
 

 

ORAÇÕES PARA SE FAZER DIANTE 

DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO 

 

  



1. ORAÇÃO OFICIAL DA JMJ 

Deus, Pai misericordioso, que revelaste 

Teu amor em Teu Filho Jesus Cristo e, no 

Espírito Santo, Consolador, o derramaste 

sobre nós, a Ti confiamos o futuro do 

mundo e de todos os homens.  De 

maneira especial a Ti confiamos os jovens 

de todos os idiomas, povos e nações. 

Guiai e protegei-os nos complicados 

caminhos de hoje e dê-lhes a graça de 

poder colher abundantes frutos a partir 

da experiência da Jornada Mundial da 

Juventude de Cracóvia. 

 

Pai celeste, faça-nos testemunhas da Tua 

misericórdia. Ensina-nos a levar a fé aos 

que duvidam, a esperança aos 

desanimados, o amor aos indiferentes, o 

perdão a quem fez o mal 

e a alegria aos infelizes. Fazei com que a 

centelha do amor misericordioso que 

acendeste dentro de nós converta-se em 

uma chama que transforma os corações e 

renova a face da Terra.  

 

Maria, Mãe de Misericórdia, rogai por 

nós. 

São João Paulo II, rogai por nós. 

Santa Faustina, rogai por nós. 

 

2. BÊNÇÃO EUCARÍSTICA 

S: Oremos pelo nosso Papa... 

T: O Senhor o guarde e conforte, faça-o 

feliz nesta terra, e não o abandone à 

maldade de seus inimigos. 

 

S: Tu és Pedro. 

T: E sobre esta pedra edificarei a Minha 

Igreja. 

 

Oremos 

Ó Deus, Pastor e Guia de todos os fiéis, 

olhai com bondade para o Vosso servo o 

Papa Francisco, a quem pusestes como 

pastor da Vossa Igreja. Concedei-lhe que 

guie seus súditos com a palavra e o 

exemplo, e assim, ele e o rebanho 

alcancem a vida eterna. Por Cristo, nosso 

Senhor. T: Amém. 

 

S: Oremos pelo nosso Bispo... 

T: Vigilante ele apascente, Senhor, o 

rebanho com a Vossa força e na grandeza 

de Vosso Nome. 

 

S: Tu és sacerdote para sempre. 

T: Segundo a ordem de Melquesedeque. 

 

Oremos 

Ó Deus que cuidais de Vosso povo com 

carinho e o governais com amor, 

concedei o espírito de sabedoria a Vosso 

servo Dom Odilo, a quem confiastes este 

rebanho, e resulte o proveito das ovelhas 

na alegria eterna do pastor. Por Cristo, 

Senhor nosso. T: Amém. 

 

3. TANTUM ERGO 

Tão sublime Sacramento 

Adoremos neste Altar, 

Pois o Antigo Testamento 

Deu ao Novo seu lugar. 

Venha a fé por suplemento, 

Os sentidos completar. 

 

Ao Eterno Pai cantemos, 

E a Jesus, o Salvador; 

Ao Espírito exaltemos, 

Na Trindade, eterno Amor: 

Ao Deus Uno e Trino demos 

A alegria do louvor. Amém. 

 

S: Do céu lhes destes o Pão. 

T: Que contém todo sabor. 

 

Oremos 

Deus, que neste admirável Sacramento, 

nos deixastes o memorial da Vossa 

Paixão, concedei-nos tal veneração pelos 

sagrados mistérios do Vosso Corpo e 



Vosso Sangue, que experimentamos 

sempre em nós a Sua eficácia redentora. 

Vós que viveis e reinais pelos séculos dos 

séculos. Amém. 

 

Bendito seja Deus. 

Bendito seja o Seu Santo Nome. 

Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro 

Deus e verdadeiro Homem. 

Bendito seja o Nome de Jesus. 

Bendito seja o Seu Sacratíssimo Coração. 

Bendito seja o Seu Preciosíssimo Sangue. 

Bendito seja Jesus no Santíssimo 

Sacramento do Altar. 

Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. 

Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria 

Santíssima. 

Bendita seja a sua santa e Imaculada 

Conceição. 

Bendita seja a sua gloriosa Assunção. 

Bendito seja o Nome de Maria, Virgem e 

Mãe. 

Bendito seja São José, seu castíssimo 

esposo. 

Bendito seja Deus nos Seus Anjos e nos 

Seus Santos. 

