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1. MEU JESUS, MINHA VIDA 
(Santo Afonso Maria de Ligório) 

Ó Jesus! Quando chegará o dia 
em que vos possa dizer: Deus meu, 
já não vos posso perder? Quando 
poderei vos contemplar face a face, 
certo de amar-vos com todas as 
minhas forças por toda a eterni-
dade? 

Senhor, Sumo Bem e meu único 
amor! Enquanto viver, estarei sempre 
em perigo de ofender-vos e perder 
vossa graça. Houve um tempo de 
desleixo em que não vos amei e que 
desprezei vosso amor. 

Pesa-me com toda a minha alma 
e espero que me tenhais perdoado, 
pois vos amo de todo o coração e 
desejo fazer todo esforço para amar-
vos e vos ser agradável. Mas como 
ainda estou em perigo de negar-vos 
meu amor e de afastar-me de vós 
outra vez, rogo-vos, meu Jesus, 
minha vida e meu tesouro, que não o 
permitais. Se tão grande desgraça 
tiver de me suceder, fazei-me antes 
morrer neste momento da morte mais 
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dolorosa que escolhereis, assim o 
desejo e vo-lo peço. 

Meu Pai, pelo amor de Jesus 
Cristo, não me deixeis cair em tão 
grande ruína! Castigai-me como vos 
aprouver. Mereço-o e o aceito, mas 
livrai-me do castigo de ver-me pri-
vado do vosso amor e da vossa graça. 

Meu Jesus, recomendai-me ao 
vosso Pai! Maria, minha Mãe, rogai 
por mim ao vosso divino Filho; 
alcançai-me a perseverança na sua 
amizade e a graça de amá-lo; e 
depois… faça de mim o que lhe 
aprouver. Amém! 
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2. Ó CRISTO, BOM PASTOR 
(São Gregório Nazianzeno) 

Ó Cristo, bom Pastor, que destes 
a vida por vosso rebanho, andastes à 
procura da ovelha perdida através de 
montes e colinas… e a reencon-
trastes. Depois de a terdes achado, eis 
que a carregastes naqueles ombros 
que levariam o lenho da cruz. 

Tomando convosco a ovelhinha, 
assim a reconduzistes à vida do 
céu… Tivemos necessidade de que 
vós, ó Deus, tomásseis nossa carne e 
morrêsseis para nos dar a vida. 
Morremos convosco para ser jus-
tificados; convosco ressuscitamos, 
porque convosco fomos crucificados. 
E porque convosco ressuscitamos, 
fomos convosco glorificados. Amém! 
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3. Ó CRISTO, VERDADE 
ETERNA 

(Santa Catarina de Sena) 

Ó Cristo, verdade eterna, qual é 
a vossa doutrina? Qual é o caminho 
por onde quereis conduzir-nos e por 
onde convém ir ao Pai? Só consigo 
ver o caminho que revestistes com as 
verdadeiras e reais virtudes do fogo 
da vossa caridade. Vós, Verbo eter-
no, com vosso Sangue o regastes: 
este é o caminho. Portanto, nossa 
culpa só está em amar o que odiastes, 
e em odiar o que amastes. Confesso, 
Deus eterno, que sempre amei o que 
odiais e odiei o que amais. Mas hoje, 
clamo à vossa misericórdia, que me 
conceda seguir vossa Verdade com 
sincero coração. 

Os que seguem este caminho 
são filhos da verdade, porque seguem 
a verdade, passam pela porta da 
verdade e se encontram unidos a vós, 
Pai eterno, por meio da porta e do 
caminho do vosso Filho, Verdade 
eterna, mar pacífico. Amém! 
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4. SAUDAÇÕES AO SAGRADO 
CORAÇÃO DE JESUS 

(Santa Gertrudes) 

Saúdo-vos, Coração Sagrado de 
Jesus, fonte viva e vivificante da vida 
eterna, tesouro infinito da Divindade, 
fornalha ardente do amor divino. Sois 
meu asilo e o local do meu repouso. 

Divino Salvador, abrasai-me o 
coração do ardente amor de que está 
todo inflamado o vosso. 

