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PREFÁCIO DA EDITORA
A TERCEIRA EDIÇÃO

À terceira edição do devocionário da Devoção ao Preciosíssimo 
Sangue de Jesus Cristo Agonizante, adicionamos alguns dados, 
imprescindíveis à sobrevivência dos seus devotos, incluindo duas 
mensagens de Deus Pai, reveladas recentemente para estes tempos.

O Pai do Céu, sabendo dos tempos difíceis que se aproximam, vem 
em nosso auxílio com a provisão do necessário para a sobrevivência 
do seu rebanho dos que Lhe pertencem, ou que Lhe queiram vir a 
pertencer, isto é os que lutam pela sua salvação e a dos seus irmãos. 
Uma das mensagens destina-se à sobrevivência nos tempos de carência, 
oferecendo-nos o Terço da Provisão e o Salmo 135, já anexado às orações 
para rezarmos todos os dias de manhã e à noite. E, se rezarmos com fé e 
confiança, teremos o necessário para viver.

A outra mensagem é de proteção e cura: o Pai manda-nos rezar o 
Terço do Precioso Sangue de Jesus Agonizante, em novena, e ficaremos 
protegidos de todos os vírus e pandemias já existentes ou futuras e 
promete curar-nos de todos os males provocados pelas vacinas, aos já 
vacinados e aos que, por ignorância dos seus maléficos efeitos, a venham 
a receber. No conteúdo das mensagens está bem expresso que, para 
obtermos esses benefícios, é imprescindível viver na graça de Deus, 
ou seja, viver uma vida de oração, confissão, comunhão, santa missa se 
possível diária, amar a Deus e aos irmãos, não esquecendo a partilha dos 
bens materiais e espirituais que o Senhor promete multiplicar a quem 
partilhar. 

As leituras das mensagens não nos dão margem para dúvidas, as 
amorosas palavras que o Pai nos dirige são de amor, vida e total confiança.

Viver ou não viver está agora na nossa mão, o Senhor quer a vida e 
não a morte.

Se algo não nos correr bem, só pode ser por nossa culpa: o Senhor 
é fiel.



Os fiéis podem encontrar a mensagem do Pai com o terço da Provisão 
na página 180 e a mensagem para a cura das pandemias, vírus e vacinas 
na página 187. As orações para a cura são o terço do Precioso Sangue 
e sua ladainha; encontram-se nas páginas 45 a 54 deste Devocionário. 
Aos devotos fiéis a esta Devoção o Senhor dará tudo o necessário para 
a sua sobrevivência e a sua santidade; ela vem para passarmos a grande 
tribulação em segurança. Esta devoção é para praticarmos todos os dias, 
mas é especialmente para quando nos retirarem Jesus dos sacrários e 
nos fecharem as Igrejas, no tempo da grande perseguição; nesses dias 
Jesus passa a estar presente na sua Santa mãe. O Pai eterno conta 
connosco para habitarmos a nova terra e os novos céus, agora é o tempo 
de lhe provarmos o nosso amor. Devemos estar vigilantes. Os mornos, 
Eu os vomitarei da minha boca, diz o Senhor. Mais informamos que 
todos os devocionários são acompanhados de um resumo da Devoção 
com todas as instruções pormenorizadas de como a praticar e viver com 
aproveitamento.

Aconselhamos a lerem primeiro o resumo seguido do devocionário 
que deve ser lido até ao fim, para o perfeito conhecimento da devoção, 
porque ninguém ama o que não conhece. A esta Devoção foi dada a 
chave para a santidade dos seus devotos, as cinco Cruzes, com início na 
página 151; as pessoas que queiram caminhar para a santidade deverão 
meditá-las ao menos uma vez por semana até que vivam segundo os 
seus ensinamentos, 

A oração mínima diária tem início na página 32 e termina na 72: 
começa com o terço da Virgem Maria seguida do terço do Precioso 
Sangue e sua ladainha e consagração ao Preciosíssimo Sangue, com 
tempo aproximado de 70 minutos, as de Getsémani nas quintas-feiras 
e novenas têm início na página 32. Para mais informações consultar a 
página 159. 

Não nos devemos surpreender por tão grandes benefícios concedidos 
aos que rezam o Rosário do Precioso Sangue, tendo em conta que esta 
oração é das mais meritórias depois da Santa missa. 
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EDIÇÃO COMPLETA EM PORTUGUÊS 
COM O TÍTULO ORIGINAL INGLÊS:

 Devotion To The Most Precious Blood Of Our Lord Jesus Christ
Editora autorizada pelo Apostolado do Precioso Sangue da Nigéria,
em 22 de Março de 2020.

Esta nova edição é uma cópia fiel do devocionário internacional oficial 
da Associação Internacional do Precioso Sangue.
Terceira Edição, Fevereiro de 2023.
Esta edição contém algumas alterações importantes, que a melhoraram 
em relação à Edição anterior e à fidelidade ao manuscrito original.  
– Acrescentámos ao Devocionário o maior presente original do céu 
dado a esta devoção, a chave da Santidade para os seus devotos, 
dividida em cinco títulos:
A CRUZ DA PERFEIÇÃO;
A CRUZ DO AMOR;
A CRUZ DO PERDÃO;
A CRUZ DA VERDADE;
A CRUZ DA HUMILDADE.
– Efetuámos a revisão e melhoramento do texto do devocionário; 
acrescentámos e melhorámos as suas gravuras; adotámos outro 
tamanho de letra mais legível; completámos a reparação das terceiras 
sextas-feiras com as mensagens a ler durante as orações, que devem ser 
solicitadas a esta editora, ou obtidas nos nossos sites; acrescentámos 
alguns textos, por exemplo o da apresentação da devoção, os 
complementares originais das novenas, a oração original a São Miguel, 
dada a esta devoção.
– As citações bíblicas seguem a edição da Bíblia Sagrada, editada pela 
Difusora Bíblica, Lisboa-Fátima, 1998.
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DEDICATÓRIA ESPECIAL

O Apostolado do Precioso Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo 
em Portugal dedica este livro de orações à Imaculada Conceição 
de Maria Santíssima, à qual Portugal está consagrado desde 1646, 
ano em que o rei Dom João IV a proclamou Rainha e Padroeira de 
Portugal e a coroou com a sua própria coroa real. 

De modo que, entregando-nos com filial confiança à sua poderosa 
intercessão, em união com as nossas famílias e em toda a extensão 
da nossa amada Pátria, promovamos a nossa cultura de vida desde 
a conceção até à morte natural para assim obtermos a reconciliação 
entre todos os filhos de Deus, na nossa Pátria, e para que Deus 
reine em nossos corações, sob a orientação e proteção da

IMACULADA 
CONCEIÇÃO 
DE MARIA, 
PADROEIRA 

DE PORTUGAL

APOSTOLADO

D
O 

PRECIOSICIMO SANGUE 

D
O 

PRECIOSICIMO SANGUE DE 
JE

SU
S

DE 
JE

SU
S
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APRESENTAÇÃO
Nestes tempos, iniciando um novo milénio e com o convite para a 
Missão “Discípulos, Missionários e Povo de Deus”, para que possamos 
ter vida em Cristo, a Devoção ao Preciosíssimo Sangue é um apelo à 
santidade através da oração e contemplação das dores e sofrimentos 
de Jesus, morrendo pela salvação de toda a humanidade.
O Precioso Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo e seu Corpo 
Sacratíssimo fazem um todo na Eucaristia, e adoramo-l’O no 
Santíssimo Sacramento do Altar. O seu apelo é hoje o mesmo que 
fez aos seus discípulos em Getsémani. “Vigiai e rezai para não cairdes 
em tentação” (Mateus 26,41).
Portugal, tradicionalmente adorador do Santíssimo Sacramento do 
Altar, nestes tempos ainda mais difíceis deve continuar a honrar o 
seu compromisso para com o Senhor dos Senhores, adorando-O, 
servindo-O e fazendo com que todos O conheçam, O amem e 
sirvam nos mistérios do Seu Corpo e do Seu Sangue na Sua Presença 
Real. Ele é o Deus vivo feito homem, salvador da humanidade, que 
permanece entre nós sob as espécies do pão e do vinho que são o Seu 
Corpo e o Seu Sangue” para todos os que O recebem em estado de 
graça...
Sua Excelência Reverendíssima Ayo-Maria Atoyebi, Bispo de Llorin, 
Nigéria, ao recomendar esta devoção na sua Diocese, sublinha que ela 
provém dos dias da Paixão – Quinta-Feira Santa, Sexta-Feira Santa 
e Domingo de Páscoa – quando o Senhor ficou connosco, suando 
sangue, e morreu e ressuscitou para todos os filhos obedientes à Igreja. 
Desta forma, seguimos as exortações pontificais e marianas que nos 
convidam a adorar prontamente Jesus na Eucaristia. Assim, temos 
a Exortação Apostólica do Papa Bento XVI Sacramentum Caritatis 
sobre o carácter fundamental da adoração eucarística na vida eclesial, 
que faz um apelo dirigido aos bispos, sacerdotes e povo de Deus, para 
“a prática da adoração eucarística, tanto pessoal como comunitária” 
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(SC 67). A este respeito será de grande importância uma catequese 
adequada em que os fiéis devem ser instruídos da importância deste 
acto de culto, que permite que as celebrações litúrgicas sejam vividas 
mais profundamente e com mais fruto. Além disso, sempre que 
possível, especialmente nos lugares mais populosos, devem indicar-se 
as Igrejas ou oratórios que podem ser dedicados à adoração perpétua 
(ibid.). Isto é também expresso pelo Cardeal Hummel, Prefeito da 
Congregação para o Clero, numa carta a todos os bispos do mundo, 
datada de 8 de Dezembro de 2007, na qual expressa o desejo fervoroso 
de que “de um movimento espiritual cada vez mais consciente do 
vínculo ontológico entre a Eucaristia, o sacerdócio e a maternidade 
especial de Maria para com todos os sacerdotes, nasça uma cadeia de 
adoração perpétua... para a santificação do clero.”
Finalmente, esta devoção não é uma revelação, pois tudo o que foi 
revelado já está contido nas Sagradas Escrituras e na Tradição 
Apostólica. No entanto, é uma manifestação da misericórdia de 
Deus através do Espírito Santo que concretiza e reafirma o apelo 
à conversão e à santidade através da prática e devoção ao Corpo 
Santíssimo e ao Sangue Preciosíssimo do Senhor. É por isso que 
esta devoção não contradiz de forma alguma a revelação bíblica ou 
o Magistério Eclesiástico. Poderia passar como mais uma devoção, 
mas é uma verdadeira devoção eucarística, o centro e cume de toda 
a atividade eclesial. Por isso, está na ordem dos exercícios de piedade 
recomendados e aprovados pela Instituição Eclesial. É por isso 
também que, em nome do Apostolado do Sangue Preciosíssimo em 
Portugal, para maior Glória de Deus e benefício de todos os crentes 
praticantes, eu recomendo encarecidamente a prática e a vivência 
desta devoção.
Padre António José Valadares Pena, Assessor Espiritual 
Apostolado do Precioso Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo em 
Portugal, 6 de Agosto de 2009
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UNIÃO APOSTÓLICA EDITORA

Estrada da Laje, Rua de Santa Maria, 4, Casais de São Jacinto, 
2500-433 Coto, Caldas da Rainha, Portugal. 

Para a divulgação da devoção ao Preciosíssimo Sangue de Jesus 
Cristo Agonizante:

Site: http://www.jesusagonizante.pt e http://crucifixoagonizante.pt 
Redes sociais: https://www.facebook.com/Devoção precioso-
sangue-de-Jesus-Cristo-1187438671367147, Whatssapp,  
YouTube, Instagram,  etc., e todos os meios de comunicação.

Contactos 
Telef./Tm: (00351) 262845371 / 968015744 
E-mail: devocao@jesusagonizante.pt

Sites: jesusagonizante.pt e crucifixoagonizante.pt 

Os componentes da devoção:

•	 Devocionário do Precioso Sangue
•	 Livro de Mensagens com meditações para as grandes 

novenas
•	 O Rosário do Precioso Sangue
•	 O Crucifixo Agonizante
•	 Crachá da devoção
•	 Rosa da Perfeita Pureza
•	 Via-Sacra das Santas Chagas, revelada por Jesus
•	 Um pequeno livro de meditação e adoração ao 

Santíssimo, obtido de Jesus por locução interior
•	 Um manuscrito com pautas musicais e originais com 

todos os cânticos
•	 Livro de bolso com as principais orações da devoção
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Todos os textos do devocionário e suas orações estão em áudio.

Elaborámos o resumo da devoção para a sua apresentação e 
divulgação, para que não haja dúvidas sobre como a praticar e viver 
com aproveitamento. É sobretudo, um meio prático e económico 
para divulgar a devoção, pode ser obtido nos nossos sites ou pedido 
a esta editora. 

Todos estes elementos estão à disposição das pessoas que os 
solicitem, para uso próprio ou sua divulgação, para comércio e 
evangelização. Entregas no País e estrangeiro, com pagamento por 
transferência ou multibanco. 

Esta editora permite a impressão dos seus livros e suas orações, sob 
as seguintes condições: não podem ser feitas alterações ao texto de 
forma alguma. 

Ajude-nos a divulgar a Sã Doutrina Católica, de forma gratuita. 
“Recebestes de graça, dai de graça”, diz o Senhor. Estamos disponíveis 
para ajudar os devotos que queiram representar e divulgar esta 
devoção, com entregas à consignação.

Mantemos inscrições abertas para a consagração e total dedicação 
ao Precioso Sangue e renovação da consagração com entrega da 
Rosa da Perfeita Pureza.

******************************
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DEDICATÓRIA

Este livro é dedicado ao
Coração Agonizante de Jesus Cristo

e ao Coração Doloroso de Maria,
que misticamente continuam a sofrer

dores causadas por este mundo pecador.
Que este pequeno gesto de Amor
por estes dois Corações amados,

nesta devoção,
suavize as suas dores.

Amém.
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INTRODUÇÃO

A Devoção ao Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo

Em Julho de 1995, exatamente às três horas da tarde, hora da 
Divina Misericórdia, Nosso Senhor chamou pela primeira vez 
Barnabé Nwoye, um jovem de 17 anos, de Olo, Estado de Enugu, 
Nigéria, estudante universitário de engenharia, católico praticante 
e hoje Sacerdote. Nosso Senhor pediu a Barnabé que adorasse o 
Seu Sangue Precioso e O consolasse de todos os ultrajes cometidos 
contra Ele.

“Estava eu a preparar-me para um exame, quando ouvi uma voz que 
me chamava: – Barnabé, Barnabé… Eu virei-me para ver quem me 
chamava e não via ninguém, olhei para o relógio, eram três horas da 
tarde, fiquei confuso com o chamamento, quando nesse instante comecei 
a ouvir uma canção:… Sangue de Jesus, Sangue de Jesus…; depois 
de terminar a canção, a música repetiu-se. Então ouvi o segundo 
chamamento: – Barnabé, Barnabé, consola-Me, adora o meu Precioso 
Sangue… Eu sou Jesus Agonizante. 
Durante dois anos, o Senhor deu-me a conhecer o Rosário do Precioso 
Sangue, e todas as orações que o compõem, as mensagens, orações, 
hinos, instruções foram-me dadas diretamente por Jesus, Sua Santa 
Mãe, Anjos e Santos, entre 1997 e 2001 e constituem a Devoção ao 
Preciosíssimo Sangue.”
A Devoção remonta a uma freira francesa chamada Marie-Marthe 
Chambon, que morreu em odor de santidade em 1907. Ela 
profetizou que a vitória final da Igreja sobre as forças malignas seria 
apoiada pela devoção às Cinco Chagas de Jesus e ao seu Precioso 
Sangue. Esta profecia foi associada às revelações dadas a Barnabé 
Nwoye.
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A Igreja tem nesta edição os dados originais para ministrar 
os sacramentos e sacramentais previstos na devoção. Os leigos 
encontram nesta devoção um tesouro de graças para viverem, 
partilharem, organizarem e animarem grupos de oração e saborear 
as palavras de Jesus. “Regozijai-vos por serdes chamados a esta 
grande devoção”!

Que nos diz Barnabé Nwoye

Ao entrar na hora tão esperada da escuridão, predita na Bíblia e 
pelos profetas, os verdadeiros filhos de Deus enfrentam um forte 
desafio. A Igreja Católica está a sofrer a maior traição da parte de 
sabotadores, subversivos (maçons) que se infiltraram e alteram a 
verdadeira doutrina e ensinamentos da Igreja Católica para criar 
a apostasia final (cf. Daniel 9,21; Mateus 24,15 e II Tessalonicenses 
2,3).
Nunca como agora se está a apressar tudo para implementar o 
Governo Único Mundial, e a “necessidade” de identificar todos no 
mundo com uma marca universal (microchip – precursor da marca 
da besta – ver página 125).

No mundo secular a injustiça social e política reina em toda a parte, 
junto com a ganância, a avareza, a luxúria e um endurecimento 
geral dos corações para as coisas de Deus. Com todos estes sinais 
óbvios e evidentes, a batalha entre o bem e o mal está estabelecida. 
O Pai Eterno, sabendo pelo que têm de passar os seus filhos, tomou 
vantagem sobre os poderes do Inferno, oferecendo-nos a devoção 
ao Precioso Sangue de Jesus Cristo. Esta devoção é para os Seus 
fiéis a arma final para poderem suportar e superar o grande castigo 
ou purificação antes da segunda vinda de Jesus.
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A perseguição aos restantes

Meus filhos escutai: “Eu tenho advertido o Meu povo que o tempo 
para a salvação é curto, que os dias estão contados e vós vereis o que 
acontecerá aos filhos que confiam em Mim. Meu filho, é por isso que 
vim e vos entreguei o Rosário do meu Sangue Precioso e vos prometi 
a salvação através dele. Prometo também salvar qualquer pecador 
que invoque o Meu Sangue Precioso. Deixarei cair uma gota do meu 
Sangue Precioso em seus corações para que se convertam antes do dia do 
desamparo. Minha Mãe veio a vós muitas vezes para advertir-vos sobre 
o tempo que se aproxima. Ela viu os desastres que virão. Ela chorou 
lágrimas de sangue por vós e ainda não haveis entendido o que está por 
vir? Eu suei sangue e lágrimas em agonia por amor a vós. E, todavia, 
não entendeis o tempo em que viveis?”

******************************
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O SANGUE DE CRISTO É FONTE DE SALVAÇÃO

O SANTO PADRE, 
PAPA JOÃO PAULO II, 
DIRIGE-SE ÀS 
FAMÍLIAS RELIGIOSAS 
E ÀS ASSOCIAÇÕES 
CATÓLICAS DEVOTAS 
DO PRECIOSO SANGUE 
DE NOSSO SENHOR 
JESUS CRISTO

Caros irmãos e irmãs,

Tenho o prazer de vos encontrar a todos, membros das famílias 
religiosas e Associações Católicas masculinas e femininas, devotas do 
Precioso Sangue de Jesus Cristo, no primeiro dia de Julho, em que a 
piedade cristã se dedicará a meditar no “Sangue de Cristo, o preço da 
nossa redenção, na promessa de salvação, na vida eterna”. ( João XXIII, 
Carta Apostólica “Inde a Primis”, em AAS, 52, 1960, 545-550)

Saúdo-vos afetuosamente e agradeço-vos terdes vindo. Estendo a 
minha gratidão ao Diretor Provincial da Sociedade do Precioso 
Sangue pelas suas amáveis palavras, que também me dirigiu em vosso 
nome.

Até à reforma Litúrgica introduzida pelo Segundo Concílio do 
Vaticano, neste dia (1 de Julho), o Mistério do Sangue de Cristo 
também era liturgicamente celebrado pela Igreja Católica.

Paulo VI, meu antecessor de venerável memória, juntou a 
comemoração do Sangue de Cristo com a do Seu Corpo, na que é 
agora chamada “Solenidade do Corpo e Sangue de Cristo”.
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Em todas as celebrações eucarísticas, não somente o Corpo de Cristo 
se tornou presente, como também o seu Precioso Sangue, o sangue 
da nova e eterna aliança, derramado por todos para que os pecados 
possam ser perdoados. (cf. Mt. 26,27)
Caros irmãos e irmãs, que grande Mistério é o do Sangue de Cristo! 
Desde o despertar do Cristianismo tem cativado as mentes e corações 
de tantos cristãos e, particularmente, dos vossos santos fundadores 
e fundadoras que o tornaram o padrão das vossas congregações e 
associações.

O Ano do Jubileu dá um novo ímpeto a esta importante devoção. 
Ao celebrarmos Cristo dois mil anos após o Seu nascimento, somos 
também convidados a contemplar e adorá-Lo na sua Sagrada 
Humanidade assumida no ventre de Maria e hipostaticamente unida 
à Divina Pessoa do Verbo (tornado carne). O Sangue de Cristo é 
a preciosa fonte de salvação para o mundo, precisamente porque 
pertence à Palavra que se tornou carne para a nossa salvação.

Este sinal do sangue derramado, na expressão dada ao derramamento 
do Sangue como testemunha do amor supremo, é um ato de divina 
condescendência pela nossa condição humana. Deus escolheu o sinal 
do sangue porque nenhum outro sinal indicava o total envolvimento 
da pessoa de forma mais eloquente.

Este Mistério de entrega tem a sua origem na vontade salvífica do 
Pai Celestial e o seu preenchimento na obediência filial a Jesus, 
verdadeiro Deus e verdadeiro homem, através da obra do Espírito 
Santo. Portanto, a história da nossa salvação tem a marca e o selo 
indelével do amor Trinitário. Na presença desta maravilhosa Obra 
Divina, todos os crentes se vos juntam, caros irmãos e irmãs, na oferta 
de hinos de louvor ao Deus Trino, no sinal do Precioso Sangue de 
Cristo. Contudo, o testemunho da vida deverá juntar-se à confissão 
dos lábios, tal como somos exortados pela Carta aos Hebreus: 
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“Portanto, irmãos, agora podemos entrar com toda a confiança no 
santuário, pelo Sangue de Jesus… Façamos também por nos animarmos 
uns aos outros no amor e na prática de boas obras”. (Hebreus 10,19.24)
E existem muitas “boas obras” que a meditação sobre o sacrifício de 
Cristo nos inspira. Estimula-nos, de facto, a dar a nossa vida por Deus 
e pelos nossos irmãos sem reservas, como tantos mártires fizeram. 
Como poderemos alguma vez falhar no reconhecimento do valor de 
todos os seres humanos, quando Cristo derramou o seu Sangue por 
nós sem fazer distinção?

A meditação sobre este Mistério leva-nos a virar-nos para todos aqueles 
cujos sofrimentos morais e físicos poderiam ser aliviados, mas que, ao 
invés, são deixados a definhar nas franjas de uma sociedade abastada 
e indiferente. É nesta perspetiva que o vosso serviço… se distingue em 
toda a sua nobreza. Não vos limitais a dar algo que vos pertence. Que 
poderia ser mais pessoal do que o nosso próprio sangue?

Caros amigos, possa a celebração do 2000º aniversário da Encarnação 
do Filho de Deus encontrar-vos vigilantes na fé, firmes na esperança, 
e fervorosos na caridade. Hoje, Cristo ainda se aproxima de cada 
pessoa para lhe oferecer a dádiva da infinita misericórdia de Deus. 
Que também vós sejais ricos nesta misericórdia, tal como o nosso Pai 
do Céu.

Com estes sentimentos e no amor daquele que nos salpicou com o 
Seu Sangue (cf. 1Pedro 1,2), eu vos abençoo de todo o coração.

(Comunicação de 1 de Julho de 2000, dando as boas-vindas às 
várias famílias religiosas e Associações Católicas devotas do Precioso 
Sangue, voluntários da Associação italiana de Dadores de Sangue e 
diferentes grupos de peregrinos italianos)

******************************
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DEVOÇÃO AO PRECIOSÍSSIMO SANGUE 
DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO

Glória a Deus e Maria!
Até à vida eterna!

A devoção ao Precioso Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo não 
é novidade na Santa Igreja Católica. É tão antiga quanto a primeira 
Quinta Feira-Santa, quando Jesus Cristo instituiu o Sacerdócio e 
a Santa Eucaristia. A proclamação das seguintes palavras na noite 
anterior ao seu sofrimento (“Isto é o meu Corpo que vai ser  entregue 
por vós… Fazei isto em memória de Mim (…) Este cálice é a nova 
Aliança no meu Sangue, que vai ser derramado por vós” (Lucas 22,19- 
-20)), incutiu nos Apóstolos um fervor ou reverência religiosa sublime! 
Antes disto, Jesus havia concretizado grandes milagres, mas eles viram 
o milagre dos milagres na instituição da Santa Eucaristia, no Sacrifício 
da Cruz, no sacrifício da Nova Lei, no mais admirável Sacramento, na 
maravilhosa presença e no memorial da Paixão de Cristo.
Ver Cristo colocar-se diante deles como um sacrifício de reconciliação 
ou salvação e como o alimento da vida eterna no mais precioso e 
maravilhoso banquete, fê-los adorar a magnífica presença com uma fé 
indescritível. Desde então, sempre assim foi na Santa Igreja Católica 
e assim permanecerá até que o Senhor regresse em toda a Sua glória. 
Esta é a vontade do Senhor. Devemos continuar a proclamar a morte 
do Senhor até que Ele regresse. (cf. 1Coríntios 11,26)
Enquanto a Igreja continuar a celebrar a Santa Eucaristia em 
obediência à vontade do Senhor, “Fazei isto em memória de Mim”, 
ela mantém ao longo dos tempos a sua devoção ao Precioso Sangue 
e Corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela oferece um sacrifício 
em vida, um perpétuo memorial da Sua paixão que demonstra a 
imensidão do amor de Cristo por nós. A melhor forma de cada um de 
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nós demonstrar a sua devoção ao Senhor Eucarístico é recebê-l’O na 
Santa Comunhão e participar ativa e reverentemente na Santa Missa. 
Se compreendermos verdadeiramente que a Eucaristia é o Sacrifício 
da Cruz, adoraremos mais e com maior atenção e devoção, e 
resistiremos a todas as tendências para transformar a Missa num 
simples banquete ou num evento de angariação de fundos.
A Missa é uma reconstituição do Mistério Pascal. É simultaneamente 
um memorial sacrificial em que o Sacrifício da Cruz é perpetuado, e o 
Sagrado Banquete da comunhão do Corpo e Sangue do Senhor. Na 
Missa, tornamo-nos um com Jesus e uns com os outros. As nossas 
almas são preenchidas com graça e a garantia da glória futura é-nos 
dada. Todos estes tesouros inestimáveis merecem a nossa devoção. 
A devoção ao Senhor Eucarístico continua na Bênção, na frequente 
visita ao Senhor no Santíssimo Sacramento e na exposição do 
Santíssimo Sacramento. Neste, vemos também a devoção ao Precioso 
Sangue de Jesus porque, enquanto Pessoa viva, o seu Sangue não pode 
ser separado do seu Corpo.

O Rosário do Precioso Sangue
Na devoção à Misericórdia Divina, a nossa adoração centra-se no 
Precioso Sangue de Jesus. O Precioso Sangue é a “origem da vida 
que jorrou para as almas”. Rezamos: “Ó Sangue e Água que jorrou 
do Coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio 
em Vós”. Continuamos a oferecer o Corpo e Sangue de Jesus ao Pai 
Eterno em expiação dos nossos pecados e dos pecados de todo o 
mundo. É interessante observar as semelhanças na reza das dez contas 
do Rosário da Misericórdia Divina e das doze contas do Rosário do 
Precioso Sangue.
Nas dez contas do Rosário da Divina Misericórdia, rezamos “tende 
misericórdia de nós e do mundo inteiro”, enquanto que nas doze 
contas do Rosário do Precioso Sangue, dizemos “salvai-nos a nós e 
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ao mundo inteiro”. Isto descreve a preocupação comum que advém 
da mesma fonte divina. Nenhuma devoção verdadeira contradiz 
outra; elas complementam-se. Acresce que estas devoções são 
devoções Eucarísticas. Elas relembram em contemplação os eventos 
que celebramos na Eucaristia. Podem ser utilizadas como preparação 
ou ação de graças à Santa Missa. Alguns opõem-se a uma variedade 
de devoções perguntando “Porque dividem Cristo?” Mas outros 
são devotos do Sagrado Coração, da Face de Cristo, das Feridas 
Sagradas, do Sangue Precioso, etc. Realmente Cristo é múltiplo. 
Ele é infinito! Ninguém O pode esgotar numa ou noutra devoção. 
Elas complementam-se e encontram-se em Cristo. Jesus não é contra 
elas. Ele revela um Mistério da salvação no momento que Lhe é mais 
apropriado para nos conduzir até Ele. Em vez de disputar entre 
devoções, devemos agradecer a Deus pela inestimável riqueza destas 
devoções Católicas.

Contemplar Cristo com Maria
No Santo Rosário da Mãe Maria oferecido a São Domingos, Deus 
ofereceu-nos o compêndio do Novo Testamento da vida, morte e 
ressurreição de Jesus, e a nossa própria glória futura para que medite- 
mos sobre ela. Rezamos com a Mãe Maria no Rosário. Devemos 
continuar a fazer isto. Nenhum filho de Maria deve ir dormir sem ter 
rezado o Rosário com Maria, juntando-se a todos os filhos Marianos 
do mundo. É recompensador e muito poderoso rezar o Rosário e viver 
a Sua vida. Prestar devoção a Maria é um sinal de predestinação do 
Céu.
A devoção Eucarística, a devoção da Misericórdia Divina, a renovação 
da devoção a Maria e o Rosário do Sangue Precioso são presentes 
raros do tempo crítico e presente, que pode tornar-se turbulento se 
não recorrermos a estes presentes. O Rosário do Sangue Precioso, 
com devoção às feridas de Jesus, é um presente espiritual de valor 
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inestimável neste tempo crítico. Focamos toda a nossa atenção no 
Senhor Crucificado. O que torna este Rosário muito poderoso é que 
ficamos perante a Cruz de Jesus com a Nossa Abençoada Mãe, a Nossa 
Senhora das Aflições, a Corredentora, a Defensora e Medianeira de 
todas as graças. A nossa contemplação está nas Cinco Chagas de Jesus 
e no Sangue e Água derramado pelo Coração aberto de Jesus.
Aclamamos as suas feridas e sangue com a nossa abençoada Mãe 
porque os dias são maus (Efésios 5,16). Precisamos flutuar para a 
proteção da abençoadíssima Virgem, através da total dedicação e 
consagração ao seu Imaculado Coração, o Sagrado Coração de Jesus, e 
ao Precioso Sangue, enquanto armaduras de proteção para conse- 
guirmos lutar contra todos os truques e ataques diabólicos (cf. Efésios 
6,10-13). Os mistérios são sobre coisas místicas; pertencem às 
derradeiras coisas do Reino, à Glória de Deus, à salvação das almas, 
e ao bem-estar dos crentes. O Rosário é uma oração. Como todas as 
coisas poderosas do domínio do espírito, é simples, inspirador, e pleno 
de consolação.
Abrange tanto as necessidades universais como as individuais. É um 
poderoso meio de defesa, salvação, libertação e fortificação. Qualquer 
um que seja fiel devoto do Sangue Divino de Jesus não poderá senão 
ser ouvido e dotado com dádivas selecionadas por Ele, que tem 
todo o poder no Céu e na Terra (Mateus 28,18). As excentricidades 
e maquinações maquiavélicas de Satanás não poderão senão ser 
destruídas, quando a pessoa vive uma boa vida, e confronta os agentes 
maléficos com o mesmo Sangue Precioso que o derrubou do seu trono 
usurpado.

Outros Valores da Devoção
O Rosário do Precioso Sangue é um meio de glorificação de Deus 
pela imensidão do seu amor que nos é demonstrado ao entregar o Seu 
único Filho à Cruz ( João 3,16). É um método infalível para drenar a 
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inesgotável misericórdia de Deus da fonte da nossa salvação. Nenhum 
devoto das Chagas e do Sangue de Cristo se pode perder. Os dardos 
do maldito não lhe podem tocar, tal como o anjo da morte não visitou 
as casas dos Israelitas marcados com o sangue dos cordeiros (cf. Êxodo 
12,1-36). Assim, também o Senhor garante a segurança, proteção 
e liberdade daqueles que honram as suas Chagas e o Seu Sangue. 
Contemplar o Senhor na Cruz desafia-nos a ser virtuosos como Ele, 
a viver para a glória de Deus, a erradicar o egoísmo das nossas vidas e 
a agarrar-nos à verdade de Deus e aos seus desígnios, mesmo que por 
tal tivéssemos de morrer.
Através deste Rosário do Sangue Precioso, aplicamos os méritos do 
Sangue e das feridas de Jesus à cura e à libertação, porque “foram as 
suas feridas que nos curaram” (cf. 1Pedro 2,24). Podemos pedir para 
as nossas necessidades pessoais e preocupações específicas relativas a 
outros e a nós próprios, usando o Rosário do Precioso Sangue nas 
diferentes formas de novenas. As famílias ou indivíduos sem paz 
irão brevemente glorificar o Senhor, quando Ele lhes der a paz que o 
mundo não lhes consegue proporcionar (cf. João 14,27), ao rezarem 
este Rosário. Recomende o Rosário do Precioso Sangue a outros. 
Junte-se aos devotos das feridas sagradas e do Precioso Sangue de Jesus 
na sua devoção. Apenas as pessoas espiritualmente cegas negarão que 
os tempos são maus. Torne-os bons para si e para os outros, rezando 
este Rosário do Precioso Sangue de Jesus e cubra-se a si mesmo e a 
todo o mundo com o Precioso Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Um ensaio irá definitivamente convencê-lo. Que o Precioso Sangue 
da Misericórdia nos salve a nós e a todo o mundo, enquanto Nossa 
Senhora roga por nós. Por Cristo Nosso Senhor. Amém.

Ayo-Maria Ayotebi, OP 
Bispo da Diocese de Ilorin (Nigéria), 17 de Junho de 2001, 
Solenidade do Corpo e Sangue de Cristo
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A DEVOÇÃO É COMPOSTA PELAS 
SEGUINTES PARTES:

1. O Rosário (pág. 45)
O Rosário do Precioso Sangue é para ser recitado imediatamente após 
o Rosário da Bem-aventurada Virgem Maria e consiste em Cinco 
Mistérios, relacionados com as cinco chagas de Jesus, e doze contas 
vermelhas em cada um, relacionadas com as doze tribos de Israel.