 

Deus e Senhor nosso, protegei a Vossa 

Igreja, dai-lhe santos pastores e dignos 

ministros. Derramai as Vossas bênçãos 

sobre o nosso Santo Padre, o Papa; sobre 

o nosso (Arce)Bispo, sobre o nosso 

Pároco, sobre todo o clero, sobre o chefe 

da Nação e do Estado, e sobre todas as 

pessoas constituídas em dignidade, para 

que governem com justiça. Dai ao povo 

brasileiro paz constante e prosperidade 

completa. Favorecei, com os efeitos 

contínuos de Vossa bondade, o Brasil, 

este (arce)bispado, a paróquia em que 

habitamos, a cada um de nós em 

particular e a todas as pessoas por quem 

somos obrigados a orar, ou que se 

recomendaram às nossas orações. Tende 

misericórdia das almas dos fiéis que 

padecem no purgatório; dai-lhes, Senhor, 

o descanso e a luz eterna. 

 

4. SALVE, Ó CORPO VERDADEIRO 

Salve, ó Corpo Verdadeiro, 

Que da Virgem Mãe nascestes e, 

Salvando o mundo inteiro, 

Sobre a Cruz Te oferecestes. 

 

Do Teu lado transpassado, 

Sangue e Água derramastes; 

Seja na morte provado 

Por aqueles que salvastes! 

 

Jesus, fonte de alegria, 

Alimento de unidade; 

Jesus, Filho de Maria, 

Salvador da humanidade. 

 

5. JESUS, EU VOS AMO 

Jesus, eu Vos amo em meio a toda 

escuridão. 

Jesus, eu Vos amo em meio a todas as 

dores. 

Jesus, eu Vos amo em meio a toda 

tristeza. 

Jesus, eu Vos amo em meio a toda 

angústia. 

Jesus, eu Vos amo em meio a toda 

tentação. 

Jesus, eu Vos amo por toda minha vida, e 

por toda a eternidade. 

 

6. SÚPLICAS DIANTE DO 

SACRÁRIO 

Carne viva de Cristo, fortifica-me! 

Sangue generoso do Salvador, inebria-

me! 

Olhar silencioso de Cristo, preenche-me! 

Palavra sacratíssima do meu Mestre, 

instrua-me! 

Braços abertos de Cristo, protege-me! 

Costas abertas do Crucificado, recebe-me! 

Coração transpassado de Cristo, 

aprisiona-me! 



Mão afetuosa de Jesus, abençoa-me! 

Dedo onipotente de Cristo, cura-me! 

Doce ombro do Bom Pastor, reconduze-

me! 

Vulto amoroso de Cristo, atraí-me! 

Sorriso escondido de meu Amigo, 

pacifica-me! 

Hálito vigoroso de Cristo, dá-me a vida! 

Força triunfante do Senhor, conduza-me! 

Fogo ardente de Cristo, inflama-me! 

Bondade do Filho de Maria, seduze-me! 

Luz puríssima de Cristo, ilumina-me! 

Vida que jorra do Redentor, transforma-

me! 

Alma sublime de Cristo, eleva-me! 

Divindade do Verbo feito Carne, 

consagra-me! 

Espírito Santo, Dom de Cristo, santifica-

me! 

 

7. SABEIS QUE EU VOS AMO 

Senhor, Vós sabeis que eu Vos amo, 

porque me conheces até o fundo do meu 

ser. 

Vós sabeis que eu Vos amo, mesmo que 

não o consiga exprimir na oração. 

Senhor, Vós sabeis que eu Vos amo, 

mesmo que eu não consiga mostrar-Vos 

o meu amor como queria. 

Senhor, Vós sabeis que eu Vos amo, 

mesmo que eu me pergunte se meu 

amor é sincero e verdadeiro. 

Senhor, Vós sabeis que eu Vos amo, 

mesmo que eu não sinta nada deste amor 

que gostaria de doar-Vos. 

Senhor, Vós sabeis que eu Vos amo, e que 

para mim viver significa amar-Vos. 

Senhor, Vós sabeis muito bem como 

anseio entregar-me interiormente, e que 

estou sofrendo por não conseguir amar-

Vos com mais magnanimidade. 

Senhor, Vós sabeis que eu Vos amo, e que 

esta certeza ilumina as minhas dúvidas e 

angústias e que isso me encoraja para 

amar-Vos ainda mais, porque sabeis da 

verdade do meu pobre amor e mesmo 

assim o estimais. Amém. 

 

8. SUSPIROS A CRISTO 

Dulcíssimo Jesus, do fundo do meu 

coração suspiro a Vós, unindo-me ao 

louvor dos Anjos para cumprir o louvor 

com que todas as criaturas devem louvar-

Vos. 