Derramai em meu coração as 
grandes graças cuja fonte é o vosso 
Coração, e fazei que ele esteja tão 
unido ao vosso, que a vossa vontade 
seja a minha e que a minha esteja 
eternamente conforme à vossa; pois 
desejo que doravante vossa vontade 
seja a regra de todos os meus desejos 
e de todas as minhas ações. Amém! 
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5. SAUDAÇÕES AO SAGRADO 
CORAÇÃO DE JESUS 

(São João Eudes) 

Salve, Coração santíssimo! 
Salve, Coração dulcíssimo! 
Salve, Coração humílimo! 
Salve, Coração puríssimo! 
Salve, Coração todo dedicado! 
Salve, Coração sapientíssimo! 
Salve, Coração pacientíssimo! 
Salve, Coração obedientíssimo! 
Salve, Coração sempre vigilante! 
Salve, Coração fidelíssimo! 
Salve, Coração cumulado de felici-
dade! 
Salve, Coração misericordiosíssimo! 
Salve, Coração amantíssimo! 

Nós vos adoramos, vos louva-
mos, vos glorificamos e vos rende-
mos graças. Nós vos amamos de todo 
o coração, com toda a nossa alma e 
com todas as nossas forças. Nós vos 
oferecemos, damos, consagramos e 
imolamos nosso próprio coração. 
Recebei-o, possuí-o todo inteiro e 
purificai-o. Iluminai-o e santificai-o, 
para que ele viva em vós e que vivais 
e reineis nele agora e sempre e por 
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todos os séculos dos séculos. Amém! 
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6. SAUDAÇÕES AO SAGRADO 
CORAÇÃO DE JESUS 
(Santa Margarida Maria Alacoque) 

Eu vos saúdo, Coração de meu 
Jesus; salvai-me! 

Eu vos saúdo, Coração de meu 
Criador; aperfeiçoai-me! 

Eu vos saúdo, Coração de meu 
Salvador; libertai-me! 

Eu vos saúdo, Coração de meu 
Mestre; ensinai-me! 

Eu vos saúdo, Coração de meu 
Benfeitor; enriquecei-me! 

Eu vos saúdo, Coração de meu 
Pastor; guardai-me! 

Eu vos saúdo, Coração de meu 
Juiz; perdoai-me! 

Eu vos saúdo, Coração de meu 
Rei; coroai-me! 

Eu vos saúdo, Coração caridoso; 
atuai em mim! 

Eu vos saúdo, Coração miseri-
cordioso; respondei por mim! 

Eu vos saúdo, Coração pacien-
tíssimo; suportai-me! 

Eu vos saúdo, Coração desejável 
e belíssimo; arrebatai-me! 

Eu vos saúdo, Coração bendito, 
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médico e remédio de nossos males; 
curai-me! 

Eu vos saúdo, Coração todo 
amor, fornalha ardente; consumi-me! 

Eu vos saúdo, Coração das 
bênçãos eternas; chamai-me! 
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7. ELEVAÇÕES AO CORAÇÃO 
DE JESUS 

(Santa Margarida Maria Alacoque) 

Jesus, meu único amor, absorvei 
em vós todos os meus pensamentos e 
retirai meu coração de todas as 
coisas da terra, com a força do vosso 
amor mais ardente que o fogo e mais 
doce que o mel. Fazei com que eu 
morra de amor por vosso amor, como 
vós morrestes de amor por meu amor. 
Senhor, feri de tal modo este 
coração que é vosso, traspassai-o tão 
fundo, que nada possa já conservar 
do que é terreno e humano. 

Coração de Jesus, morro por me 
unir a vós, possuir-vos e abismar-me 
em vós, para só de vós viver, que sois 
a minha morada para sempre. 

Em vós, Coração amabilíssimo, 
quero amar, trabalhar e sofrer. 
Consumi, pois, em mim, tudo o que 
há de meu, e em seu lugar ponde tudo 
que é vosso e transformai-me em vós. 

Coração boníssimo, Coração sa-
cratíssimo, cujo eterno gozo nunca 
dará fastio, mas antes, júbilo sempi-
terno e recompensa sempre bem-
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aventurada. Como sois desejável! 
Como sois amável! 
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8. INVOCAÇÃO AO SAGRADO 
CORAÇÃO DE JESUS 
(Santa Margarida Maria Alacoque) 

Coração altíssimo, delícias da 
Divindade, eu vos saúdo deste des-
terro em que me encontro. Invoco-o 
em minha dor. Por vós clamo para 
remédio de minha fragilidade. Co-
ração misericordiosíssimo, Coração 
piedosíssimo e bondosíssimo de meu 
Pai e Salvador, não negueis o vosso 
auxílio ao meu indigno coração. 