2. Consolação (pág. 57)
As 5 orações de Consolação são dirigidas especificamente ao Pai 
Eterno e ao Seu Filho Unigénito. Esta segunda parte da devoção 
procura aplacar o Pai e o Filho pela falta de gratidão do mundo, pelas 
blasfémias e negligências para com o Preciosíssimo Sangue.

3. Adoração (pág. 64)
Na terceira parte desta devoção, encontramos sete orações que 
adoram, glorificam e suplicam ao Preciosíssimo Sangue. As súplicas 
são por toda a Igreja, a sua hierarquia, o clero e os fiéis. Os apelos 
invocados ao Precioso Sangue também são feitos em nome dos 
pecadores impenitentes, almas do Purgatório, os não-católicos, pelas 
almas piedosas e pelos bebés abortados, para que recebam benefícios 
do Preciosíssimo Sangue.

4. Reparação (pág. 75)
A quarta parte da devoção trata da reparação. Em sete apelos 
angustiados, Nosso Senhor descreve os vários pecados entre os 
membros da Igreja, e no mundo em geral que misticamente continuam 
a crucificá-lo. Isso inclui a negligência para com o Santo Sacrifício da 
Missa e os outros Sacramentos pelo clero, a imodéstia dos fiéis que 
entram no templo de Deus com trajes indecentes e recebem a sagrada 
Comunhão sem a devida reverência, o ocultismo, a falta de pudor, 
encaminhando milhões para o Inferno, o materialismo na Igreja e no 
mundo, a idolatria, a ganância, a avareza e assim por diante.
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5. Intercessão (pág. 96)
Além das quatro partes principais, há orações-chave de intercessão que 
Nosso Senhor revelou como sendo as orações que Ele rezou durante 
a Sua Paixão e antes do seu suspiro final para a nossa salvação. Elas 
incluem orações para derrotar todos os inimigos da Cruz Sagrada 
(o Anticristo e suas forças), para manter a fé e a resistência, para a 
libertação de maldições ancestrais e assim por diante.

6. A Hora do Getsémani (pág. 158)
Finalmente, Nosso Senhor faz um apelo a todos os seus eleitos 
para entrarem e permanecerem com Ele, todas as quintas-feiras, 
das 23:00h às 03:00h de sexta-feira (ou pelo menos uma hora neste 
período, por exemplo até à meia-noite). Deve-se então rezar as sete 
orações indicadas para este dia, juntamente com a Santa Missa e a 
bênção (se possível).
Nesta hora do Getsémani, os devotos compartilharão a agonia vivida 
por Jesus no Jardim do Getsémani. A intenção é obterem graças para 
poderem suportar o Grande Castigo ou Purificação e permanecerem 
firmes na fé.

7. O Grande Selo de Deus (pág. 162)
A esta devoção, o Céu tem prometido um dom precioso e poderoso 
para os devotos do Precioso Sangue. O Grande Selo de Deus 
(o tabernáculo vivo nos nossos corações) é uma marca espiritual 
concedida aos devotos do Precioso Sangue contra o selo do inimigo 
(o microchip 666, a marca da Besta, o próprio Lúcifer.) Os infelizes 
que permitirem ser marcados com o microchip, sofrerão o inferno 
por toda a eternidade.  
O Selo de Deus concede aos devotos a força espiritual para resistirem 
a todas as tentações de Satanás e suportarem os sofrimentos que 
virão através do Anticristo. 

Este Selo é ministrado pelo sacerdote, na total consagração e dedicação 
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ao Precioso Sangue, é renovado pelos anjos todas as sextas-feiras, 
entre as doze e as quinze (hora da Paixão), podendo a pessoa estar a 
exercer qualquer atividade, em simultâneo; para isso basta querer a 
sua renovação, podendo rezar jaculatórias ou outras orações.

CHAMAMENTO À SANTIDADE

A devoção ao Preciosíssimo Sangue é um chamamento diário à 
santidade. Os devotos devem orar diariamente, pelo menos, o Rosário 
do Preciosíssimo Sangue (após o da Virgem Maria), a Ladainha e 
a Consagração. Esta devoção é a derradeira arma contra Satanás e 
os espíritos malignos. Acima de tudo, esta devoção é uma forma de 
vida. O Senhor descreve-a como “o caminho seco e desértico”, cheio de 
cruzes. Ele lembra-nos que, somente através da cruz pode uma alma 
alcançar a terra da felicidade (o Céu). Qualquer outro caminho nos 
levará ao Inferno. É um chamamento sagrado para que os Católicos 
e todos os Cristãos retornem à Verdadeira Fé num mundo corrupto, 
iludido por Satanás, em que todos os tipos de evangelho são agora 
pregados, mesmo dentro do mundo católico já descristianizado.

*************************************

ORAÇÃO ORIGINAL A SÃO MIGUEL

(Revelada a Barnabé em 12 de Janeiro de 2001)

Para ser rezada segurando o Crucifixo no alto

“Levanta o Crucifixo Agonizante que te dei contra o poder das trevas, 
e reza esta oração fazendo o sinal da cruz. Faz isto em nome do Pai, do 
Filho, e do Espírito Santo. Tu vais vencer... Reza esta oração todos os 
dias, pois a batalha é enorme...
Oh! Glorioso Príncipe da Hoste Celestial, São Miguel Arcanjo, 
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defende-nos na batalha e no terrível combate que estamos a 
lutar contra o príncipe das trevas, contra os governantes deste 
mundo das trevas, contra os espíritos malignos. Vem em auxílio 
do homem, que Deus Todo-Poderoso criou imortal, feito à Sua 
imagem e semelhança, e redimido a um grande preço da tirania de 
Satanás.

Luta na batalha do Senhor, juntamente com os Santos Anjos, como 
já lutaste contra o líder principal dos anjos orgulhosos, Lúcifer, e a 
sua hoste apóstata, aqueles que não tiveram poder para te resistir, 
nem havia mais espaço para eles no Céu. Essa cruel serpente antiga, 
que se chama o diabo ou Satanás, que seduz o mundo inteiro, foi 
lançada no abismo juntamente com os seus anjos. Olha, este inimigo 
primitivo e assassino do homem ganhou força. Transformado em 
anjo de luz, percorre o mundo com uma multidão de espíritos 
malignos, invadindo a Terra para apagar o nome de Deus e de 
Jesus Cristo, apoderar-se, assassinar e lançar na perdição eterna as 
almas destinadas à coroa da glória eterna. Este dragão perverso, 
como a inundação mais impura, derrama o veneno da sua maldade 
em homens de mente depravada e coração corrupto, traz-lhes o 
espírito da mentira, da impiedade, da blasfémia, do ar pestilento da 
impureza, e de todo o vício e iniquidade.

Estes inimigos astutos encheram e embriagaram com fel e amargura 
a Igreja, esposa do Cordeiro Imaculado e colocaram mãos profanas 
sobre os seus bens mais sagrados. No próprio Lugar Santo, onde a 
sede de São Pedro e o assento da Verdade foram colocados como a 
luz do mundo, eles ergueram o trono da sua abominável impiedade, 
com o desígnio iníquo de que, tendo sido ferido o Pastor, as ovelhas 
sejam dispersas.

Levanta-te, pois, oh! Príncipe invencível, ajuda o povo de Deus 
contra os ataques dos espíritos perdidos, e dá a vitória ao povo de 
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Deus. Eles veneram-te como seu protetor e patrono; em ti a Santa 
Igreja alegra-se com a tua defesa contra o poder maligno do inferno; 
a ti, Deus confiou as almas dos homens para serem participantes da 
bem-aventurança celestial. Reza ao Deus da paz, para que Ele possa 
colocar Satanás debaixo dos nossos pés, derrotado, para que ele 
não seja mais capaz de manter o homem em cativeiro e prejudicar 
a Igreja. Oferece as nossas orações à vista do Altíssimo, para que 
em breve possamos encontrar misericórdia aos olhos do Senhor, 
vencendo o dragão, a antiga serpente que é o diabo ou Satanás. 
Mais uma vez, fá-lo prisioneiro no abismo, para que ele não seja 
mais capaz de seduzir as nações. Amém.

L: Eis a Cruz do Senhor; e que os poderes inimigos sejam 
dispersos! 

R: O Leão da tribo de Judá tem conquistado a raiz de David.

L: Permite que a vossa misericórdia esteja sobre nós, oh! Senhor. 
R: Assim como nós pusemos em Vós a nossa esperança.

L: Oh! Senhor, ouve a nossa oração. 
R: E deixai que chegue a Vós o nosso clamor.

Oremos

Oh! Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, invocamos o Vosso 
Santo Nome, e suplicantes imploramos a Vossa clemência para que, 
por intercessão da sempre Imaculada Virgem Maria, e nossa Mãe, 
e através do glorioso São Miguel Arcanjo, Vos digneis ajudar-nos 
contra Satanás e todos os outros espíritos impuros, que percorrem 
o mundo para causar dano à raça humana e a perdição das almas. 
Amém.
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SANTO ROSÁRIO 
DA BEM-AVENTURADA VIRGEM MARIA

“Meus filhos, rezai sempre o vosso Santo Rosário, como a Minha 
mãe vos ordenou. Rezai o Santo Rosário do meu Precioso Sangue 

imediatamente após o Santo Rosário. Deveis fazer isto 
pois a hora da salvação é curta”.
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VAMOS REZAR 

Sinal da Cruz

Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, Nosso Senhor, dos 
nossos inimigos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
Amém 

Oremos

Em união com todos os Anjos e Santos no céu, com todos os 
devotos do Precioso Sangue, com as pobres almas no Purgatório 
e todos os justos na terra, com todas as missas e orações que 
alguma vez existiram ou existirão; com todas as lágrimas, alegrias, 
sacrifícios e sofrimentos de todas as almas que alguma vez 
viveram ou viverão, reúno-os a todos com o Doloroso Coração 
de Maria aos pés da Cruz e ofereço a Jesus toda a criação com 
eles; para a conversão dos pecadores, a libertação das almas do 
Purgatório, a santificação dos sacerdotes e religiosos e de todas 
as pessoas, a realização dos desejos dos Dois Corações, a paz no 
mundo e pelas minhas intenções.

Em louvor da Santíssima Trindade

Creio em Deus Pai Todo Poderoso, criador do céu e da terra. E 
em Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor; que foi concebido 
pelo poder do Espírito Santo; nasceu da Virgem Maria; padeceu 
sob Pôncio Pilatos; foi crucificado, morto e sepultado; desceu à 
mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia; subiu aos céus, 
está sentado à direita de Deus Pai Todo Poderoso; de onde 
há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo; na 
Santa Igreja Católica; na comunhão dos santos; na remissão dos 
pecados; na ressurreição da carne; na vida eterna. Amém.
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Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, 
venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra 
como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos 
as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem 
ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do 
mal. Amém.

Avé Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós 
entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa 
Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da 
nossa morte. Amém.

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.

Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos 
séculos. Amém

******************************
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MISTÉRIOS GOZOSOS (segundas e sábados)
1.º Mistério: A Anunciação do Anjo a Nossa Senhora
L: Que Nosso Senhor Jesus Cristo nos conceda a todos uma profunda 
humildade. Amém

Hino 
Jesus na Santa Eucaristia 
arrependemo-nos 
de todos os pecados cometidos 
contra Vós na terra.

Pai Nosso, 10 Ave Marias

Jaculatória
L: S. Miguel, Arcanjo, c/ a vossa luz
R: Iluminai-nos 
L: Com as vossas asas 
R: Protegei-nos 
L: Com a vossa espada 
R: Defendei-nos

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo!
Como era no princípio, agora e sempre por todos os séculos dos séculos. 
Amém.
Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a Vós.
Ó meu Jesus perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas 
todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Amém.

2.º Mistério: A Visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel
L: Que o Senhor nos conceda perfeita caridade em relação ao próximo. 
Amém.
Hino e Jaculatória
Pai Nosso, 10 Ave Marias
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo!
Como era no princípio, agora e sempre por todos os séculos dos..  Amém.
Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a Vós.
Ó meu Jesus perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas 
todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Amém.

3.º Mistério: O Nascimento de Jesus no Presépio de Belém
L: Que o Senhor nos conceda a graça do amor à pobreza e do amor pelos 
pobres. Amém.
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Hino e Jaculatória
Pai Nosso, 10 Ave Marias
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo!
Como era no princípio, agora e sempre por todos os séculos dos séculos. 
Amém.
Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a Vós.
Ó meu Jesus perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas 
todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Amém.

4.º Mistério: Apresentação de Jesus no Templo
L: Que o Senhor nos conceda o dom da sabedoria e a pureza do coração, 
mente e corpo. Amém.
Hino e Jaculatória
Pai Nosso, 10 Ave Marias
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo!
Como era no princípio, agora e sempre por todos os séculos dos séculos. 
Amém.
Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a Vós.
Ó meu Jesus perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas 
todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Amém.

5.º Mistério: A perda e o encontro de Jesus no Templo
L: Que o Senhor nos conceda irmos mais além e converter todos os 
pecadores do mundo. Amém.
Hino e Jaculatória
Pai Nosso, 10 Ave Marias
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo!
Como era no princípio, agora e sempre por todos os séculos dos séculos. 
Amém.
Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a Vós.
Ó meu Jesus perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas 
todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Amém

(Orações de conclusão comuns aos quatro mistérios, pág. 42)
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MISTÉRIOS LUMINOSOS (quintas-feiras)
1.º Mistério: O Baptismo de Jesus no Rio Jordão
L: Que o Senhor nos conceda a graça de viver as nossas promessas 
baptismais, a vida da nossa consagração. Amém

Hino 
Cantemos Convosco, 
Virgem Mãe 
E amemos Convosco 
O Vosso Filho, Nosso Senhor
Jesus Cristo que morreu por nós.
Pai Nosso, 10 Ave Marias

Jaculatória
L: S. Miguel, Arcanjo, c/ a vossa luz
R: Iluminai-nos 
L: Com as vossas asas 
R: Protegei-nos 
L: Com a vossa espada 
R: Defendei-nos

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo!
Como era no princípio, agora e sempre por todos os séculos dos.. Amém.
Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a Vós.
Ó meu Jesus perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas 
todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Amém.

2.º Mistério: A auto-revelação de Jesus nas Bodas de Caná
L: Que o Senhor nos conceda cura para os casamentos em dificuldades e 
aumente a nossa fé na intercessão de Maria. Amém.
Hino e Jaculatória
Pai Nosso, 10 Ave Marias
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo!
Como era no princípio, agora e sempre por todos os séculos dos séculos. 
Amém.
Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a Vós.
Ó meu Jesus perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas 
todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Amém.

3.º Mistério: Jesus proclama o Reino de Deus
L: Que o Senhor nos conceda a santidade necessária para nos tornarmos 
verdadeiros filhos do Reino de Deus na terra. Amém.
Hino e Jaculatória
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Pai Nosso, 10 Ave Marias
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo!
Como era no princípio, agora e sempre por todos os séculos dos séculos. 
Amém.
Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a Vós.
Ó meu Jesus perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas 
todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Amém.

4.º Mistério: A transfiguração de Jesus no Monte Tabor
L: Que o Precioso Sangue de Cristo nos santifique e transforme a todos 
numa nação santa. Amém.
Hino e Jaculatória
Pai Nosso, 10 Ave Marias
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo!
Como era no princípio, agora e sempre por todos os séculos dos séculos. 
Amém.
Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a Vós.
Ó meu Jesus perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas 
todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Amém.

5.º Mistério: A Última Ceia e a instituição da Sagrada Eucaristia 
L: Que o Senhor nos conceda a graça de estimar a Santíssima Eucaristia, 
recebendo-a dignamente e amando os nossos sacerdotes ordenados e 
rezando por eles. Amém.
Hino e Jaculatória
Pai Nosso, 10 Ave Marias
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo!
Como era no princípio, agora e sempre por todos os séculos dos séculos. 
Amém.
Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a Vós.
Ó meu Jesus perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas 
todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Amém

(pág. 42)
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MISTÉRIOS DOLOROSOS (terças e sextas-feiras)
1.º Mistério: A agonia de Jesus no jardim de Getsémani
L: Que o Senhor nos conceda perfeito arrependimento pelos nossos 
pecados e a virtude da perfeita obediência à Sua vontade. Amém

Hino 
Pelo Vosso Precioso Sangue 
Derramado pela humanidade 
perdoai-nos por todos os 
pecados cometidos contra Vós, 
Senhor  
Pai Nosso, 10 Ave Marias

Jaculatória
L: S. Miguel, Arcanjo, c/ a vossa luz
R: Iluminai-nos 
L: Com as vossas asas 
R: Protegei-nos 
L: Com a vossa espada 
R: Defendei-nos

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo!
Como era no princípio, agora e sempre por todos os séculos dos séculos. 
Amém.
Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a Vós.
Ó meu Jesus perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas 
todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Amém.

2.º Mistério: A flagelação de Jesus preso à coluna
L: Que o Senhor nos conceda a graça de mortificar perfeitamente os nossos 
sentidos. Amém.
Hino e Jaculatória
Pai Nosso, 10 Ave Marias
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo!
Como era no princípio, agora e sempre por todos os séculos dos séculos. 
Amém.
Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a Vós.
Ó meu Jesus perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas 
todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Amém.

3.º Mistério: Jesus é coroado com espinhos
L: Que o Senhor nos conceda a graça do desprezo pelo mundo. Amém
Hino e Jaculatória
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Pai Nosso, 10 Ave Marias
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo!
Como era no princípio, agora e sempre por todos os séculos dos.. Amém.
Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a Vós.
Ó meu Jesus perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas 
todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Amém.

4.º Mistério: Jesus carrega a Sua Cruz a caminho do Calvário
L: Que o Senhor nos conceda a graça de pacientemente carregarmos as 
nossas cruzes, em cada dia das nossas vidas, na imitação dos seus passos. 
Amém.
Hino e Jaculatória
Pai Nosso, 10 Ave Marias
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo!
Como era no princípio, agora e sempre por todos os séculos dos séculos. 
Amém.
Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a Vós.
Ó meu Jesus perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas 
todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Amém.

5.º Mistério: A Crucificação e morte de Jesus
L: Que o Senhor nos conceda a graça do horror ao pecado, amor pela cruz 
e uma santa morte. Possa também Ele ser misericordioso para todos os 
que sofrem a sua última agonia. Amém.
Hino e Jaculatória
Pai Nosso, 10 Ave Marias
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo!
Como era no princípio, agora e sempre por todos os séculos dos séculos. 
Amém.
Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a Vós.
Ó meu Jesus perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas 
todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Amém

(pág. 42)
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MISTÉRIOS GLORIOSOS (quartas e domingos)
1.º Mistério: A Ressurreição de Jesus
L: Que o Senhor nos conceda a graça de uma fé viva. Amém
Hino 
Inundai toda a raça humana 
Com a vossa chama 
A vossa chama de amor 
Santíssima Virgem
Agora e na hora da nossa morte.
Pai Nosso, 10 Ave Marias

Jaculatória
L: S. Miguel, Arcanjo, c/ a vossa luz
R: Iluminai-nos
L: Com as vossas asas
R: Protegei-nos
L: Com a vossa espada
R: Defendei-nos

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo!
Como era no princípio, agora e sempre por todos os séculos dos séculos. 
Amém.
Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a Vós.
Ó meu Jesus perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas 
todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Amém.

2.º Mistério: A Ascensão de Jesus Cristo ao Céu
L: Que o Senhor nos conceda a todos firme esperança e anseio pelo Céu. 
Amém.
Hino e Jaculatória
Pai Nosso, 10 Ave Marias
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo!
Como era no princípio, agora e sempre por todos os séculos dos séculos. 
Amém.
Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a Vós.
Ó meu Jesus perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas 
todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Amém.

3.º Mistério: A descida do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os 
Apóstolos
L: Que o Senhor nos conceda a divina sabedoria de conhecer, amar e 
praticar a verdade divina e fazer outros participar nela. Amém
Hino e Jaculatória
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Pai Nosso, 10 Ave Marias
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo!
Como era no princípio, agora e sempre por todos os séculos dos séculos. 
Amém.
Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a Vós.
Ó meu Jesus perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas 
todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Amém.

4.º Mistério: A Assunção de Nossa Senhora ao Céu
L: Que o Senhor nos conceda a preciosa dádiva e privilégio da verdadeira 
devoção à Nossa Mãe Maria, para nos ajudar a viver e morrer como os 
santos que nos antecederam. Amém.
Hino e Jaculatória
Pai Nosso, 10 Ave Marias
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo!
Como era no princípio, agora e sempre por todos os séculos dos séculos. 
Amém.
Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a Vós.
Ó meu Jesus perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas 
todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Amém.

5.º Mistério: A coroação da abençoada Virgem Maria como Rainha do 
Céu e da Terra
L: Que o Senhor conceda aos cristãos que não conhecem, amam ou 
honram Maria, a graça de apreciarem a sua assistência maternal e virtudes, 
como o caminho mais curto, são e fácil para o Coração de Cristo. Amém.
Hino e Jaculatória
Pai Nosso, 10 Ave Marias
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo!
Como era no princípio, agora e sempre por todos os séculos dos séculos. 
Amém.
Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a Vós. 
Ó meu Jesus perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as 
almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Amém
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Orações de conclusão comuns aos Quatro Mistérios

Agradecimento
Infinitas graças Vos damos, celeste Rainha, pelos benefícios que 
todos os dias recebemos das vossas mãos. Dignai-Vos, agora e 
sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo e, para mais 
Vos agradecer, Vos saudamos com uma Salve-Rainha.

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 nos mostrai Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, 
ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria.
L: Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.
R: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.

Oremos
Ó Deus, cujo Filho unigénito, pela Sua vida, morte e ressurreição, nos 
obteve a recompensa da vida eterna; concedei-nos, nós Vos pedimos 
que, meditando sobre os mistérios do Sacratíssimo Rosário da bem- 
-aventurada Virgem Maria, possamos igualmente imitar o que eles 
contêm e alcançar o que prometem. Através do mesmo Cristo, Nosso 
Senhor. Amém.

Ladaínha da Bem-Aventurada Virgem-Maria
Senhor, tende piedade de nós *o coro repete
Jesus Cristo, tende piedade de nós *
Senhor, tende piedade de nós *
Jesus Cristo, ouvi-nos *
Jesus Cristo, atendei-nos *
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Pai do Céu, que sois Deus, *tende piedade de nós
Filho, Redentor do mundo, que sois Deus, *
Espírito Santo, que sois Deus, *
Trindade Santíssima, que sois um só Deus, *

Vaso honorífico, *rogai por nós
Rosa mística, *
Moradia consagrada a Deus, *
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, *
Rainha dos Confessores, *
Rainha das Virgens, *
Rainha de todos os Santos,   *
Rainha concebida sem pecado, *
Rainha assunta ao céu, *
Rainha do santíssimo Rosário, *
Rainha da paz. *

Santa Maria *rogai por nós
Santa Mãe de Deus, *
Santa Virgem das virgens, *
Mãe de Cristo, *
Mãe da Igreja, *
Mãe da divina graça, *
Mãe puríssima, *
Mãe castíssima, *
Mãe sempre virgem, *
Mãe imaculada, *
Mãe digna de amor, *
Mãe admirável, *
Mãe do bom conselho, *
Mãe do Criador, *
Mãe do Salvador, *
Virgem clemente, *
Virgem fiel, *
Virgem prudentíssima, *
Virgem venerável, *
Virgem louvável, *
Virgem poderosa, *
Espelho de perfeição, *
Sede de Sabedoria, *
Fonte da nossa alegria, *
Vaso espiritual, *
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Cordeiro de Deus que tirais o pecado do Mundo: perdoai-nos, 
Senhor.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo: ouvi-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do Mundo: tende piedade de 
nós, Senhor.
L: Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
R: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.

Oremos: 
Concedei, Senhor, aos vossos servos a saúde da alma e do corpo; e, 
por intercessão da Virgem Santa Maria, livrai-nos das tristezas deste 
mundo e dai-nos as alegrias do Céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
Vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. 
Amém

******************************

O GRANDE APELO

Aos que rezam o Rosário do Precioso Sangue canalizam para os seus 
familiares rios de bênçãos divinas. 
“Sede humildes e aceitai a Vontade Divina, oferecei vossas famílias ao 
Meu Precioso Sangue. Eu salvá-las-ei. Eu prometo convertê-los antes 
que a Grande Tribulação venha. Lá, terão paz e amor. Eu vos digo: 
adorai e honrai O Meu Precioso Sangue”.
“Eu permitirei que Meu Precioso Sangue caia sobre o coração de cada 
pecador.  Ofereçam estes ao Meu Precioso Sangue. Eu digo-vos: ofe-
recei-os a mim e orai sempre através do Meu Precioso Sangue. Eu 
vou destruir todos os males existentes nas vossas famílias. Eu ouvi as 
vossas orações. Alegrai-vos, pois o vosso pedido foi aceite.”
“Meus filhos, nunca deixeis de dar testemunho, quando virdes bon-
dade naquele que me ama. Se alguém de entre vós me ama, deixai-o 
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ROSÁRIO DO PRECIOSÍSSIMO SANGUE DE JESUS CRISTO

Pelo Sinal da Santa Cruz †… Em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. Amém.
Meu filho, pega neste Rosário e mostra-o ao mundo. Que cada um o 
reze sempre e faça constante reparação por todos os pecados come- 
tidos contra o Meu Preciosíssimo Sangue. Reproduz este Rosário e 
faz uso dele na tua oração. Eu usarei este Rosário para realizar gran- 
des milagres. (15 de Março de 1997)

Hino inicial (Cântico como o “Ecce Panis Angelorum”)
Ó Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo 
Ó Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo 
Ó Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo 
Ó Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo 
Ó Preciosíssimo Sangue salvai o Mundo

consolar-Me e orar pelos pecadores não arrependidos. No futuro, 
serão grandes santos. A sua adoração será grande e santa. Vinde com 
reverência e temor adorar o vosso Deus.”  (25 de Julho de 1997)
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Invocação ao Espírito Santo
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos Vossos fiéis e acendei 
neles o fogo do Vosso amor. Enviai, Senhor, o Vosso Espírito e tudo 
será criado, e renovareis a face da Terra. Amém.

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 e gozemos sempre da sua consolação. Por 
Cristo Senhor Nosso. Amém.

Credo
Creio em Deus Pai todo Poderoso, criador do Céu e da Terra. E 
em Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor; que foi concebido 
pelo poder do Espírito Santo; nasceu da Virgem Maria; padeceu sob 
Pôncio Pilatos; foi crucificado, morto e sepultado; desceu à mansão 
dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia; subiu aos céus, está sentado 
à direita de Deus Pai Todo-Poderoso; de onde há-de vir a julgar os 
vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo; na Santa Igreja Católica; 
na Comunhão dos Santos; na remissão dos pecados; na ressurreição 
da carne e na vida eterna. Amém.

(inclinando a cabeça)
Que o Preciosíssimo Sangue que brota da sagrada cabeça de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, templo da divina sabedoria, tabernáculo do 
Divino Conhecimento, e luz do céu e da terra, nos cubra agora e 
sempre! Amém.
L: Ó Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo! 
R: Curai as chagas no Sacratíssimo Coração de Jesus!
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Na primeira conta branca: Pai Nosso 
Nas três contas vermelhas: 3 Ave Marias

Glória ao Pai (inclinando a cabeça)
Que o Preciosíssimo Sangue que brota da sagrada cabeça de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, templo da divina sabedoria, tabernáculo do 
Divino Conhecimento e luz do céu e da terra, nos cubra agora e 
sempre! Amém

PRIMEIRO MISTÉRIO:
A mão direita de Nosso Senhor Jesus Cristo é cravada.

(breve pausa)
Oração: Pela preciosa chaga da vossa mão direita, e pela dor causada 
pelo cravo que a atravessou, o Precioso Sangue que brota dela salve os 
pecadores do mundo inteiro e converta muitas almas! Amém.
L: Ó Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo! 
R: Curai as chagas no Sacratíssimo Coração de Jesus!
Na conta branca: Pai Nosso… Ave Maria…
Nas doze contas vermelhas: 
L: Sangue Precioso de Jesus Cristo! 
R: Salvai-nos e ao mundo inteiro! (12 vezes)

Glória ao Pai (inclinando a cabeça)
Que o Preciosíssimo Sangue que brota da sagrada cabeça de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, templo da divina sabedoria, tabernáculo do 
Divino Conhecimento e luz do céu e da terra, nos cubra agora e 
sempre! Amém.
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SEGUNDO MISTÉRIO:
A mão esquerda de Nosso Senhor Jesus Cristo é cravada.

(breve pausa)
Oração: Pela preciosa chaga da vossa mão esquerda, e pela dor 
causada pelo cravo que a atravessou, o Precioso Sangue que brota dela 
salve as almas do purgatório e proteja os moribundos dos ataques dos 
espíritos infernais! Amém.
L: Ó Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo! 
R: Curai as chagas no Sacratíssimo Coração de Jesus!
Na conta branca: Pai Nosso… Ave Maria…
Nas doze contas vermelhas: 
L: Sangue Precioso de Jesus Cristo! 
R: Salvai-nos e ao mundo inteiro! (12 vezes)

Glória ao Pai (inclinando a cabeça)
Que o Preciosíssimo Sangue que brota da sagrada cabeça de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, templo da divina sabedoria, tabernáculo do 
Divino Conhecimento e luz do céu e da terra, nos cubra agora e 
sempre! Amém.

TERCEIRO MISTÉRIO:
O pé direito de Nosso Senhor Jesus Cristo é cravado.

(breve pausa)
Oração: Pela preciosa Chaga do vosso pé direito e pela dor causada 
pelo cravo que o atravessou, o Precioso Sangue que brota dela cubra 
as fundações da Igreja Católica contra os planos do reino oculto dos 
homens malignos! Amém.
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L: Ó Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo! 
R: Curai as chagas no Sacratíssimo Coração de Jesus!
Na conta branca: Pai Nosso… Ave Maria…
Nas doze contas vermelhas: 
L: Sangue Precioso de Jesus Cristo! 
R: Salvai-nos e ao mundo inteiro! (12 vezes)

Glória ao Pai (inclinando a cabeça)
Que o Preciosíssimo Sangue que brota da sagrada cabeça de nosso 
Senhor Jesus Cristo, templo da divina sabedoria, tabernáculo do 
Divino Conhecimento e luz do céu e da terra, nos cubra agora e 
sempre! Amém.

QUARTO MISTÉRIO:
O pé esquerdo de Nosso Senhor Jesus Cristo é cravado.

(breve pausa)
Oração: Pela preciosa chaga do vosso pé esquerdo, e pela dor causada 
pelo cravo que o atravessou, o Precioso Sangue que brota dela, nos 
proteja em todos os nossos caminhos dos planos e ataques dos 
espíritos malignos e seus agentes! Amém.
L: Ó Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo! 
R: Curai as chagas no Sacratíssimo Coração de Jesus!
Na conta branca: Pai Nosso… Ave Maria…
Nas doze contas vermelhas: 
L: Sangue Precioso de Jesus Cristo! 
R: Salvai-nos e ao mundo inteiro! (12 vezes)

Glória ao Pai (inclinando a cabeça)
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Que o Preciosíssimo Sangue que brota da sagrada cabeça de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, templo da divina sabedoria, tabernáculo do 
Divino Conhecimento e luz do céu e da terra nos cubra agora e 
sempre! Amém.

QUINTO MISTÉRIO:
O sagrado lado de Nosso Senhor Jesus Cristo é trespassado.

(breve pausa)
Oração: Pela preciosa ferida do vosso sagrado lado e pela dor causada 
pela lança que o trespassou, o Precioso Sangue e água que brotam 
dela cure os doentes, ressuscite os mortos, solucione os nossos 
problemas presentes e nos ensine o caminho para o nosso Deus e 
para a glória eterna! Amém.
L: Ó Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo! 
R: Curai as chagas no Sacratíssimo Coração de Jesus!
Na conta branca: Pai Nosso… Ave Maria…
Nas doze contas vermelhas: 
L: Sangue Precioso de Jesus Cristo! 
R: Salvai-nos e ao mundo inteiro! (12 vezes)

Glória ao Pai (inclinando a cabeça)
Que o Preciosíssimo Sangue que brota da sagrada cabeça de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, templo da divina sabedoria, tabernáculo do 
Divino Conhecimento e luz do céu e da terra, nos cubra agora e 
sempre! Amém.
L: Ó Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo! 
R: Curai as chagas no Sacratíssimo Coração de Jesus! (3 vezes)
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Salve-Rainha
Salve-Rainha, Mãe de Misericórdia, vida e doçura 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 nos mostrai Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, 
ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria.
L: Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. 
R: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.

Oremos
Ó Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo, nós Vos honramos, Vos 
louvamos e Vos adoramos pela vossa obra de eterna aliança que traz 
paz ao género humano. Curai as chagas no Sacratíssimo Coração de 
Jesus. Consolai o Pai Todo-Poderoso no seu trono, lavai os pecados 
do mundo inteiro. Que todos Vos reverenciem, ó Precioso Sangue; 
tende misericórdia. Amém.

Sacratíssimo Coração de Jesus, tende misericórdia de nós
Imaculado Coração de Maria *rogai por nós
São José, esposo de Maria *
São Pedro e São Paulo *
São João aos pés da Cruz *
Santa Maria Madalena *
Todos os guerreiros da oração e intercessores do céu *
Todos os grandes Santos de Nosso Senhor *
Todas as hostes celestiais e Legião Angélica de Maria *
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Ladainha do Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo
Senhor, tende piedade de nós *o coro repete
Jesus Cristo, tende piedade de nós *
Senhor, tende piedade de nós *
Jesus Cristo, ouvi-nos *
Jesus Cristo, atendei-nos *
Pai Celeste, que sois Deus, *Tende piedade de nós
Filho Redentor do mundo, que sois Deus, *
Espírito Santo, que sois Deus, *
Santíssima Trindade, que sois um só Deus, *

L: Ó Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo: sangue de salvação!
R: Salvai-nos e ao mundo inteiro.