Dulcíssimo Jesus, do fundo do meu 

coração suspiro a Vós, unindo-me à 

gratidão com a qual os Santos Vos 

agradecem pelos dons, que lhes 

concedestes. 

Dulcíssimo Jesus, do fundo do meu 

coração suspiro a Vós por causa dos meus 

pecados e dos de todos os homens, 

unindo-me à Vossa paciência com que 

suportais cada crime. 

Dulcíssimo Jesus, do fundo do meu 

coração suspiro a Vós, desejando todo 

bem que os homens necessitam para o 

louvor de Deus e para a salvação, unindo-

me àquele desejo Divino que tivestes na 

terra pela salvação dos homens. 

Dulcíssimo Jesus, do fundo do meu 

coração suspiro a Vós, unindo-me à 

oração que manou do Vosso Divino 

Coração e dos corações dos Vossos 

Santos pela salvação dos vivos e dos 

falecidos. Amém. 

 

9. ACLAMAÇÕES DE ADORAÇÃO 

Senhor Jesus Cristo, meu Deus e Filho de 

Deus vivo: eu Vos adoro, louvo e bendigo, 

glorifico e engrandeço, de todo o meu 

coração. Confesso e creio, com inteira e 

viva fé que estais nesse Diviníssimo 

Sacramento, verdadeiro Deus e 

verdadeiro Homem, encerrado dum 

modo altíssimo e maravilhoso. 

 

Meu Deus todo-poderoso, com aquela 

adoração que se deve à Vossa Divina 

Majestade, eu Vos adoro. 



Pão vivo, que descestes do Céu para dar a 

vida ao mundo, eu Vos adoro. 

Venerável Sacramento, que sois tesouro 

de todas as virtudes e graças, eu Vos 

adoro. 

Sacrifício Santíssimo, que aplacais a Deus 

e santificais as almas, eu Vos adoro. 

Verdadeiro Corpo e Sangue do meu 

Senhor Jesus Cristo, nascido as puríssimas 

entranhas da Virgem Maria, eu Vos adoro. 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados 

do mundo, eu Vos adoro. 

 

Maravilhoso Sacramento de amor, que 

sois vida dos espíritos e precioso manjar 

dos Anjos, eu Vos adoro. 

Altíssimo Mistério da fé católica, eu Vos 

adoro. 

Deus escondido e Salvador nosso, eu Vos 

adoro. 

Hóstia Santa e Cálice de bênçãos, eu Vos 

adoro. 

Diviníssimo Sacramento, que sois 

memorial e compêndio das maravilhas de 

Deus, eu Vos adoro. 

Divino Viático dos enfermos, que sois 

remédio imortal saudável, eu Vos adoro. 

Ó meu Jesus, esplendor da glória do Pai, 

eu Vos adoro. 

Divino Verbo e Sabedoria eterna, eu Vos 

adoro. 

Divino Alimento, pelo qual os filhos dos 

homens se tornam filhos de Deus, eu Vos 

adoro. 

Pão vivo, por virtude do qual o Criador se 

une à criatura e o homem mortal se eleva 

para o Céu, eu Vos adoro. 

Fonte perene de celestiais delícias, eu Vos 

adoro. 

Refeição espiritual das almas castas e 

devotas, eu Vos adoro. 

 

 

 

 

10. ESTÁS CONOSCO 

Estás conosco todos os dias até o fim do 

mundo. Estás conosco, Onipotência 

Divina, com nossa fragilidade. 

Estás conosco, amor infinito, que nos 

acompanhas em todos os nossos passos. 

Estás conosco, proteção soberana e 

garantia de êxito nas tentações. 

Estás conosco, energia que sustenta 

nossa generosidade vacilante. 

Estás conosco, em nossas dificuldades e 

provações. 

Estás conosco em nossas decepções e 

ansiedades para devolver-nos a coragem. 

Estás conosco nas tristezas para 

comunicar-nos o entusiasmo de Tua 

alegria. 

Estás conosco na solidão, como 

companheiro que nunca falha. 

Estás conosco em nossa missão 

apostólica para guiar-nos e ser nosso 

arrimo. 

Estás conosco para conduzir-nos ao Pai 

pelo caminho da sabedoria e da 

eternidade. Amém. 

