiquemos, no tempo e na 
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eternidade, ó Deus Pai, ó Deus Filho, ó Deus Espírito 

Santo, um só Deus pelos séculos dos séculos. Amém. 

 

29. Vinde, Espírito Santo 

Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos 

fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o 

vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da 

terra. 

Oremos:  

Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com 

a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente 

todas as coisas segundo o mesmo Espírito, gozemos 

sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. 

Amém. 

 

30. Súplicas ao Espírito Santo  

(7 dias em preparação à festa de Pentecostes) 

 

1. Suplicamos-te, Deus onipotente, para que desça 

sobre nós o esplendor da tua caridade, e o raio da tua 

luz nos torne fortes na fé, com a manifestação do 

Espírito Santo, os corações daqueles que foram 
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regenerados pela tua graça. Por Cristo nosso Senhor. 

Amém. 

 

Oração à Santíssima Virgem: 

Intercedei, ó nossa Mãe, pelo mundo, pela Igreja, pelo 

Papa e pela nossa Pátria. Intercedei por todos os 

homens, para que o Espírito Santo infunda sobre eles os 

seus dons, os converta e os salve. Amém. 
 

2. Ó Deus, que pela virtude do Espírito Santo iluminaste 

os corações dos fiéis, concede-nos o reto conhecimento 

segundo o mesmo Espírito e de nos beneficiarmos das 

suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 
 

Oração à Santíssima Virgem... 
 

3. Ó Deus que comunicaste aos teus Apóstolos o 

Espírito Santo, torna eficazes as orações dos teus fiéis, 

doando a paz àqueles a quem concedeste a fé. Por 

Cristo nosso Senhor. Amém. 
 

Oração à Santíssima Virgem... 
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4. Ó Senhor, te pedimos que habite em nós a virtude do 

Espírito Santo, que purifique os nossos corações e nos 

defenda de toda adversidade. Por Cristo nosso Senhor. 

Amém. 
 

Oração à Santíssima Virgem... 
 

5. Pedimos-te, ó Senhor, para que o Paráclito, que de Ti 

procede, ilumine o nosso intelecto e nos mova a 

procurar toda a verdade, segundo as promessas do teu 

divino Filho, que contigo vive e reina pelos séculos. 

Amém. 
 

Oração à Santíssima Virgem... 
 

6. Concede à tua Igreja, Senhor misericordioso, de ser 

iluminada pelo Espírito Santo, e que jamais fique 

confusa pelas ciladas dos seus inimigos. Por Cristo nosso 

Senhor. Amém. 
 

Oração à Santíssima Virgem... 
 

7. Humildemente te suplicamos, Deus e Senhor nosso, 

infundi nas nossas mentes o Espírito Santo; a sua 
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sabedoria que nos formou e a sua providência que nos 

governa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 
 

Oração à Santíssima Virgem... 

 

31. Orações de Madre Esperança 

(orações selecionadas tiradas dos escritos da Madre para oração 

pessoal ou comunitária, de forma facultativa). 

 

1. Meu Jesus, fazei com que eu não esqueça que a 

humildade e a caridade são os fundamentos da 

santidade e que somente com o teu amor conseguirei 

alcançá-la. Meu Jesus, sei que nunca conseguirei amar-

te como deveria, porém tenho um grande desejo de 

amar-te e de comunicar-me contigo, até que tu se 

comuniques comigo. Ajuda-me, Jesus, a fim de que 

através do conhecimento do meu Deus possa atrair 

para mim o mesmo Deus e me abandone inteiramente a 

ele no amor. 
 

2. Meu Jesus, tenho um grande desejo de santificar-me 

a qualquer custo, somente para dar-te glória. Vejo que 

o caminho da perfeição é árduo e exige um esforço não 
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comum e enérgico; e isto me assusta muito, sobretudo 

quando esqueço que tu me precedes e me ajudas. Hoje, 

meu Jesus, com a tua ajuda prometo, mais uma vez, 

caminhar por esta via áspera e difícil, olhando sempre 

para frente sem voltar-me para trás. 
 