Oceano do Sangue de Jesus Cristo, *libertai-nos
Sangue de Jesus Cristo, cheio de santidade e compaixão, *
Precioso Sangue de Jesus Cristo: nossa força e poder *
Precioso Sangue de Jesus Cristo: eterna aliança *
Precioso Sangue de Jesus Cristo: fundamento da fé cristã *
Precioso Sangue de Jesus Cristo: armadura de Deus *
Precioso Sangue de Jesus Cristo: caridade divina *
Precioso Sangue de Jesus Cristo: flagelo dos demónios *
Precioso Sangue de Jesus Cristo: auxílio dos que estão atados *
Precioso Sangue de Jesus Cristo: Sagrado Vinho *
Precioso Sangue de Jesus Cristo: poder dos cristãos *
Precioso Sangue de Jesus Cristo: defensor da fortaleza católica *
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Precioso Sangue de Jesus Cristo: verdadeira fé cristã *libertai-nos
Precioso Sangue de Jesus Cristo: Sangue curador *salvai-nos
Precioso Sangue de Jesus Cristo: Sangue ungidor *
Precioso Sangue de Jesus Cristo: força dos filhos de Deus *
Precioso Sangue de Jesus Cristo: Comandante dos lutadores cristãos *
Precioso Sangue de Jesus Cristo: Sangue de Ressurreição *
Precioso Sangue de Jesus Cristo: bebida dos anjos do céu *
Precioso Sangue de Jesus Cristo: consolo de Deus Pai *
Precioso Sangue de Jesus Cristo: poder do Espírito Santo *
Precioso Sangue de Jesus Cristo: circuncisão dos gentios *
Precioso Sangue de Jesus Cristo: paz do mundo *
Precioso Sangue de Jesus Cristo: luz do céu e da terra, *
Precioso Sangue de Jesus Cristo: arco-íris no céu *
Precioso Sangue de Jesus Cristo: esperança das crianças inocentes *
Precioso Sangue de Jesus Cristo: Palavra de Deus nos nossos corações *
Precioso Sangue de Jesus Cristo: arma celestial *
Precioso Sangue de Jesus Cristo: divina sabedoria *
Precioso Sangue de Jesus Cristo: fundações do mundo *
Precioso Sangue de Jesus Cristo: misericórdia do Pai *

L: Ó Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo!
R: Lavai os pecados do mundo!
L: Ó Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo!
R: Purificai o mundo!
L: Ó Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo!
R: Ensinai-nos como consolar Jesus!
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Oração
Ó Precioso Sangue, nossa salvação, nós cremos, esperamos e 
confiamos em Vós. Libertai a todos os que estão nas mãos dos espíritos 
infernais, nós Vos suplicamos. Protegei os moribundos das obras dos 
espíritos malignos e acolhei-os na glória eterna. Tende misericórdia 
do mundo inteiro, e fortalecei-nos para adorar o Sagrado Coração de 
Jesus! Nós Vos adoramos, ó Precioso Sangue de misericórdia. Amém.

L: Ó Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo! 
R: Curai as chagas no Sacratíssimo Coração de Jesus! (3 vezes)

Hino
Sangue de Jesus, Sangue de Jesus, 

 Ó Sangue de Jesus, cobri-nos. (3vezes)

Adoração ao Precioso Sangue de Jesus 
Adoração ao Precioso Sangue de Jesus Cristo

Nós Vos adoramos, Precioso Sangue de Jesus 
Nós Vos adoramos, Precioso Sangue de Jesus Cristo

Adoração ao Precioso Sangue de Jesus 
Adoração ao Precioso Sangue de Jesus Cristo

******************************



55

CONSAGRAÇÃO AO PRECIOSÍSSIMO

SANGUE

DE JESUS CRISTO

(rezar diariamente, meditando)

Consciente do meu nada e da vossa sublimidade, misericordioso 
salvador, eu me prostro a vossos pés, e agradeço-Vos pelas graças 
derramadas sobre mim, ingrata criatura.

Agradeço-Vos particularmente por me terdes libertado através do 
vosso Preciosíssimo Sangue, do poder destruidor de Satanás.

Na presença da minha querida Mãe Maria, do meu Anjo da Guarda, 
do meu santo padroeiro, e de toda a corte celeste, eu me consagro 
voluntariamente, com coração sincero, ó queridíssimo Jesus, ao 
vosso Precioso Sangue, pelo qual redimiste o mundo do pecado, 
da morte e do inferno. Prometo com a ajuda da vossa graça e com 
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o meu melhor empenho, promover e propagar a devoção ao vosso 
Preciosíssimo Sangue, o preço da nossa redenção, a fim de que o 
vosso Sangue adorável seja honrado e glorificado por todos.

Desta forma, desejo reparar a minha deslealdade para com vosso 
Sangue precioso de amor, e compensar-Vos pelas muitas profanações 
que os homens cometem contra o precioso preço da sua salvação.

Ah, se os meus próprios pecados, a minha frieza e todos os atos 
desrespeitosos que tenha cometido contra Vós, ó Santo e Precioso 
Sangue, pudessem ser apagados!

Eis, querido Jesus, que Vos ofereço o amor, a honra e a adoração 
que a vossa Santa Mãe, os vossos fiéis discípulos e todos os santos 
ofereceram ao vosso Precioso Sangue. Peço-Vos que esqueçais a 
minha falta de fé e frieza do passado, e perdoai a todos aqueles que 
Vos ofendem.

Ó Divino Salvador! Purificai-me e a todos os homens com o 
Vosso Preciosíssimo Sangue, a fim de que Vos amemos, ó Amor 
Crucificado, de agora em diante com todo o nosso coração, e que 
dignamente honremos o preço da nossa salvação! Amém.

Por todos os benfeitores desta Devoção 
Pai Nosso… Ave Maria… Glória ao Pai

ORAÇÃO PARA RENOVAÇÃO E SALVAÇÃO
Ó Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo, Nosso Salvador e Redentor, 
ficai connosco sempre e salvai-nos de atos satânicos. Pela intercessão 
da Mãe abençoada, dos anjos e santos, por favor protegei-nos e cobri-
nos com o Vosso precioso sangue. Que a Vossa glória reine em todo 
o mundo para sempre. Amém.
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ORAÇÕES DE CONSOLAÇÃO

A JESUS CRISTO AGONIZANTE

1. ORAÇÃO

Pai Eterno quando estáveis prestes a enviar ao mundo o vosso Filho 
Unigénito, Nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de nos salvar e estabelecer 
um novo paraíso através do Preciosíssimo Sangue, movido pelo amor, 
dissestes: “A quem enviarei, quem irá redimir o meu povo?” A Corte 
Celeste permaneceu em silêncio, até que o vosso Filho respondeu:

“Aqui estou! Envia-me a Mim, Pai”.
Honra e adoração. Vos sejam dadas, ó Amor Divino! Louvor e 
reverência ao vosso Nome, ó adorável Jesus! Recebei consolo, ó Jesus 
agonizante.
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A recompensa que recebestes do vosso povo, pela vossa benevolência, 
foi o pecado.

Eles pecaram e blasfemaram dia e noite contra o vosso Santo 
Nome. Eles rebelaram-se contra Vós e desobedeceram aos vossos 
Mandamentos.

Pai, que sejais consolado através das vozes dos vossos coros celestes! 
Que as vozes das vossas Dominações Vos consolem! Amém.

Pai Nosso… Ave Maria… Glória ao Pai…

Agonizante Jesus Cristo – suportai todos estes sofrimentos, Senhor. 
Agonizante Jesus Cristo – nós Vos amamos. 
Coração agonizante de Jesus Cristo – venha a nós o vosso reino.

Hino

Que sejais consolado, Jesus Cristo, Nosso Senhor; 
 Rezemos para que o Vosso Precioso Sangue 

não tenha sido derramado em vão.

2. ORAÇÃO

Pai Eterno, Vós preparastes um tabernáculo santo para o vosso 
Filho Unigénito, Jesus Cristo: o ventre da Santíssima Virgem Maria. 
Bendito o ventre que abrigou o Filho único de Deus.  Pai, o vosso Filho 
Unigénito nasceu em Belém e foi deitado numa manjedoura, porque 
não havia lugar nem para Ele nem para os seus pais na estalagem. Isso 
deu-se assim para que o mundo buscasse primeiro o Reino de Deus 
e não o bem-estar e as coisas perecíveis deste mundo.

Pai, isso mostrou que o vosso próprio povo não estava preparado para 
receber o seu Rei, Redentor e Criador. Não havia lugar para o Rei 



59

dos Céus e da Terra na Sua própria terra. Senhor, Vós viestes aos 
vossos e eles não vos reconheceram como Rei. Viestes à vossa terra, 
e eles não Vos reconheceram. Quando souberam de Vós, planearam 
a vossa morte. Através deste plano mataram muitos inocentes. Um 
grito estridente e gemidos foram ouvidos na vossa própria terra, 
como boas vindas ao Rei… As mulheres recusaram ser consoladas 
pela morte dos seus filhos.

Jesus, Vós suportastes todas estas coisas pelo amor que tendes ao 
vosso povo! Mas o vosso povo continuou a pecar e a fazer toda a 
classe de mal contra Vós e contra o vosso Pai celestial. Em vez de 
Vos receberem como Rei, viram-Vos como um inimigo. Em vez de 
Redentor, éreis um predador para o povo a quem salvastes.

Quem, lembrando-se da vossa misericórdia e bondade com o vosso 
povo, poderá consolar-Vos?!

Que sejais para sempre consolado e confortado, amado Jesus Cristo! 
Que os coros dos Anjos e Arcanjos Vos louvem e consolem. Amém.

Pai Nosso… Ave Maria… Glória ao Pai…

Agonizante Jesus Cristo – suportai todos estes sofrimentos, Senhor. 
Agonizante Jesus Cristo – nós Vos amamos. 
Coração agonizante de Jesus Cristo – venha a nós o vosso reino.

Hino

Aplacai o ardor da vossa ira, ó Senhor. 
Lamentamos 

Todos os pecados, 
Não voltaremos a pecar.
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3. ORAÇÃO

Ó amado Jesus Cristo, que viestes ao mundo para redimir o vosso 
povo do pecado! Ó Bom Pastor, que fostes tratado com desprezo e 
maldade pelo vosso rebanho! Quando viestes, vistes como o vosso 
povo profanava o santuário do vosso Pai. O vosso furor os expulsou 
do templo sagrado. Mas hoje, os homens tornaram-se ainda mais 
carnais e negligenciam a vossa presença no Santo tabernáculo.

Consolamos-Vos pelos pecados que os homens cometem contra Vós, 
presente no tabernáculo santo, pela frieza e negligência que mostram 
na vossa presença… por aqueles que Vos recebem indignamente e por 
todos os atos desrespeitosos cometidos contra Vós. Perdão, perdão, 
amado Jesus Cristo! Apesar de continuarem a crucificar-Vos uma e 
outra vez, por causa da vossa infinita misericórdia, suportais todos 
estes insultos das criaturas que tanto amais.

Ó misericordioso Jesus Cristo! Que sejais para sempre consolado e 
tende misericórdia do vosso povo, nós Vos rogamos! Que a voz das 
vossas virtudes celestiais Vos console! Amém.

Pai Nosso… Ave Maria… Glória ao Pai …

Agonizante Jesus Cristo – suportai todos estes sofrimentos, Senhor. 
Agonizante Jesus Cristo – nós Vos amamos. 
Coração agonizante de Jesus Cristo – venha a nós o vosso reino.

Hino

Coração agonizante de Jesus, 
Vós que sofrestes 

e expiastes por nós; 
faça-se a vossa vontade na Terra.
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4. ORAÇÃO

Ó misericordioso Jesus Cristo, sofrestes tão dolorosamente no 
Jardim do Getsémani, que Vos levou a exclamar: “A minha alma está 
triste até à morte!” Consolamos o vosso Sagrado Coração que suporta 
tanta dor!!! Sofrestes a flagelação na coluna e a coroação de espinhos, 
a fim de sermos reconciliados com Deus. No entanto muitas almas 
inocentes estão sendo abortadas todos os dias e o seu choro dilacera 
o Vosso sagrado Coração. Nós Vos rogamos para perdoardes todas as 
ofensas que recebeis dos homens. Que a voz dos Querubins e Serafins 
celestiais Vos console. E que o espírito de evangelização deste mundo 
Vos conforte. Amém.

Pai Nosso… Ave Maria… Glória ao Pai…
Agonizante Jesus Cristo – suportai todos estes sofrimentos, Senhor. 
Agonizante Jesus Cristo – nós Vos amamos. 
Coração agonizante de Jesus Cristo – venha a nós o vosso Reino.

Hino
Jesus, na Sagrada Eucaristia, 

pedimos perdão 
por todos os pecados cometidos 

contra Vós na Terra.

5. ORAÇÃO
Ó Jesus, clemente e misericordioso, que Vos oferecestes a Vós 
mesmo como cordeiro do sacrifício para a salvação da humanidade, 
nós Vos consolamos! Com humildade vos entregastes às autoridades 
Judias, que Vos arrastaram sem misericórdia, como se fosseis um 
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criminoso, para serdes julgado pelos homens. Nós Vos consolamos, 
ó Jesus agonizante por todos os insultos que recebestes nos tribunais 
do mundo. Nós Vos consolamos por todas as cruéis torturas que 
sofrestes por parte do vosso povo. Que sejais para sempre adorado. 
Amém.

L: Adoração às chagas do vosso sagrado Corpo.
R: Que sejais para sempre consolado, ó Sacratíssimo Coração, que 
suportais todos estes sofrimentos.
L: Adoração à vossa sagrada cabeça que suporta a vergonhosa coroa 
de espinhos.
R: Nós Vos consolamos, ó Sacratíssimo Coração, que suportais todos 
estes sofrimentos.
L: Adoração aos dois Corações de amor que se encontraram no 
caminho do Calvário.
R: Sejam para sempre consolados, os corações da Mãe e do Filho. 
Sejam para sempre consolados por toda a angústia e dor sofridas no 
caminho do Calvário.
L: Adoração ao vosso Preciosíssimo Sangue derramado nas ruas de 
Jerusalém.
R: Recebei consolo, Senhor, pois o vosso Sangue serviu como 
reparação. No Calvário, o criador dos céus e da terra, ficou nu, à vista 
de todos.
L: Adoração a Vós, Jesus Cristo agonizante, que suportais esta 
vergonha para a remissão dos pecados do mundo.
R: Glória, honra e adoração a Vós, que humildemente aceitastes a 
cruz da minha salvação. Quando jazíeis na cruz, os soldados estica-
ram cruelmente os vossos membros e pregaram as vossas mãos e pés. 
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Honra e adoração às vossas sagradas chagas e ao Preciosíssimo San- 
gue. Nós vos rogamos, suportai todos os grandes sofrimentos e dores 
que sofrestes na cruz.
L: Adoração à vossa santa morte, cordeiro imaculado de Deus.
R: Reine para sempre o preciosíssimo Sangue e água do vosso sagrado 
lado.
Jesus Cristo agonizante, venha a nós o vosso reino. Amém.
Pai Nosso… Ave Maria… Glória ao Pai…
Agonizante Jesus Cristo – suportai todos estes sofrimentos, Senhor.
Agonizante Jesus Cristo – nós Vos amamos.
Coração agonizante de Jesus Cristo – venha a nós o vosso reino.

Hino
Jesus Cristo crucificado, 

As gotas do vosso sangue 
foram todas contadas 

para todos meditarmos.

Todos
Jesus Cristo agonizante, Filho unigénito de Deus, 

redentor e criador do mundo, 
Perdoai e tende misericórdia do mundo.

Coração agonizante de Jesus Cristo, recebei consolo. Amém.
(3 vezes)
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ORAÇÕES DE ADORAÇÃO AO PRECIOSÍSSIMO
SANGUE DE JESUS CRISTO

Omnipotente e eterno Pai, a magnitude do vosso amor por nós 
reflete-se por inteiro no facto de terdes dado o Vosso Filho unigénito 
à humanidade. Ele não só é igual a Vós, mas é um convosco. Estamos 
em dívida para convosco.
Obviamente, não Vos podemos pagar proporcionalmente, mas 
pedimos a Vossa graça e desejamos mostrar-Vos o nosso amor nesta 
adoração. Nós damos graças pela Vossa bondade e Vos pedimos que 
nos ajudeis a mostrar o nosso amor e gratidão, transformando a nossa 
vida.
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Que São Miguel Arcanjo, com todas as hostes de anjos e santos se 
juntem a nós e nos aproximem mais a Vós durante esta adoração. 
Nós vo-lo pedimos por meio de Jesus Cristo, Nosso Senhor. Amém.
Pai Nosso… Ave Maria… Glória ao Pai …

Hino
Adoração ao Precioso Sangue de Jesus 

Adoração ao Precioso Sangue de Jesus Cristo

Nós Vos adoramos, Precioso Sangue de Jesus 
Nós Vos adoramos, Precioso Sangue de Jesus Cristo

Adoração ao Precioso Sangue de Jesus  
Adoração ao Precioso Sangue de Jesus Cristo

1. ORAÇÃO
Ó Amado Jesus Cristo, cuja misericórdia é infinita, nós adoramos 
o vosso Coração Agonizante que suporta grandes sofrimentos pela 
salvação dos homens. Divino Cordeiro de Deus, Filho de Deus e 
Filho da Virgem Maria, Deus e Homem.
Vós que sofrestes terrivelmente por amor à humanidade, e com 
grande temor e angústia suastes sangue no jardim de Getsémani, 
nós adoramos o Vosso Precioso Sangue e a dor do vosso Coração 
Agonizante.
Pedimos pela vossa Santa Igreja, o Papa, os cardeais, bispos, sacerdotes 
e leigos que estão sob a sombra do vosso Precioso Sangue, proteção, 
paz e amor.
Que, por intercessão de São Miguel Arcanjo e de todos os arcanjos do 
céu, possamos vencer o Dragão Vermelho. Amém.
Pai Nosso… Ave Maria… Glória ao Pai…
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Hino
   Jesus, na santa Eucaristia

   venha o tempo
   pelo qual orastes quando

   formos um em vós.

(Para que seja feita adoração nestas seis orações inclinar a cabeça 
até tocar o chão – quem puder)

Que o Preciosíssimo Sangue que brota da sagrada cabeça de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, templo da divina sabedoria, tabernáculo do 
Divino Conhecimento e luz do céu e da terra, nos cubra agora e 
sempre! Amém.

L: Ó Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo! 
R: A Vós adoração e louvor para sempre! Amém.

2. ORAÇÃO
Ó Amado Jesus Cristo, cuja misericórdia é infinita, adoramos o 
vosso Coração Agonizante que suporta grandes dores e sofrimentos 
pela salvação dos homens. Bondoso Cordeiro de Deus, Filho de Deus 
e Filho da Virgem Maria, Deus e Homem!
Vós permitistes que o Vosso sagrado corpo fosse atado à coluna e 
açoitado, para nos libertar do pecado e trazer a salvação para a 
humanidade. Adoramos o vosso preciosíssimo sangue que brotou das 
numerosas chagas do Vosso sagrado corpo. Oramos pela conversão 
dos pecadores impenitentes do mundo inteiro.
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Permiti que uma gota do Vosso sangue caia em seus corações, para 
que através da intercessão dos Querubins e Serafins, e todos os anjos 
do céu, todos os homens se voltem para Vós. Amém.
Pai Nosso… Ave Maria… Glória ao Pai …

Hino
Coração Agonizante de Jesus 

Nós Vos adoramos, 
Nós Vos louvamos 

A Vós toda a honra e glória.
 

(Inclinar a cabeça até tocar o chão)
Que o Preciosíssimo Sangue que brota da sagrada cabeça de nosso 
Senhor Jesus Cristo, templo da divina sabedoria, tabernáculo do 
Divino Conhecimento e luz do céu e da terra, nos cubra agora e 
sempre! Amém.

L: Ó Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo! 
R: A Vós adoração e louvor para sempre! Amém.

3. ORAÇÃO
Ó Amado Jesus Cristo, cuja misericórdia é infinita, adoramos o 
Vosso Coração Agonizante que suporta grandes dores e sofrimentos 
pela salvação dos homens. Pacífico Cordeiro de Deus, Filho de Deus 
e Filho da Virgem Maria, Deus e Homem!
A Vossa sagrada cabeça foi coroada de espinhos. O templo da 
Sabedoria Divina foi espancado com varas de ferro por temerários 
pecadores. Assim o permitistes para trazer a paz ao mundo e tornar 
possível um novo jardim do Éden.
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Nós adoramos o Precioso Sangue que brota da Vossa sagrada cabeça. 
Nós Vos imploramos pela libertação das almas do Purgatório e a 
proteção das almas dos moribundos. Derramai o Vosso Sangue 
Precioso para afastar todos os vossos inimigos, através da intercessão 
dos Tronos e Potestades do céu e todas as suas hostes. Amém.
Pai Nosso… Ave Maria… Glória ao Pai …

Hino
Jesus, presente na sagrada Eucaristia, 

Nós Vos adoramos, 
Nós louvamos o Vosso nome, 

E confiamos que nos dareis a Paz.
 

(Inclinar a cabeça até tocar o chão)
Que o Preciosíssimo Sangue que brota da sagrada cabeça de nosso 
Senhor Jesus Cristo, templo da divina sabedoria, tabernáculo do 
Divino Conhecimento e luz do céu e da terra, nos cubra agora e 
sempre! Amém.

L: Ó Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo! 
R: A Vós adoração e louvor para sempre! Amém.

4. ORAÇÃO
Ó Amado Jesus Cristo, cuja misericórdia é infinita, adoramos o 
Vosso Coração Agonizante que suporta grandes dores e sofrimentos 
pela salvação dos homens. Divino Cordeiro de Deus, Filho de Deus e 
Filho da Virgem Maria, Deus e Homem!
Humildemente recebestes a cruz da salvação, e caminhastes para 
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o Calvário. Derramastes o Vosso Precioso Sangue pelas ruas de 
Jerusalém. Adoramos o Vosso preciosíssimo sangue derramado. 
Nós Vos pedimos pela libertação dos cativos e pelo regresso dos não 
católicos para a Una, Santa, Católica e Apostólica Igreja, fundada por 
Vós. Aspergi o vosso precioso sangue para que, pela intercessão das 
Dominações e de todos os anjos do Céu, os cativos sejam libertos e as 
ovelhas perdidas regressem a um só rebanho. Amém.
Pai Nosso… Ave Maria… Glória ao Pai…

Hino
Coração Agonizante de Jesus Cristo

a Vós toda a honra e louvor. 
Fazei que todos os corações voltem para Vós.

 
(Inclinar a cabeça até tocar o chão)

Que o Preciosíssimo Sangue que brota da sagrada cabeça de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, templo da divina sabedoria, tabernáculo do 
divino conhecimento e luz do céu e da terra, nos cubra agora e sempre! 
Amém.

L: Ó Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo! 
R: A Vós adoração e louvor para sempre! Amém.

5. ORAÇÃO
Ó Amado Jesus Cristo, cuja misericórdia é infinita, adoramos o 
Vosso coração agonizante que suporta grandes dores e sofrimentos 
pela salvação dos homens. Misericordioso Cordeiro de Deus, Filho 
de Deus e Filho da Virgem Maria, Deus e Homem!
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Humildemente aceitastes a cruz de salvação do mundo. Humilde- 
mente estendestes o Vosso corpo na cruz, enquanto o Vosso povo 
Vos segurava e pregava na cruz. Adoramos o Vosso Preciosíssimo 
Sangue que brota das vossas mãos e pés trespassados. Nós Vos 
pedimos que protejais das ações do Anticristo todos os santos que 
vivem no mundo inteiro. Derramai o Vosso Preciosíssimo Sangue 
sobre eles, para que pela intercessão das Virtudes e de todos os anjos, 
alcancem o Céu depois do seu combate. Amém.
Pai Nosso… Ave Maria… Glória ao Pai…

Hino
Cantamos convosco, Virgem Mãe, 

E amamos convosco 
O Vosso Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, 

Que morreu por nós.

(Inclinar a cabeça até tocar o chão)
Que o Preciosíssimo Sangue que brota da sagrada cabeça de nosso 
Senhor Jesus Cristo, templo da divina sabedoria, tabernáculo do 
Divino Conhecimento e luz do céu e da terra, nos cubra agora e 
sempre! Amém.

L: Ó Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo! 
R: A Vós adoração e louvor para sempre! Amém.

6. ORAÇÃO
Ó Amado Jesus Cristo, cuja misericórdia é infinita, adoramos o 
vosso Coração Agonizante que suporta grandes dores e sofrimentos 
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pela salvação dos homens. Cordeiro sacrificial, Filho de Deus e Filho 
da Virgem Maria, Deus e Homem!
Os malvados do mundo atravessaram o vosso sagrado lado, Sangue 
e água misturados jorraram, lavando e salvando o mundo do pecado. 
Nós Vos adoramos, Ó sangue e água preciosos, e Vos suplicamos que 
salveis a vida de cada criança inocente não nascida, e batizeis os bebés 
abortados com a água do vosso sagrado lado, † (fazer o sinal da cruz 
sobre a terra) em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Que eles possam, através da intercessão dos Principados e de todos os 
anjos do Céu, alcançar a mansão eterna. Amém.
Pai Nosso… Ave Maria… Glória ao Pai…

Hino
Coração agonizante de Jesus 

Nós Vos adoramos, 
Vos damos graças, 

E Vos louvamos para sempre.

 
(Inclinar a cabeça até tocar o chão)

Que o Preciosíssimo Sangue que brota da sagrada cabeça de nosso 
Senhor Jesus Cristo, templo da divina sabedoria, tabernáculo do 
Divino Conhecimento e luz do céu e da terra, nos cubra agora e 
sempre! Amém.

L: Ó Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo! 
R: A Vós adoração e louvor para sempre! Amém.
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7. ORAÇÃO
Ó Amado Jesus, cuja misericórdia é infinita, como poderemos 
expressar o nosso amor por Vós? Fizestes do Vosso precioso sangue a 
bebida dos anjos; nós Vos louvamos e Vos adoramos, ó Preciosíssimo 
Sangue. Que todas as criaturas vos adorem. Amém.

Hino
Glória e gratidão ao Pai, 
Honra e louvor 
A Cristo seu Filho 
E ao Espírito Divino.

L: Adoração a Vós: Ó precioso sangue de Jesus Cristo 
R: Sangue da salvação!

L: Adoração a Vós: Ó precioso sangue de Jesus Cristo 
R: Aliança eterna!

L: Adoração a Vós: Ó precioso sangue de Jesus Cristo 
R: Arma celestial!

L: Adoração a Vós: Ó precioso sangue de Jesus Cristo 
R: Esperança das crianças inocentes!

L: Adoração a Vós: Ó precioso sangue de Jesus Cristo 
R: Consolo de Deus Pai. Amém.

Pai Nosso… Ave Maria… Glória ao Pai…
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“ONDE ESTÁS, MEU FILHO?
O TEU SENHOR PROCURA-TE”

“Qual o homem que tem uma centena de ovelhas e perdeu uma delas, 
não deixa as noventa e nove no deserto, e vai à procura da ovelha 

perdida até a encontrar?” (Lucas 15,4)

Hinos de Reparação
1. Jesus na santa Eucaristia, 

Pela vossa paciência 
Vos damos graças 
E suplicamos a graça da emenda.

2. Jesus na santa Eucaristia, 
Que paremos de pecar 
Para Vos dar alegria 
E trazer a Paz à nossa vida.
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3. Jesus na santa Eucaristia, 
Fiéis ao Vosso Nome, 
Vós sois santo, 
que este mundo permaneça Vosso.

4. Jesus na santa Eucaristia, 
Pecámos, precisamos 
Do Vosso perdão, 
Vos suplicamos 
a Vossa compaixão.

5. Ó meu Deus, suspenso na Cruz, 
O dragão vermelho  
Vangloriou-se de Vós 
Pensando reinar para sempre na terra.

6. Mal ele sabia 
Que o Vosso reino é Eterno, não tem fim 
Não tem fim. 
Ele deve lamentar a sua vergonha.

7. Possa o vosso reino reinar em toda a terra 
Como no céu, 
Diante do justo e do injusto que 
Não vos conhece.

8. Vamos todos confortar Jesus 
Em louvor profundo 
Por todo o trabalho 

  das Suas mãos no mundo. Amém.

******************************
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ORAÇÕES DE REPARAÇÃO A JESUS CRISTO 
AGONIZANTE, APELOS ANGUSTIADOS

Senhor Jesus Cristo, através da história, Vós nos conduzistes de 
volta para o Pai Todo-Poderoso. Nós estamos imensamente gratos, 
apreciamos o Vosso amor. Lembramo-nos com dor no coração das 
nossas fraquezas, dos nossos pecados e de todo o Vosso sofrimento 
nesta nobre tarefa.

Como podemos diminuir o Vosso sofrimento? Vos suplicamos, 
ajudai-nos a fazê-lo através do nosso modo de vida. De agora em 
diante faremos a vossa Santíssima Vontade, mostrai-nos mais o 
Vosso amor. Fazemos esta oração em nome de Jesus Cristo, que vive 
e reina com o Pai na unidade do Espírito Santo, um só Deus, pelos 
séculos dos séculos. Amém.
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Eterno Pai, eu Vos ofereço todas as chagas do Vosso amadíssimo Filho 
Jesus, as dores e agonia do seu Sacratíssimo Coração e o Seu Sangue 
Precioso que brotou de todas as Suas chagas, em reparação pelos meus 
pecados e pelos pecados do mundo inteiro. Amém. (3 vezes)

Credo

Creio em Deus Pai todo Poderoso, Criador do céu e da terra. E em 
Jesus Cristo, Seu único filho, Nosso Senhor; o qual foi concebido 
pelo poder do Espírito Santo; nasceu da Virgem Maria; padeceu sob 
Pôncio Pilatos; foi crucificado, morto e sepultado; desceu à mansão 
dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia; subiu aos céus, está sentado 
à direita de Deus Pai todo-poderoso; de novo há-de vir a julgar os 
vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo; na santa Igreja Católica; 
na comunhão dos santos; na remissão dos pecados; na ressurreição 
da carne; na vida eterna. Amém.

PRIMEIRO APELO ANGUSTIADO 
(Rezai silenciosamente nos vossos corações enquanto 

o Apelo Angustiado está acontecendo)

Onde estás meu Filho? O teu Senhor procura-te… Vem a Mim!... 
Vem, vem mais perto, e ouve o meu apelo angustiado!

Meu filho… Era uma vez um homem que tinha muitas ovelhas, 
cuidava delas e as pastoreava bem. Quando tinham sede, levava-as 
a uma nascente de água fresca, para que pudessem satisfazer a sua 
sede. Não permitia que passassem fome. Ele conduzia-as a pastos 
verdejantes. Elas comiam, engordavam e fortaleciam-se. O homem 
fortificou a terra onde pastoreavam, para que nenhum lobo entrasse 
e danificasse o rebanho. Um dia as ovelhas planearam uma rebelião, 
e à força escaparam do campo e penetraram na floresta. Lá, foram 
capturadas por animais selvagens. Eram como escravas sem esperança. 
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Os seus corpos e sangue foram usados para festivais e sacrifícios aos 
seus deuses.

Apesar de tudo isto, o homem não se esqueceu do seu rebanho. 
Enviou os seus servos e todos foram mortos. Por último, enviou o seu 
filho, que finalmente venceu a batalha. O filho do homem conduziu 
o rebanho, dia e noite através do deserto. Neste caminhar, surgiram 
muitas dificuldades, que não podiam suportar. Queixaram-se ao filho 
do homem, proferindo toda a classe de palavras cruéis contra ele, e 
por último mataram-no.

Filho… o que pensas que vai fazer o pai do filho do homem, quando 
souber da morte do seu filho?

Meu filho, tu e o teu povo sois o rebanho. O Meu Pai é o dono do 
rebanho, que enviou muitos profetas ao Seu povo, que viveu num 
terrível deserto. Eu sou o Filho, a quem vós perseguistes e matastes. 
Que vos fiz Eu? Apesar de todos os vossos pecados, Meu Pai ainda 
vos está chamando para que regresseis a Ele. Mas vós não prestais 
atenção ao Seu apelo. REGRESSAI! Ó ISRAEL, MEU POVO! 
Fazei reparação pelos vossos pecados e os pecados que o mundo 
inteiro comete contra o meu Pai e contra o meu Sangue Precioso. 
EU SOU O AGONIZANTE JESUS CRISTO!”

Oração

Meu Deus. Meu Deus… Acredito firmemente com todo o meu 
coração… Espero e confio sinceramente em Vós. Só a Vós adorarei 
para todo o sempre. Com verdadeiro arrependimento e amor, eu me 
prostro a vossos pés. Peço-Vos perdão por aqueles que não creem e 
não querem crer, por aqueles que não Vos adoram e não Vos querem 
adorar e por todos aqueles que Vos crucificaram e Vos crucificam 
diariamente.

Querido Jesus, eu Vos consolarei durante toda a minha vida. Amém.
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Ato de Contrição

Meu Deus, porque sois infinitamente bom, eu Vos amo de todo o 
meu coração, pesa-me de Vos ter ofendido, e, com o auxílio da vossa 
Divina Graça, proponho firmemente emendar-me e nunca mais Vos 
tornar a ofender; peço e espero o perdão das minhas culpas pela vossa 
infinita misericórdia. Amém.

Pai Nosso… Ave Maria… 3 Glória ao Pai…

Hino

1. Nosso Senhor Jesus Cristo Agonizante, 
Vós sofrestes e pagastes pelas nossas vidas, 
Que seja feita a Vossa vontade na terra.

2. Aplacai o ardor da Vossa ira, 
Ó Senhor! 
Lamentamos o nosso pecado… 
Não voltaremos a pecar…

3. Jesus presente na sagrada Eucaristia, 
Quando nos chamastes, não sabíamos nada 
Perdoai-nos… nós Vos rogamos, ó Senhor!

Oração à Santíssima Trindade

Ó Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu Vos ofereço 
o Verbo feito carne, Jesus Cristo, o Seu Corpo coberto de chagas e 
sangue, a Sua agonia no jardim, a Sua flagelação, a Sua coroação de 
espinhos, o repúdio que sofreu, a Sua condenação, a Sua crucifixão 
e morte, em união com todos os sofrimentos da Sua Santa Igreja 
e o sangue dos mártires, em reparação pelos meus pecados e pelos 
pecados do mundo inteiro. Amém.
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Oração Agonizante

Jesus Agonizante, eu Vos ofereço o meu coração para uni-lo ao Vosso 
Coração Agonizante e compartilhar a Vossa agonia. Jesus, eu desejo 
permanecer em agonia convosco, a fim de apressar o Vosso glorioso 
reino de paz. Amém.

SEGUNDO APELO ANGUSTIADO 
(Rezai silenciosamente nos vossos corações, enquanto 

o Apelo Angustiado está acontecendo)

“Meu filho, vem a Mim, escuta o Meu apelo angustiado. Por amor 
a ti ofereço o Meu corpo como um sacrifício vivo, pão da vida para 
todos os homens, e o Meu sangue como bebida preciosa, bebida dos 
Anjos do Céu, entregue com amor aos homens.