 

11. QUE MEU CORAÇÃO VOS AME 

Ó Coração de meu Jesus - que meu 

coração Vos ame, 

Ó Coração de meu Jesus - que meu 

coração Vos agrade, 

Ó Coração de meu Jesus - que meu 

coração suspire por Vós, 

Ó Coração de meu Jesus - que meu 

coração Vos adore, 

Ó Coração de meu Jesus - que meu 

coração Vos admire, 

Ó Coração de meu Jesus - que meu 

coração seja Vosso, 

Ó Coração de meu Jesus - que meu 

coração esteja em Vós, 

Ó Coração de meu Jesus - que meu 

coração seja algo para Vós e, por mais 

desprezível que seja, ache graça diante 



de Vós, e seja aceito ao oferecer-Vos, o 

sacrifício que mais Vos agrade. Amém. 

 

12. Ó JESUS MISERICORDIOSO 

Ó Jesus Misericordioso - ouvi-me. 

Que a graça de Vosso Coração – me 

converta. 

Que o Sangue de Vosso Coração – me 

reconcilie. 

Que a água de Vosso Coração – me 

purifique. 

Que o mérito de Vosso Coração – me 

santifique. 

Que a Cruz de Vosso Coração – me 

fortifique. 

Que a coroa de espinhos de Vosso 

Coração – me adorne. 

Que a contemplação de Vosso Coração – 

me transforme. 

Que a posse de Vosso Coração – me sacie. 

Que a doçura de Vosso Coração – me 

deleite aqui no tempo e ali eternamente. 

Amém. 

 

Afetos 

Achei a Quem minha alma quer, atenho-

me a Ele e não O largarei mais. 

Abraça-me com Vosso amor, ó meu 

Jesus, tesouro infinito de meu coração. 

Sinta minha alma a força de Vossa 

presença Divina. 

Sinta como sois doce, ó Senhor, para que 

ela empolgada por Vosso amor, nada 

mais procure fora de Vós, não ame outra 

coisa senão só Vós. 

Sois meu Rei. Não vos esqueçais de 

minha pobreza e miséria. 

Sois meu Juiz. Tende piedade de mim 

Sois o Esposo de minha alma, esposai-a 

convosco por todo o sempre. 

Sois meu Guia e Defensor. Colocai-me a 

Vosso lado e defendei-me. 

Sois meu Redentor. Guardai minha alma 

do inferno e salvai-me. 

Sois meu Deus. E por isso meu Tudo. 

Amém. 

 

13. ASPIRAÇÕES FERVOROSAS 

Ó Coração ardente de Jesus, abrasai 

nosso pobre coração. 

Ó Chagas de Jesus, penetrai-nos com 

uma seta de amor para com Jesus. 

Ó Sangue de Jesus, inebriai-nos de amor 

para com Jesus. 

Ó Agonia de Jesus, ajudai-nos suportar 

com resignação nossa última agonia. 

Ó Sofrimentos de Jesus, dai-nos paciência 

nas contrariedades. 

Ó Açoites de Jesus, preservai-nos do 

desespero eterno. 

Ó Morte de Jesus, fazei-nos morrer para 

todo amor que não seja por Jesus. 

Ó Lágrimas de Maria, obtende-nos a 

graça de chorar nossos pecados. 

 

14. SÚPLICAS AO CORAÇÃO DE 

JESUS 

Coração misericordioso de Jesus, tende 

compaixão de nós. 

Coração penetradíssimo de dor na Cruz, 

por causa dos pecados do mundo, dai-nos 

verdadeira dor dos nossos pecados. 

Coração puríssimo, purificai nosso 

coração de todo apego às criaturas. 

Coração aberto para ser refúgio das 

almas, recebei-nos. 

Coração cheio de mansidão, comunicai-

nos Vossa ternura. 

Coração humildíssimo, ensinai-nos Vossa 

humildade. 

Coração amantíssimo, fogo abrasador, 

consumi-nos inteiramente, e dai-nos uma 

nova vida de amor e de graça. 

Coração santíssimo, gravai em nosso 

coração as penas amargas que sofrestes 

por nosso amor, a fim de que, tendo-as 

continuamente diante dos olhos, 

suportemos com paciência por Vosso 

amor todas as penas desta vida. 



Coração adorável, esclarecei aqueles que 

não Vos conhecem. 

Coração compadecidíssimo, livrai, ou ao 

menos consolai as almas do Purgatório, 

que são Vossas esposas para sempre. 

Amém. 

 

15. DESAGRAVO AO CORAÇÃO DE 

JESUS 

Ó Coração de Jesus, esmagado por causa 

dos nossos pecados; Coração entristecido 

e martirizado por tantos crimes e faltas; 

Coração, vítima de todas as iniquidades: 

eu Vos amo com toda a minha alma e 

acima de todas as coisas; 

eu Vos amo por aqueles que Vos 

desprezam e Vos abandonam; 

eu Vos amo por aqueles que Vos ultrajam 

e Vos impedem de reinar; 

eu Vos amo por aqueles que Vos deixam 

sozinho na Santa Eucaristia; 

eu Vos amo pelas almas ingratas que 

ousam profanar o Vosso Sacramento de 

amor com os seus insultos e sacrilégios. 