Deus de meu coração, que me 
criastes para objeto dos vossos 
amores e inefáveis bondade. Coração 
divino, vinde a mim ou atraí-me para 
vós. 

Vinde, meu Jesus, que sois o 
mais fiel, o mais terno e o mais 
amável de todos os amigos, vinde ao 
meu coração. De parte de vossa 
amizade incomparável e de vossa 
própria palavra, eu vos peço que me 
venhais aliviar. Vinde e não permitais 
que vos dê motivo para me deixardes. 

Vinde, vida do meu coração, 
alma da minha vida, sustentáculo 
único da minha alma; vinde fazer-me 
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viver de vós e em vós, minha única 
vida e todo o meu bem. 

Vinde, meu Deus e meu tudo! 
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9. JESUS: VIDA E ESPERANÇA 
(Santo Afonso Maria de Ligório) 

Meu Jesus, vida, esperança, 
tesouro e único amor de minha alma, 
quanto vos custou a permanência 
conosco no sacramento da Euca-
ristia! Para ficardes sobre os nossos 
altares preciso vos foi morrer na cruz. 
E depois, neste sacramento, quantas 
injúrias sofreis para estardes presente 
no meio de nós! Mas, venceu o vosso 
amor, venceu o desejo que tendes de 
ser amado por nós. 

Vinde, pois, Senhor, vinde! En-
cerrai-vos no meu coração e trancai-
lhe a porta para sempre, a fim de que 
nenhuma criatura entre nele para 
compartilhar o amor que vos devo e 
quero dar-vos sem reserva. Vós só, 
meu amado Redentor, reinai sobre 
mim e possuí-me; e, se alguma vez 
não obedecer-vos perfeitamente, cas-
tigai-me com rigor para que no futuro 
seja mais atento em vos agradar e 
fazer a vossa vontade. 

Fazei que eu não deseje nem 
busque outro prazer mais que o de 
vos ser agradável, visitar-vos muitas 
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vezes nos altares, entreter-me con-
vosco e receber-vos na Santa Co-
munhão. 

Outros bens procure quem os 
quiser; eu, porém, só amo e só desejo 
o tesouro do vosso amor… isto só, e 
nada mais vos quero pedir aos pés do 
altar. Fazei que me esqueça de mim 
mesmo para lembrar-me somente da 
vossa bondade. 

Bem-aventurados Serafins, não 
tenho inveja da vossa glória, mas do 
amor que consagrais ao vosso Deus 
que é também o meu; ensinai-me o 
que devo fazer para amá-lo e ser-lhe 
agradável. Amém! 
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10. JESUS: MEU DEUS E MEU 
AMOR 

(Santo Afonso Maria de Ligório) 

Meu Jesus, já que estais encer-
rado nesse tabernáculo para dar 
ouvidos às súplicas dos miseráveis 
que vêm pedir-vos audiência, escutai 
hoje a oração que vos dirige um 
pecador, dentre todos, o mais 
ingrato. 

Aos vossos pés venho prostrar-
me, arrependido e confuso, pois 
conheço o mal que fiz ofendendo-
vos. 

Meu Deus, oxalá nunca vos 
tivesse eu ofendido! E agora sabeis o 
que desejo? Tendo conhecido a vossa 
amabilidade infinita, inflamai-me de 
amor para convosco; eu sinto um 
grande desejo de vos amar e 
agradar; mas, se não me auxiliais, 
nada poderei fazer. 

Dai, pois, Senhor, dai a conhe-
cer a todo o paraíso o vosso grande 
poder e a vossa imensa bondade; 
fazei que, de escravo rebelde, eu me 
torne um servo todo abrasado de 
amor para convosco. Isto vós o 
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podeis e quereis fazer. Supri tudo o 
que me falta, a fim de que chegue a 
amar-vos muito, a amar-vos pelo 
menos tanto quanto vos tenho 
ofendido. 