Meu filho… por ti estou presente no Sacramento do Amor… 
esperando pacientemente por ti no tabernáculo onde estou prisio- 
neiro por ti! Tu raras vezes te aproximas de Mim!... Porque não te 
lembras de Mim, que estou prisioneiro por ti?

Meu filho… a Minha agonia é grande quando vejo a frieza, a 
indiferença e desdém com que te aproximas da Santíssima Trindade, 
cuja presença enche o Santuário Santo. Eu estou aqui, Meu filho… 
Estou aqui em plenitude. Teme a presença do teu Deus. Vem com 
respeito e reverência. Meu filho… sabes quanto Eu sofro quando 
entro no santuário do teu coração através da Sagrada Comunhão? Os 
teus pecados amarram-Me e flagelam-Me sem misericórdia… no teu 
coração não há ninguém que me console! Logo depois de flagelar-Me 
insensivelmente, arrastas-Me para fora e trancas com chave a porta 
do teu coração com iniquidades. Isto é o que Me fazes com a tua vida 
de pecado.

Eu sou o Pão da vida para todos os homens que Me recebem em 



80

estado de santidade. Eu vim para dar vida e não morte. Limpa as 
iniquidades do teu coração. Abre-Me a porta do teu coração. Faz do 
teu coração um tabernáculo de consolo para Mim.

Filho… que Eu viva no teu santuário de uma Comunhão à outra. 
Acolhe-Me, faz-Me sentir bem-vindo!

Meu filho… todos aqueles que Me acolhem, acolhem o meu Pai e 
o Espírito Santo que vivem em Mim! Todos os que Me rejeitam, 
rejeitam a Santíssima Trindade! Filho… ainda quando outros Me 
rejeitam, faz do teu coração um tabernáculo de consolo para Mim.

Eu sou Jesus Cristo Agonizante, chamando-te para que REGRESSES.”

Oração

Meu Deus!... Meu Deus… Acredito firmemente com todo o meu 
coração… Espero e confio sinceramente em Vós!  Só a Vós adorarei 
para todo o sempre… Com verdadeiro arrependimento e amor, eu me 
prostro a Vossos pés; peço-Vos perdão por aqueles que não crêem e 
não querem crer, por aqueles que não Vos adoram e não Vos querem 
adorar e por todos aqueles que Vos crucificaram e Vos crucificam 
diariamente. Querido Jesus, eu Vos consolarei durante toda a minha 
vida. Amém.

Ato de Contrição

Meu Deus, porque sois infinitamente bom, eu Vos amo de todo o 
meu coração, pesa-me de Vos ter ofendido e, com o auxílio da vossa 
Divina Graça, proponho firmemente emendar-me e nunca mais Vos 
tornar a ofender; peço e espero o perdão das minhas culpas pela 
Vossa infinita misericórdia. Amém. 

Pai Nosso… Ave Maria… 3 Glória ao Pai…
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Hino

1. A consciência da Paixão de Cristo 
Ajuda o coração do homem a voltar-se para Deus! 
Quando tudo falha, exceto a Sua graça, 
Possamos nós ser unicamente Vossos.

2. Qual é o sentimento que agora Vós tendes, 
Pensando nos pecados do mundo? 
Possamos nós conhecer as dores que Vos causamos, 
Por agirmos contra a Vossa vontade.

3. Possamos nós sentir, como Vós sentis Senhor, 
Possamos nós rezar, como Vós rezais Senhor, 
Possamos nós sentir, como Vós sentis, Senhor, 
Queremos viver para Vós.

Oração à Santíssima Trindade
Ó Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu vos ofereço 
o Verbo feito carne, Jesus Cristo, o seu Corpo coberto de chagas e 
sangue, a Sua agonia no jardim, a Sua flagelação, a Sua coroação de 
espinhos, o repúdio que sofreu, a Sua condenação, a Sua crucifixão 
e morte, em união com todos os sofrimentos da Sua Santa Igreja 
e o sangue dos mártires, em reparação pelos meus pecados e pelos 
pecados do mundo inteiro. Amém.

Oração Agonizante
Jesus Agonizante, eu Vos ofereço o meu coração para uni-lo ao Vosso 
Coração Agonizante e compartilhar a Vossa agonia. Jesus, eu desejo 
permanecer em agonia convosco, a fim de apressar o Vosso glorioso 
reino de paz. Amém.
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TERCEIRO APELO ANGUSTIADO 
(Rezai silenciosamente nos vossos corações, 

enquanto o Apelo Angustiado está acontecendo)

“Meu filho… Eu estou no teu coração, um Getsémani solitário, 
onde estou vigiando, e ninguém vem vigiar comigo nem sequer por 
uma hora. Tu preferes ir atrás das posses de bens terrenos, ainda com 
o risco da tua perdição, deixando-Me sofrer sozinho.
O inimigo está-se a aproximar rapidamente… está a ganhar terreno, 
a fim de ganhar muitas almas enquanto tu dormes. Filho, não podes 
levantar-te e vigiar uma hora comigo? Estou no santuário da tua alma, 
um Getsémani solitário, esperando que venhas.
Muitas almas, muitas almas vão para o inferno por causa dos pecados 
da carne. Filho(a), olha como conduzes muitas almas para a perdição 
através da tua forma de vestir. Eu sou aquele a quem tu expões nu 
em público. Filho(a)… consola-Me, Meu Filho(a), tem misericórdia 
de Mim. Um homem nunca deve imitar uma mulher! Uma mulher 
nunca deve imitar um homem!
Sê tal como Eu te fiz, meu filho(a), sê tal como Eu te fiz. Eu exorto-te, 
afasta-te desta moda mundana. Esse é o plano do inimigo: destruir o 
templo do Espírito Santo que é o teu corpo. Vive uma vida modesta. 
Meu filho(a) amado(a), porque te amo e desejo que me mostres o 
teu amor, suplico-te que Me ofereças todo o teu ser, que o guardes 
para mim e somente para mim. Que ele sempre Me glorifique e me 
console sempre. Não faço este apelo ao mundo, senão a ti a quem 
amo. Oferece-mo… oferece-o para a salvação. Eu sou Jesus Cristo 
Agonizante, chamando-te para que REGRESSES!”
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Oração

Meu Deus… Meu Deus!… Acredito firmemente com todo o meu 
coração… Espero e confio sinceramente em Vós. Só a Vós adorarei 
para todo o sempre. Com verdadeiro arrependimento e amor, eu me 
prostro a Vossos pés. Peço-Vos perdão por aqueles que não crêem e 
não querem crer, por aqueles que não Vos adoram e não Vos querem 
adorar e por todos aqueles que Vos crucificaram e Vos crucificam 
diariamente.

Querido Jesus, eu Vos consolarei durante toda a minha vida. 
Amém

Ato de Contrição

Meu Deus, porque sois infinitamente bom eu Vos amo de todo o 
meu coração, pesa-me de Vos ter ofendido e, com o auxílio da vossa 
Divina Graça, proponho firmemente emendar-me e nunca mais Vos 
tornar a ofender; peço e espero o perdão das minhas culpas pela vossa 
infinita misericórdia. Amém.

Pai Nosso… Ave Maria… 3 Glória ao Pai…

Hino

1. Vendo os pecados cometidos no mundo, 
Peço-Vos perdão e misericórdia. 
Pensando nos meus próprios pecados e nos pecados do mundo 
Imploro a vossa Divina compaixão. 

2. Cristo foi pregado na Cruz para nos resgatar do pecado. 
Qual é o esforço que fazemos para agradecer? 
Ele esteve no Calvário para nos enviar para o Céu, 
Ó que Pai amoroso!
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3. Qualquer que seja a cruz que Vós considerais certa para mim 
Eu aceito-a de todo o coração, meu Senhor. 
Possa o vosso Precioso Sangue dar-me a força e a graça 
Para triunfar em todas as provações.

Oração à Santíssima Trindade

Ó Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu vos ofereço 
o Verbo feito carne, Jesus Cristo, o Seu Corpo coberto de chagas e 
sangue, a Sua agonia no jardim, a Sua flagelação, a Sua coroação de 
espinhos, o repúdio que sofreu, a Sua condenação, a Sua crucifixão 
e morte, em união com todos os sofrimentos da Sua santa Igreja e 
o sangue dos mártires, em reparação pelos meus pecados e pelos 
pecados do mundo inteiro. Amém.

Oração Agonizante

Jesus Agonizante, eu vos ofereço o meu coração para uni-lo ao vosso 
Coração Agonizante e compartilhar a vossa agonia. Jesus, eu desejo 
permanecer em agonia convosco, a fim de apressar o Vosso glorioso 
reino de paz. Amém.

QUARTO APELO ANGUSTIADO 
(Rezai silenciosamente nos vossos corações enquanto 

o Apelo Angustiado está acontecendo)

“Meu filho… é assim que atraiçoas o teu Senhor e salvador? Só 
pelo dinheiro mundano e perecível, escolheste trair o teu Senhor e 
entregar-Me a esses homens cruéis para que Me crucifiquem. Filho, 
estás a converter-te no Judas destes últimos tempos. Quão terrível será 
tudo para aqueles que traem o Filho do Homem e o entregam a esses 
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homens pecadores para que seja crucificado! Vê como infelizmente 
vão para a eternidade sofrer para sempre.

Mesmo entre os sacerdotes do meu Coração há muitos Judas que 
preferem os bens mundanos em troca do seu Senhor, que está em 
agonia. Isso causa-Me imensa dor, meu filho, porque eles fazem da 
casa do meu Pai um mercado.

Meu Pai está muito, muito triste. Olha bem, como vós Me estais 
retirando do Meu santo templo. Filho, desejas a presença do teu 
Deus? Oferece-Me a tua vida.

Eu sou aquele a quem vós estais a trair somente por coisas terrenas. 
Filho… uma vez que todas essas coisas pelas quais estás a trabalhar 
serão destruídas pelo fogo… por que estás a trabalhar em vão?

Regressa a Mim, Meu filho… tem compaixão de quem veio para 
salvar-te!!! Que os Meus sacerdotes regressem a Mim. Eu sou Jesus 
Cristo Agonizante, chamando-vos para que REGRESSEM!”

Oração

Meu Deus… Meu Deus!… Acredito firmemente com todo o meu 
coração… Espero e confio sinceramente em Vós. Só a Vós adorarei 
para todo o sempre. Com verdadeiro arrependimento e amor, eu me 
prostro a Vossos pés; peço-Vos perdão por aqueles que não crêem e 
não querem crer, por aqueles que não Vos adoram e não Vos querem 
adorar e por todos aqueles que Vos crucificaram e Vos crucificam 
diariamente.

Querido Jesus, eu Vos consolarei durante toda a minha vida. Amém.
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Ato de Contrição

Meu Deus, porque sois infinitamente bom eu Vos amo de todo o 
meu coração, pesa-me de Vos ter ofendido e, com o auxílio da Vossa 
divina graça, proponho firmemente emendar-me e nunca mais Vos 
tornar a ofender; peço e espero o perdão das minhas culpas pela 
Vossa infinita misericórdia. Amém.

Pai Nosso… Ave Maria… 3 Glória ao Pai…

Hino

1. Pequei contra vós, ó meu  Deus!... 
Peço a vossa Misericórdia!    
Perdoai-me, eu vos peço, Senhor!

2. Vós sois misericordioso para mim, ó Senhor, 
Possa eu mostrar-Vos a mesma misericórdia 
Vivendo como Vós na terra.

3. Purificai e aceitai as nossas almas, ó Senhor. 
Derramastes tanto sangue para salvar a humanidade,  
Chamai todas as almas para Vós.

Oração à Santíssima Trindade

Ó Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu Vos ofereço 
o Verbo feito carne, Jesus Cristo, o Seu corpo coberto de chagas e 
sangue, a Sua agonia no jardim, a Sua flagelação, a Sua coroação de 
espinhos, o repúdio que sofreu, a Sua condenação, a Sua crucifixão 
e morte, em união com todos os sofrimentos da Sua santa Igreja e 
o sangue dos mártires, em reparação pelos meus pecados e pelos 
pecados do mundo inteiro. Amém.
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Oração Agonizante

Jesus Agonizante, eu vos ofereço o meu coração para uni-lo ao Vosso 
Coração Agonizante e compartilhar a Vossa agonia. Jesus, eu desejo 
permanecer em agonia convosco, a fim de apressar o Vosso glorioso 
reino de paz. Amém.

QUINTO APELO ANGUSTIADO 
(Rezai silenciosamente nos vossos corações enquanto 

o Apelo Angustiado está acontecendo)

“Meu filho… quando cessarão os tormentos da Minha flagelação, 
causados pelos teus pecados e pelos pecados do mundo? Por 
que Me estão flagelando e ao mesmo tempo coroando-Me de 
espinhos? E dizendo: “DEIXEM-ME PECAR… QUE MAIS 
TARDE ME CONFESSAREI”. Eu sou Jesus Agonizante, a 
quem vós constantemente torturais. FILHO… ACASO VOS 
DEI O SACRAMENTO DA PENITÊNCIA PARA QUE TE 
CONVERTAS NUM POÇO DE INIQUIDADE?

Ele é o sacramento do Meu amor, ele abre o oceano da Minha divina 
misericórdia: Meu precioso sangue e água, que jorraram para salvar e 
lavar a vossa iniquidade, para que vás e não voltes a pecar!!!

Filho… remove a coroa de espinhos… tem misericórdia de Mim, 
não Me flageles mais. Ama o Teu Deus, o Teu Criador. Não faças 
falsos deuses de qualquer criatura. Somente ao teu Deus temerás e 
adorarás. Não pronuncies o nome de Deus em vão.

Filho… lembra-te de guardar o dia santo, obrigatório. Faz respeitar 
o Meu nome neste mundo corrupto. Faz todas estas coisas, para 
diminuir as dores da minha agonia. Oferece todas as tuas deceções, 
provações e perseguições em reparação pelos teus pecados e pelos 
pecados do mundo. Eu sou o Jesus Cristo Agonizante, chamando-te 
para que REGRESSES.”
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Oração

Meu Deus. Meu Deus…. Acredito firmemente com todo o meu 
coração…. Espero e confio sinceramente em Vós. Só a Vós adorarei 
para todo o sempre. Com verdadeiro arrependimento e amor, eu me 
prostro a Vossos Pés; peço-Vos perdão por aqueles que não crêem e 
não querem crer, por aqueles que não Vos adoram e não Vos querem 
adorar e por todos aqueles que Vos crucificaram e Vos crucificam 
diariamente.

Querido Jesus, eu Vos consolarei durante toda a minha vida. Amém.

Ato de Contrição

Meu Deus, porque sois infinitamente bom eu Vos amo de todo o 
meu coração, pesa-me de Vos ter ofendido, e com o auxílio da vossa 
divina Graça, proponho firmemente emendar-me e nunca mais Vos 
tornar a ofender; peço e espero o perdão das minhas culpas pela vossa 
infinita misericórdia. Amém.

Pai Nosso… Ave Maria… 3 Glória ao Pai…

Hino

1. Ensinai-me a observar as vossas leis, ó Senhor, 
Guardá-las-ei com todo o meu coração. 
A vossa vontade se consubstancia em mim. 
Fazei-me vivê-la com todo o meu coração.

2. No momento em que Vos recebermos na Eucaristia 
Possamos nós entregarmo-nos a Vós em troca, 
Porque a oferta de Vós mesmo é a nossa vida. 
Permaneçamos gratos.



89

3. Corrigi as vossas vidas como cristãos, 
Examinai a forma como viveis com o vosso Deus, 
Buscai Aquele que vos ama; 
Ele quer salvar-vos a todos.

Oração à Santíssima Trindade

Ó Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu Vos ofereço 
o Verbo feito carne, Jesus Cristo, o Seu corpo coberto de chagas e 
sangue, a Sua agonia no jardim, a Sua flagelação, a Sua coroação de 
espinhos, o repúdio que sofreu, a Sua condenação, a Sua crucifixão 
e morte, em união com todos os sofrimentos da Sua santa Igreja e 
o sangue dos mártires, em reparação pelos meus pecados e pelos 
pecados do mundo inteiro. Amém.

Oração Agonizante

Jesus Agonizante, eu Vos ofereço o meu coração para uni-lo ao Vosso 
Coração Agonizante e compartilhar a Vossa agonia. Jesus, eu desejo 
permanecer em agonia convosco, a fim de apressar o Vosso glorioso 
reino de paz. Amém.

SEXTO APELO ANGUSTIADO 
(Rezai silenciosamente nos vossos corações enquanto 

o Apelo Angustiado está acontecendo)

“Meu filho… aproxima-te de Mim e escuta o meu apelo angustiado. 
Diariamente. Eu busco quem Me console e não encontro ninguém. 
Olha para o meu rosto agonizante… Onde está a Verónica destes 
tempos?! Onde está, para que Me limpe o rosto ensanguentado e Me 
console?! Acaso se uniu à multidão a gritar: crucifica-O, crucifica-O? 
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Esquecestes que Eu sou o Messias, que vos tirou do Egipto, que vos 
alimentou com o maná do céu, e vos abrigou sob as suas asas no 
deserto quente e seco.

Rejeitastes-Me e já não há ninguém que Me ajude. Filho… é desta 
maneira que abandonas a tua cruz e te afastas do caminho do Calvário, 
deixando-Me a sofrer sozinho.

Em verdade te digo, meu filho… NÃO HÁ OUTRO CAMINHO QUE 
TE CONDUZA À TERRA PROMETIDA, SENÃO O CAMINHO DA 
SANTA CRUZ. CARREGA A TUA CRUZ. CARREGA A TUA CRUZ E 
SEGUE-ME TODOS OS DIAS DA TUA VIDA.

Ajuda-Me a carregar todas estas cruzes que foram rejeitadas, que o 
meu povo abandonou para que Eu as leve. FILHO… VIVE A TUA 
VIDA DE CONSAGRAÇÃO. Carrega a tua cruz e segue-Me. Eu sou 
Jesus Cristo Agonizante, que te chama para que REGRESSES.”

Oração

Meu Deus. Meu Deus… Acredito firmemente com todo o meu 
coração… Espero e confio sinceramente em Vós. Só a Vós adorarei 
para todo o sempre. Com verdadeiro arrependimento e amor, eu me 
prostro a Vossos pés; peço-Vos perdão por aqueles que não crêem e 
não querem crer, por aqueles que não Vos adoram e não Vos querem 
adorar e por todos aqueles que Vos crucificaram e Vos crucificam 
diariamente. Querido Jesus, eu Vos consolarei durante toda a minha 
vida. Amém.

Ato de Contrição

Meu Deus, porque sois infinitamente bom, eu Vos amo de todo o 
meu coração, pesa-me de vos ter ofendido, e, com o auxílio da Vossa 
divina graça, proponho firmemente emendar-me e nunca mais Vos 
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tornar a ofender; peço e espero o perdão das minhas culpas pela 
Vossa infinita misericórdia. Amém.

Pai Nosso… Ave Maria… 3 Glória ao Pai…

Hino

1. Pensando como Cristo morreu na cruz; 
Pelos nossos pecados, a tristeza invade os nossos corações; 
Vos Suplicamos, perdoai-nos; estamos arrependidos; 
Não voltaremos a pecar.

2. Ó Senhor, que expirastes para nos dar a vida, 
E destes o último suspiro para nos salvar da morte eterna; 
Possa vosso último suspiro não ser em vão.

3. Jesus Agonizante, pagastes pelas nossas almas,
 Estamos gratos por serdes compassivo.
 Nunca poderemos ser suficientemente gratos pelas Vossas dádivas.
 Reinai eternamente, ó Senhor.

Oração à Santíssima Trindade

Ó Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu Vos ofereço 
o Verbo feito carne, Jesus Cristo, o Seu corpo coberto de chagas e 
sangue, a Sua agonia no jardim, a Sua flagelação, a Sua coroação de 
espinhos, o repúdio que sofreu, a Sua condenação, a Sua crucifixão 
e morte, em união com todos os sofrimentos da Sua santa Igreja e 
o sangue dos mártires, em reparação pelos meus pecados e pelos 
pecados do mundo inteiro. Amém.
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Oração Agonizante

Jesus Agonizante, eu Vos ofereço o meu coração para uni-lo ao Vosso 
Coração Agonizante e compartilhar a Vossa agonia. Jesus, eu desejo 
permanecer em agonia convosco, a fim de apressar o Vosso glorioso 
reino de paz. Amém.

SÉTIMO APELO ANGUSTIADO
(Rezai silenciosamente nos vossos corações enquanto 

o Apelo Angustiado está acontecendo)
“Meu filho, vê como os teus pecados Me cravaram na cruz. Estou 
a sangrar por amor a ti. Estou a suar sangue por amor a ti. Estou 
sedento de amor por este mundo necessitado. Nenhum de vós deseja 
consolar-me… Antes me oferecem vinagre para saciar a minha sede.
Todos vos mantendes afastados, escarneceis e criticais-Me. Meu filho, 
vê como falas falsidades do teu próximo. Em lugar de orar pela minha 
santa Igreja, continuais a criticá-la. Eu sou Jesus Cristo Agonizante, a 
quem criticais. A Igreja é o Meu corpo, a quem crucificais.
MEU FILHO COLOCA-TE AOS PÉS DA MINHA SANTA 
CRUZ, E OFERECE-ME JUNTAMENTE COM A MINHA MÃE, 
O MUNDO INTEIRO. Eu o aceitarei e o oferecerei a Meu Pai. 
Eles serão os Seus filhos, obedecerão aos Seus mandamentos. 
A ira do Pai eterno se aplacará. As Minhas santas chagas serão 
curadas. Então o Meu reino virá sobre a terra. Filho… hás-de 
crucificar-te por Mim e comigo, na santa cruz da salvação. Isto é o que 
Eu mais necessito de ti, em reparação pelos teus pecados e os pecados 
do mundo inteiro. Filho, Eu não pedi isto ao mundo, senão a ti, 
porque te amo, e desejo que Me demonstres o teu amor. Eu prometo 
atrair-te a Mim, e a todos os homens, através de ti. Aceita o meu apelo 
angustiado, ó amado filho! Eu oferecerei todos os teus sacrifícios a 
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Deus para que sejam aceites, em reparação pelos teus pecados e do 
mundo inteiro. No fim, o mundo inteiro viverá em Mim, comigo, e 
para Mim. O Meu sagrado lado abrir-se-á para ser o refúgio de todos 
os homens. Obterão água viva, da Fonte da Vida que flui do Meu 
sagrado lado. Filho, faça-se a Minha vontade na terra.
Que seja feita a Minha vontade em ti. Sofre por Mim e comigo. Morre 
por Mim e vive em Mim.
Eu sou Jesus Cristo Agonizante. Eu amo-te. Eu Vos abençoo a todos.”

Oração

Meu Deus… Meu Deus!… Acredito firmemente com todo o meu 
coração… Espero e confio sinceramente em Vós. Só a Vós adorarei 
para todo o sempre. Com verdadeiro arrependimento e amor, eu me 
prostro a Vossos Pés; peço-Vos perdão por aqueles que não crêem e 
não querem crer, por aqueles que não Vos adoram e não Vos querem 
adorar e por todos aqueles que Vos crucificaram e Vos crucificam 
diariamente. Querido Jesus, eu Vos consolarei durante toda a minha 
vida. Amém.

Ato de Contrição

Meu Deus, porque sois infinitamente bom, eu Vos amo de todo o 
meu coração, pesa-me de Vos ter ofendido, e, com o auxílio da Vossa 
divina graça, proponho firmemente emendar-me e nunca mais Vos 
tornar a ofender; peço e espero o perdão das minhas culpas pela 
Vossa infinita misericórdia. Amém.

Pai Nosso… Ave Maria… 3 Glória ao Pai…
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Hino

1. Gostaria que Vos tivéssemos custado menos do que custámos, 
Ó Senhor, 
Teríamos sido mais felizes do que somos agora. 
Quando recordamos o que sofrestes por nós, 
Imploramos a vossa misericórdia.

2. Possa a graça do Vosso Coração Agonizante ser para nós 
Fonte de amor verdadeiro e de coração puro, 
Senhor Jesus. 
Tudo o que somos e o que temos vem de Vós, 
São dádivas Vossas. 

3. Que o nosso conforto nunca seja o Vosso desconforto, Senhor. 
Quando procuramos conforto, por favor conduzi-nos. 
Os Vossos mandamentos iluminam os nossos passos. 
Faremos a vossa vontade.

Oração à Santíssima Trindade

Ó Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu Vos ofereço 
o Verbo feito carne, Jesus Cristo, o Seu corpo coberto de chagas e 
sangue, a Sua agonia no jardim, a Sua flagelação, a Sua coroação de 
espinhos, o repúdio que sofreu, a Sua condenação, a Sua crucifixão 
e morte, em união com todos os sofrimentos da Sua santa Igreja e 
o sangue dos mártires, em reparação pelos meus pecados e pelos 
pecados do mundo inteiro. Amém.
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Oração Agonizante

Jesus Agonizante, eu Vos ofereço o meu coração para uni-lo ao Vosso 
Coração Agonizante e compartilhar a Vossa agonia. Jesus, eu desejo 
permanecer em agonia convosco, a fim de apressar o Vosso glorioso 
reino de paz. Amém.

(Inclinando a cabeça)
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. (7 vezes)

ORAÇÃO PARA RENOVAÇÃO E SALVAÇÃO
Ó Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo, Nosso Salvador e Redentor, 
ficai connosco sempre e salvai-nos de atos satânicos. Pela intercessão 
da Mãe abençoada, dos anjos e santos, por favor protegei-nos e cobri- 
-nos com o Vosso precioso sangue. Que a Vossa glória reine em todo 
o mundo para sempre. Amém.

******************************
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OUTRAS ORAÇÕES IMPORTANTES
DE INTERCESSÃO, ORAÇÕES MÍSTICAS

As orações místicas de Nosso Senhor Jesus Cristo

Estas orações reveladas por Nosso Senhor, como petições ao Pai 
celestial durante a sua Paixão, foram ditadas por Ele a Barnabé, para 
que as recitemos diariamente.

Oração para Vencer Satanás e seus Agentes 
(5 de julho de 1998)

“Meus filhos, Eu bebo esta taça por vossa causa… regozijai-vos por 
serdes chamados a esta grande devoção… não deveis temer pelos 
numerosos agentes do inimigo. Filhos, basta simplesmente que 
ofereçais as chagas, as dores e o sangue da minha mão esquerda para 
a sua queda; e os vereis desaparecer como cinzas… Eu vos asseguro, 
muitos reinos do inimigo desaparecerão num piscar de olhos. Rezai-a, 
ensinai-a a todos os homens. O Meu Precioso Sangue vos salvará.”
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Oração

Todos vós, grande número de inimigos da santa morte do meu 
Senhor Jesus na cruz do Calvário, vós príncipe das trevas e iniquidade, 
pai dos mentirosos! Eu me apoio na morte do meu Senhor Jesus 
Cristo, e ofereço as suas dores, chagas, e o Preciosíssimo Sangue da sua 
mão esquerda ao Pai Eterno, para a vossa queda, destruição e castigo.

Precioso Sangue do meu Senhor Jesus Cristo, reinai em mim e na 
vida de todos os homens. Amém.

Oração para a Proteção e Unidade do Rebanho 
(6 de Julho de 1998)

“Com amor ofereci… o Precioso Sangue dos Meus pés… pela unidade 
da Minha Igreja. Quero dizer a todos os que invocam o Meu nome: como 
o cravo segurou os meus pés juntos, assim ela segura todo o meu povo 
para que se torne um. – Meus filhos, quando rezais esta oração estais a 
fazer com que a hora do Meu reino na terra venha mais cedo. Através 
desta oração, meu Pai vai deixá-lo descer em breve; a hora do segundo 
Pentecostes será cumprida quando, com a minha oração, todos forem 
um… Todos os que cumprem esta devoção se alegrarão muito; quando o 
Meu reino vier, Eu os defenderei.

Oração

Eterno Pai, eu Vos ofereço todas as chagas, dores e o Precioso Sangue 
dos sagrados pés do Vosso Filho, Nosso Senhor e mestre, por todos 
os vossos filhos que estão vagueando como ovelhas sem pastor por 
este bosque tenebroso. Protegei-os dos predadores selvagens e dai- 
-lhes a paz para que sejam um, e unidos como o prego uniu os pés do 
meu Senhor e Salvador Jesus Cristo.

Sangue precioso de Jesus Cristo, reinai para sempre! Amém.
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Oração de Refúgio no Sagrado lado de Jesus Cristo 
(7 de Julho de 1998)

“Meus filhos, este é o tempo das trevas. O seu príncipe está a governar a 
terra. Todos os que pertencem à luz sofrerão grandes ataques do inimigo… 
esta hora é exatamente o espelho da hora do dia em que fui crucificado… 
Meus filhos, estes dias do maligno levaram muitas almas à perdição, por 
isso vos ensino estas orações misteriosas de modo a que todos possais ser 
salvos. O meu Sagrado Lado está aberto para todos os homens, rezai-a e 
tornai-a conhecida. Todos os que ensinarem esta oração serão protegidos. 
Eu amo-vos a todos.

Oração

Ó Pai amado, Deus de Abraão, Isaac e Jacob, que protegestes os 
antigos israelitas sob as vossas asas, na aridez do frio e do calor do 
deserto; eu Vos ofereço a santa morte do meu Mestre e Salvador, 
Jesus Cristo, pela proteção do vosso povo, que está disperso por todo 
o mundo. Que o Seu sangue e água nos lave e fortaleça, nos guarde 
e purifique para que encontremos refúgio no seu Sagrado Lado que 
está aberto para todos os homens. Amém.

Que o Sagrado lado de Jesus seja o nosso refúgio Amém.

Oração para a Libertação de Maldições Ancestrais 
(8 de Julho de 1998)

“Todos os que estão sob maldições e constantemente rezarem esta 
oração serão libertados das suas maldições. Qualquer família que 
sofre com a maldição dos pecados feitos pelos seus antepassados e 
fizer uma novena de 144 dias, através desta oração, será libertada. 
E todos os que quebram uma aliança e estão supostamente para 
morrer, serão salvos e também serão libertados da sua maldição se 
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constantemente rezarem esta oração e se arrependerem. Meus filhos, 
quão terrível será cair na ira de Deus! Saí do pecado e vivei. Eu amo- 
-vos a todos. Sede curados”.

Oração

Eterno Pai, Vós sois o único Deus imortal, Deus que é Amor, 
misericórdia e bondade! Olhai o Vosso Filho Unigénito, Jesus Cristo, 
e tende misericórdia. Eu Vos ofereço as dores da Sua flagelação na 
coluna, as Suas chagas e sangue, por todo o vosso povo que está sob o 
peso da maldição, devido aos pecados dos seus antepassados e da sua 
desobediência ao quebrar a aliança que fizeram convosco. Libertai- 
-nos através da flagelação do Vosso Filho, curai-nos através das Suas 
chagas e salvai-nos através do Seu Precioso Sangue. Amém.

Precioso Sangue de Jesus Cristo, libertai-nos das maldições! Santas 
Chagas de Jesus Cristo, curai as nossas feridas! Pela Vossa flagelação, 
selai-nos! Amém.

Oração para Conservar a Fé

(9 de Julho de 1998)
“Muitos me trairão. Quero dizer que aqueles que comem comigo do 
mesmo prato e bebem comigo da mesma taça vão-Me entregar àqueles que 
Me vão crucificar. Ouvi bem, meus filhos, e meditai sobre estas palavras. 
Quão terrível será para aqueles que me neguem; a quem amarão eles…? 
– Quando Eu estava prestes a deixar o Meu povo na Terra, a Minha 
agonia aumentou quando me lembrei da sua infidelidade. Lembrei-Me 
também do período que está chegando: é terrível e temível; que muitos Me 
vão trair como Judas, enquanto outros vão negar que Me conhecem… 
Filhos, rezai sempre esta oração pela fé e tornai-a conhecida de todo o 
mundo antes da hora perigosa que vem com toda a força. Se vós tiverdes 
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pouca fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, vós ides superar esse 
período. Esta oração misteriosa é poderosa. Ensinai-a a todo o mundo. Eu 
amo-vos a todos.”

Oração

Deus omnipotente e omnisciente, Deus de Elias e dos profetas, olhai 
para a sagrada cabeça do Vosso Filho Unigénito e tende misericórdia! 
Levantai-Vos e salvai o Vosso povo. Vos ofereço toda a vergonha, as 
dores, as chagas e o Precioso Sangue da Sua sagrada cabeça, por todos 
os vossos filhos que vivem nestes tempos perigosos. Fortalecei a nossa 
fé, pela troça que fizeram dele e salvai-nos através do Seu Precioso 
Sangue. Que possamos, através dos seus sofrimentos, aprender a 
sofrer em Vós e a morrer em Vós. Amém.

Santas torturas de Jesus Cristo – aumentai a nossa fé! Amém.

Oração para a Manifestação da Vontade de Deus

(10 de Julho de 1998)

“Meus filhos, a luta entre vós e o adversário agora está a chegar ao seu 
clímax… Com grande determinação derrubaram um grande número 
dos meus filhos!… A minha agonia… aumentou mais e mais quando 
entrei no Getsémani. Olhei para o meu povo e vi que eles estavam a 
dormir, enquanto o seu inimigo se aproximava rapidamente ganhando 
terreno… o meu Coração Agonizante desfez-se e perguntei: Por que estais 
a dormir? Não podeis vigiar comigo nem por uma hora? Orai para não 
caírdes em tentação. Quando me ajoelhei novamente em oração, a carga 
da minha morte esmagava-Me. Sem pensar nisso, disse: Pai, afasta de 
Mim este cálice, não se faça a Minha vontade, mas sim a Vossa. Aquela 
hora, era a hora da minha maior tentação que poderia ter-Me impedido 
de cumprir a vontade do meu Pai. Finalmente, olhei para o alto e rezei ao 
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Pai… Tornai-a conhecida de todo o mundo para o vosso reinado sobre a 
terra… Eu digo, estas são as minhas orações misteriosas, elas são muito 
poderosas.”