Coração de Jesus, perdoai aos pecadores: 

eles não sabem o que fazem! 

Coração de Jesus, ajudai os que 

propagam o Vosso santo nome! 

Coração de Jesus, ajudai todos os que 

sofrem e lutam! 

Coração de Jesus, fazei que a sociedade 

se inspire em tudo no Vosso Evangelho, 

única salvaguarda da justiça e da paz! 

Coração de Jesus, que as famílias e as 

nações proclamam os Vossos direitos! 

Coração de Jesus, reinai na minha pátria! 

Coração de Jesus, venha a nós o Vosso 

reino, pelo Imaculado Coração de Maria! 

Amém. 

 

16. ATO DE REPARAÇÃO 

Senhor Jesus, humildemente prostrados 

em Vossa presença, vimos renovar a 

nossa consagração ao Vosso Sagrado 

Coração, tomando a resolução de reparar 

os ultrajes dos homens por um aumento 

de fidelidade e amor para conVosco! Sim, 

vo-lo prometemos! 

 

Quanto mais blasfemam Vossos 

mistérios, tanto mais acreditaremos 

neles, ó Coração Sagrado de Jesus! 

Quanto mais a impiedade se esforçar por 

nos tirar nossas imortais esperanças, 

tanto mais esperaremos em Vós, ó 

Coração, esperança única dos mortais! 

Quanto mais os corações ingratos 

resistirem aos Vossos atrativos, tanto 

mais Vos amaremos, ó Coração 

infinitamente amável de Jesus! 

Quanto mais atacarem Vossa Divindade, 

tanto mais a adoraremos, ó Coração 

Divino de Jesus! 

Quanto mais Vossas leis forem esquecidas 

e transgredidas, tanto mais as 

observaremos, ó Coração Santíssimo de 

Jesus! 

Quanto mais os Vossos Sacramentos 

forem desprezados e abandonados, tanto 

mais os receberemos com amor e 

respeito, ó Coração liberal de Jesus! 

Quanto mais as Vossas adoráveis virtudes 

forem desconhecidas, tanto mais nos 

esforçaremos por praticá-las, ó Coração 

modelo de todas as virtudes! 

Quanto mais o inferno trabalhar na perda 

das almas, tanto mais nos abrasaremos 

no desejo de sua salvação, ó Coração de 

Jesus, zelador das almas! 

Quanto mais o sensualismo e o orgulho 

tenderem a destruir a abnegação e o 

amor do dever, tanto mais nos 

aplicaremos a nos renunciar e a viver em 

espírito de sacrifício, ó Coração de Jesus, 

repleto de opróbios. 

Coração de nosso Deus, dai-nos uma 

graça tão grande e eficaz que possamos 

ser Vossos discípulos e apóstolos no 

reino do mundo e que sejais nossa coroa 

na bem-aventurada eternidade. Amém. 



17. ORAÇÃO REPARADORA AO 

SANTÍSSIMO SACRAMENTO 

Divino Salvador Jesus!  

Dignai-vos baixar um olhar de 
misericórdia sobre vossos filhos, que 
reunidos em um mesmo pensamento de 
Fé, Reparação e Amor, vêm chorar a 
vossos pés suas infidelidades e a de seus 

irmãos, os pobres pecadores!   

Possamos nós, pelas promessas unânimes 
e solenes que vamos fazer, tocar o vosso 
divino Coração, e dele alcançar 
misericórdia para o mundo infeliz e 
criminoso e para todos aqueles que não 
têm a felicidade de vos amar!  

Daqui por diante, sim, todos nós vo-lo 
prometemos: 

Do esquecimento e da ingratidão dos 
homens, Nós vos consolaremos, Senhor!  
Do abandono em que sois deixado no 
santo Tabernáculo, Nós vos 
consolaremos, Senhor!  
Dos crimes dos pecadores, Nós vos 
consolaremos, Senhor!  
Do ódio dos ímpios, Nós vos 
consolaremos, Senhor!  
Das blasfêmias que se vomitam contra 
vós, Nós vos consolaremos, Senhor!  
Das injúrias feitas à vossa divindade, Nós 
vos consolaremos, Senhor!  
Dos sacrilégios com que se profana o 
vosso Sacramento de amor, Nós vos 
consolaremos, Senhor!  
Das imodéstias e irreverências cometidas 
em vossa presença adorável, Nós vos 
consolaremos, Senhor!  
Da tibieza do maior número de vossos 
filhos, Nós vos consolaremos, Senhor!  
Do desprezo que se faz de vossos 
convites cheios de amor, Nós vos 
consolaremos, Senhor!  
Das infidelidades daqueles que se dizem 
vossos amigos, Nós vos consolaremos, 
Senhor!  
Do abuso de vossas graças, Nós vos 
consolaremos, Senhor!  