Jesus, eu vos amo sobre todas as 
coisas; amo-vos mais que minha 
própria vida. Meu Deus, meu amor e 
meu tudo. Amém! 
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11. JESUS: MEU SENHOR E 
MEU DEUS 

(Santo Afonso Maria de Ligório) 

Aqui estou, meu Senhor e meu 
Deus, perante esse altar, onde vos 
conservais dia e noite por meu amor. 
Sois a fonte de todos os bens, o 
médico para todos os males, o 
tesouro de todos os pobres: aos 
vossos pés está hoje um pecador, de 
todos o mais pobre e enfermo, que 
implora a vossa piedade; tende 
compaixão de mim! 

Vendo-vos neste sacramento, 
descido do céu só para me fazer bem, 
não quero desanimar à vista da minha 
miséria. Eu vos louvo, agradeço e 
amo; e se desejais que vos peça uma 
esmola, eis a minha súplica: peço-vos 
a graça de não mais vos ofender e de 
amar-vos com todas as minhas 
forças! 

Senhor, eu vos amo com toda a 
minha alma; amo-vos com todos os 
meus afetos: fazei que eu diga isto 
verdadeiramente e o repita sempre 
nesta vida e por toda a eternidade. 
Amém!  
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12. JESUS: CORDEIRO SEM 
MANCHA 

(Santo Afonso Maria de Ligório) 

Cordeiro sem mancha, imolado 
por nós na cruz, lembrai-vos que sou 
uma das almas que remistes com 
tantas dores e com a própria morte. 
Fazei que sejais todo meu e que eu 
nunca mais vos perca, já que vos 
destes todo a mim e vos dais ainda 
cada dia, sacrificando-vos por meu 
amor sobre os altares. 

Peço-vos a graça de ser também 
eu todo vosso! Sim, dou-me todo a 
vós, para que façais de mim o que 
vos aprouver. Dou-vos a minha 
vontade: prendei-a com as suaves 
cadeias do vosso amor, a fim de que 
seja para sempre escrava da vossa 
santíssima vontade. 

Não quero mais viver para satis-
fazer os meus desejos, mas somente 
para contentar a vossa vontade. 
Destruí em mim tudo o que vos 
desagrada; dai-me a graça de só 
pensar em vos agradar, e de só 
querer o que vós quereis. 

Amo-vos, meu querido Salva-
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dor, de todo meu coração; amo-vos 
porque quereis ser amado por mim; 
amo-vos porque sois infinitamente 
digno do meu amor. Sinto não poder 
amar-vos quanto o mereceis. Pudes-
se eu morrer por vosso amor! 
Aceitai, Senhor, este meu desejo e 
dai-me o vosso amor. Amém! 
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13. MEU AMÁVEL JESUS 
SACRAMENTADO 

(Santo Afonso Maria de Ligório) 

Meu amável Jesus Sacramen-
tado, vós que, por meu amor, ficais 
dia e noite encerrado nesse taber-
náculo, apoderai-vos do meu coração, 
eu vo-lo rogo, para que não pense 
senão em vós, não ame, não busque e 
não espere senão em vós. Fazei-o 
pelos merecimentos da vossa Pai-
xão; é por eles que eu peço e espero 
esta graça! 

Meu Salvador sacramentado, a-
mante divino da minha alma, quanto 
são amáveis as ternas invenções do 
vosso amor para ser amado pelas 
almas! Verbo eterno, não vos bastou 
tomar a nossa natureza e morrer por 
nós na cruz, quisestes ainda dar-nos 
este sacramento para serdes nosso 
companheiro, nosso alimento e pe-
nhor da glória celeste. 

Aparecei no meio de nós, ora 
como menino num presépio, ora 
como pobre operário numa oficina; 
aqui como criminoso num patíbulo, 
ali como pão sobre um altar. Dizei-
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me, Jesus: que mais podereis in-
ventar para que vos amem? Deus 
infinitamente amável, quando come-
çarei verdadeiramente a correspon-
der a tantas finezas de amor? 
Senhor, não quero mais viver senão 
para amar a vós somente! 

E de que me serve a vida, se não 
a emprego toda em vos amar e 
agradar, a vós, meu amado Redentor, 
que destes toda a vossa vida por 
mim? E que amarei eu, se não vos 
amo, a vós que sois todo belo, todo 
amante e todo amável? 