Oração

Eterno Pai, Vós sois o Criador e autor da vida. Vós amais o mundo 
que criastes e por isso enviastes o Vosso único Filho para redimir o 
mundo, de modo que venha a nós o Vosso Reino. Olhai para o Vosso 
Filho e levantai-Vos do Vosso trono. Levantai a Vossa mão direita 
e salvai o Vosso povo. Ofereço-Vos todos os sofrimentos, as dores 
e a morte do Vosso Filho a quem muito amais, pelo Vosso triunfo e 
reinado sobre a terra. Que através do Preciosíssimo Sangue do Vosso 
Filho se faça uma nova aliança: conduzi todos os vossos filhos; que se 
faça a Vossa santa vontade. Amém.

Sangue Precioso de Jesus Cristo, reinai para sempre! Jesus Cristo 
Agonizante, venha a nós o Vosso Reino!

Oração para Suportar o Castigo Vindouro

(13 de Julho de 1998)

“Meus filhos, rezai para que este período em que viveis agora seja 
abreviado. Orai também para que a vossa fé não desfaleça. Estai atentos e 
vigiai sempre. Muitos vão abandonar a sua fé no último minuto, quando 
tudo está prestes a passar. Este período vai de repente surpreender muitas 
pessoas, por não estarem preparadas. Quantos de vós irão lutar e repelir 
o meu adversário, conquistar e trazer os cativos para casa? Meus filhos: 
aprendei esta oração e rezai-a sempre, especialmente durante a hora da 
tentação!!!… Quando o meu povo Me rejeitou, Me condenou e dizia 
“Crucifica-o! Crucifica-o!”, Eu olhei para o céu, rezei ao Pai, e disse…”
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Oração

Amado e misericordioso Pai, o Vosso desejo é que todos os homens 
sejam salvos. Olhai bondosamente o Vosso Filho escarnecido e 
condenado pelos homens, que sofreu tantas torturas, e continua a 
sofrer pelos pecados do Vosso povo.

Olhai o que o pecado fez ao Vosso Filho Unigénito. Eu Vos ofereço 
todas as torturas, dores, rejeição e vergonha sofridas pelo Vosso Filho 
Jesus Cristo, para que todos os que estamos vivendo nestes dias de 
maldade, tenhamos a fé necessária para suportar as provações e a 
paciência para suportar as torturas.

Que através dos sofrimentos do Vosso Filho Unigénito, possamos 
lutar até ao fim. Amém.

Que a tortura de Nosso Senhor aumente a nossa fé! Sangue Precioso 
de Jesus Cristo, salvai-nos! Amém.

Oração pelas Ovelhas caídas e contra a queda na Fé

(22 de Julho de 1998)

“Eu prevejo constante abandono da fé no meu povo e como eles irão 
constantemente rejeitar o seu Deus e crucificar-Me diariamente. As dores 
cresceram em intensidade, quando Eu vi o quão difícil será para eles 
voltar… Muitos deles foram os que pararam no caminho, porque achavam 
que o caminho era muito difícil e longo… Como é grande o número do 
meu povo, que vai perder a esperança e cair… Eu digo-vos, meus filhos, 
acordai e permanecei firmes! Durante as minhas quedas, Eu lembrei-me 
de todas estas coisas e ofereci-as a meu Pai, através desta oração… Meu 
Pai vai derramar sobre vós todas as graças necessárias para perseverardes 
até ao fim. Todos os que a rezarem devotamente possuirão a plenitude do 
Espírito Santo e aprenderão a ser obedientes e humildes.”
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Oração

Amado e eterno Pai, olhai com bondade o vosso Filho Unigénito. 
Olhai para a pesada cruz que prepararam para o Vosso Filho e 
tende misericórdia do Vosso povo. Eu Vos ofereço todas as dores, 
sofrimentos e o Precioso Sangue do Vosso Filho Jesus Cristo, 
Emmanuel, por todos aqueles que abandonaram a fé, e por todos os 
que a abandonaram nos montes e vales deste mundo. Que através das 
quedas que o Vosso Filho sofreu sob o peso da Cruz, tenham a força 
para novamente se levantarem e se manterem firmes na verdadeira 
fé!... Que através do oceano do Precioso Sangue derramado sob a 
cruz pelas ruas de Jerusalém, sejam fortalecidos todos aqueles que 
desejam fazer a Vossa Vontade. Amém.

Sangue Precioso de Jesus Cristo, fortalecei as nossas fracas almas! 
Amém!

Oração para pedir o Reino de Glória sobre a Terra

(27 de Julho de 1998)

“Filhos, vivei agora a vida da vossa consagração. Vós aprendereis muito 
de Mim… vós passareis com segurança na hora que está chegando… 
vós sabereis quando, quem e o que fazer… A manifestação do Dragão 
vermelho e do Anticristo nesta última hora desta época perfurou muito o 
meu coração durante o meu ministério na Terra e ainda mais quando Eu 
estava prestes a dar o meu último suspiro na cruz. – Enquanto Eu estava 
pendurado na cruz, Eu enfrentei o Dragão orgulhoso. Ele gabava-se de 
reinar na terra para sempre… Eu, silenciosamente, ofereci a meu Pai 
esta oração para a queda do inimigo da cruz… Meus filhos, através desta 
oração, o Anticristo e o Dragão vermelho e os seus agentes terão uma 
curta hora de reinado na terra. Quanto mais rezardes, mais curta será a 
hora do seu reinado na terra.”
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Oração

Ó amado e misericordioso Pai, que sois o Todo-Poderoso e que 
tudo sabeis, o Alfa e o Ómega, o Eterno Pai que criou todas as coisas! 
A Vossa natureza impede-Vos de abandonar os Vossos filhos. Olhai 
bondosamente o Vosso Unigénito Filho Jesus Cristo, que veio para 
salvar os homens e trazer o Vosso Reino sobre a Terra. Oferecemos- 
-Vos todas as agonias, torturas, dores e o Preciosíssimo Sangue do 
Vosso Filho Jesus Cristo, para derrotar todos os inimigos da santa 
Cruz da Salvação, o Anticristo e o Dragão vermelho que estão 
lutando contra a Verdade neste momento e até ao fim dos tempos. 
Que através do Preciosíssimo Sangue do nosso Redentor, e pelo seu 
último suspiro na terra, desapareçam como espuma exposta ao sol, 
para que o Vosso Reino venha em breve sobre a terra. Amém.

Sangue Precioso de Jesus Cristo, venha a nós o vosso Reino. 

Oração Contra os Pecados da Carne

(28 de Julho de 1998)

“Rezem muito pela minha juventude… Muitos se perderão devido a este 
pecado… Eu estive nu, à vista de todos os homens, de modo que vós deveis 
vencer e matar os desejos da carne que levam a esse pecado da fornicação e 
adultério. Filhos, o meu adversário usou este pecado para reivindicar todos 
os homens a si mesmo… Qualquer pecador que constantemente reze esta 
oração, obterá o verdadeiro arrependimento… Quanto mais a rezardes, 
mais almas voltarão a Mim e deixarão a fornicação e o adultério. Muitas 
pessoas se perderão devido aos pecados da carne. Trabalhai duro para 
salvar as almas…”
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 Oração  

Santo e misericordioso Pai, o Vosso Filho Unigénito está nu à vista de 
todos os homens, para que o vosso povo conheça e tema a vossa santa 
lei. Aceitai a minha humilde oração por todo o Vosso povo que vive 
na iniquidade, fornicação e adultério para que, através da vergonha e 
da desgraça que suportou o Vosso Filho, toqueis as suas vidas, para 
que se convertam e sejam salvos. Vos imploro que o Sangue Precioso 
do Vosso Filho Jesus Cristo caia nos seus corações e eles se convertam 
e se salvem, e através da Sua humilhação se arrependam. Amém.

Oração para Batizar os Bebés Abortados

(29 de Julho de 1998)

“Nos dias de hoje o sangue das crianças inocentes tem enchido o céu. O seu 
número é demasiado grande… A ira do Pai Eterno está prestes a cair sobre 
a humanidade… O sangue deles perturba o meu Coração Agonizante e 
aumenta a minha agonia… Através desta oração, um grande número de 
bebés inocentes em gestação serão salvos. Rezai-a diariamente e dai-a a 
conhecer ao mundo. Qualquer um que a ensine a alguém não se perderá. 
As almas inocentes do céu não a deixarão perder-se. Eu, com o meu amor 
e misericórdia, protegê-lo-ei de cair em pecado mortal.”

Oração

Pai Celestial, o Vosso amor é eterno. Pelo Vosso infinito amor, salvaste 
o mundo através do Vosso Unigénito Filho, Jesus Cristo. Olhai para 
o Vosso Filho na cruz, que sangra constantemente, por amor ao Seu 
povo, e perdoai-nos. Purificai e batizai os bebés abortados com o 
Preciosíssimo Sangue e água que jorraram do sagrado lado do Vosso 
Filho, que morria suspenso na cruz para salvá-los, † (fazer o sinal da 
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cruz sobre a terra) em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que 
através da santa morte de Jesus Cristo, eles recebam a vida eterna, 
por Suas santas chagas sejam curados, e pelo Seu Sangue Precioso 
sejam libertados. Que se regozijem juntamente com os santos no céu. 
Amém.

Oração de Reparação ao Pai Eterno

(2 de Julho de 1999)

“Todos os que adoram o meu Precioso Sangue consolam o meu Pai, que 
muito ama o seu Filho. Enquanto adorais o meu Sangue, as dores do meu 
Sagrado Coração diminuem. O Coração triste da minha Mãe também 
será consolado. Filhos, adorai sempre o meu Precioso Sangue e oferecei-o ao 
meu Pai por misericórdia. Ouvi esta oração. Rezai-a sempre em reparação 
pelos pecados de todo o mundo. Rezai-a três vezes seguidas de cada vez 
que a rezardes. Garanto-vos que a divina misericórdia se multiplicará. 
Orai sempre e muitas vezes ao dia, uma vez que vós estais vivendo nestes 
dias ímpios. Rezai-a para que sejais livres do fogo da purificação. Filhos, 
fazei-a conhecida de todo o mundo.”

Oração

Eterno Pai, eu Vos ofereço todas as chagas do vosso Muito amado 
Filho Jesus Cristo, todas as dores e agonias do Seu Sacratíssimo 
Coração e o Preciosíssimo Sangue que brotou de todas as Suas 
chagas, em reparação pelos meus pecados e pelos pecados do mundo 
inteiro. Amém. (3 vezes)

******************************
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ORAÇÃO DE REPARAÇÃO A JESUS CRISTO
COROADO DE ESPINHOS

(Dada a Barnabé por Santa Cecília em 14 de Julho de 2000)

Hino
Refrão
Estou sozinho 
Estou abandonado… 
Deixaram-Me com a coroa de espinhos 
Que penetrou o meu Coração, 
E que perfurou a minha cabeça. 
O meu povo deixou-Me abandonado.
Meus amados, meus amados, 
Onde estais, onde estais? 
Esta coroa de espinhos penetrou a minha alma. 
Retirai os espinhos, tende misericórdia de Mim.
Por amor a vós… por amor a vós, 
Eu morri na cruz com a coroa de espinhos. 
Estou novamente vivendo com espinhos 
Eu sou Jesus Cristo Agonizante…
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Oração

Meu amado Jesus Cristo Agonizante, Filho do Altíssimo, eu 
me prostro aos vossos pés com todo o meu nada. Recordo-me de 
todas as minhas ofensas graves contra Vós.

Peço-Vos, Senhor, tende misericórdia de mim. Os meus pecados 
Vos mantiveram em agonia por estes milhares de anos. Contemplo- 
-Vos ainda vivo, pendurado na Cruz, com essa terrível coroa 
de espinhos, o sangue banhando o vosso rosto, e as pontas dos 
espinhos espetando a vossa delicada e sagrada face. Arrependo-me 
por esse ingrato presente que Vos ofereci – a coroa de espinhos. 
Desejo retirar a coroa de espinhos e oferecer-Vos uma amorosa 
coroa de ouro.

(Beijando a coroa e apertando-a contra o seu coração, Sta. Cecília 
orou): Meu Jesus, eu dilacerei a Vossa sagrada cabeça com uma 
coroa de espinhos, tende misericórdia de mim e perdoai ao Vosso 
mundo.

Meu Jesus, que misticamente sofreis a dor e a agonia da minha 
ímpia coroa de espinhos no Vosso sagrado coração, tende 
misericórdia de mim e perdoai ao Vosso mundo.

Meu Jesus, que sofreis a ignomínia da minha ímpia coroa de 
espinhos, tende misericórdia de mim e perdoai ao Vosso mundo.

(Pressionando a coroa de espinhos contra a sua cabeça, Santa Cecília 
beijou os pés de Jesus Cristo Agonizante na Cruz e orou): Meu 
agonizante Jesus, lembro-me como golpeei a vossa sagrada cabeça 
com uma vara de ferro, para que os espinhos penetrassem ainda 
mais no vosso cérebro. Eu sinto o seu som e dor como se fosse um 
raio fulminando sobre o vosso corpo virginal. Ó, como Vos fez 
sofrer a minha maldade!
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Quando medito no Vosso terrível caminhar para o Calvário, 
choro amargamente, porque a minha maldade Vos colocou essa 
terrível coroa de espinhos na Vossa sagrada cabeça, sede da divina 
sabedoria. Vejo-Vos cair sob o peso da cruz, fazendo com que os 
espinhos penetrem mais profundamente a vossa cabeça. Vejo-me 
arrastando-Vos e golpeando com uma vara a Vossa sagrada cabeça. 
Não queria ser eu quem fez tudo isto ao meu Salvador amado!

Meu Jesus, tratei-Vos tão cruelmente, perdoai-me, perdoai ao 
Vosso povo. Vou fazer tudo o que puder para remover esses 
espinhos, mudando de vida de agora em diante.

A minha maldade manteve a coroa de espinhos na Vossa sagrada 
cabeça até à Vossa morte, de modo que não pudestes ter um 
pouco de alívio durante a Vossa amarga Paixão. Senhor, tende 
misericórdia de mim, Cristo tende misericórdia da minha maldade.

Contemplo a Vossa sagrada cabeça reclinada no colo da Vossa 
dolorosa Mãe, estando já morto. Posso ver as mãos de João, o 
amado, de Maria Madalena e de vossa dolorosa Mãe, vertendo 
lágrimas de amor. Desejaria ser um deles, para retirar a coroa e 
oferecer-Vos em troca uma coroa de ouro, em sinal do meu amor 
por Vós.

(Segurando a Coroa de Espinhos e meditando em silêncio, Santa 
Cecília orou assim): Eu Vos ofereço todo o meu ser e prometo 
levar a minha cruz atrás de Vós, com alegria e amor todos os 
dias da minha vida. Recebei os méritos dos meus sofrimentos e 
perseguições, que prometo aceitar com amor, em reparação pelos 
meus pecados e pelos pecados do mundo inteiro. Queridíssimo 
Jesus Cristo Agonizante, com este humilde oferecimento desejo 
remover a minha cruel coroa de espinhos e oferecer-Vos uma 
coroa de ouro! Recebei de mim um sincero amor. Esta é a minha 
coroa de ouro que eu Vos ofereço. Amém.
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Eterno Pai, eu Vos ofendi gravemente ao lacerar a sagrada cabeça 
do vosso Filho Unigénito, a quem tanto amais. Tende misericórdia 
de mim. Perdoai-me e perdoai ao mundo inteiro. Amém. (3 vezes)

ORAÇÃO PARA QUE O NOVO ISRAEL RECONHEÇA 
O VALOR DO PREÇO DA REDENÇÃO

O Novo Israel, nesta devoção, significa todos os povos do mundo 
(20 de Julho de 2001) (cf. Eclesiástico 36, 1-19)

Orar diariamente
Tende misericórdia de nós, Senhor, Deus do mundo, e atendei- 
-nos: derramai o Vosso santo temor por todas as nações. Levantai 
a Vossa mão contra as nações pagãs, para que vejam o Vosso poder. 
Assim como aos seus olhos Vos mostrastes santo castigando- 
-nos, mostrai-Vos, perante nós, poderoso contra eles. Que Vos 
reconheçam como nós Vos conhecemos, e saibam que não há 
outro Deus além de Vós, Senhor.

Renovai os prodígios e fazei outros milagres, manifestai o poder 
da Vossa Mão e do Vosso Braço. Despertai o Vosso furor e 
indignação, e derramai a Vossa cólera, destruí o adversário e 
esmagai o inimigo. Apressai o tempo da Vossa vinda, lembrai- 
-Vos do Vosso juramento, para que possamos celebrar os Vossos 
grandes feitos.

Que os opressores do Vosso povo caiam na ruína, e que o Vosso 
fogo vingador devore os seus sobreviventes. Quebrai a cabeça dos 
líderes estrangeiros que dizem: “Não há ninguém além de nós!” 
Reuni todas as tribos de Jacob, devolvei-lhes a sua herança, como 
outrora.
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Senhor, tende piedade do Vosso povo que leva o Vosso nome, de 
Israel, do qual fizeste o Vosso primogénito. Tende compaixão da 
cidade santa de Jerusalém, lugar do Vosso repouso. Enchei Sião 
da fama dos Vossos milagres, e o Vosso povo da Vossa glória. 
Confirmai as Vossas promessas feitas aos Vossos primeiros filhos, 
cumpri as profecias feitas em Vosso nome. Recompensai aqueles 
que esperam em Vós, e que os Vossos profetas sejam encontrados 
e aceites como verdadeiros. Ouvi Senhor, a oração dos Vossos 
servos, confirmando a bênção de Aarão ao Vosso povo, e que 
todos na terra reconheçam que sois o Senhor, o Deus Eterno.

Sangue Precioso de Jesus Cristo, purificai a santa Igreja, lavai-nos, 
limpai-nos! (3 vezes)
Pai Nosso… Ave Maria… Glória ao Pai…

ORAÇÃO PARA O TRIUNFO DA CRUZ

Levantai-Vos, ó Jesus vitorioso! 
Levantai-Vos, ó vencedor da morte! 
Levantai-Vos, ó ancião dos dias! 
Levantai-Vos, ó valente defensor de Israel! 
Levantai-Vos, ó leão da tribo de Judá! 
Levantai-Vos, ó pastor de Israel! 
Levantai-Vos, ó misericordioso Jesus Cristo Agonizante!

Vós prometestes atrair todos os homens a Vós mesmo, quando 
fordes elevado. Contemplai-Vos, elevado nas minhas cruzes 
diárias, como neste crucifixo vitorioso que anuncia o Vosso triunfo 
e proclama a liberdade e a vitória para o Vosso povo!
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Levantai-Vos e defendei o Vosso povo que levanta os seus olhos, 
as suas mentes e a sua fé na vitória da Vossa santa cruz. Dai a 
salvação a todos os que contemplam a Vossa Cruz Agonizante 
com fé e amor.

Conforme Vós fostes levantado na cruz, erguei e atraí todos os 
homens a Vós mesmo. Conquistai os corações dos homens, ó 
vencedor da morte. Libertai os cativos, ó poderoso defensor de 
Israel. Ressuscitai os mortos e dai vida aos ossos secos da Vossa 
Igreja no mundo, ó ancião dos dias. Derrotai a Besta, o Dragão 
vermelho, o Anticristo, o maligno da iniquidade, Lúcifer e os seus 
subordinados!!! Ó grande Leão da tribo de Judá, dai paz ao Vosso 
rebanho, ó pastor de Israel. Que as Vossas ovelhas Vos sirvam 
em santidade e em paz. Que o Reino da Vossa justiça desça sobre 
a terra; de modo que o Vosso povo Vos adorará com alegria e 
liberdade.

Oração

Vitória, vitória, vitória, ó santa cruz, sobre a qual o meu Salvador 
está crucificado sangrando por meu amor.

Vitória, vitória, vitória, ó santa cruz de Jesus Cristo, luz do 
mundo. Vitória, vitória, vitória, ó santa cruz de Jesus Cristo, sinal 
do nosso triunfo.

ORAÇÃO PARA RENOVAÇÃO E SALVAÇÃO
Ó Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo, Nosso Salvador e Redentor, 
ficai connosco sempre e salvai-nos de atos satânicos. Pela intercessão 
da Mãe abençoada, dos anjos e santos, por favor protegei-nos e cobri- 
-nos com o Vosso precioso sangue. Que a Vossa glória reine em todo 
o mundo para sempre. Amém.
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O CRUCIFIXO AGONIZANTE

Nosso Senhor também outorgou à devoção do Preciosíssimo Sangue, 
um sacramental muito poderoso que, segundo Jesus, seria uma arma 
milagrosa contra toda a classe de calamidades.

Em 5 de Janeiro de 2000, Barnabé teve uma 
visão, na qual Jesus caminhava sozinho 
no deserto. O vidente assegura que 
quando se aproximou de Jesus, 
Ele lhe entregou um crucifixo, ao 
mesmo tempo que dizia:

“Barnabé, toma isto.” Depois de lho 
entregar, Jesus continuou: “Este é o 
teu Senhor crucificado, Aquele que te ama. 
É a Ele, a quem tu crucificas diariamente. 
Aceita-o da minha parte, e leva-o sempre 
contigo... Mostra-o ao mundo... Faz com 
que todos os homens o tenham também. 
Filhos, isto é o que me causam os vossos 
pecados...” O vidente, olhando mais 
de perto o crucifixo, verificou que a 
diferença estava nas feridas, eram 
muito visíveis, o sangue fluía delas 
continuamente. No crucifixo estava a 
inscrição: “Eu sou o Agonizante Jesus 
Cristo, o que te ama.” Nosso Senhor concedeu poderosas promessas 
ao crucifixo, especialmente nos dias do Anticristo, cada lar que o 
possuir será protegido de muitos males; muitas curas e libertações 
serão operadas através do crucifixo agonizante.

No dia da sua consagração e total dedicação ao Precioso Sangue, 
os devotos devem fazer-se acompanhar deste sacramental para ser 
abençoado e reentregue.
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PODEROSA INVOCAÇÃO PARA PEDIR PROTEÇÃO

(7 de Julho de 1997)
Para ser rezada segurando um crucifixo no alto 

Adoração! Adoração! Adoração! A Vós, ó arma poderosa! Adoração! 
Adoração! Adoração! Ao Vosso Preciosíssimo Sangue! Misericor- 
dioso Jesus Cristo Agonizante, derramai o Vosso Precioso Sangue 
sobre as nossas almas. Saciai a nossa sede e derrotai o inimigo. 
Amém.

Poderoso Sangue da Salvação, combatei o inimigo. (3 vezes)
(Esta invocação também foi recomendada por Nosso Senhor, para que se 
reze no final do exorcismo do Papa Leão XIII, e Nosso Senhor ordenou 
que seja recitada diariamente nas nossas casas nestes tempos do mal).

******************************
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HINO ROSA DA PERFEITA PUREZA
 Refrão:  

Rosa da pureza 
Apressai o reino de paz 
Neste mundo perverso 
Que todos os homens venham 
a amar Deus

1. Nesta nossa terra virgem
 Cristo anunciou o Seu reinado glorioso.
 Esta é a semente da santidade
 Que crescerá e se espalhará
 Pelo mundo.

 O Reino de Deus chegou, 
Vinde e juntai-vos aos pequeninos. 
E obtende a Rosa Santa 
Para o reinado da paz no mundo.
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2. A Rosa da Pureza 
É a flor da pureza 
Que Cristo ofereceu aos pequeninos 
Para que a santidade reinasse no mundo. 

3. Possa o perfume da Rosa santa 
Renovar este mundo podre. 
Que o mundo possa ver novamente 
A era da justiça e da paz.

4. Senhor, eu prometo recolher 
A Rosa da Perfeita Pureza, 
Pétalas de gentileza e bondade, 
De obediência e amor a Deus.

5. Eu prometo recolher 
Pétalas da mortificação santa, 
Da quietude e da prudência, 
Da alegria e da simplicidade.

6. Eu prometo recolher 
Pétalas de paz e de paciência, 
De humildade e de castidade, 
De fidelidade à vontade de Deus.

7. Oh Jesus, ajudai-me, ajudai-me! 
Não permiti que eu manche esta Rosa, 
Não permiti que eu perca a minha alma, 
Oh, dai-me a graça de sobreviver.

8. A Rosa da Perfeita Pureza, 
A Rosa da Perfeita Pureza, 
A Rosa da Perfeita Pureza, 
A Rosa da Perfeita Pureza,

 Aleluia, Aleluia, 
Aleluia, Aleluia, 
Aleluia, Aleluia, 
Aleluia, Aleluia.
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ORAÇÃO ROSA DA PERFEITA PUREZA
(Para os que receberam a Rosa da Perfeita Pureza 

ou a pretendem receber, orar diariamente)

Pai Eterno, eu beijo esta Rosa perfeita com amor (aqui, beijar a rosa). 
Esta Rosa que o vosso amor me ofereceu recorda-me o meu voto 
de pureza. Ofereço os seus méritos juntamente com os mártires da 
castidade e em união com o Precioso Sangue do Vosso Filho, Jesus, 
pela pureza dos vossos sacerdotes e religiosos e de todas as vossas 
pessoas. Amém.

ORAÇÃO DE ADORAÇÃO E LOUVOR DIVINO

Santo! Santo! Santo! 
Abençoado seja o Santo Nome de Deus, 
Abençoado seja o Amor Eterno, 
Abençoado seja o Preciosíssimo Sangue. 
Toda a Glória, Honra e Louvor 
A Jesus Crucificado, 
Adoração seja feita à Santíssima Trindade. 
Amém! Amém! Amém!
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O TERÇO DA RENOVAÇÃO, AS ROSAS

DO REINO GLORIOSO

Para ser recitado com um Rosário de contas comuns

(entregue no dia 7 de Junho de 2003)
Nossa Senhora disse: “Eu venho para vos oferecer, e a todo o mundo, 
outro grande presente da mão do Pai Eterno. É um presente de alegria 
para todos os corações que receberem o Reino de Deus e também um 
presente de verdadeiro arrependimento para todos os que o recebem com 
esperança. O presente são as rosas do glorioso Reino…
Este é o outro tipo de rosas, rosas do saltério angélico, que é digno de ser 
colocado sobre o altar de Deus no céu. Recebei-o de mim, porque felizes 
serão as mãos que o vão receber. Tomai o vosso rosário e oferecei a Deus 
as vossas rosas.
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Este rosário é especialmente para saudar o dia da festa do glorioso Reino, 
à meia-noite do dia 13 para 14 de Setembro, e para fechar o dia pelas 
23h00, antes do beijo da cruz à meia-noite. A oração deve ser cantada 
e oferecida com velas de adoração (12 velas) para acolher o Espírito do 
novo Pentecostes.” (nova Terra)

Oração Inicial
Em Nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Invocação do Espírito Santo
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos Vossos fiéis e acendei 
neles o fogo do Vosso amor. Enviai, Senhor, 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 e gozemos sempre da Sua consolação; por 
Cristo Senhor Nosso. Amém.

Credo (no Crucifixo)
Creio em Deus Pai todo Poderoso, Criador do céu e da terra. E em 
Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor; o qual foi concebido pelo 
poder do Espírito Santo; nasceu da Virgem Maria; padeceu sob 
Pôncio Pilatos; foi crucificado, morto e sepultado; desceu à mansão 
dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia; subiu aos céus, está sentado 
à direita de Deus Pai todo-poderoso; de onde há-de vir a julgar os 
vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo; na santa Igreja Católica; 
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na comunhão dos santos; na remissão dos pecados; na ressurreição 
da carne; na vida eterna. Amém.
Pai Nosso… Ave Maria… (na primeira conta) 
3 Glórias ao Pai… (nas três contas)

Rezar ou Cantar
Ó Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, santificado seja 
o Vosso nome. Venha a nós o Vosso Reino, seja feita a Vossa vontade, 
assim na terra, como no céu.

PRIMEIRO MISTÉRIO
O plano do Pai Eterno para resgatar

o mundo enviando o Seu Filho Unigénito 
(Pausa e meditar)

Uma voz clamou do trono do Altíssimo dizendo, “A quem enviarei? 
Quem vai resgatar o mundo e levar o meu reino aos meus filhos?”
Na ausência de qualquer resposta, Jesus, a palavra eterna disse: “Eis- 
-Me aqui, envia-Me, Pai.”
Ó Deus, pelos méritos desde mistério, fazei-me um instrumento de 
salvação e de renovação para o mundo. Amém.
Pai Nosso… Ave Maria… (na conta simples)
L: Vinde, Espírito Santo, vinde ao meu coração e enchei os corações 
dos vossos fiéis. 
R: E renovai a face da terra. (nas 10 contas)
Glória ao Pai…
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Rezar ou Cantar
Ó Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, santificado seja 
o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, 
assim na terra, como no céu.

SEGUNDO MISTÉRIO
Uma menina chamada Maria foi escolhida para ser a filha 

de Deus Pai, mãe de Deus Filho e esposa do Espírito Santo 
(Pausa e meditar)

Deus enviou um anjo a uma menina chamada Maria na cidade 
de Nazaré, na Galileia, para anunciar o nascimento do seu Filho 
Unigénito. Na saudação do anjo, o Espírito Santo desceu sobre ela e 
ela concebeu do Espírito Santo. Ela deu à luz o Redentor do mundo. 
Ó Deus, pelos méritos deste mistério, dai-me a graça da pureza e da 
humildade, de forma que, pela humildade, eu esmague a cabeça de 
Satanás e, pela pureza, a minha alma seja o vosso tabernáculo. Amém.
Pai Nosso… Ave Maria… (na conta simples)
L: Vinde, Espírito Santo, vinde ao meu coração e enchei os corações 
dos Vossos fiéis. 
R: E renovai a face da terra. (nas 10 contas)
Glória ao Pai…

Rezar ou Cantar
Ó Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, santificado seja 
o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, 
assim na terra, como no céu.
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TERCEIRO MISTÉRIO
Deus Revela o Seu Filho ao Mundo 

(Pausa e meditar)
Quando chegou a hora, Deus revelou o Seu Filho ao mundo. Em 
primeiro lugar, no Seu Batismo no rio Jordão, quando Deus disse: 
“Este é o meu Filho muito amado, em quem Eu pus toda a minha 
confiança.” (Mt 3,17) E de novo, durante a Transfiguração no Monte 
Tabor quando Ele acrescentou: “Escutai-O.” (Mt 17,5)
Ó Deus, pelos méritos desde mistério, dai-me a graça de ser aquilo 
para que me criastes, de modo a fazer aquilo que quereis que eu faça. 
Amém.

Pai Nosso… Ave Maria… (na conta simples)
L: Vinde, Espírito Santo, vinde ao meu coração e enchei os corações 
dos vossos fiéis.

R: E renovai a face da terra. (nas 10 contas)
Glória ao Pai…

Rezar ou Cantar

Ó Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, santificado seja 
o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, 
assim na terra, como no céu.

QUARTO MISTÉRIO

Jesus Proclama o Reino de Deus na Terra 
(Pausa e meditar)

Quando chegou o momento certo, após o jejum e sendo tentado 
pelo Diabo, Jesus foi pelas cidades do mundo e proclamou o reino de 
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Deus, dizendo: “Arrependei-vos! O Reino de Deus está próximo.” Ele 
andou fazendo o bem e a chamar os pecadores de volta para Deus.

Ó Deus, pelos méritos desde mistério, dai-me a graça de proclamar 
o Vosso Reino na terra por palavras e ações, para que o Vosso Reino 
alcance os confins da terra em breve. Amém.

Pai Nosso… Ave Maria… (na conta simples)
L: Vinde, Espírito Santo, vinde ao meu coração e enchei os corações 
dos Vossos fiéis.

R: E renovai a face da terra. (nas 10 contas)
Glória ao Pai…

Rezar ou Cantar

Ó Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, santificado seja 
o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, 
assim na terra, como no céu.

QUINTO MISTÉRIO

O triunfo de Jesus na Cruz 
(Pausa e meditar)

“Como o homem foi derrotado na árvore, o homem será redimido na 
árvore, de modo que a árvore da queda do homem será a árvore da 
ressurreição do homem.”
E Ele veio para o Seu povo, mas o Seu povo não O recebeu; eles 
arrastaram-no para o monte chamado Gólgota, onde O pregaram na 
Cruz. Nessa Cruz, Cristo anunciou o Seu triunfo dizendo: “Tudo 
está consumado.” ( João 19,30)
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Ó Deus, pelos méritos desde mistério, fortalecei a fé dos Vossos 
pequeninos na terra. Que possam unir-se com a Vossa santa Igreja 
para vencer o Dragão vermelho, para a manifestação do Vosso Reino 
glorioso. Amém.

Pai Nosso… Ave Maria… (na conta simples)
L: Vinde, Espírito Santo, vinde ao meu coração e enchei os corações 
dos Vossos fiéis. 
R: E renovai a face da terra. (nas 10 contas)
Glória ao Pai…

Rezar ou Cantar
Ó Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, santificado seja 
o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, 
assim na terra, como no céu. (3 vezes)

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 nos mostrai Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó cle- 
mente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria.