De nossas próprias infidelidades, Nós vos 
consolaremos, Senhor!  
Da incompreensível dureza de nossos 
corações, Nós vos consolaremos, Senhor!  
De nossa longa demora em vos amar, Nós 
vos consolaremos, Senhor!  
De nossa frouxidão em vosso santo 
serviço, Nós vos consolaremos, Senhor!  
Da amarga tristeza em que sois abismado 
pela perda das almas, Nós vos 
consolaremos, Senhor!  
Do vosso longo esperar às portas de 
nossos corações, Nós vos consolaremos, 
Senhor!  
Das amargas repulsas de que sois saciado, 
Nós vos consolaremos, Senhor!  
De vossos suspiros de amor, Nós vos 
consolaremos, Senhor!  
De vossas lágrimas de amor, Nós vos 
consolaremos, Senhor!  
De vosso cativeiro de amor, Nós vos 
consolaremos, Senhor!  
De vosso martírio de amor, Nós vos 
consolaremos, Senhor!  

Oração: 

Divino Salvador Jesus, que de vosso 
Coração deixastes escapar esta queixa 
dolorosa: "Eu procurei consoladores e 
não os achei", dignai-vos aceitar o 
pequeno tributo de nossas consolações e 
assistir-nos tão poderosamente com o 
socorro de vossa graça que, para o 
futuro, fugindo cada vez mais de tudo o 
que vos poderia desagradar, nos 
mostremos em tudo, por toda a parte e 
sempre, vossos filhos, os mais fiéis e 
devotados.  

Nós vo-lo pedimos por vós mesmo, que 
sendo Deus, com o Pai e o Espírito Santo, 
viveis e reinais nos séculos dos séculos. 
Amém.  

 

 

 

 



18. LADAINHA DE REPARAÇÃO À 

NOSSO SENHOR NA EUCARISTIA 

Senhor, tende piedade de nós.  
Jesus Cristo, tende piedade de nós.  
Senhor, tende piedade de nós.  

Cristo, ouvi-nos.  
Cristo, Benignamente ouvi-nos.  
Deus Filho, Redentor do mundo,tende 
piedade de nós.  
Santa Trindade, um só Deus,tende 
piedade de nós.  

Sagrada Hóstia, oferecida pela salvação 
dos pecadores, tende piedade de nós.  
Sagrada Hóstia, adornada no altar para 
nós e por nós, tende piedade de nós.  
Sagrada Hóstia, depreciada pelos cristãos 
tíbios, tende piedade de nós.  
Sagrada Hóstia, sinal de contradição, 
tende piedade de nós.  
Sagrada Hóstia, entregada aos judeu e 
hereges, tende piedade de nós.  
Sagrada Hóstia, insultada pelos 
blasfemadores, tende piedade de nós.  
Sagrada Hóstia, Pão dos Anjos, dado aos 
animais, tende piedade de nós.  
Sagrada Hóstia, atirada no lodo e 
pisoteada, tende piedade de nós.  
Sagrada Hóstia, desonrada pelos 
sacerdotes infiéis, tende piedade de nós.  
Sagrada Hóstia, abandonada em tuas 
Igrejas. Tende piedade de nós.  
 
Sede misericordioso com nós, Perdoai-
nos, Oh! Senhor.  
Sede misericordioso o com nós, escutai-
nos, Oh! Senhor.  

Pelo ultrajante desapreço deste 
maravilhoso Sacramento, te oferecemos 
nossa reparação  
Por tua extrema humilhação em teu 
admirável Sacramento, te oferecemos 
nossa reparação  
Por todas as comunhões indignas, te 
oferecemos nossa reparação  
Pelas irreverências dos maus cristãos, te 
oferecemos nossa reparação  
Pela profanação de teus santuários, te 

oferecemos nossa reparação  
Pelas comunhões roubadas e levadas a 
força, te oferecemos nossa reparação  
Pelas continuas blasfêmias dos homens 
ímpios, te oferecemos nossa reparação  
Pela impertinência e traição dos hereges, 
te oferecemos nossa reparação  
Pelas conversas indignas em teus santos 
templos, te oferecemos nossa reparação  
Pelos profanadores de tuas Igrejas, e os 
que as tem profanado com seus 
sacrilégios, te oferecemos nossa 
reparação 