Que a minha alma, pois, só viva 
para vos amar; que o meu coração se 
derreta só de lembrar do vosso amor; 
e só de ouvir as palavras – presépio, 
cruz, sacramento – se inflame todo 
no desejo de fazer grandes coisas por 
vós, Jesus, que tanto fizestes e 
padecestes por mim! Amém! 
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14. SENHOR, CHEIO DE 
BONDADE 

(Santo Afonso Maria de Ligório) 

Senhor, cheio de bondade, amá-
vel Salvador meu, estou visitando-
vos agora neste altar; mas com que 
amor não me retribuís esta visita 
quando, pela Santa Comunhão, 
vindes à minha alma! Então não só 
me estais presente, mas até vos 
tornais meu alimento, unindo-vos e 
dando-vos todo a mim; assim que eu 
posso dizer em verdade: meu Jesus, 
agora sois todo meu! Já que vos dais 
todo a mim é justo que eu me dê 
todo a vós; e, no entanto, eu sou um 
vermezinho e vós sois Deus! 

Deus de amor, amor de minha 
alma, quando me verei todo vosso de 
verdade e não só de palavra? Em vós 
está, Senhor, o aumentar em mim a 
confiança de, pelos merecimentos do 
vosso sangue, alcançar a graça de ser 
todo vosso, de ver-me, antes de 
morrer, todo vosso e não mais de 
mim mesmo. 

Jesus, vós ouvis as súplicas de 
todos os homens; ouvi hoje a prece 
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duma alma que vos quer amar ver-
dadeiramente. Quero amar-vos com 
todas as minhas forças e obedecer-
vos em tudo, sem interesse, sem con-
solações e sem recompensa. Quero 
servir-vos só por amor, só para vos 
dar gosto, só para comprazer o vosso 
coração que tão apaixonadamente 
me ama. 

A minha recompensa será amar-
vos. Filho amado do Pai Eterno, apo-
derai da minha liberdade, da minha 
vontade, de tudo o que é meu, da 
minha própria pessoa e dai-vos a 
mim. Eu vos amo, eu vos busco, por 
vós suspiro e só a vós quero, sim, só 
a vós. Amém! 
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15. MEU AMADO REDENTOR 
(Santo Afonso Maria de Ligório) 

A minha maior felicidade, meu 
amado Redentor, é saber que sois 
plenamente feliz e que a vossa 
felicidade é infinita. Reinai, pois, 
Senhor, reinai somente vós na minha 
alma; eu vo-la dou toda, tomai posse 
dela para sempre. A minha vontade e 
todas as minhas potências sejam 
escravas do vosso amor, e não 
sirvam neste mundo senão para vos 
dar gosto e glória. 

Assim foi a vossa vida, Mãe do 
meu Jesus, que fostes a primeira a 
amá-lo neste mundo. Maria San-
tíssima, assisti-me e obtende-me a 
graça de viver daqui por diante 
como vós vivestes, sempre feliz, 
pertencendo inteiramente a Deus. 
Amém! 
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16. AMABILÍSSIMO 
REDENTOR 

(Santo Afonso Maria de Ligório) 

Senhor, eu vos amo mais do que 
todos os bens, amai-me vós também, 
pois prefiro o vosso amor a todos os 
reinos do mundo. Vinde, pois, e de 
tal modo fixai a vossa morada na 
minha alma, não mais vos separeis de 
mim ou, para melhor dizer, que eu 
não mais vos expulse do meu 
coração. E, como vos expulsei no 
passado, assim poderia expulsar-vos 
de novo. 

Não permitais que se dê no 
mundo esta nova perfídia, esta hor-
renda ingratidão, que eu particu-
larmente favorecido por vós, depois 
de tantas graças, tenha ainda a in-
felicidade de vos expulsar da minha 
alma. E, contudo, pode isso acon-
tecer; por isso, ó meu Deus, desejo 
morrer – se for do vosso agrado – a 
fim de que, morrendo unido 
convosco, tenha a ventura de viver 
unido convosco para sempre. 