L: Rogai por nós, santa Mãe de Deus. 
R: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.
As Rosas do Reino Glorioso continuam com a Ladainha de todos os 
Santos.
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Ladainha de Todos os Santos
Senhor, tende piedade de nós. *o coro repete
Jesus Cristo, tende piedade de nós. *
Senhor, tende piedade de nós. *
Jesus Cristo, ouvi-nos. *
Jesus Cristo, atendei-nos. *
Deus, Pai do céu, *tende piedade de nós
Deus Filho, redentor do mundo, *
Deus Espírito Santo, *
Santíssima Trindade, que sois um só Deus, *
Santa Maria, *rogai por nós
Santa Mãe de Deus, *
Santa Virgem das virgens, *
São Miguel, *
São Gabriel, *
São Rafael, *
Todos os santos Anjos e Arcanjos, *
Todas as santas ordens de espíritos bem-aventurados, *
São João Baptista, *
São José, *
Todos os Santos Patriarcas e Profetas, *
São Pedro, *
São Paulo, *
Santo André, *
São João, *
São Tomé, *
São Tiago, *
São Filipe, *
São Bartolomeu, *
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São Mateus, *rogai por nós
São Simão, *
São Tadeu, *
São Matias, *
São Barnabé, *
São Lucas, *
São Marcos, *
Todos os Santos Apóstolos e Evangelistas, *
Todos os Santos discípulos do Senhor, *
Todos os Santos inocentes, *
Santo Estêvão, *
São Lourenço, *
São Vicente, *
Santos Fabiano e Sebastião, *
Santos João e Paulo, *
Santos Cosme e Damião, *
Santos Gervásio e Protásio, *
Todos os Santos Mártires, *
São Silvestre, *
São Gregório, *
Santo Ambrósio, *
Santo Agostinho, *
São Jerónimo, *
São Martinho, *
São Nicolau, *
Todos os Santos Pontífices e Confessores, *
Todos os Santos Doutores, *
Santo António, *
São Bento, *
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São Bernardo, * rogai por nós
São Domingos, *
São Francisco, *
Todos os Santos Sacerdotes e Levitas, *
Todos os monges e eremitas, *
Santa Maria Madalena, *
Santa Ágata, *
Santa Luzia, *
Santa Inês, *
Santa Cecília, *
Santa Catarina, *
Santa Anastácia, *
Todas as Santas Virgens e Viúvas, *
Todos os Santos e Santas de Deus, intercedei por nós
Sede-nos Propício perdoai-nos, Senhor
De todo o mal, *livrai-nos, Senhor
De todo o pecado, *
Da vossa ira, *
Da morte repentina e imprevista, *
Das ciladas do demónio, *
De toda a ira, ódio e má vontade, *
Do espírito de fornicação, *
Do raio e tempestade, *
Do flagelo de terramotos, *
Da peste, fome e guerra, da morte eterna *
Pelo mistério da vossa Santa Encarnação, *
Pela vossa vinda, *
Pelo vosso nascimento, *
Pelo vosso Batismo e santo jejum, *
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Pela vossa cruz e paixão, * livrai-nos, Senhor
Pela vossa morte e sepultura, *
Pela vossa Santa Ressurreição, *
Pela vossa admirável Ascensão, *
Pela vinda do Espírito Santo Consolador, *
No dia do Juízo, *
Pecadores que somos,
nós Vos rogamos, *ouvi-nos
Pecadores que nos perdoeis nós Vos rogamos, *
Para que nos concedais a verdadeira penitência,
nós Vos rogamos, *
Para que vos digneis governar e conservar a vossa Santa Igreja,
nós Vos rogamos, *
Para que vos digneis conservar na santa religião o Sumo Pontífice
e todas as ordens da hierarquia eclesiástica, nós Vos rogamos, *
Para que vos digneis humilhar os inimigos da santa Igreja,
nós Vos rogamos, *
Para que vos digneis conceder a paz e a verdadeira concórdia
aos reis e príncipes cristãos, nós Vos rogamos, *
Para que Vos digneis conceder a paz e a unidade a todo
o povo cristão, nós Vos rogamos, *
Para que Vos digneis trazer de volta para a unidade da Igreja
todos aqueles que se desviaram da verdade e levar a luz
do Evangelho a todos os incrédulos, nós Vos rogamos *
Para que vos digneis confortar-nos e conservar-nos
em Vosso santo serviço, nós Vos rogamos, *
Para que Vos digneis levantar as nossas mentes a celestiais desejos,
nós Vos rogamos, *
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Para que Vos digneis retribuir, com os bens sempiternos
a todos os nossos benfeitores, nós Vos rogamos, *ouvi-nos
Para que Vos digneis salvar as nossas almas e as dos nossos irmãos,
parentes e benfeitores, da condenação eterna, nós Vos rogamos, *
Para que Vos digneis dar e conservar os frutos da terra,
nós Vos rogamos, *
Para que Vos digneis conceder o descanso eterno
a todos os fiéis defuntos, nós Vos rogamos, *
Para que Vos digneis atender-nos, nós Vos rogamos, *
Jesus, Filho do Deus Vivo, nós Vos rogamos, *
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
perdoai-nos, Senhor. *
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade 
de nós, Senhor. *
Jesus Cristo, ouvi-nos. *o coro repete
Jesus Cristo, atendei-nos. *
Senhor, tende piedade, *
Jesus Cristo, tende piedade, *
Senhor, tende piedade, *

******************************
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Ladainha do Espírito Santo
Senhor, tende piedade de nós. *o coro repete
Cristo, tende piedade de nós, *
Pai Todo-Poderoso, tende piedade de nós. *
Jesus, Eterno Filho do Pai, Redentor do mundo, salvai-nos.
Espírito do Pai e do Filho, a vida de ambos sem limites, santificai-nos
Santíssima Trindade, ouvi-nos.
Espírito Santo, que procedeis do Pai e do Filho, entrai nos nossos 
corações.
Espírito Santo, que sois igual ao Pai e ao Filho, entrai nos nossos 
corações.
Espírito de modéstia e inocência, *tende piedade de nós
Espírito Santo, o Consolador, *
Espírito Santo, o Santificador, *



131

Espírito Santo, Dom de Deus, O Altíssimo que governa a Igreja: *
Espírito que encheis o universo: *
Espírito de adoção dos filhos de Deus: *
Espírito Santo, inspirai-nos horror ao pecado.
Espírito Santo, vinde e renovai a terra.
Espírito Santo, derramai a vossa luz nas nossas almas.
Espírito Santo, gravai a vossa lei nas nossas almas.
Espírito Santo, inflamai-nos com a chama do vosso amor.
Espírito Santo, abri-nos os tesouros das vossas graças.
Espírito Santo, ensinai-nos a rezar bem.
Espírito Santo, iluminai-nos com as vossas inspirações celestiais.
Espírito Santo, conduzi-nos no caminho da salvação.
Espírito Santo, concedei-nos o único conhecimento necessário.
Espírito Santo, inspirai em nós a prática do bem.
Espírito Santo, concedei-nos os méritos de todas as virtudes. 
Espírito Santo, fazei-nos perseverar na justiça.
Espírito Santo, Vós sereis a nossa recompensa eterna.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo: enviai-nos o 
Vosso Espírito Santo.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo: derramai nas 
nossas almas os dons do Espírito Santo.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo: concedei-nos o 
Espírito de sabedoria e piedade.
L. Vinde, Espírito Santo! Enchei os corações dos Vossos fiéis. 
R. E acendei neles o fogo do Vosso amor.



132

Oremos
Concedei, ó Pai misericordioso, que o vosso Divino Espírito 
ilumine, inflame e nos purifique, que Ele nos possa penetrar com o 
Seu orvalho celeste e nos faça fecundos em boas obras, através de 
Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, que com Ele vive e reina, 
na unidade do mesmo Espírito, um só Deus, para todo sempre. 
Amém.

Consagração ao Precioso Sangue de Jesus Cristo (pág. 55)

******************************

ALERTA ÀS DOZE TRIBOS DE ISRAEL 
PARA A EXALTAÇAO DA SANTA CRUZ

(recebida em 15 de Julho de 2000)

Esta oração de louvor divino é muito importante nesta devoção, é 
para ser cantada ou rezada, até que o Senhor venha, por todos os 
devotos do Preciosíssimo Sangue no dia 14 de Setembro, dia da 
festa do triunfo da Santa Cruz, que Nosso Senhor declarou como 
o primeiro dia do seu glorioso reinado sobre a terra. Neste dia e 
nas horas indicadas, um grupo ou uma pessoa individual prostra-
se e adora o Cordeiro de Deus na Cruz durante a primeira hora, 
enquanto todos os presentes cantam ou rezam cada Invocação; 
quando se levantar, outro grupo ou pessoa individual se prostra, e 
assim sucessivamente. Para concluir, dá-se o beijo na Sagrada Cruz 
com amor (à meia noite).
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Na ausência do sacerdote preside um Leigo
(12 h, meio-dia)

Sacerdote: Ó! Casa de Israel Vem! 
Adora o Cordeiro de Deus, 
Adora o Cordeiro na Cruz 

Que morreu para nos salvar.

Coro: Santo! Santo!! Santo!!! 
Santo! Santo!! Santo!!! 

Santo é o Cordeiro que morreu na Cruz.

Jaculatórias: Honra, glória e louvor, 
Poder, domínio e sabedoria, 

Força e poder a Vós, Cordeiro sacrificado.

Venha o vosso reino, 
Senhor agonizante. 

Venha o vosso reino, 
Cordeiro misericordioso.

Reinai para sempre, Senhor, 
Cordeiro de Deus crucificado! 

Sangra por amor na Cruz, 
Reinará eternamente.
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GRUPO I: Ó! Casa de Rúben (Pedro),
(1.ª hora)  Vem!... Repetir Coro e Jaculatórias
GRUPO II: Ó! Casa de Simeão (André),
(2.ª hora)  Vem!... Repetir Coro e Jaculatórias
GRUPO III: Ó! Casa de Levi (Tiago filho de Zebedeu),
(3.ª hora)  Vem!... Repetir Coro e Jaculatórias
GRUPO IV: Ó! Casa de Judá ( João),
(4.ª hora)  Vem!... Repetir Coro e Jaculatórias
GRUPO V: Ó! Casa de Dan (Filipe),
(5.ª hora)  Vem!... Repetir Coro e Jaculatórias
GRUPO VI: Ó! Casa de Neftali (Bartolomeu),
(6.ª hora)  Vem!... Repetir Coro e Jaculatórias
GRUPO VII: Ó! Casa de Gad (Tomé),
(7.ª hora)  Vem!... Repetir Coro e Jaculatórias
GRUPO VIII: Ó! Casa de Aser (Mateus),
(8.ª hora)  Vem!... Repetir Coro e Jaculatórias
GRUPO IX: Ó! Casa de Issacar (Tiago, filho de Alfeu),
(9.ª hora)  Vem!... Repetir Coro e Jaculatórias
GRUPO X: Ó! Casa de Zabulão (Tadeu),
(10.ª hora)  Vem!... Repetir Coro e Jaculatórias
GRUPO XI: Ó! Casa de José (Simão o Patriota),
(11.ª hora)  Vem!... Repetir Coro e Jaculatórias
GRUPO XII: Ó! Casa de Benjamim (Matias),
(12ª, Meia-noite)  Vem!... Repetir Coro e Jaculatórias
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SOLENE BÊNÇÃO DE SÃO MIGUEL ARCANJO
Na ausência do sacerdote, preside São Miguel Arcanjo, por um leigo

Adoração e louvor ao Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo, a fonte do 
poder. Que Ele nos possa encher a todos com força e poder. Amém.

Adoração ao Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo, o qual abre o selo. 
Que todos nós sejamos selados com Seu sangue. Amém.

Adoração ao Sangue que abre o oceano da divina misericórdia! Que 
Ele nos conceda misericórdia em nossos dias. Amém.

Adoração ao Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo! Que Ele reine 
nos nossos corações para sempre. Amém.

Que Deus todo-poderoso nos abençoe; † em Nome do Pai e do Filho 
e do Espírito Santo. Amém.

SOLENE BÊNÇÃO DE SÃO MIGUEL ARCANJO 
(6 de Janeiro de 2000)

Para ser presidida pelo sacerdote

Adoração e louvor ao Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo, a fonte 
do meu poder. Que Ele vos possa encher a todos com força e poder. 
Amém.

Adoração ao Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo, o qual abre o selo. 
Que todos vós sejais selados com sangue. Amém.

Adoração ao Sangue que abre o oceano da divina misericórdia. Que 
Ele vos conceda misericórdia em vossos dias. Amém.

Adoração ao Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo. Que Ele reine em 
vossos corações para sempre. Amém.

Que Deus todo-poderoso vos abençoe; † em Nome do Pai e do Filho 
e do Espírito Santo. Amém.
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INVOCAÇÃO PODEROSA PARA PEDIR PROTECÇÃO

(7 de Julho de 1997)

Para ser rezada segurando um crucifixo ao alto

Adoração! Adoração!! Adoração!!! A Vós, ó arma poderosa!

Adoração! Adoração!! Adoração!!! Ao Vosso Preciosíssimo Sangue!

Misericordioso Jesus Cristo agonizante, derramai o Vosso precioso 
sangue sobre as nossas almas. Saciai a nossa sede e derrotai o inimigo. 
Amém.

Poderoso sangue da salvação, combatei o inimigo. (3 vezes)
Nosso Senhor ordenou que seja recitada diariamente 

nas nossas casas nestes tempos do mal.

JACULATÓRIAS
Precioso sangue e água do sagrado Coração de Jesus Cristo! 
Nós Vos adoramos, salvai-nos e purificai-nos! Amém. 
(8 de Abril de 1997)
Precioso sangue e água do sagrado lado de Jesus Cristo! 
Purificai a Igreja, lavai-nos, limpai-nos! Amém. 
(28 de Julho de 1997)

ORAÇÃO DE ADORAÇÃO E LOUVOR DIVINO
Santo! Santo! Santo! 
Bendito seja o Santo Nome de Deus 
Bendito seja o Eterno Amor 
Bendito seja o Preciosíssimo Sangue 
Toda a Glória, Honra e Louvor a Jesus Crucificado 
Adoração seja feita à Santíssima Trindade 
Amém! Amém! Amém!
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TOTAL CONSAGRAÇÃO E DEDICAÇÃO 
AO PRECIOSO SANGUE DE NOSSO SENHOR 

JESUS CRISTO

(Entregue a Barnabé em 4 de Abril de 2000)
“Mas quando vos voltardes para mim para renovar esta consagração, 
pedi perdão e mais graça de amor. Eu perdoarei, Eu vos absolverei e 

abençoarei mais. Eu digo-vos, NÃO DESESPEREIS.”
“Estes são os que vieram da Grande Tribulação e lavaram as suas vestes 

e as branquearam no sangue do Cordeiro.” (Apocalipse 7,14)

Oração de Consagração ao Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo 
(de joelhos) (3 vezes) (pág. 55)

O Sacerdote representa Cristo: Meus amados pequeninos, Meus 
escolhidos, estou a olhar-vos. Procurei-vos nos países altos e nas terras 
baixas. Procurei-vos nas regiões de norte e sul, e não vos encontrei. 
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Virei-Me para este e oeste, e não vos vi. Anseio pelo Meu rebanho 
perdido.

Quão feliz estou de vos ver de volta! Meus escolhidos, o vosso 
abandono manteve-Me em grande agonia nos últimos anos. Onde 
estáveis, meus apaixonados?

Pessoas: Meu Senhor e Salvador, perdoai-me porque estive perdido 
no mundo. Na verdade, pequei contra o céu e a terra. Não sou mere- 
cedor de estar perante Vós, a pedir perdão. Se a vossa misericórdia 
me for concedida, possa eu ser um dos vossos pobres escravos. Perdi 
o meu amor por Vós, meu Jesus. O poder da escuridão transtornou-
-me. Não consegui ver a luz, apenas escuridão. Através da escuridão, 
o maligno mostrou-me os prazeres e glórias deste mundo. Fui 
conduzido pelos prazeres do mal a nadar no oceano da perversidade, 
e fui acorrentado no mundo dos mortos. Aprendi que a sua promessa 
nada era para além de morte. Procurei ajuda e dei por mim desesperado. 
Na aflição do meu cativeiro, supliquei: “Quem irá livrar-me?” Quão 
feliz fiquei quando me lembrei de Vós, meu Jesus. Lembrei-me do 
vosso amor por mim. Supliquei de novo: “Jesus Cristo, salvai-me.” O 
vosso nome ‘Jesus’ quebrou o meu jugo e eu libertei-me. Aqui estou, 
Senhor, venho para fazer a vossa vontade.

Sacerdote: Meus escolhidos, tenho ansiado pelo vosso regresso. 
Estou sedento de vós há muito. Vinde e recebei o meu amor. Meus 
apaixonados, estais sinceramente a voltar-vos para Mim para fazer a 
minha vontade, e não Me deixar nunca mais?

Pessoa: Sim, meu Senhor e salvador. Estou a regressar sinceramente 
para cumprir a vossa vontade. Eu (Nome), um pecador infiel, atiro-me 
aos vossos pés para implorar a vossa misericórdia. Eu (Nome) renovo 
e ratifico hoje os votos do meu baptismo, quando prometi fazer a 
vossa vontade. Renuncio para sempre ao maligno da perversidade, 
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Satanás, às suas pompas e trabalhos, e me submeto inteiramente à 
vossa divina vontade, Ó meu Jesus! Meu salvador, estou disposto a 
seguir-Vos, mostrai-me o Vosso caminho.

Sacerdote: Agora mostrar-vos-ei o Meu caminho… O Meu caminho 
é um caminho estreito, tão áspero e seco!... Grandes homens caíram 
neste caminho. Mas é fácil para aqueles que Me amam. Estais 
dispostos a seguir este tipo de caminho?

Pessoas: Sim, meu Senhor. Meu Jesus, eu estou disposto. Eu amo-
Vos. Não Vos abandonarei nunca mais.

Sacerdote: O Meu caminho é o caminho nobre da cruz. Todos os que 
desejam seguir-Me renunciarão a todo o mundo, e então carregarão 
as suas cruzes e seguir-me-ão. Os que tentarem salvar a sua vida, 
perdê-la-ão. Mas os que abdicarem da sua vida por Mim e pelo 
Evangelho, tê-la-ão em abundância. Meus pequeninos, o que vos 
privará do amor pelo vosso Salvador, o vosso Deus, ou do amor pela 
cruz?

Pessoas: Meu Senhor e meu Salvador, nada me privará do meu amor 
por Vós. Eu deixei tudo para Vos seguir. A minha cruz está no meu 
ombro, estou determinado a seguir-Vos. A minha vontade é fazer 
a Vossa vontade, Ó misericordioso Jesus!... Dai-me a graça de Vos 
amar sempre.

Sacerdote: Meus pequeninos, Eu ouvi a vossa valorosa promessa a 
Mim. Eu escrevi-a no meu Coração com o meu sangue. Ouvi a Minha 
instrução! Vós sereis tentados a rejeitar-Me, a abandonar-Me, a trair- 
-Me, a negar-Me e a crucificar-Me outra vez, mas quando vos virardes 
para Mim para renovar esta consagração, pedir perdão e pedir mais 
graça de amor, Eu perdoarei. Eu vos perdoarei e vos abençoarei mais. 
Eu vos digo, NÃO CAIAIS EM DESESPERO. Recebei a minha 
bênção!
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O sacerdote impõe as mãos sobre as pessoas e reza

Garanti-lhes a vossa salvação, ó Senhor, e tende misericórdia destes 
vossos filhos infiéis! Olhai o sangue que o Vosso único Filho derramou 
pela sua salvação e perdoai os seus pecados.

Limpai as perversões dos seus corações, renovai e ratificai as suas 
almas. Selai estes corações com o selo do Vosso precioso sangue, o 
selo da Vossa salvação. Que os seus corações se tornem santuários 
vivos por Vós. Que o reino da vossa glória entre nestes corações. Pai, 
que o Vosso reino flua através desses corações até aos confins da terra. 
Amém.

Sacerdote: Pai, eu rezo para que amem o Vosso Filho e reconheçam 
o valor da Sua morte sacrificial. Para que possam apoiá-l’O contra o 
Seu inimigo, que luta contra a santa Igreja.

Sacerdote: Dai-lhes a fé para realizarem a Vossa vontade, que está 
escondida ao olhar do mundo. Amém.

Sacerdote: Que o poder da obediência e simplicidade vos oculte. 
Amém.

Sacerdote: Que a graça do verdadeiro amor e do verdadeiro zelo 
encha os vossos corações. Amém.

Sacerdote: Que estejais unidos no amor trinitário, com os anjos, 
santos e toda a santa Igreja de Cristo. Amém.

Sacerdote: Então, eu abençoo-vos em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. † Amém.

******************************
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Aspersão de água-benta sobre as pessoas que vão receber 
o crachá e o crucifixo agonizante.

Bênçãos e entregas individuais, chamando a pessoa pelo nome, 
entrega do crachá e do crucifixo agonizante, enquanto continua a ser 

cantado o hino da consagração.

Nome. Recebe este crachá. Eu abençoo-o em nome do Pai, do Filho 
e do Espírito Santo. † Que ele te lembre a tua consagração e total 
dedicação ao Precioso Sangue, o teu coração é agora um tabernáculo 
do Deus vivo, permanece fiel na paz de Deus. Amém.

Nome. Recebe de mim o crucifixo agonizante. Eu abençoo-o em 
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. † Que ele renove o teu 
amor a Jesus Cristo agonizante. Esta é a tua armadura. Com ela 
deverás caminhar. Amém.

Sacerdote: Permanecei na paz do Céu

Ler a mensagem de 5 de abril de 2000 (pág. 175)
Nota Importante: O ato da consagração é recomendado para 
a terceira sexta-feira do mês entre as 12 e as 15 horas. É para ser 
conduzido na Missa votiva do Precioso Sangue, imediatamente após 
a homilia.
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RENOVAÇÃO DA CONSAGRAÇÃO PARA 
A OBTENÇÃO DA ROSA DA PERFEITA PUREZA

De joelhos, as pessoas rezam

Aqui estou Senhor, vim renovar a minha consagração e total dedi- 
cação ao vosso Preciosíssimo Sangue, o sangue da eterna aliança. 
Ajoelho na vossa presença, Ó agonizante Jesus Cristo na Cruz!!!

Oração de Consagração ao Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo, 
uma vez. (pág. 55)

O Sacerdote representa Cristo: Meus filhos, estou feliz de vos ver 
novamente na minha presença para renovar a vossa consagração e 
total dedicação ao Meu precioso sangue. Aproximai-vos e tende a 
minha paz. Que a paz esteja com a vossa alma. Ó, como estais vivendo 
nestes vossos dias incrédulos e perversos!? Espero que estejais a 
sobreviver!!!
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Pessoas: Ó meu Deus, e meu salvador, esta jornada não é fácil. Tenho 
três inimigos que muito magoaram a minha alma. São eles: o eu, 
que envenenou a minha alma com luxúria, raiva, avareza, egoísmo, 
orgulho e todos os maus vícios do inferno; o mundo, que seduziu 
a minha alma com os seus encantos e que me perseguiu por não 
lhe pertencer; e por último Satanás, o maligno da iniquidade, que 
me testou com o eu e o mundo. Ó Senhor, meu Deus, que a vossa 
misericórdia me permita dizer que o maligno da iniquidade me 
derrotou muitas vezes. Ó, as forças são grandes sobre mim, e mesmo 
as da minha própria gente. Eu não podia aguentar; eu já não o 
conseguia suportar mais; eu caí; eu caí muitas vezes.

Pausa para meditar nos seus fracassos e apresentá-los 
em silêncio a Jesus Cristo

Perdoai-me, Senhor, lavai os meus pecados. Ajudai-me com a vossa 
graça, ó Senhor, pois sou fraco, fortalecei-me; mostrai-me de novo a 
vossa luz e ensinai-me a vossa verdade. Aqui estou, Senhor; venho 
para fazer a vossa vontade.

Sacerdote: Meu filho, onde está o vosso primeiro amor? Já não 
me amais como antes me amastes. Ainda carregais a Minha cruz, 
seguindo-Me?

Pessoas: Perdoai-me Jesus, perdoai-me, meu Salvador. O eu, o 
mundo e Satanás levaram o amor. Perdi-o. Ajudai-me, Senhor. O eu 
perverso, o mundo perverso e o perverso Satanás! O que me fizeram? 
Magoaram a minha alma. Levaram o meu amor. Mais uma vez, eu 
(o seu nome) renuncio e rejeito todos os maus vícios do eu, todos os 
prazeres e glórias do mundo, e a ti, maligno da iniquidade, Satanás, 
às tuas pompas e trabalhos. Eu renovo e ratifico hoje o voto do meu 
batismo quando prometi amar-Vos, a Vós, meu Deus, acima de todas 
as coisas e a fazer a Vossa vontade. Perdoai-me, ó Senhor, e recebei- 
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-me. Relembro com arrependimento o que me aconteceu quando o 
meu amor por Vós diminuiu. A cruz começou a abater-me com o 
seu peso. Quando o meu amor por Vós se extinguiu, já não podia 
mexer-me. Estes foram os tempos em que me afastei para longe de 
Vós. Estes foram os tempos em que cortei a minha cruz.

Pausa e meditação sobre como cortou a sua cruz, em silêncio, 
e para mostrar as suas fraquezas perante o Senhor

Senhor, eu vejo como é curta a minha cruz, ajudai-me, Jesus, ajudai-
-me.

Sacerdote: Filho, não vos disse que o meu caminho é um caminho 
estreito com rochas ásperas? Que grandes homens param neste 
caminho quando o seu amor por Mim cessa? Disse-vos depois que o 
meu caminho é o real caminho da cruz. Digo-vos, é um caminho de 
calvário. Todos os que desejam seguir-Me abdicarão de todo o mundo 
e então carregarão as suas cruzes e seguir-Me-ão. Agora viestes com 
o vosso amor ferido e uma cruz cortada. Mas eu perdoei-vos. Eu vos 
curarei. Mas tereis de voltar atrás e apanhar as partes da cruz que 
cortastes. Trazei-mas. Eu remendarei a vossa cruz. Mas fazei isto 
rapidamente antes que anoiteça. Ouvis, meus filhos?

Pessoas: Sim! Meu Senhor e meu Deus, aqui estão as partes da 
minha cruz.

Perdão: Qual será o custo? Seja qual for o custo, eu prometo perdoar 
todas as ofensas e esquecê-las.

Humildade: Qual será o custo para te carregar? Seja qual for o 
custo, humildade, eu te aceito. Ergo-te sobre o meu ombro. Possa eu 
diminuir enquanto outros aumentam.

Verdade: Qual será o teu custo? Seja qual for o custo, eu te recebo 
pois és a minha vida. Jesus, tornai-me um instrumento da verdade. 
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Tocai os meus lábios com a vossa chama da verdade e lavai os meus 
pecados. Senhor, eu submeto o meu amor nas vossas mãos para que 
remendeis a minha cruz. Dai-me as graças de que necessito para 
continuar a jornada da vida. Oro a Vós, ó Senhor.

Sacerdote: Eu ouvi. Eu vi. Eu remendarei a cruz por vós. Mas, meus 
filhos, ficai certos de que a cruz será mais pesada depois de remendada, 
ficará com mais peso e requererá mais amor para ser suportada; ó, não 
deixeis que os vossos corações se sobressaltem com isto. Tenho uma 
dádiva de amor para vós. A dádiva fortalecerá a vossa fé e manterá a 
vossa esperança. A dádiva far-vos-á santos. Ó, quem será capaz de 
aceitar esta minha dádiva? Terá a minha paz e a jornada da vida será 
tornada fácil.

Pessoas: Aqui estou, Pai, a minha alma anseia pela dádiva da Vossa 
paz.

Sacerdote: Filhos, esta é uma dádiva de pureza. Todos os que 
desejarem recebê-la deverão amar a pureza. Estais dispostos a receber 
este tipo de dádiva?

Pessoas: Sim, meu Senhor, estou disposto a tornar-me disposto; 
estou sedento de pureza.

Sacerdote: Filhos, é uma dádiva de perfeição. A estrada da perfeição 
é o chamamento do desprendimento do eu e do mundo. Isto significa 
que defendereis a vossa alma contra o mundo, contra o eu, e contra 
Satanás. O vosso desprendimento das coisas do mundo tornar-vos-á 
santos. Ó, esta dádiva de amor tornar-vos-á um simples e comum 
homem no mundo, mas um grande homem no céu. Filhos, estais 
dispostos a ser simples e comuns?

Pessoas: Sim, meu Senhor e meu Deus. Sou pó e ao pó regressarei; 
a minha grandeza está em Vós. Dai-me a vossa dádiva de amor.”

Sacerdote: Filhos, vi a vossa vontade e dar-vos-ei a dádiva. Esta dádiva 
é a ROSA DA PERFEITA PUREZA. É a flor rosa da pureza usada 
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pelos anjos e santos para receber os sobreviventes do mundo no meu 
reino de paz. Mas dei-vos a vós que estais a lutar para sobreviver no 
mundo por amor e misericórdia. Reparai, Eu espalhei as pétalas desta 
rosa no sangrento caminho da perfeição para que vós, meus pequenos 
lírios, as apanheis. Todos os que se dobrarem e apanharem estas 
pétalas, enquanto marcham para casa do pai entre perigos e guerras, 
serão fortalecidos e protegidos. O céu será a vossa recompensa.

Ó, eu vos imploro, meus filhos, sede pequenos para que possais 
dobrar-vos e apanhar estas pétalas da rosa da perfeita pureza, que 
estão espalhadas no caminho sangrento do vosso salvador. Eu vos 
abençoo esta rosa, em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
Amém.

O Sacerdote oferece a flor rosa da pureza às pessoas

Sacerdote: Recebei esta minha dádiva de amor, a rosa da perfeita 
pureza. Juntai estas pétalas que estão espalhadas por todo o mundo. 
Mantende-as puras. Possa Eu ver a sua luz quando retornardes a casa 
do Pai, Amém.

As músicas continuam enquanto as pessoas se aproximam 
para receber a rosa da perfeita pureza

O Sacerdote prossegue como descrito: Agora que haveis recebido a 
rosa da perfeita pureza, ouvi a Minha instrução; o inimigo irá tentar- 
-vos a manchar esta rosa, a rejeitar-Me, a abandonar-Me, a trair-
Me, a negar-Me e a crucificar-Me de novo. Lutai arduamente contra 
o inimigo! Mas quando vos virardes para Mim para renovar esta 
consagração, pedi perdão pelos vossos fracassos e pedi por mais graça 
de amor. Eu vos perdoarei e abençoarei novamente. Eu vos digo, não 
entreis em desespero! RECEBEI A MINHA BÊNÇÃO.
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O Sacerdote impõe as mãos sobre as pessoas e reza: Garanti-lhes 
a vossa salvação, ó Senhor, e tende misericórdia destes vossos filhos 
infiéis. Olhai-os através do sangue que o vosso único Filho derramou 
pela sua salvação e perdoai os seus pecados. Limpai a iniquidade dos 
seus corações. Renovai e ratificai as suas almas. Selai estes corações 
com o selo do vosso Precioso Sangue, o selo da vossa salvação. Possam 
estes corações ser vossos santuários vivos. Possa o Reino da vossa 
glória entrar nestes corações. Pai, possa o Vosso Reino fluir através 
destes corações até aos confins da terra. Amém.

Sacerdote: Pai, eu rezo para que amem o Vosso Filho e reconheçam 
o valor da Sua morte sacrificial. Para que possam apoiá-l’O contra o 
seu inimigo, que luta contra a Santa Igreja. Amém.

Sacerdote: Dai-lhes a fé para cumprirem a Vossa vontade, que está 
escondida ao olhar do mundo. Amém.

Sacerdote: Que a graça do verdadeiro amor e da verdadeira paixão 
preencha os vossos corações. Amém.

Sacerdote: Que estejais unidos ao amor da Trindade com toda a Sua 
Santa Igreja, juntamente com todos os anjos e os santos. Amém.

Sacerdote: Então eu vos abençoo, em Nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. † Ficai em paz. Amém.

Ler mensagem de 5 de Abril de 200 (pág.175) 
Ressoam os hinos enquanto as pessoas regressam aos seus lugares. 

A renovação da consagração ao Precioso Sangue, é a confirmação 
dos nossos votos de fidelidade à devoção, para a vivermos e dar- 
mos a conhecer, deve ser renovada todos os anos ou pelo menos de 
três em três anos, é um ato importantíssimo de festa e de encontro 
com Deus e com os irmãos consagrados para a vivência da fé.
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ORAÇÕES DE LOUVOR E ADORAÇÃO

Como o Santíssimo Sacramento está sendo trazido, 
ou estará já no Altar, este ou outro Hino Eucarístico é cantado:

O salutares Hóstia, 
Quae coeli pandis ostium! 
Bella premunt hostilia, 
Da robur fer auxilium 

Ó Hóstia que salva, 
Que abres a porta do Céu, 
Contra guerras inimigas 
Dais fortaleza e auxílio. 

Uni Trinoque Domino 
Sit sempiterna Gloria, 
Qui vitam sine termino 
Nobis donet in patria. 
Amém

Ao senhor Uno e Trino, 
Glória perpétua. 
A vida sem fim 
Nos dê Ele na pátria eterna. 
Amém

Durante a exposição pode haver leituras, 
orações (por exemplo, os louvores divinos) 

e períodos de adoração silenciosa. 
No final da exposição, o sacerdote ou diácono vai ao altar 

e ajoelha-se. Um outro hino eucarístico é cantado.
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Tantun Ergo = Tão Grande

Tantum ergo Sacramentum 
Veneremur cernui: 
Et antiquum documentum 
Novo cedat ritui: 
Praestet fides suplementum 
Sensuum defectui.
Genitori Genitoque 
Laus et jubilatio, 
Salus, honor, virtus quoque, 
Sit et benedictio: 
Procedenti ab utroque 
Comparsit laudatio.

L. Panem de caelo praestitisti eis. 
R. Omne delectamentum in se 
habentem.

Ó Sacramento, tão grande, 
Veneremos curvados 
E a antiga lei 
Dê lugar ao Novo Rito 
A fé venha suprir 
A fraqueza dos sentidos
Ao Pai e ao Filho 
Saudemos com brados de alegria 
Louvando-Os, honrando-Os, 
Dando-lhes graças e bendizendo-Os! 
Ao Espírito que procede de ambos 
Demos os mesmos louvores! Amém
Do céu lhes destes o Pão 
Que contém todo o sabor.

Oremus
Deus qui nobis sub sacramento mirabilia passionis tuae memoriam 
reliquisti: tribue, quaesumus, ita nos Corporis et Sanguinis tui 
sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis 
jugiter sentiamus. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. 
Amém.

Oremos
Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes 
o memorial da Vossa Paixão, concedei-nos, Vos pedimos, venerar 
de tal modo os sagrados mistérios do Vosso Corpo e Sangue, que 
sintamos sempre em nós os efeitos da vossa redenção. Vós que 
sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém.
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Veneremos, adoremos 
A presença do Senhor, 
Nossa luz e pão da vida, 
Cante a alma o seu louvor. 
Adoremos no sacrário 
Deus oculto por amor.

Demos glória ao Pai do Céu, 
De infinita majestade, 
Glória ao Filho e ao Santo 
Espírito 
Em espírito e verdade. 
Veneremos, adoremos 
A Santíssima Trindade. Amém.

L. Vós sois o pão vivo que desceu do céu. 
R. Para dar a vida ao mundo

Louvores Divinos
Bendito seja Deus, 
Bendito o Seu santo nome, 
Bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, 
Bendito o nome de Jesus, 
Bendito o Seu Sacratíssimo Coração, 
Bendito o Seu Preciosíssimo Sangue, 
Bendito Jesus no Santíssimo Sacramento do Altar, 
Bendito o Espírito Santo Paráclito, 
Bendita a Excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima, 
Bendita a sua Santa e Imaculada Conceição, 
Bendita a sua gloriosa Assunção, 
Bendito o Nome de Maria, virgem e mãe, 
Bendito S. José, seu castíssimo esposo, 
Bendito Deus nos Seus anjos e nos Seus santos.
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O Santíssimo Nome de Jesus 
Lauda, Jerusalém

Lauda, Jerusalem, Dominum, 
Lauda Deum tuum, Sion. 
Hosanna, hosanna, hosanna 
Filio David. 
Laudate, pueri Dominum, 
Laudate, nomen Domini.
Sit nomen Domini benedictum 
Quia excelsum nomen ejus!