3. Ajuda-me, meu Jesus, para que eu viva sempre unido 

à cruz: com a humildade sincera que reprima o desejo 

de ser honrado e com a mortificação que vença o amor 

ao prazer. Faze com que o meu coração e a minha 

mente estejam continuamente fixos em ti e que possa 

dizer com sinceridade: “Vivo, mas não sou eu que vivo: 

és tu que vives em mim”. 
 

4. Peço-te, meu Jesus, que, quando a minha alma se 

separar do corpo, por teu divino amor, seja acolhida 

entre os teus braços e o meu coração se uma para 

sempre ao teu. 
 

5. Ajuda-me, meu Jesus, a lutar incessantemente contra 

a carne e os sentidos até submetê-los ao espírito e à tua 

vontade. Todo meu ser seja guiado somente pelo teu 

querer e pelo teu amor. Aceita, meu Deus, estes bons 
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desejos, o meu coração, o meu amor e faz com que eu 

viva única e exclusivamente para ti. 
 

6. Meu Jesus, ajuda-me a alcançar o perfeito 

cumprimento de todos os meus deveres em união 

contigo, para ti e somente para te agradar. Faz com que 

eu consiga adquirir a humildade sincera, fundada sobre 

a tua grandeza e santidade e sobre a minha pobreza e 

miséria; e que esta disposição tire da minha alma o 

egoísmo, a soberba e a presunção, porque somente no 

esvaziamento de mim se pode realizar a união com o 

meu Deus. 
 

7. Ajuda-me, meu Jesus, a fazer de ti, o centro da minha 

vida a fim de que não seja eu quem vive, mas sejas tu 

quem viva em mim.  
 

8. Virgem Santíssima, Mãe de todos os homens, abriga-

me sob a tua proteção por amor do teu divino Filho. 

Escolho-te como madrinha da minha vida espiritual e da 

minha felicidade. Seja sempre a minha especial e tenra 

Mãe; protege-me nesta vida e toma-me nos teus braços 

na hora da minha morte. 
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9. Peço-te, meu Jesus, pelo amor com o qual me 

chamaste: concede-me a graça de amar-te com todo o 

coração, de estar unido a ti com toda a alma, de 

empregar todas as minhas energias para o serviço do 

teu amor. Faz com que, na hora da morte, purificado de 

toda culpa, entre para as bodas eternas que tu 

preparaste para mim. 
 

10. Concede-me, meu Jesus, através do dom do teu 

Espírito, prudência, modéstia, sabedoria e bondade, 

comportamento afável e digno; doa-me caridade, 

mansidão, humildade, fervor. Faze com que, cumprindo 

em tudo a tua divina vontade, te dê glória com a pureza 

do corpo e a santidade da alma, te ame acima de todas 

as coisas e te sirva com amor verdadeiro. Sê tu a honra, 

a alegria, a delícia, a consolação, o conselheiro nas 

dúvidas, o meu tudo e que eu não deseje nada e 

ninguém fora de ti. 
 

11. Meu Jesus ajuda-me, com teu divino poder, para 

que possa fazer o que te agrada e ser todo teu. Guia-me 

com a tua divina sabedoria, e, com a tua divina 

bondade, faze-me segundo o teu coração. 
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12. Dá meu Jesus, à minha vontade, a força e a 

constância de que continuamente preciso, para não 

querer nem desejar outra coisa fora de ti. 
 

13. Faz, meu Jesus, que jamais deseje outra coisa a não 

ser que se cumpra em mim a tua divina vontade, 

mesmo se preciso sofrer muito, mesmo que não a 

compreenda, mesmo quando não consiga vê-la. 
 

14. Desejo, meu Jesus, que somente tu sejas o movente 

principal dos meus afetos e da minha vida; que tu sejas 

para mim tudo e todas as minhas coisas. 
 

15. Meu Jesus, como poderei viver sem ti e sem a tua 

voz? Compadece-te de mim e arranca-me desta vida de 

dissipação. Esquece, meu Jesus, o que te fez sofrer e 

vem logo. Ajuda-me a praticar a caridade em favor de 

meus irmãos, a desterrar para longe de mim o ‘eu’ e o 

egoísmo. De novo me coloco incondicionalmente a teu 

serviço, em favor de meus irmãos. Ajuda-me, meu 

Jesus! 
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16. Concede-me, meu Jesus, a graça de aprender a me 

elevar das criaturas até ti e ver o meu Deus em todas as 

suas obras, coisas, pessoas e acontecimentos. 
 