Sim, meu Jesus, assim o espero! 
Eu vos abraço e aperto ao meu pobre 
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coração. Fazei que sempre vos ame e 
sempre seja por vós amado. Sim, 
amabilíssimo Redentor meu, sempre 
vos hei de amar e vós sempre a mim. 
Espero que sempre nos amemos, 
Deus de minha alma, agora e por 
toda a eternidade. Amém! 
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17. MAJESTADE INFINITA 
(Santo Afonso Maria de Ligório) 

Meu Jesus, eu quero contentar-
vos: consagro-vos, pois, toda a minha 
vontade e todos os meus afetos. 
Majestade infinita de um Deus, 
ficastes neste divino sacramento não 
só para estardes perto de nós, mas 
principalmente para vos comunicar-
des às almas que amais. 

Mas, Senhor, quem ousará apro-
ximar-se para se alimentar da vossa 
carne? Por outro lado, quem poderá 
afastar-se de vós? Justamente para 
vos unirdes conosco e possuirdes os 
nossos corações, é que estais oculto 
na hóstia consagrada. Sim, ardeis em 
desejo em ser recebido por nós e o 
vosso prazer é estar unido conosco. 

Vinde, pois, meu Jesus, vinde; 
desejo receber-vos no meu peito para 
que sejais o Deus do meu coração e 
da minha vontade. 

Meu querido Redentor, por 
vosso amor dou tudo quanto possuo: 
satisfações, prazeres, vontade pró-
pria, tudo vos dou. 

Amor, ó Deus de amor, reinai 
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sobre mim, triunfai de mim; destruí e 
sacrificai em meu ser tudo o que for 
meu e não vosso. Não consintais, 
meu amor, que a minha alma cheia 
da majestade de um Deus, depois de 
vos haver recebido na Sagrada 
Comunhão, venha apegar-se ainda 
às criaturas. Amo-vos, meu Deus, 
amo-vos, e só a vós quero amar. 
Amém! 
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18. DEUS TODO PODEROSO 
(Santo Afonso Maria de Ligório) 

Senhor, porque perdi tantos anos 
nos quais não vos tenho amado? 
Anos infelizes, eu vos detesto; e a 
vós bendigo, ó paciência infinita do 
meu Deus, que tantos anos me tendes 
suportado. Apesar de tão ingrato, vós 
me esperais ainda: por que, meu 
Deus, por quê? A fim de que, um 
dia, vencido pelas vossas miseri-
córdias e pelo vosso amor, eu me dê 
inteiramente a vós. 

Senhor, não quero mais ser in-
grato para convosco! É justo que vos 
consagre o tempo que ainda me resta 
de vida, quer pouco, quer muito. 
Espero, meu Jesus, que me auxi-
liareis a ser todo vosso; pois, se tanto 
me favorecestes quando eu fugia e 
desprezava o vosso amor, como não 
devo esperar que me favoreçais 
agora, que vos procuro e vos desejo 
amar, Deus digno de um amor 
infinito? 

Amo-vos de todo o meu cora-
ção, amo-vos sobre todas as coisas, 
amo-vos mais que a mim mesmo, 
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mais do que minha própria vida. 
Arrependo-me de vos haver ofen-
dido, bondade infinita! Perdoai-me 
e, com o perdão, concedei-me a 
graça de vos amar muito nesta vida 
até à morte e, na outra, por toda a 
eternidade. 

Pelo vosso poder, Deus todo-
poderoso, mostrai ao mundo este 
prodígio: uma alma tão ingrata como 
a minha, convertida numa das mais 
fervorosas no vosso amor. Fazei-o 
pelos vossos méritos, meu Jesus. Isto 
é o que proponho fazer durante toda 
a minha vida; vós que me inspirais 
este desejo, dai-me forças para o pôr 
em prática. Amém! 
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19. VERBO DIVINO 
(Santo Afonso Maria de Ligório) 

Verbo divino, meu Jesus, vejo-
vos sobre o altar, imolado, aniquilado 
e destruído por meu amor; é, pois, 
muito justo que, como vos tornais 
vítima de amor por mim, assim eu me 
consagre e sacrifique todo a vós. Sim, 
meu Deus e meu soberano Senhor, 
sacrifico-vos hoje toda a minha alma, 
todo o meu ser e toda a minha vida. 
Este meu pobre sacrifício eu o 
associo, Pai eterno, ao sacrifício 
infinito que Jesus Cristo, vosso 
Filho e meu Salvador, vos fez de si 
mesmo outrora na cruz, e que 
renova ainda, cada dia, tantas vezes, 
sobre os altares. 