Louva, Jerusalém, o Senhor, 
Louva o teu Deus, ó Sião. 
Hosanna, Hosanna, Hosanna 
Ao Filho de David! 
Louvai, filhos, o Senhor 
Louvai o Nome do Senhor.
Que o Seu Nome seja glorificado 
Porque o Seu Nome é excelso!

******************************

AS CINCO CRUZES A CHAVE PARA SANTIDADE 
DOS DEVOTOS 

CRUZ DA PERFEIÇÃO
(entregues em 22 de Julho de 2000)

A Sagrada Escritura diz:
“Circundados como estamos de uma tal nuvem de testemunhas, 
deixando de lado todo o impedimento e todo o pecado, corramos com 
perseverança a prova que nos é proposta, tendo os olhos postos em 
Jesus, autor e consumador da fé. Ele, renunciando à alegria que lhe 
fora proposta, sofreu a cruz, desprezando a ignomínia, e sentou-se 
à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que sofreu tal 
oposição por parte dos pecadores para que não desfaleçais, perdendo 
o ânimo. Ainda não resististes até ao sangue na luta contra o pecado.
“Esquecestes a exortação que vos é dirigida como a filhos: Meu filho, 
não desprezes a correção do Senhor, e não desanimes quando és 
repreendido por Ele, porque o Senhor corrige os que ama e castiga 
todo o que reconhece como filho.
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“É para vossa correção que sofreis. Deus trata-vos como filhos; e qual 
é o filho a quem o pai não corrige? Mas, se estais isentos da correção, 
da qual todos participam, então sois bastardos e não filhos. De resto, 
tivemos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e que nós 
respeitávamos; não será, então, que nos devemos submeter muito mais 
ao Pai dos espíritos, para termos a vida? Os nossos pais corrigiam-nos 
por pouco tempo e conforme entendiam; Deus corrige-nos para nosso 
bem, para nos fazer participantes da sua santidade. 
“É certo que toda a correção, no momento em que é aplicada, não 
parece ser motivo de alegria, mas de tristeza; mais tarde, porém, 
produz um fruto de paz e de justiça nos que foram exercitados por 
ela.” (Hebreus 12,1-11) 
Os sofrimentos diários de uma pessoa, suportados com resigna- 
ção paciente ou com alegria, e unidos à Santa Cruz de Nosso 
Senhor, são sinal de eterna glória. Rejeitar os sofrimentos, 
sacrifícios, humilhações e mortificações nesta vida, é andar pelo 
caminho amplo e fácil que leva à destruição (cf. Mateus 7,13-
14). Nosso Senhor Ele próprio afirmou claramente que devemos 
negar os nossos desejos, tomar a nossa cruz diariamente e segui-
l’O (Marcos 8,34-36). Nosso Senhor está-nos pedindo para deixar 
a nossa vida egoísta, centrada em nós mesmos, e entrar na “obra 
(a vontade) Aquele que Me enviou “ ( João 9,4).

Nosso Senhor deu a Barnabé a “Cruz da Perfeição” para nos 
ajudar a fazer isso. É um modelo para carregar as nossas próprias 
cruzes. Da mesma maneira que há quatro braços para uma cruz 
normal, existem também quatro graças que podem ser obtidas 
aplicando diligentemente os ensinamentos de Nosso Senhor ao 
carregarmos as nossas cruzes na vida. Refleti com frequência 
nestes ensinamentos até que tenhais reunido e refinado todos os 
aspetos da Cruz e dominado a Cruz da Perfeição.
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CRUZ DO AMOR

(entregue em 22 de Julho de 2000)

Cristo no Evangelho mandou-nos amar todas as criaturas na terra, 
até mesmo os nossos piores inimigos. “Amai os vossos inimigos e orai 
pelos vossos perseguidores” (Mateus 5,44). Pode-se demonstrar esse 
amor oferecendo missas, orações e jejuns pela conversão e santificação 
de todos aqueles que nos ofendem, odeiam ou perseguem. Podemos 
demonstrar ainda mais este amor fazendo obras de misericórdia, 
corporais e espirituais, em favor dos nossos entes queridos, irmãos e 
irmãs necessitados. Esta tarefa será seca e difícil no início, mas à medida 
que perseveramos, esta tábua da Cruz se tornará doce.

Jesus disse: “Esta estrada real é um caminho da graça para aqueles que me 
amam. Eles vêem o oceano da graça santificante ao longo da estrada. Esta 
graça é fonte de poder e fortaleza para eles. Eles a tomam e permanecem 
firmes, mas para aqueles que odeiam a Minha Cruz, converte-se num 
caminho de tropeço. Filhos, o meu caminho é fácil para aqueles que amam 
a Minha Cruz. Este é o caminho da felicidade já que, no seu termo, há uma 
terra cheia de felicidade e gozo! Homens poderosos pararam no caminho; 
eles detêm-se no momento em que o seu amor por Mim e pela Minha 
Cruz se desvanece. Filhos, ninguém pode caminhar por esta terra para a 
terra da felicidade sem verdadeiro amor pela Santa Cruz. O verdadeiro 
amor não tem apego a si mesmo. Este amor crucificou-se a si mesmo. 
O verdadeiro amor coloca-se ele próprio no último lugar, ocupando o posto 
mais baixo, e escolhe servir em vez de ser servido. O verdadeiro amor não 
tem apego ao mundo. Ele repousa seu amor inteiramente n’Aquele que 
morreu por amor dele. O verdadeiro amor percebe que morrer por quem 
a pessoa ama é maior do que qualquer outra prova de amor pelo Amado. 
O verdadeiro amor segue o seu Amado para onde quer que Ele vá. Alegra- 
-se com Ele, e acompanha-o no Seu sofrimento quando chega a hora. Eu sou 
o Agonizante Jesus Cristo que te chama a seguir-Me. O meu caminho é um 
caminho deserto... é um Calvário. Estou a chamar todos os Meus amados a 
seguirem-Me neste caminho real da Cruz. Eu o escolhi para o teu próprio 
bem. Este é o caminho que Meu Pai guardou para Mim desde o princípio, 
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para tua salvação. Este é o caminho que Eu sigo para te libertar. Que todos 
os Meus amados o sigam de regresso ao nosso lar gozoso.”

CRUZ DO PERDÃO

(entregue em 23 de Julho de 2000) 

Ninguém pode esperar entrar no céu sem o pleno perdão dos seus 
pecados. Nosso Senhor no céu espera ouvir os nossos clamores de 
arrependimento, para que Ele possa lavar os nossos corações contritos 
com as imensas graças do Seu perdão. Mas  que acontece com aqueles 
que pecam contra nós? O próprio Senhor nos deu a simples regra a 
seguir: “E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também nós 
perdoamos aos nossos devedores.” (Mateus 6,12) Seremos perdoados 
na mesma medida em que perdoamos os outros: “A medida que 
usardes com os outros será usada convosco.” (Lucas 6,38)
Não esperes palavras ou atos de arrependimento daqueles que te 
ofenderam ou prejudicaram. Perdoa-lhes de todo o teu coração no 
exato momento em que és ofendido. Isso se aplica, inclusive, àqueles 
que poderiam causar a nossa morte ou causar-nos sérios prejuízos. 
Seguindo o exemplo de Cristo, Seus apóstolos e mártires da Igreja, 
somos chamados a perdoar tudo aos nossos inimigos. “Pai, perdoa- 
-lhes porque não sabem o que fazem” (Lucas 23,34). “Depois (Estevão) 
posto de joelhos, bradou com voz forte: ‘Senhor, não lhes atribuas este 
pecado” (Actos 7,60). Esta tábua da cruz é muito difícil de obter para 
uma alma, mas “a Deus tudo é possível”. (Mateus 19,26). Ore por um 
generoso espírito de perdão.

Jesus disse: “Perdoa a todos os que te ofenderam e ora por todos os que 
rejeitam o teu perdão. Esquece toda a dor das suas feridas que magoam o 
teu coração. Ama-os como a teus verdadeiros amigos. Filhos, mesmo que 
eles recusem aceitar a vossa oferta de paz, perdoai-lhes e mostrai-lhes mais 
amor. Filhos, o verdadeiro amor é perdão... Eu  sou o modelo do perdão... 
Vós deveis perdoar ainda que seja a custo da vossa vida. Bendizei aqueles 
que vos maldizem e tende compaixão daqueles que estão de atalaia contra as 
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vossas vidas. Orai pelos que vos perseguem. Oferecei mais da vossa riqueza 
àqueles que tomam os vossos bens à força... Verdadeiramente vos digo, não 
há graça para aquele que foi ofendido, se espera que aquele que o ofendeu 
lhe peça perdão antes de ele lhe haver perdoado e ter esquecido o prejuízo 
causado. Isto é assim porque então já ele terá recebido a sua consolação 
neste mundo. Ó que grandes graças recaem sobre o ofendido que roga com 
amor àqueles que o ofenderam que lhe perdoem a ele! Eu digo, esse ganha 
tantas graças que cancelam milhares de anos dos seus dias no Purgatório. 
Filhos, Eu vos digo, pedi perdão àqueles que vos ofendem. Fazei-o com 
amor. Fazei-o com um coração arrependido... Eu sou Aquele a quem eles 
estão a perseguir. Eu sou Aquele que os julgará. Eu sou Aquele que lhes vai 
pagar o que lhes é devido. Esta é uma Cruz régia de Perfeição.”

CRUZ DA VERDADE

(entregue em 24 de Julho de 2000)

Todos os seguidores de Cristo devem ser sempre verdadeiros. 
(cf. Efésios 4,14-15) Nada de falso deve sair da nossa língua, mesmo 
que estejamos com fome ou morrendo, especialmente por causa da 
nossa fé. Nenhuma falsidade foi nunca apresentada por Nosso Senhor 
ou por Nossa Senhora. “Deveis revestir-vos do homem novo, que foi 
criado em conformidade com Deus, na justiça e na santidade, próprias 
da verdade. Por isso, despi-vos da mentira e diga cada um a verdade ao 
seu próximo.” (Efésios 4,24-25) O altíssimo estado da virgindade sem 
mancha e da veracidade são as duas únicas marcas mencionadas no 
livro do Apocalipse que estarão sobre os 144.000 marcados com o sinal 
de Deus (Apocalipse 14,1-5).

Jesus disse: “Aceitai de Mim a Cruz régia da Verdade. Eu sou o Caminho, 
a Verdade e a Vida ( João 14,6). Todos os que rejeitam a verdade, Me 
rejeitam a Mim. Todos os que Me rejeitam a Mim, perdem o caminho. 
E todos os que perdem o caminho, perdem as suas vidas... Aqueles que 
pertencem à luz, escutam-me e acolhem a verdade... Se vós sois do mundo, 
o pai de todos os mentirosos vos amará; mas vós sois filhos da verdade, pelo 
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que eles vos odiarão... Filhos, vós estais chamados a falar a verdade a todo 
o custo neste momento perigoso dos vossos dias. Mas vós deveis ser sábios 
e humildes. Não há desculpa para que vós digais mentiras... mesmo em 
momentos de grande perda, mesmo em risco de morte, mesmo na hora da 
rejeição. Em caso de prisão, Eu vo-lo rogo, falai verdade. Em caso de perda 
de amizade ou de privações, Eu vo-lo rogo, falai verdade. Eu vos prometo 
que tudo o que foi perdido será achado. Todo o que mente para obter lucro, 
risca o seu nome no Livro da Vida. Eles em breve verão a grande perda que 
tiveram e sofrerão a perda para sempre. Mas vós, de quem eles zombam 
porque perdestes por dizer a verdade, vós ganhareis... Removerei milhões 
de anos dos dias do vosso Purgatório por cada verdade que saia das vossas 
bocas. Da mesma maneira, milhões de anos serão somados aos vossos dias 
no Purgatório por cada mentira que saia das vossas bocas... Esta cruz é 
pesada para o homem. Para Deus, é a cruz mais ligeira. Eu vos amo a 
todos. Eu vos abençoo a todos.”

CRUZ DA HUMILDADE

(entregue em 25 de Julho de 2000)

Somos chamados a humilharmo-nos a nós próprios até ao ponto mais 
baixo em imitação de Cristo, de Sua Santa Mãe Maria e dos Santos. 
Nosso Senhor aceitou ser carregado durante nove meses no ventre de 
uma humilde virgem, nascer num estábulo pobre e numa noite fria, 
viver como refugiado numa terra estrangeira, viver uma vida escondida 
como um humilde carpinteiro e morrer vergonhosamente crucificado 
entre dois ladrões. No coração do Nossa Senhora, ela se viu a si mesma 
como nada mais do que “a escrava do Senhor” (Lucas 1,38). No seu 
cântico, Ela disse a Santa Isabel: “Ele derrubou os poderosos de seus 
tronos e exaltou os humildes” (Lucas 1,52). Sem orgulho, sem confiar 
em Si mesma, modesta por natureza; esta é a pedra angular de todas 
as virtudes.

Jesus disse: “Meus filhos, tirai a pesada cruz do orgulho que o inimigo pôs 
sobre vós, e recebei de Mim a ligeira e régia Cruz da humildade. Considerai 



157

que o vosso Deus tomou a natureza humana e se fez homem. O vosso Deus 
abandonou a Sua divindade e rebaixou-se adotando a própria natureza 
das suas criaturas. Ele assumiu a posição mais baixa. Ele é o mais pobre 
entre os pobres... para consolar aqueles que são pobres. Filhos, aceitai 
todas as humilhações com amor. Não brigueis com aqueles que vos acusam 
falsamente; em vez disso, aceitai a crítica calmamente com amor. Regozijai-
-vos quando eles vos coloquem nomes, nunca deixeis sair uma palavra de 
ofensa. A verdade vai-se provar por si mesma quando chegar a hora. Eu 
sou a verdade, Eu não vos dececionarei... Mesmo que as vossas famílias vos 
tirem as vossas posses terrenas, apenas falai a verdade e submetei-vos à 
Vontade Divina. Mesmo que a humildade vos tire a vossa personalidade, 
submetei-vos à Vontade de Deus. Se a vossa humildade obstaculiza o vosso 
ministério ou ocupação, Eu vos digo:  obedecei. Aprendei a ocupar a posição 
mais baixa entre o Meu povo. Perdereis múltiplas graças se evitardes este 
nobre trabalho de ser um servo.  Quem é grande? O servo, ou o senhor 
que recebe o serviço do servo? Respondereis talvez que o senhor, mas em 
verdade vos digo, o servo é grande aos olhos de Deus. Filhos, os pequenos 
serão grandes e os grandes serão pequenos. Eu rogo a todos os meus amados 
que deitem fora a pesada cruz do orgulho e tomem de Mim a cruz mais 
ligeira – a humildade.”

Leia e releia estas cinco propostas do amor de Deus, para a sua santi- 
dade até que viva como São Paulo, já não sou eu que vivo é Cristo que 
vive em mim. 

******************************
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CHAMAMENTOS ESPECIAIS À ORAÇÃO
A HORA DO GETSÉMANI 

(entregue a 20 de Julho de 1998)

Jesus disse a Barnabé: “Meus filhos, Eu estou no Getsémani por vós e 
por todo o Meu povo no mundo inteiro. Eu estou sempre no Getsémani 
por causa da hora que se avizinha, essa horrível hora, tão terrível e 
assustadora. Meus filhos, quantos sobreviverão? Pelo amor que vos tenho a 
vós e a todos os homens, Eu estou aqui no Getsémani, chamando-vos para 
virdes e vigiardes comigo. Permanecei no Getsémani comigo para que não 
desfaleçais quando chegar a hora...
“Meus filhos, aprendei a fazer bem a vossa hora do Getsémani. Fazei-a com 
todo o vosso coração. Sede valentes para vencer o inimigo. Ensinai-a a toda 
a gente e fazei com que eles aprendam as orações que vos ensinei. Aprendei 
hoje que esta hora é bendita. Todo aquele que reze devota e fielmente esta 
hora do Getsémani nunca cairá durante a sua própria hora de secura e 
provação. Ele será sempre cheio de poder e terá coragem nestes dias ímpios 
e malvados.”
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Jesus pediu a todos os seus filhos para entrarem no Getsémani com 
Ele. Portanto, a Hora do Getsémani é cada quinta-feira das 23h até às 
3h da manhã de sexta-feira ou, pelo menos, uma hora neste período, 
por exemplo até à meia-noite; neste caso, antecipa-se o início das orações. 
As seguintes orações devem ser recitadas durante esse tempo:

 I. Rosário da Santíssima Virgem Maria
 II. Rosário do Precioso Sangue e Ladainha
 III. Oração de consagração ao Precioso Sangue
 IV. Orações de consolação
 V. Orações de adoração
 VI. Orações de reparação a Jesus Cristo Agonizante
  (os sete apelos angustiados)
 VII. Orações místicas ou de intercessão que o Senhor ofereceu
  a Seu Pai durante a sua Paixão
 VIII. Terço da Renovação e a Ladainha dos Santos  
 IX. Missa votiva do Preciosíssimo Sangue e exposição
  do Santíssimo Sacramento. (quando possível)

Há graças garantidas para aqueles que observam a Hora do Getsémani. 
Em acréscimo, Jesus disse que todos os que são fiéis a esta hora não 
terão nada a temer do Anticristo e seus agentes.

O GRANDE MÊS DE JULHO
(entregue em 9 de Julho de 2001)

Jesus também pediu que façamos três novenas importantes no mês de 
Julho:
“A todos os Meus Apóstolos desta devoção que faltaram ou venham a faltar 
a alguma das novenas deste grande mês não se juntarão aos Meus Apóstolos 
em qualquer reparação durante três anos. Posso compreender que faltem 
por uma boa razão; mas aqueles que se esquecem, que são preguiçosos e 
aqueles que não estão interessados, esses devem seguir a Minha ordem. 
Digo que não receberão esta Rosa (da Perfeita Pureza) ou renovarão a sua 
consagração até que passem três anos. 

(Se receberem ou renovarem a Consagração, 
poderão não receber as bênçãos correspondentes) 
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Novena do Sangue Precioso em honra dos nove coros dos Anjos
De 1 a 9 de Julho

(entregue em 10 de Julho de 1998)
“Meus filhos, hoje sendo o último dia desta Novena, recebei as minhas 
bênçãos. Que as Minhas sagradas Chagas vos curem a todos. Que pelas 
minhas dores sejais  libertados de todos as cargas que vos atam. Eu renovo 
o vosso selo e vos chamo filhos do Meu Coração. Que o Oceano do meu 
Sangue Precioso cubra as vossas famílias, durante um ano a partir de 
hoje. Anjo Rafael, Eu te ordeno que cuides deles. Eu estou convosco, sede 
abençoados. Esta bênção permanece com todos os que cumprem estes nove 
dias da novena todos os anos. Vinde com fervor à próxima novena.”

Novena do Sangue Precioso de três dias de oração 
em honra da Santíssima Trindade

De 13 a 15 de Julho
(entregue a 14 de Julho de 1998) 

Nossa Senhora disse: “Adorai o Sangue Precioso do Meu Filho, que 
está constantemente a fluir através dos Seus filhos nestes tempos finais; 
invocai-O sempre para a vossa proteção. Através do Rosário do Sangue 
Mais Precioso... o Reino de Deus virá à terra… Assim como divulgastes 
o Meu Rosário, apressai-vos a divulgar esta devoção. Eu estou convosco. 
Recebei a Minha bênção. Rogo para que a vossa fé não desfaleça. Deveis 
lutar pela vida, e ajudar os vossos irmãos. Rogo para que todos sejais um; 
deveis amar-vos uns aos outros; cubro-vos com o Meu manto Sagrado; 
escondo-vos a todos no Meu Coração. Amo-vos a todos. Recebei isto (a rosa 
da Perfeita Pureza) para a vossa santificação e santidade. Permanecei na 
paz do céu.” 

Novena de doze dias de oração para o Novo Israel
De 20 a 31 de Julho

 (entregue em 31 de Julho 1998)
“Meus filhos, que a Minha paz esteja convosco, sendo hoje o último dia 
desta Grande Novena deste ano. Eu vos abençoo a todos. Hoje lavo-vos com 
o Meu Precioso Sangue. Permiti que a luz do Espírito Santo unja as vossas 
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almas. Todos vós que adoraram fervorosamente o Meu Sangue Precioso 
este mês, foram abençoados com a pureza de espírito e a paz do coração. Eu 
derramarei água na terra seca e aliviarei o vosso sofrimento. O oceano de 
água viva fluirá no deserto selvagem. Farei do deserto um bosque frondoso. 
Todos os que sofrerem comigo, reinarão comigo quando a Minha Glória for 
revelada.” 
Além das três novenas de Julho, há também a novena do Rosário do 
Precioso Sangue. O Senhor promete a quem recitar este rosário em 
novena obter tudo o que pedir, a sua oração será atendida.
As novenas de Julho também podem ser feitas em qualquer mês do ano 
com as mesmas graças.

As orações para cada dia das três novenas:
 I. O Rosário da Virgem Maria
 II. Rosário do Precioso Sangue
 III. Ladainha do Precioso Sangue
 IV. Consagração ao Precioso Sangue
 V. Orações de Consolação e Adoração
 VI. Orações de reparação (os 7 Apelos Angustiados)
 VII. As Orações Místicas, de intercessão, que o Senhor ofereceu 
  a Seu Pai durante a Sua Paixão
VIII.    O Terço da Renovação e ladainha de todos os santos.

Não é obrigatório rezar todas as orações numa única sessão. Pode ser 
ao longo do dia.
Nosso Senhor disse a Barnabé que grande parte do castigo poderia 
ser evitado se um número suficiente de pessoas se reunisse em igrejas 
e oferecesse esse dia de oração em reparação pelos pecados cometidos 
contra a Eucaristia e o Precioso Sangue, em todo o mundo; na terceira 
sexta-feira, se possível, ou noutro dia conveniente.
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O GRANDE SELO DE DEUS
Um tabernáculo vivo nos nossos Corações 
(Recebida no dia 11 de Dezembro de 1998)

Através da história, Deus usou “selos” para marcar os seus 
escolhidos ou o seu povo remanescente. Na Antiguidade, antes dos 
Israelitas saírem do Egipto, foram instruídos pelo Senhor através 
de Moisés, para que aspergissem os umbrais das suas casas com 
o sangue dos cordeiros. Este sangue servia como um “Selo” para 
os proteger do Anjo da Morte, enviado para castigar os Egípcios 
(Êxodo 12, 21-28). Um selo, no sentido espiritual, é a proteção 
de uma alma contra os ataques diabólicos de Satanás e os seus 
agentes, dando-lhe a força para permanecer fiel na fé.

O Selo de Deus

A visão do Tabernáculo Vivo em Nossas Almas. 
6 de Janeiro, 2000.
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Através desta devoção, o plano de Nosso Senhor foi o de salvar 
toda a humanidade do grande castigo que se avizinha (Mateus 24). 
As mensagens dadas a Barnabé Nwoye manifestam claramente 
que o homem já chegou à hora esperada, quando vai estar ou com 
Deus ou contra Deus. Agora o Céu concedeu uma nova mensagem 
de esperança e de proteção. A mensagem é simples: todos os 
devotos do Precioso Sangue podem receber o dom do Selo do 
Deus Vivo, como uma proteção contra o Anticristo. Este é o 
mesmo selo que é mencionado no livro do Apocalipse (capítulos 
7 e 14). A 11 de Dezembro de 1998, Barnabé teve uma visão de 
Jesus descendo e segurando um cálice com uma língua de fogo 
na parte superior do cálice. Raios divinos saiam do cálice. Nosso 
Senhor disse: “Meus filhos, recebei isto; este é o meu sangue, o sangue 
da vossa redenção. Abri o vosso coração para o meu Grande Selo.”
Barnabé viu, em seguida, o santo Cálice multiplicar-se e mover-se 
dentro dos corações de um grande número de pessoas reunidas 
aos pés de Jesus. Nosso Senhor continuou: “Meus filhos, a hora que 
chegará em breve, é muito terrível e aterradora. Quem sobreviverá a 
ela? Isto é o que Me motivou a vir até vós e construir o tabernáculo 
do Meu amor. Para que, quando chegar a hora, os vossos corações não 
estejam secos. O gozo da Minha glória continuará florescendo dentro de 
todos os corações nos quais Eu construirei o Meu tabernáculo de amor. 
Eu deixarei o oceano do meu Precioso Sangue fluir constantemente 
dentro de vossos corações, até mesmo na hora de maior aridez, que 
breve acontecerá à humanidade.”
A Barnabé foi-lhe dado entender então que Nosso Senhor, ao 
fazer isto, estava a selar os seus seguidores. Ele viria e verda- 
deiramente viveria nos seus corações para os consolar e fortalecer 
nos malignos dias vindouros. O Senhor continuou a dizer: “Meus 
filhos, tragam as criancinhas até Mim durante estas horas do Grande 
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Selo; Eu as amo. Eu as salvarei. Escutai, filhos meus, temos três 
grandes meses de Selos, em breve chegará a hora…”
A Barnabé foram-lhe dados três períodos especiais, durante os 
quais os anjos de Deus viajariam pela terra para renovar o Selo 
nos devotos, entre as 12h e as 15h, as horas a que o Senhor sofreu 
durante a Sua Paixão:

•	 Todas as sextas-feiras do mês de Dezembro e a 1.ª sexta-
feira de Janeiro.

•	 Todas as sextas-feiras do mês de Abril e a 1.ª sexta-feira de 
Maio.

•	 Todas as sextas-feiras do grande mês de Julho (o mês 
dedicado ao Preciosíssimo Sangue).

Aos devotos que receberem o Selo, ser-lhes-á dada fortaleza e 
graça para que não se apressem em obter a marca da besta (666) 
sem a qual ninguém poderá operar no mundo ímpio (Ap. 13,16- 
-17). Estes devotos com o Selo do Preciosíssimo Sangue resistirão 
ao endoutrinamento do Anticristo e serão resgatados do poder 
da besta (Ap. 13,13-14), para serem os remanescentes de Deus 
(Sofonias 3,12-13). Nenhum mal pode atacar um filho de Deus 
selado, porque Cristo vive nele. Uma alma selada goza da distintiva 
proteção divina que Deus coloca nela para estes tempos. Isto é o 
cumprimento da profecia de Ezequiel sobre o Selo Protetor de 
Deus (Ezequiel 9,1-7).
Vale a pena notar que há diferentes tipos de Selo. Algumas almas 
são seladas para resistirem à Grande Tribulação, com graus 
variados de perseguição. Outras são seladas para passar através 
dela com praticamente nenhuma perseguição, especialmente se 
elas estão a viver uma vida rígida de mortificação. Outras são 
seladas para morrer heroicamente, para a glória de Deus Pai, da 
mesma maneira que os grandes mártires da Igreja primitiva. Estas 
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manifestações do Selo serão evidentes durante a Purificação ou 
Castigo.
Nosso Senhor explicou a Barnabé, no dia 9 de Julho de 1999, 
como as Hostes Celestes rodeiam uma alma selada. “Regozija-te, 
ó Jerusalém, porque em ti o tabernáculo do meu amor foi edificado. 
O oceano do meu Preciosíssimo Sangue fluirá e renovará o mundo. 
Vós estais rodeados por hostes de anjos celestes, os quais cuidarão de 
vós dia e noite. Ninguém tem poder para vos destruir outra vez.”
Para receber o Selo de Deus Vivo um devoto deve:
Tratar de fazer durante cinco meses consecutivos a hora do 
Getsémani e as orações diárias da devoção, em espírito de 
mortificação, sendo um devoto fiel e dedicado à devoção. 
Idealmente, esta hora deverá ser feita em grupo de 2, 3 ou mais 
pessoas, desde as 23h de quinta-feira até às 3h de sexta-feira, ou, 
pelo menos, durante uma hora após a meia-noite.

1. Fazer uma novena, nove dias antes de receber o Selo. 
A novena pode ser feita rezando o rosário do Precioso 
Sangue e a ladainha, ou outras orações. Fazer uma boa 
confissão e um retiro se possível.

2. Procurar fazer um retiro antes de receber o Selo.
3. Fazer uma boa confissão.
4. Ser consagrado, na terceira sexta-feira de qualquer mês 

ou nos períodos especificados nas “Horas do Selo”. Então, 
numa missa votiva do Precioso Sangue, idealmente entre 
o meio-dia e as 15h, os devotos fazem a sua consagração e 
total dedicação ao Precioso Sangue, o sacerdote confirma 
com a sua bênção, suplicando ao Senhor o selo do Seu 
precioso sangue para os consagrados. Se por alguma razão 
a consagração não puder ter lugar nas horas específicas, 
poder-se-á estabelecer outra hora. Qualquer sacerdote 
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pode fazer esta consagração. O consagrando entrega o 
crucifixo e o crachá ao sacerdote e os retoma depois da 
bênção e a consagração.

É também uma boa prática renovar o Selo de Deus vivo 
frequentemente, para recordar ao devoto o que Nosso Senhor 
requer dele com esta chamada à santidade. A renovação consiste 
em observar as horas do Selo, permanecendo em atitude de 
silêncio e oração durante estas horas do Selo, entre as 12h e as 
15h, sempre que os seus deveres o permitirem, em qualquer sexta- 
-feira do ano. Quando um devoto cai no pecado, deve primeiro 
confessar-se e comungar para voltar ao estado de graça, antes de 
procurar renovar o Selo. Os anjos renovam o Selo onde estiver, 
em casa, no trabalho, na escola, etc. O que importa é que esteja 
consciente e com uma atitude piedosa – tudo o que fizer nestas 
horas deverá fazê-lo em perfeito amor a Deus, esforçando-se para 
recordar a Sagrada Paixão de Cristo.
Nosso Senhor disse a Barnabé no dia 6 de Julho de 2000: “Rezai 
e observai a HORA DO SELO que vos dei. Confessai os vossos 
pecados a um sacerdote com o coração sincero e arrependido. E fareis 
uma verdadeira renovação do Selo. Eu visitarei as vossas almas com 
a minha graça santificante durante a Hora do Selo. Eu deixarei que a 
minha luz divina tire a escuridão das vossas almas. Eu as purificarei. 
Eu viverei ali em plenitude. Quando o inimigo da minha santa morte 
vier, Eu protegerei aquela alma. Ele não destruirá o meu templo, 
porque a glória de Deus vive ali em plenitude.” Agora é o momento 
para ti e para todos os que tu amas receberem o Selo de Deus 
Vivo, como proteção contra o Anticristo e a marca da besta!
A renovação da consagração e total dedicação ao Precioso Sangue, 
de um grupo ou pessoa individual e obtenção da Rosa da Perfeita 
Pureza, é o próximo nível para a Santidade que é concedido aos 
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devotos consagrados, fiéis às orações diárias do precioso Sangue e 
GETSÉMANI de quinta-feira durante três anos, sem interrupção, 
salvo as pessoas que vivem em graça santificante, isto é uma vida 
de oração, confissão e comunhão com regularidade: a estes nada 
impede que renovem a consagração, para mais cedo receberem 
a Rosa da Perfeita Pureza, convictos de que este sacramental os 
levará a uma maior perfeição. Este ato deve ser realizado numa 
terceira sexta-feira, entre as 12 e as 15 horas. 

OUTRA SURPREENDENTE VISÃO
DE BARNABÉ NWOYE

Barnabé assegura que lhe foi dado ver a perseguição à Igreja, um 
período de escuridão incomum e cientistas a trabalhar em um 
microchip ameaçador, o precursor do sinal da marca da besta. 
Este sinal  foi profetizado há dois mil anos pelo anjo do Senhor ao 
apóstolo São João, para o fim dos tempos. É uma profecia bíblica 
e encontra-se no livro do Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 
a 18, assim: “16 A todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres 
e escravos, marcou-os com um sinal na mão direita ou na fronte. 17 

E assim, quem não tivesse o sinal, o nome da Besta ou o número do 
seu nome não podia comprar nem vender. 18 Aqui é preciso sabedoria! 
O que é inteligente decifre o número da Besta, porque é um número de  
homem, o seu número é o seiscentos e sessenta e seis.” 
(Cf. capítulo 14, versículos 8 a 13):

“Um outro anjo, o segundo, seguiu o primeiro anjo, dizendo: ‘Caiu, 
caiu a grande Babilónia, a que deu a beber a todas as nações o vinho 
do furor da sua prostituição’. 9 Ainda um terceiro anjo seguiu os dois 
primeiros, e clamava com voz forte: ‘Se alguém adorar a Besta e a sua 
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estátua, e receber na sua fronte ou na mão o sinal da Besta, beberá 
do vinho do furor de Deus, derramado sem mistura na taça da sua 
ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e 
diante do Cordeiro.11 O fumo do seu tormento subirá pelos séculos dos 
séculos, pois os que adoram a Besta e a sua estátua e levam a marca 
do seu nome não terão descanso nem de dia nem de noite.’ 12 Nisto 
é que se manifesta a constância dos santos, isto é, dos que guardam 
os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.13Depois ouvi uma voz que 
vinha do céu e me dizia: ‘Escreve: felizes os que de agora em diante 
morrerem em união com o Senhor! Assim é – diz o Espírito – que 
descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham’”.

AS DOZE PROMESSAS DE NOSSO SENHOR 
JESUS CRISTO AOS DEVOTOS QUE REZAM 
O ROSÁRIO DO PRECIOSÍSSIMO SANGUE

 1. Eu prometo proteger dos ataques do maligno quem devota-
mente rezar o Rosário ou a coroa do meu Precioso Sangue.

 2. Preservarei os seus cinco sentidos.
 3. Protegê-lo-ei de uma morte súbita.
 4. Doze horas antes da sua morte, beberá o Meu Sangue Precioso 

e comerá o Meu Corpo.
 5. Vinte e quatro horas antes da sua morte, mostrar-lhe- 

-ei as Minhas Cinco Chagas, para que sinta um profundo 
arrependimento de todos os seus pecados e tenha um perfeito 
conhecimento deles.

 6. Quem recitar este Rosário em novena, obterá o que pedir. A 
sua oração será atendida.

 7. Eu realizarei muitos milagres através da recitação deste 
Rosário.

 8. Através desta oração destruirei muitas sociedades secretas 
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e libertarei muitas almas presas, através da minha Infinita 
misericórdia.