17. Seja tu, meu Jesus, a luz do meu espírito, o amor e o 

fogo do meu coração, a força e a virtude das minhas 

faculdades, para que, em ti, possa conhecer, amar e 

cumprir a vontade do meu Deus. 
 

18. Dizes, meu Jesus, que o amor se não sofre e não se 

sacrifica não é amor. Que ensinamento! Agora 

compreendo porque o teu amor é tão forte e é um fogo 

que abrasa e consome: tens sofrido tanto! 
 

19. Faz, meu Jesus, com que o meu coração seja 

semelhante ao teu, e que jamais pretenda conhecer 

grandes coisas de ti para depois fazer pouco para o meu 

Deus. 
 

20. Concede-me, meu Jesus, a graça de que as cruzes 

que tu permites para mim, sirva-me para amar-te mais 

e fazer compreender aos outros que a ciência do amor 

se aprende na dor. 
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21. Faze meu Jesus, com que todas as minhas ações se 

assemelhem às tuas e torna-me forte no teu amor e na 

tua paz. Ilumina os meus sentidos com a luz da tua 

caridade para que sejas somente tu a ensinar-me e 

instruir-me nos sentimentos mais íntimos do teu 

coração. 
 

22. Meu Jesus, tu que por mim sofreste tanto, até o 

ponto de morrer nu na cruz; caluniado, desprezado e 

derrotado no meio dos piores insultos. E eu, poderei 

negar-te alguma coisa? Não procurarei a tua glória a 

qualquer custo? Não serei tudo por ti, como tu és tudo 

para mim? 
 

23. Desejo estar perto de ti, meu Jesus, e fazer todas as 

minhas obras em união a ti, para que tu habites em mim 

para santificar, não somente a mim, mas também todas 

as minhas obras, e para encher de ti todas as minhas 

faculdades. 
 

24. Faz, meu Jesus, com que a minha alma chegue a sair 

de mim para entrar em ti e que, introduzida no forno do 

teu amor divino e, purificada de toda escória, se torne 
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luminosa, incandescente e dócil às tuas divinas 

inspirações, iluminando sempre, com o vivo esplendor 

do teu amor e do sacrifício, todos aqueles que me 

circundam.  
 

25. Tu sabes bem, meu Jesus, que sinto vergonha e 

muita pena quando vejo que copiei pouco em mim teus 

divinos ensinamentos. Mesmo assim, tu, com uma 

paciência sem limites, estais esperando que me 

aproxime de ti para me encher das tuas graças, 

conforta-me, consola-me e concede-me a ajuda de que 

preciso para caminhar na santidade que tu me pedes. 
 

26. Meu Jesus, compreendo cada dia mais que, para 

amar-te seriamente, é necessário conhecer-te e 

conversar muito contigo, pois quanto mais te conheço e 

te encontro, tanto mais se aquece o coração no teu 

amor, visto que tudo em ti é digno de amor. 
 

27. Meu Jesus, concede-me a graça de corresponder 

menos mal a tantos benefícios recebidos de ti. Faze, 

meu Jesus, que teu admirável fervor me preserve de 

toda frouxidão deliberada em meus pensamentos, no 
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amor a ti e no pequeno serviço que esta tua filha deseja 

prestar-te.  
 

28. Faz, meu Jesus, com que a Congregação cresça 

sempre mais pelas raízes das virtudes do que pelos 

ramos das fundações. 
 

29. Meu Jesus, coloca-me perto, muito perto de ti, para 

que em ti possa encontrar deleite e alegria. Entra na 

minha alma e faz-me entrar em ti. 

 

30. Concede-me, meu Jesus, a graça de nunca te negar 

nada e, esquecendo-me de mim mesmo, busque 

sempre a tua glória. 
 

31. Minha Mãe, como uma vez uniste, com toda a alma, 

a tua oração à do teu Santíssimo Filho, assim agora 

implora, do seu amor e misericórdia, a paz desejada, 

junto com o triunfo da devoção do Amor 

Misericordioso. 
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