Para aumentar em todos os cristãos a 
reverência devida a este adorável 
mistério, te oferecemos nossa reparação 
Te suplicamos, ouvi-nos.  
Para manifestar o Sacramento de teu 
amor a os hereges, Te suplicamos, ouvi-
nos.  
Para que os insultos daqueles que te 
ultrajam sejam mais dirigidos até nós, Te 
suplicamos, ouvi-nos.  
Para que misericordiosamente receba 
esta nossa humilde reparação, Te 
suplicamos, ouvi-nos.  
Para conceder que nossa adoração seja 
aceitável a Vós, Te suplicamos, ouvi-nos.  

Hóstia Pura, escutai nossa oração.  
Hóstia Santa, escutai nossa oração.  
Hóstia Imaculada, escutai nossa oração.  

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados 
do mundo, perdoai-nos, Oh! Senhor.  
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados 
do mundo, benignamente ouvi-nos, Oh! 
Senhor.  
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados 
do mundo, tem misericórdia de nós.  

Senhor, tem piedade de nós.  
Cristo, tem piedade de nós.  

V. Olhai, Oh! Senhor, nossa aflição,  
R. E sejam dadas Glória a teu Santo Nome. 

 

 



Oremos:  

Senhor Jesus Cristo, que te dignas 
permanecer com nós em teu maravilhoso 
Sacramento até o final do mundo, para 
dar-vos a teu Pai, pela memória de tua 
paixão, Glória eterna, e para dar-Vos a 
nós, o Pão da vida eterna: Concedei-nos a 
graça de chorar, com corações cheios de 
dor, pelas as injúrias que Vós tem 
recebido neste mistério adorável, e pelos 
muitos sacrilégios que cometem os 
ímpios, os hereges e os católicos. 
Inflamai-nos com desejo ardente de 
reparar todos estes insultos aos que, em 
tua infinita misericórdia, tens preferido 
expor-vos antes que privar-nos de tua 
Presença em nossos altares.  

Vós, que com Deus Pai e o Espírito Santo 
Vives e Reinas, um só Deus, pelos séculos 
dos séculos. Amém  

19. ORAÇÃO DE SANTO AFONSO 

Senhor meu Jesus Cristo, que, pelo amor 
que tendes aos homens, estais de noite e 
de dia neste Sacramento, todo cheio de 
piedade e de amor, esperando, 
chamando e recebendo todos os que vêm 
visitar-vos; eu creio que estais presente 
no Santíssimo Sacramento do altar. Eu 
vos adoro do abismo do meu nada e vos 
dou graças por todos os benefícios que 
me tendes feito; especialmente por vós 
mesmo dardes a mim  neste sacramento, 
por me terdes concedido como advogada 
vossa Mãe santíssima, e por me terdes 
chamado a visitar-vos nesta igreja.  

Eu vós saúdo, pois hoje, o vosso 
amantíssimo Coração e a minha intenção 
é fazê-lo por três motivos: primeiro, em 
ação de garças por esta grande dádiva; 
segundo, para compensar-vos de todas as 
injúrias que tendes recebido, neste 
Sacramento, de todos os vossos inimigos; 
terceiro, com intenção de adora-vos, 
nesta visita, em todos os lugares da terra 
onde vossa presença sacramental estais 

menos reverenciado e em maior 
abandono.  

Meu Jesus, eu vos amo de todo o meu 
coração; pesa-me de ter, no passado, 
tantas vezes ofendido a vossa divina 
bondade. Proponho, com o auxílio de 
vossa graça, nunca mais ofender-vos para 
o futuro. E, no presente, miserável qual 
sou, eu me consagro todo a vós e 
renuncio a toda a própria vontade, a 
todos os afetos e desejos, e a tudo o que 
é meu, para vo-lo oferecer . De hoje em 
diante fazei vós de mim e de tudo o que 
me pertence aquilo o que for de vosso 
agrado.  

Só procuro e só peço o vosso santo amor, 
a perseverança final e o perfeito 
cumprimento de vossa vontade. 

Recomendo-vos as almas do purgatório, 
especialmente as mais devotas do 
santíssimo sacramento e da Bem-
aventurada Virgem Maria. 

Recomendo-vos também todos os pobres 
pecadores.  

Finalmente, desejo unir, meu querido 
Salvador, todos os meus afetos com os de 
vosso amorosíssimo Coração; e, assim 
unidos, os ofereço a vosso Eterno Pai e 
lhe peço em vosso nome que por vosso 
amor os queira aceitar e atende.     