 9. Através deste Rosário salvarei muitas almas do Purgatório.
 10. Mostrar-lhe-ei o meu caminho a quem honre o Meu Precioso 

Sangue mediante este Rosário.
 11. Terei misericórdia de quem tem misericórdia das Minhas 

Santas Chagas e Sangue Precioso.
 12. Quem ensinar esta oração a outra pessoa, ganhará uma 

indulgência de quatro anos.

PROMESSAS DE NOSSO SENHOR 
PARA AQUELES QUE DEVOTAMENTE REZAM 
AS ORAÇÕES DE CONSOLAÇÃO E ADORAÇÃO

 1. Meus filhos, Eu prometo proteger contra os ataques do 
mal quem devotamente Me consolar e adorar com estas 
orações. Ele(a) não morrerá de morte súbita. Ele(a) não será 
queimado(a) pelo fogo.

 2. Meus filhos, Eu prometo proteger contra os ataques de espí- 
ritos malignos, quem devotamente Me consolar e adorar.

 3. Qualquer soldado que rezar estas orações antes de entrar num 
campo de batalha não será derrotado. Nenhuma bala terá 
qualquer efeito sobre ele.

 4. Se estas orações forem rezadas por uma mulher em trabalho 
de parto, ela terá menos dores, e quem devotamente rezar estas 
orações assistirá o parto de forma segura.

 5. Coloquem estas orações na cabeça de qualquer criança 
perturbada por espíritos malignos e os meus querubins 
protegê-la-ão.

 6. Comprometo-Me a proteger qualquer família dos efeitos 
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de raios e trovões e qualquer casa onde estas orações forem 
rezadas será protegida contra tempestades.

 7. Se estas orações forem rezadas por um moribundo antes da 
sua morte, Eu prometo que a sua alma não se perderá.

 8. Qualquer pecador que Me consolar e adorar, através destas 
orações, obterá a conversão.

 9. Comprometo-Me a protegê-los com o meu Preciosíssimo 
Sangue e escondê-los nas minhas Santas Chagas, a todos os 
que Me consolarem e adorarem. O veneno não terá nenhum 
efeito sobre eles. Eu guardarei os seus cinco sentidos.

 10. Eu prometo batizar as crianças abortadas que são mortas 
diariamente no mundo, e dar um profundo arrependimento 
no coração dos seus pais, através do poder do Meu Precioso 
Sangue.

 11. Todos os que devotamente me consolam e adoram com estas 
orações até à sua morte, juntar-se-ão aos exércitos e coros 
celestiais. Eu vou dar-lhes a estrela da Manhã.

PROMESSAS DE NOSSO SENHOR 
AOS QUE REZEM OU ESCUTEM AS ORAÇÕES 

DE REPARAÇÃO (APELOS ANGUSTIADOS)
 1. Filhos, cada vez que as orações de reparação são rezadas 

com amor, Eu prometo converter 12 dos mais empedernidos 
pecadores no mundo.

 2. Eu permitirei que o meu sangue precioso se derrame sobre 
cada alma que escute a recitação destas orações. O seu amor 
por Mim crescerá.
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 3. Eu perdoarei os pecados da nação que se volte para Mim 
através destas orações.

 4. Eles não sofrerão o peso da condenação devida por seus 
pecados.

 (Por favor, enviem testemunhos de favores recebidos através 
desta Devoção ao Apostolado na Nigéria)

PROMESSAS DE NOSSO SENHOR 
A QUEM DEVOTAMENTE REZAR AS ORAÇÕES 

DE REPARAÇÃO PELA COROAÇÃO DE ESPINHOS
 1. Eu curarei as feridas dos corações daqueles que adorarem a 

minha sagrada cabeça através desta Coroa.
 2. Eu consolarei a todos os que Me consolarem com estas orações.
 3. Eu derramarei o oceano da divina misericórdia sobre aqueles 

que adorarem as feridas da minha sagrada cabeça através da 
recitação destas orações.

 4. Todos os que adorarem o Preciosíssimo Sangue da minha 
sagrada cabeça através desta coroa, receberão a graça da 
sabedoria divina.

 5. Eu protegerei os seus cinco sentidos.
 6. Quando toquem esta Coroa com amor, Eu permitirei que uma 

gota do Meu sangue caia sobre as suas cabeças.
 7. Eu renovarei o amor de qualquer pecador arrependido que 

adore misericordiosamente a minha sagrada cabeça com esta 
coroa.

 8. Sempre há umas gotas do Meu precioso sangue, onde quer que 
estejam estes espinhos. Não estou longe, estou perto.

 9. Coroarei as cabeças dos que adorarem as sagradas feridas e 
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o sangue da minha sagrada Cabeça, através desta coroa, com 
uma coroa de vitória.

 10. Prometo mostrar a minha sagrada cabeça na véspera da sua 
morte, a todos os que amarem e adorarem a minha sagrada 
cabeça e através dela, de forma a terem um conhecimento 
perfeito dos seus pecados e para que se possam arrepender.

 11. Em 15 de Setembro de 2001 Nossa Senhora disse que Ela 
havia pedido a seu Filho Jesus para abençoar a oração da coroa 
de espinhos com o poder de cura.

PROMESSAS DE NOSSO SENHOR A TODOS 
OS QUE VENERAM O CRUCIFIXO AGONIZANTE

 1. Para vos preparar para a batalha, Eu vos entrego o meu 
crucifixo agonizante. Eu prometo proteger contra as forças do 
mal, aqueles que tiverem o crucifixo agonizante.

 2. Através deste crucifixo, Eu salvarei muitos da escravidão.
 3. Quando se levante este crucifixo contra o poder do mal, Eu 

abrirei o céu e deixarei fluir o Precioso Sangue para assim 
poder vencer o poder do mal.

 4. Deixarei o meu Precioso Sangue fluir de todas as minhas 
santas chagas, e cobrirei todos os que reverenciarem as minhas 
chagas e sangue através deste crucifixo.

 5. Eu prometo proteger as casas onde esteja o crucifixo agonizante, 
de todo o poder destrutivo na hora das trevas.

 6. Prometo realizar numerosos milagres através deste crucifixo.
 7. Prometo quebrar os corações de pedra e derramar o meu amor 

sobre aqueles que veneram o meu crucifixo agonizante.
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 8. Prometo também atrair as almas rebeldes a Mim, por meio 
deste crucifixo.

 9. Filhos, nos dias do maligno, podereis andar livremente, sem 
perigo, devido a este crucifixo.

 10. Por fim, Nosso Senhor disse: “Filhos, por meio desta Cruz, Eu 
vencerei. Esta cruz será em breve uma cruz vitoriosa.”

PROGRAMA DA TERCEIRA SEXTA-FEIRA 
DE REPARAÇÃO

 1. Tempo de confissão e reconciliação
 2. Momento de leituras e 1.ª hora de meditação. (A Circuncisão 

de Nosso Senhor) Pai Nosso… Ave Maria… Glória ao Pai
 3. Rosário Completo (Procissão se possível) 

Intenção: Conversão dos pecadores e renovação da face da 
Terra

 4. Momento de leituras e 2.ª hora de meditação. (O Suor de 
Sangue no Jardim) Pai Nosso… Ave Maria… Glória ao Pai

 5. Rosário do Precioso Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Intenção: Para o perdão dos pecados e a graça da pureza no 
mundo

 6. Momento de leituras e 3.ª hora de meditação (A flagelação na 
coluna) 
Pai Nosso… Ave Maria… Glória ao Pai

 7. As Rosas do Glorioso Reino. Intenção: Para que o reino de 
paz venha depressa (isto é, o Reino de Deus)

 8. Momento de leituras e 4.ª hora de meditação.
  (A Coroação de Espinhos). Pai Nosso… Ave Maria… Glória ao 

Pai
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 9. As orações dos Apelos Angustiados. Intenção: Para a 
libertação das almas no Purgatório e a conversão dos 
pecadores endurecidos

 10. Momento de leituras e 5.ª hora de meditação 
(O Carregar da Cruz). Pai Nosso… Ave Maria… Glória ao 
Pai

 11. Via-Sacra. Intenção: Pelo Papa e necessidades da Igreja nestes 
seus dias de calvário e por outras necessidades especiais

 12. Momento de leituras e 6.ª hora de meditação. 
A Crucificação) 
Pai Nosso… Ave Maria… Glória ao Pai

 13. Missa Votiva do Precioso Sangue. Intenção: Para a expiação 
dos pecados cometidos contra o Precioso Sangue e pelas 
nossas intenções

 14. Momento de Leituras e 7.ª hora de meditação. (A Perfuração 
do Sagrado Lado). Pai Nosso… Ave Maria… Glória ao Pai

 15. Oração de encerramento e saída em silêncio

INFORMAÇÃO
 1. Haverá 12 minutos de meditação em cada momento de 

meditação.
 2. As Leituras e outras coisas relativas ao programa pedir 

a esta editora ou procurar nos sites jesusagonizante.pt e 
crucifixoagonizante.pt

******************************
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MENSAGEM DE 5 DE ABRIL DO ANO 2000
Uma visão dada a Barnabé no deserto do Monte Carmelo, Olo, 
Estado de Enugu, Nigéria, às 15 horas do dia 5 de Abril de 2000:
Durante esta hora, eu tive uma visão de Nosso Senhor Jesus Cristo 
a caminhar sozinho pela selva. Ele aproximou-se de uma certa 
cidade e sentou-Se numa rocha, a alguns quilómetros dela. Ele 
permaneceu ali e rezou por bastante tempo; quando terminou a 
oração, entrou na cidade e pregou às pessoas a boa nova sobre o 
Reino do Céu.
No final, só 7 pessoas o seguiram. Eles saíram da cidade, baixaram 
até ao vale da montanha, não muito longe da cidade. No vale, eu 
vi que havia muitas cruzes, demasiadas para serem contadas. Jesus 
disse-lhes: “Estas são as cruzes recusadas pelas pessoas que não as 
quiseram carregar. Quem quiser seguir-Me, tome a sua cruz e siga- 
-Me; ele negará o mundo, negar-se-á a si mesmo, carregará a sua cruz 
e seguir-Me-á. O caminho que leva à felicidade é um caminho estreito. 
É um caminho deserto, muito árido e difícil de caminhar. Todo aquele 
que caminhar comigo não andará na escuridão. Eu mudarei as suas 
tristezas em alegria, as suas dores em gozo. Aqueles que me amam, 
verão que a minha cruz é leve e o meu caminho é fácil de seguir. Filhos, 
quem quiser salvar a sua própria vida a perderá, mas quem perder a 
sua vida por Mim, a encontrará.”
Os sete homens disseram a uma só voz: “Nós deixámos tudo e 
seguimos-Te. Mostra-nos o Teu caminho, carregaremos as nossas 
cruzes e seguir-Te-emos.”  Nosso Senhor olhou-os por um instante e 
disse-lhes que fossem comunicar à sua família e amigos a sua decisão, 
e que não tardassem em regressar. Todos partiram. Jesus ficou sozi- 
nho, sentou-Se sobre uma rocha e baixou a sua cabeça em silêncio.
Mais tarde, todos regressaram e a viagem começou. Jesus começou 
por dar-lhes as suas cruzes para que as carregassem. A primeira 
pessoa queixou-se de quão pesada era a sua cruz, O Senhor 
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ordenou-lhe que escolhesse uma entre as demais, quando começou 
a tomar-lhes o peso, ele deu-se conta de que as cruzes eram todas 
pesadas e sem saber, tomou aquela que o Senhor lhe havia dado em 
primeiro lugar e disse: “Sim, esta é mais leve.” O Senhor olhou-o 
e calmamente disse-lhe: “Foi essa a que Eu te havia dado!” Todos 
tomaram as suas próprias cruzes e a viagem começou.
Eles cantaram e rezaram enquanto carregavam as suas cruzes, com 
Jesus na dianteira. Era uma viagem séria; ninguém olhou para trás.
Eles passaram colinas e terras baixas; escalaram montanhas, 
atravessaram vales e sofreram a aridez do deserto quente. A certo 
momento, a fé de alguns deles começou a decair. A viagem era lenta 
e firme, mas mesmo assim alguns ficaram para trás, uns a cinco 
quilómetros atrás de Jesus, outros três, outros dois. Nesse momento, 
e com a ausência de Jesus alguns começaram a sofrer tentações do 
livre arbítrio. Dois dos homens cortaram as suas cruzes enquanto a 
viagem continuava. Na tarde do primeiro dia, eles chegaram a um 
grande rio. Nosso Senhor Jesus Cristo chegou primeiro. Baixou--se, 
colocou a Sua própria cruz sobre o rio e caminhou sobre ela até ao 
outro lado. Os outros fizeram o mesmo, exceto os dois que cortaram 
as suas cruzes. Eles mediram as suas cruzes cortadas e deram-se conta 
de que não podiam atravessar o rio. Então sentaram--se, lamentaram-
se e choraram, mas ninguém se atreveu a ouvi-los ou a olhar para 
eles. Eles foram deixados ali enquanto os restantes continuaram a sua 
viagem. Isto sucedeu no primeiro dia como vi na visão.
No segundo dia, continuaram a viagem dia e noite, passaram todo 
o dia no deserto e sofreram mais severamente do que no primeiro 
dia. Em seguida, vi que outros dois pensaram que já não haveria 
nenhum outro rio para atravessar e cortaram as suas cruzes como 
os primeiros dois. Não puderam atravessar o segundo rio e foram 
abandonados como os primeiros, enquanto os outros três e Jesus 
nosso Salvador, continuaram o seu caminho. Suportaram o frio da 
noite e logo entraram no terceiro dia.
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No terceiro dia chegaram a uma montanha. Nosso Senhor ficou 
ali e mostrou-lhes o seu destino final. Uma terra de felicidade e 
descanso! Mas antes que pudessem chegar a essa terra, deveriam 
passar por certa cidade que o Senhor lhes advertiu ser um antro de 
pecado. Nada santo se poderia encontrar ali. Avisou-os para não 
pararem nessa cidade, nem comerem nem beberem nada ali. Os 
pecados dessa cidade haviam-se acumulado demasiado alto até ao 
céu e a cidade estava esperando a ira de Deus e a destruição.
Nosso Senhor disse: “Vou deixar-vos para ir buscar a ovelha perdida 
de Israel. Mas no final da viagem lá estarei para vos dar as boas-vindas.” 
Imediatamente Ele desapareceu da sua vista.
Os três homens encontraram-se sós, mas tiveram coragem e 
continuaram. Eles entraram nessa cidade, aquela cidade pecadora. 
Eles viram a sua glória e os seus prazeres. Eles foram tentados com 
todos os prazeres dessa cidade proibida. As pessoas gozaram-nos 
vergonhosamente. Depois de algum tempo, dois deles renderam-se 
e uniram-se àquela gente.
O que resistiu foi o mais tentado, persistiu na sua fé, carregou 
com a sua cruz e entrou na terra da felicidade e descanso. 
Instantaneamente, uma nuvem desceu e cobriu toda a terra. Eu vi 
Nosso Senhor Jesus Cristo segurando uma coroa dourada, muito 
mais brilhante que o sol, descendo das nuvens com um coro de 
anjos, demasiado numerosos para serem contados. Eles vieram 
para dar as boas-vindas ao único sobrevivente.
Nosso Senhor colocou a coroa sobre a sua cabeça e mostrou-lhe, 
outra vez, toda a viagem que tinha feito, todos os sofrimentos da 
Terra e os seus amigos caídos. Em poucos minutos ele esqueceu-se 
dos sofrimentos da viagem tão comprida e da pesada cruz.
Instantaneamente, a visão terminou. O santo Rosto Agonizante 
de Jesus Cristo apareceu e disse-me: “Filho, tu viste. É assim que 
os que Me seguem ficam pelo caminho. Somente uns poucos lutam até 
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ao fim. Lutem para entrar na terra da felicidade. O caminho é duro, 
mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Esta visão será dada 
a conhecer aos meus Apóstolos no dia de sua consagração e renovação 
da sua consagração. Eu prometo dar-lhes o Espírito de Sabedoria para 
abrir o seu coração a fim de que tenham um maior entendimento. O 
Espírito derramará luz dentro da escuridão das almas e renovará os 
seus corações.”
“Eu sou o Agonizante Jesus Cristo que vos ama. A paz esteja convosco. 
Abençoo-vos.”

******************************

Jesus Adverte as nações que rejeitem
a devoção ao seu Precioso Sangue

(30 de Julho de 1997, Capela da Paróquia de São José, Olo)
Durante a missa da novena e adoração, tive uma visão de nosso 
Senhor Jesus Cristo pendurado na Cruz em grande Agonia. O 
Sangue gotejava continuamente de todas as suas feridas, até que 
uma nuvem desceu do céu e cobriu todo o lugar.
A Santa Face de Jesus Cristo, coroado com espinhos, apareceu e 
disse: “Meu filho, sendo a noite do último dia da Novena do grande 
mês dedicado ao meu Precioso Sangue, para que todos os que 
vierem aqui possam guardar o seu santuário sagrado e viver uma 
vida completamente nova, uma vida cheia de amor, humildade e 
fé… fugi da vida de pecado e sede bons uns para os outros. Meu 
filho, aquele que destrói o seu Santuário com o pecado, sofrerá o 
inferno para sempre. Eu digo-vos: sede santos, porque esta devoção 
é um chamamento à santidade. Este chamamento passará por 
muitos testes. A estrada é um trilho no deserto. Somente aqueles 
que estão dispostos a fazer a minha vontade se salvarão. Vós sereis 
abalados e purificados, só os que forem firmes e purificados entrarão 
no reino dos céus. Muitas nações irão lutar contra vós e contra este 
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chamamento à santidade. Eu vos digo: muitos de vós não alcançarão 
a nova Jerusalém, por causa da vossa vida pecaminosa. Muitos se 
queixarão e lutarão contra os seus líderes. Muitos deixarão o Deus 
vivo para adorarem os seus ídolos. Muitos serão mortos na batalha 
pela sua pouca fé.
Meus amados filhos, orai, orai, orai. Abri os vossos olhos para 
verdes a grande felicidade que vos espera depois desta grande 
batalha. Vou revelar-vos os mistérios escondidos sobre este 
chamamento para que a vossa fé seja forte. Os que vivem a sua vida 
de acordo com a sua natureza carnal não entenderão este chama- 
mento… Eu digo-vos que as questões espirituais estão longe deles!
Nunca desistais da vossa fé! Esforçai-vos para entrar na terra 
prometida. Meus filhos, hoje escrevi no céu que nenhuma nação 
vencerá esta devoção ao meu Precioso Sangue. Eu prometo derro- 
tar muitas nações por vós. As nações vão ouvir-vos e louvar o 
Deus vivo. Eu digo-vos, a devoção ao meu Precioso Sangue será 
conhecida no mundo, de geração em geração, mesmo quando os 
meus primeiros devotos desistirem da sua fé. A devoção ao meu 
Precioso Sangue será conhecida em todo o mundo.
Todos os que estiverem sob o meu Precioso Sangue não temerão 
mais nada. Quando a hora da sua provação vier, a Igreja a receberá, 
ela será divulgada a todos os homens pelo poder do Espírito 
Santo de Amor. Eu vos digo apenas para obedecerdes aos meus 
mandamentos.
Nunca desistais de fazer preces. Meus filhos, as vossas orações 
acelerarão a hora do novo reino. Nenhuma das vossas orações será 
estéril.
Eu ouvi-las-ei e responderei quando chegar a hora certa. Meus 
filhos, Satanás não tem poder sobre os fiéis a esta devoção.
Eu amo-vos a todos, continuai a mostrar-Me o vosso amor. Eu vos 
abençoo a todos.”
Imediatamente a visão terminou; o Santo Exército apareceu no céu. 
Eu assisti e vi.
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MENSAGEM DE DEUS PAI À HUMANIDADE 
PARA OS DIAS DE FOME QUE SE APROXIMAM

Mensagem para Enoch, dia 1 de Maio de 2021, às 8h 50

«O Terço da Provisão que vos enviei através do meu servo Enoch, deveis 
rezá-lo após o Terço da Misericórdia, para que nos dias de escassez e 
fome que se avizinham, não vos falte o pão de cada dia».

Meu povo, paz para vós!
Meus filhos, dias de fome estão-se a aproximar do vosso mundo. 
Fome, desemprego, vírus, pragas e mais pragas serão muitas 
purificações pelas quais a humanidade terá de passar. O dinheiro 
não vai servir para nada, porque vós não ides ter que comer. 
É a hora, meus filhos, em que vós já deveis guardar alimentos não 
perecíveis, porque um tempo de fome se aproxima como nunca 
antes sobre a Terra.
Aqueles que podem guardar comida, façam-no agora; mas aqueles 
que não podem, não temam. Eu, vosso Pai Celestial, multiplicarei 
quanto ou quão pouco vós tendes, desde que vós o compartilhais.
O Terço da Provisão, devereis rezá-lo após o Terço da Misericór- 
dia, para que, nos dias de escassez e fome que se avizinham, não vos 
falte o pão de cada dia. 
Através da recitação deste Terço, multiplicarei a vossa comida. 
Portanto, começai, meus filhos, a rezar este Terço para que não falte 
a provisão de cada dia em vossas casas. 
As grandes tribulações estão para começar e a grande maioria desta 
humanidade ainda está letárgica pelo pecado. Os Meus cavaleiros 
da desolação já cavalgam a Terra e começam a derramar as suas 
taças. Resta apenas passar o tempo do Aviso e do Milagre, para 
que o Meu braço se descarregue com todo o peso da Minha Justiça 
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sobre a grande maioria desta humanidade ingrata e pecadora.
Oh, humanidade ímpia! Vós ainda estais espiritualmente letárgicos 
e quando acordardes, já não encontrareis Misericórdia, mas sim 
Justiça! O Meu tempo de misericórdia está para ser consumido 
na sua totalidade e por mais que Eu vos exorte a mudar, o que Eu 
recebo em troca é mais maldade, rebelião, ingratidão e pecado.
Pobres de vós, que continuais a virar-Me as costas! Porque quando 
a Minha Justiça for desencadeada, por mais que vos lamenteis e 
imploreis, já não sereis ouvidos!
Meu povo, a tribulação que se aproxima nunca foi experimentada 
neste mundo. Se a humanidade pecadora conhecesse o que está por 
vir, correria a colocar as suas contas com Deus em ordem e a buscar 
Deus de todo o coração! Em tempo de grandes tribulações, se vós 
não vos apegardes a Mim, vosso Pai Celestial, correis o risco de vos 
perderdes para sempre.
Filhos pródigos, Eu sou o vosso Pai que vos espera de braços 
abertos; retomai o caminho da salvação e voltai para Mim, com o 
coração contrito e humilde. Garanto-vos que, se o fizerdes, Eu vos 
perdoarei e não mais me lembrarei dos vossos pecados, por maiores 
que eles sejam.
Correi então, porque o barco da Minha Misericórdia já está pronto 
para partir; não deixeis a passagem da vossa salvação para o último 
momento. Correi para entrar nele a fim de que não tenhais de que 
vos arrependerdes amanhã!
Ficai na Minha paz, Meu povo, Minha herança,

Vosso Pai, Yahweh, Senhor das Nações

Tornai conhecidas as minhas mensagens de salvação para toda 
a humanidade, Meus filhos
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TERÇO DA MISERICÓRDIA

Início das orações diárias para a Santa Provisão
o Terço da Misericórdia, o Terço da Provisão e o Salmo 135.

Terço da Misericórdia é rezado de forma semelhante ao Terço 
comum do Rosário. No entanto, devemos substituir as orações do 
Rosário pelas seguintes orações indicadas: 

Início do Terço: Reza-se um Pai-Nosso, uma Ave-Maria e o 
Credo. 
Nas Contas Grandes, no lugar do Pai-Nosso, reza-se: 
L Eterno Pai, eu Vos ofereço o Corpo e Sangue, Alma e Divindade, 
de Vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo 
R em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. 
Nas Contas Pequenas, no lugar da Ave-Maria, reza-se: 
LPela Sua dolorosa Paixão, 
R tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. 
No Final do Terço, Reza-se Três Vezes: Deus Santo, Deus Forte, 
Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro.  

Mais tarde, Jesus disse a Santa Faustina: 
“Pela recitação deste terço, agrada-Me dar tudo que Me pedem. 
Aos pecadores de coração endurecido, quando o recitarem, 
encherei as suas almas de paz, e a hora da morte deles será feliz.
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TERÇO DA PROVISÃO
(Para tempos de escassez económica)

(Para rezar com um rosário comum)

1.ª dezena – Diz-se: «Eu posso ter graça e misericórdia mesmo 
em tempos de necessidade». (Hebreus 4,16)

Responde-se: «Em nome do Deus Uno e Trino, a Misericórdia 
Divina me seja concedida». (10 vezes) um Pai Nosso

2.ª – «Eu posso ter graça e misericórdia mesmo em tempos 
de necessidade». 

«Em nome do Deus Uno e Trino, a Misericórdia Divina 
me seja concedida». (10 vezes) um Pai Nosso

3.ª –«Eu posso ter graça e misericórdia mesmo em tempos 
de necessidade». 

«Em nome do Deus Uno e Trino, a Misericórdia Divina 
me seja concedida». (10 vezes) um Pai Nosso

4.ª –«Eu posso ter graça e misericórdia mesmo em tempos 
de necessidade». 

«Em nome do Deus Uno e Trino, a Misericórdia Divina 
me seja concedida». (10 vezes) um Pai Nosso

5.ª – «Eu posso ter graça e misericórdia mesmo em tempos 
de necessidade». 

«Em nome do Deus Uno e Trino, a Misericórdia Divina 
me seja concedida». (10 vezes) um Pai Nosso
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Salmo 135 A misericórdia eterna

Aleluia.
Louvai o Senhor, porque ele é bom
porque a sua misericórdia é eterna.*
Louvai o Deus dos deuses,
porque a sua misericórdia é eterna.
Louvai o Senhor dos senhores,
porque a sua misericórdia é eterna.
Só ele operou maravilhosos prodígios,
porque a sua misericórdia é eterna.
Ele criou os céus com sabedoria,
porque a sua misericórdia é eterna.
Ele estendeu a terra sobre as águas,
porque a sua misericórdia é eterna.
Ele fez os grandes luminares,
porque a sua misericórdia é eterna. 
O sol que domina os dias,
porque a sua misericórdia é eterna.
A lua e as estrelas para presidirem à noite,
porque a sua misericórdia é eterna.
Ele feriu os primogénitos dos egípcios,
porque a sua misericórdia é eterna.
Ele tirou Israel do meio deles,
porque a sua misericórdia é eterna.
Graças à força da sua mão e ao vigor do seu braço,
porque a sua misericórdia é eterna.
Ele dividiu em dois o Mar Vermelho,
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porque a sua misericórdia é eterna.
Ele fez passar Israel pelo meio dele,
porque a sua misericórdia é eterna.
Ele precipitou no Mar Vermelho o Faraó e o seu exército,
porque a sua misericórdia é eterna.
Ele conduziu o seu povo através do deserto,
porque a sua misericórdia é eterna.
Ele abateu grandes reis,
porque a sua misericórdia é eterna.
Ele exterminou reis poderosos,
porque a sua misericórdia é eterna.
Seon, rei dos Amorreus,
porque a sua misericórdia é eterna.
E Og, rei de Basã,
porque a sua misericórdia é eterna. 
E deu a terra deles em herança,
porque a sua misericórdia é eterna.
Como património de Israel, seu servo,
porque a sua misericórdia é eterna.
Em nosso abatimento ele lembrou-se de nós,
porque a sua misericórdia é eterna.*
E livrou-nos dos nossos inimigos,
porque a sua misericórdia é eterna.
Ele dá alimento a todos os seres vivos,
porque a sua misericórdia é eterna.
Louvai o Deus do Céu,
porque a sua misericórdia é eterna.
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Sobre as pandemias e as consequências das vacinas

(Mensagem do Pai eterno)

28 de Julho de 2021 8h 10’
Apelo urgente de Jesus sacramentado a seus filhos fiéis. 
Mensagem a Enoch

A Minha Paz esteja convosco, meus Amados Filhos.

Amados filhos, o poder do Meu Sangue glorioso e Chagas é o melhor 
antídoto contra qualquer vírus, peste ou pandemia; fazei a oração 
do meu sangue pela manhã e à noite, extensiva a vossos filhos e 
familiares; asseguro-vos que se a fizerdes com fé, nenhum vírus, 
peste ou pandemia vos poderá causar dano!

Meus filhos, dias de angústia, desolação e fome se aproximam; 
esta humanidade nega-se a escutar-Me; por mais que a chame 
através dos Meus instrumentos para que se converta, vira-Me as 
costas e não a cara. O Meu Aviso vai colher a imensa maioria sem 
estar preparada; tudo o que está descrito na Minha Santa Palavra 
para este tempo está-se a cumprir na sua totalidade; o tempo da 
Minha Misericórdia está em conta regressiva; só falta a chegada 
do Aviso e o Milagre para cederem o passo à Minha Justiça.

Os sinais do céu estão-se a intensificar, a transformação da 
criação está a aumentar, as aparições e manifestações celestiais 
estão-se dando como nunca antes se tinha visto na terra; sinais 
e manifestações do Céu chamam à conversão da humanidade, 
mas esta continua espiritualmente letárgica. Pobres almas tíbias 
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e pecadoras, o meu despertar das consciências vai colhê-las em 
tibieza e pecado, e não vão ter tempo para converter-se!

Amados Filhos, cada vez me sinto mais só nos meus Sacrários, 
são muito poucos os que vêm visitar-me, os mesmos de 
sempre. O Amor dos Amores está a partir, e que será de vós, 
humanidade pecadora, quando chegarem os dias da desolação 
e abominação dos meus Templos, quando Eu for profanado e 
expulso das Minhas Casas e o Meu culto diário suspenso, pela 
desolação da abominação? Digo-vos, já não ides encontrar-Me 
nos sacrários para vos consolar; a desesperação apoderar-se-á 
de vós, humanidade ingrata e pecadora, e o Lucifer das trevas 
roubar-vos-á a alma!

Conversão, conversão, conversão urgente, peço-vos, humani- 
dade pecadora; despertai da vossa letargia espiritual, porque os 
dias da Minha Misericórdia estão em conta regressiva! Acordai; 
não quero a vossa morte nem me comprazo com o vosso 
sofrimento; o meu desejo é que vos arrependais e vos convertais 
de todo o coração, para que amanhã possais gozar da vida eterna. 
Vinde visitar-Me, filhos ingratos, não passeis ao largo dos Meus 
sacrários, resta-Me pouco tempo de permanência convosco. 
Quando os Meus Templos forem definitivamente encerrados 
com o pretexto das pandemias, os filhos das trevas ao serviço 
do Meu adversário destruirão as Minhas Casas e profanarão os 
Meus Tabernáculos; cumprir-se-á então a profecia de Daniel, 
que fala deste triste acontecimento (Daniel 12,11).

Por três tempos e meio tempo, já não estarei convosco, filhos 
ingratos, mas o Meu Povo fiel poderá encontrar-Me em Minha 
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Mãe, Ela será o Sacrário onde permanecerei nesses dias de 
desolação. Correi, pois, a banhar-vos, humanidade pecadora, na 
piscina do perdão e misericórdia; buscai quanto antes um dos 
Meus Sacerdotes e fazei uma boa confissão de vida; alimentai-
vos do Meu Corpo e do Meu Sangue tanto quanto puderdes; 
convertei-vos de todo o coração ao pé do meu Sacrário e 
asseguro-vos que, como ao filho pródigo, também farei um 
banquete para o vosso regresso.

Filhos Meus, prestai toda a vossa atenção ao que vos vou dizer 
através do Meu Profeta Enoch: Todos aqueles que, por falta de 
conhecimento, fé ou temor, se vacinaram e são ovelhas do meu 
rebanho, digo-vos, não temais; pois há uma esperança para vós; 
se rezardes o meu terço do Precioso Sangue e Chagas juntamente 
com a minha Ladainhas do Meu Sangue com fé, como novena e 
me pedirdes que o Meu Sangue destrua o efeito nocivo da vacina 
no vosso corpo; livrar-vos-ei pela Minha Misericórdia dos seus 
efeitos adversos e selar-vos-ei com o Meu Sangue.
Amados filhos, o poder do meu Glorioso Sangue e Chagas é o 
melhor antídoto para qualquer vírus, peste ou pandemia; fazei a 
oração do Meu Sangue pela manhã e à noite, extensiva a vossos 
filhos e familiares; asseguro-vos que se a fizerdes com fé, nenhum 
vírus, peste ou pandemia vos poderá causar dano.

Deixo-vos a Minha Paz, a Minha Paz vos dou. Arrependei-vos e 
convertei-vos, porque o Reino de Deus está próximo.

O vosso Mestre, Jesus Sacramentado, o Amado que não é Amado.
Dai, Meus filhos, a conhecer as minhas mensagens de salvação a 
toda a humanidade.
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Fonte:
https://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

Orações a rezar diariamente de manhã e à noite 
em Novena para a proteção de todos os vírus e 

pandemias e cura todos os efeitos maléficos das vacinas 
são o Rosário do Preciosíssimo Sangue e sua Ladainha

e encontram-se da página 45 a 54
Estas Novenas podem ser integradas nas orações diárias 

ao Precioso Sangue

NOTA  DE  ESCLARECIMENTOS

O vidente Enoch de língua espanhola, que recebeu, esta mensagem 
vive em anonimato ele também recebe mensagens do Precioso 
Sangue, e outras é editor de vários livros.

O aviso  de que o Jesus nos fala é provocado por um meteorito que 
entrará na atmosfera da Terra e provocará  um imenso incêndio. O 
susto provocará a morte a algumas pessoas que não têm conhecimento 
deste fenómeno, anunciado nas aparições de Nossa Senhora em 
Garabandal, Espanha. Simultaneamente se dará o derramamento do 
Espírito Santo e durante 16 minutos veremos os nossos pecados como 
o Senhor os vê; teremos então seis semanas e meia até ao Grande 
Milagre para nos arrependermos, e procurarmos um  sacerdote para 
a confissão de toda a nossa vida. Os arrependidos e confessados serão 
salvos. Passado esse tempo será fechada a porta da misericórdia e 
acabará o tempo do perdão. 

(Três tempos e meio tempo significa três anos e meio, 
é o tempo escrito no livro do Apocalipse, para o Anti-Cristo 

governar, já abreviado, não festejarão o quarto mês com a garantia 
profética)
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