Aceitai-o, pois, pelos mereci-
mentos de Jesus e concedei-me a 
graça de renová-lo todos os dias da 
minha vida, e de morrer sacrificando-
me todo em honra vossa. Desejo a 
graça a tantos mártires concedida, de 
morrer por vosso amor. Mas, se não 
sou digno de tamanho favor, ao 
menos concedei-me, Senhor, o de vos 
sacrificar de boa vontade a minha 
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vida, aceitando desde já a morte que 
vos aprouver enviar-me. Senhor, eis 
a graça que desejo: morrer para vos 
honrar e ser-vos agradável. E, por 
isso, desde já vos sacrifico a minha 
vida e vos ofereço a minha morte, de 
qualquer forma e em qualquer 
tempo que ela venha. Amém! 
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20. AMO-VOS, BONDADE 
INFINITA 

(Santo Afonso Maria de Ligório) 

Senhor, eu sou esse miserável a 
quem vós amais; os pecados abriram 
chagas em minha alma; venho, pois, 
a vós, meu médico divino, a fim de 
que me cureis; se o quiserdes, podeis 
curar-me; sim, “curai a minha alma, 
porque contra vós pequei” (Sl 40,5). 

Bom Jesus, pelos amáveis laços 
do vosso amor, atraí-me todo a vós. 
Prefiro viver unido a vós a ser senhor 
de toda a terra. Nada desejo neste 
mundo senão amar-vos. Pouco é o 
que vos posso dar; mas, se pudesse 
ter todos os reinos do mundo, não os 
quisera senão para renunciá-los 
todos por vosso amor. 

Por vosso amor renuncio, pois, a 
tudo que possuo: a todos os meus 
parentes, a todas as comodidades, a 
todos os prazeres e até mesmo às 
consolações espirituais; numa pala-
vra, sacrifico-vos a minha liberdade 
e a minha vontade. Quero dar-vos 
todos os meus afetos. Amo-vos, 
bondade infinita, amo-vos mais que a 
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mim mesmo e espero amar-vos 
eternamente. Amém! 
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21. ALIMENTO DIVINO 
(Santo Afonso Maria de Ligório) 

Deus sacramentado, pão dos 
anjos e alimento divino, eu vos amo; 
mas, nem vós nem eu ficamos sa-
tisfeitos com esse amor. Amo-vos, 
sim, mas amo-vos muito pouco. 

Fazei vós mesmo, Jesus, que eu 
conheça a beleza e a bondade imensa 
que amo; fazei que meu coração 
expulse todos os afetos terrenos e 
deixe todo o lugar só para o vosso 
divino amor. 

Para ganhardes o meu coração e 
vos unirdes todo a mim, desceis cada 
dia dos céus aos nossos altares; é, 
pois, justo que eu também não pense 
senão em vos amar, em vos adorar e 
em vos agradar. Amo-vos de toda a 
minha alma, amo-vos com todas as 
minhas forças. Se quereis recom-
pensar-me por esse amor, dai-me 
ainda mais amor, mais ardor, para 
que eu cresça sem cessar no vosso 
amor e no desejo de vos agradar. 
Amém! 
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22. INFINITO BEM 
(Santo Afonso Maria de Ligório) 

Meu único e infinito bem, vejo 
que instituístes este sacramento e 
residis neste altar para que eu vos 
ame, e para este fim é que me destes 
um coração capaz de vos amar muito. 
Mas, então, por que sou tão ingrato 
e não vos amo, ou vos amo tão 
pouco? 

Não, não é justo que seja pouco 
amada uma bondade tão amável 
como vós; ao menos, pelo amor que 
me tendes, mereceis ser amado de 
outro modo. 