  



20. Terço do Santíssimo Sacramento 

 

 

Contas grandes: Anuncia-se o Mistério. 

Reza-se nas dez contas pequenas: Bendito e louvado seja o Santíssimo 

Sacramento da Eucaristia, o fruto do ventre sagrado da Virgem puríssima.  

Segue-se a Jaculatória e a Oração.  

Primeiro Mistério: Contemplamos como Nosso Senhor Jesus Cristo desceu do seio 

de Seu eterno Pai para vir ao mundo e livrar-nos com Sua morte santíssima da 
escravidão do pecado, e abrir-nos as portas do céu.  

Jaculatória: Oh! Jesus, Deus de bondade, da paz e Autor da vida, enchei nossos 
corações de divino amor! 

Oração: Santíssimo Jesus, pela infinita caridade com que quisestes sofrer a 

fraqueza humana para o nosso bem e nossa felicidade, nós Vos pedimos o perdão 

de nossas culpas e um amor para Convosco que abrase nosso coração de tal sorte 
que só procuremos a Vossa honra e a Vossa glória.  

Segundo Mistério: Contemplamos como Nosso Senhor Jesus Cristo nasceu no 

presépio de Belém, desprezado, pobre e desconhecido para nos merecer o céu e 
ensinar-nos a desprezar as riquezas da terra e procurar só as do céu.  

Jaculatória: Oh! Jesus Divino, nossa vida, nosso amor, enchei o nosso espírito de 

um verdadeiro fervor.  

Oração: Oh! Bondade infinita do meu Jesus, de infinita caridade e sabedoria, com 

que quisestes nascer sobre a terra, experimentando logo as tiranias do cego mundo 

para assim ensinardes aos Vossos escolhidos e lhes conseguirdes a felicidade 

eterna, nós Vos pedimos que purifiqueis nossos corações do vil interesse por honras 



e riquezas caducas e os orneis dos puros sentimentos de que é dotado o Vosso, 

para que assim, desprezando tudo o que é terreno, só a Vós louvemos e amemos. 
Amém.  

Terceiro Mistério: Contemplamos como Nosso Senhor Jesus Cristo na noite da 

Ceia instituiu este Sacramento de amor, repartindo entre seus discípulos, com Suas 

próprias mãos, o Seu Santíssimo Corpo, para os confortar e encher de amor e 

santidade.  

Jaculatória: Bom Jesus, nós Vos louvamos no sacramento do Amor; sede sempre 
para nós um compassivo Senhor!  

Oração: Santíssimo Jesus e Bom Pastor de nossas almas, pela infinita caridade 

com que Vos quisestes deixar sacramentado para nosso socorro, amparo e 

consolação, nós vos pedimos que não consintais que nossos corações tenham amor 

e interesse mais do que a Vossa honra e a Vossa glória. Amém.  

Quarto Mistério: Contemplamos como Nosso Senhor Jesus Cristo, justamente no 

dia em que instituiu o sacramento augusto de Seu Santíssimo Corpo, foi ofendido 
pelo pérfido Judas, que não temeu recebê-lo indignamente.  

Jaculatória: Bom Jesus, sejais Bendito, pois sois nossa Redenção; sois toda a 
nossa ventura, nosso amparo e nossa consolação.  

Oração: Santíssimo Jesus, Mestre de paciência e bondade, pela mansidão e pelo 

sofrimento consentistes que Vosso indigno discípulo Vos recebesse sacrilegamente.  

Pedimos que não permitais que nós, pecadores, sem a cândida estola da graça Vos 

recebamos, mas antes, enchei-nos de uma grande pureza e perfeita caridade, para 
termos o prazer de muitas vezes comungar e louvar-Vos. Amém.  

Quinto Mistério: Contemplamos como Nosso Senhor Jesus Cristo, depois de Sua 

Ressurreição, apareceu a Seus discípulos confirmando-os na fé e nas verdades do 

Reino eterno, prometendo-lhes mandar sobre eles o Divino Espírito Santo, para os 
encher de todas as virtudes.  

Jaculatória: Coração misericordioso de Jesus, tende misericórdia de nós!  

Oração: Oh! Bom Jesus, pelo inefável mistério da vinda do Espírito Santo sobre 

Vossos apóstolos e discípulos, nós Vos pedimos que sejam cheias as nossas almas 

de Vossas santíssimas luzes, para acertarmos o caminho reto de Vos servir e amar, 

a fim de termos a felicidade de sempre Vos louvar sobre a terra, e reinar Convosco 
no céu, por todos os séculos. Amém.  

 