Vós sois um Deus infinito, e eu, 
um vermezinho desprezível. Pouco é 
que eu morra por vós e por vós me 
consuma, pois por mim morrestes, 
ficastes no Santíssimo Sacramento 
por mim e cada dia vos sacrificais 
sobre os altares por meu amor. Vós 
mereceis um amor sem medida; e é 
sem medida que eu vos quero amar. 
Ajudai-me, meu Jesus, ajudai-me a 
amar-vos e a fazer o que vos agrada, 
e que tanto desejais de mim. Amém! 
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23. JESUS: TESOURO 
INFINITO 

(Santo Afonso Maria de Ligório) 

Amado Senhor meu, já que a 
vista das minhas manchas e 
ingratidões não vos impede de 
convidar-me com tanta bondade a 
aproximar-me de vós, não quero 
desanimar por causa das minhas 
misérias; a vós venho, de vós me 
aproximo! 

Vós me mudareis completa-
mente em outro, banindo do meu 
coração todo amor que não é para 
vós, todo desejo que não vos é 
agradável, todo pensamento que não 
tende para vós. 

Meu Jesus, meu amor, meu 
tesouro e meu tudo; só a vós quero 
agradar! Só vós mereceis todo o meu 
amor, a vós só quero amar de todo o 
meu coração. Desapegai-me de tudo, 
Senhor, e ligai-me todo a vós; mas 
ligai-me tão bem, que não possa 
mais separa-me de vós nem nesta 
nem na outra vida. Amém! 
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24. VERBO ENCARNADO 
(Santo Afonso Maria de Ligório) 

Amor infinito do meu Deus, 
digno de infinito amor! Como pu-
destes, Jesus meu, abater-vos tanto? 
Para vos entreterdes com os homens 
e vos unirdes aos seus corações, 
humilhastes ao ponto de vos ocul-
tardes sob as espécies do pão. Verbo 
encarnado, o vosso abatimento não 
teve limites, porque o vosso amor 
também não os tem. Como poderei 
deixar de amar-vos com toda a 
minha alma, quando sei o quanto 
fizestes para cativar o meu coração? 

Amo-vos ardentemente, e, por 
isso, prefiro a vossa vontade a todos 
os meus interesses e à minha sa-
tisfação. Toda a minha felicidade 
consiste em ser-vos agradável, meu 
Jesus, meu Deus, meu tudo. Inflamai 
o meu coração num grande desejo 
de estar continuamente diante de 
vós sacramentado, de receber-vos e 
de fazer-vos sempre companhia. Eu 
seria um ingrato se não aceitasse tão 
doce e amável convite. 

Senhor, destruí em mim todo o 
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afeto às criaturas. Vós quereis, meu 
Criador, ser o único objeto dos meus 
suspiros, de todos os meus afetos; 
pois bem, amo-vos, bondade infini-
tamente amável do meu Deus e não 
desejo senão a vós. Não procuro a 
minha satisfação, mas a vossa; basta 
que eu vos agrade. Aceitai, Jesus, o 
desejo dum pecador que quer amar-
vos. Ajudai-me com a vossa graça; 
fazei que, de miserável escravo do 
inferno, eu me converta de hoje em 
diante em feliz escravo do vosso 
amor. Amém! 
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25. SENHOR AMÁVEL 
(Santo Afonso Maria de Ligório) 

Anjos de Deus, viveis abrasados 
de amor diante daquele que é vosso e 
meu Senhor; e, contudo, não é por 
vosso amor que este Rei do céu está 
sob as espécies da hóstia consagrada, 
mas por amor de mim. Deixai-me, 
pois, anjos amantíssimos, deixai-me 
arder e consumir do ardor que vos 
devora, para que vivamos jun-
tamente abrasados nas mesmas 
chamas. 

Meu Jesus, fazei-me conhecer as 
grandezas do vosso amor para com os 
homens, a fim de que, à vista de tão 
grande amor, aumente sem cessar em 
mim o desejo de vos amar e agradar. 
Amo-vos, Senhor amável, e quero 
amar-vos sempre e amar-vos so-
mente para vos agradar. Amém! 
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26. Ó MEU SENHOR E MEU 
DEUS 

(Bem-aventurado Charles de Foucauld) 

Ó Jesus, fazer a vontade do 
vosso Pai, agir em vista d’Ele foi o 
vosso alimento. Seja este também 
nosso pão, nossa vida: agir conti-
nuamente para vós, para vós viver, 
para vossa vontade e para vossa 
glória. 

Ter sempre em vista vossa von-
tade e vossa glória. Eis nossa vida, 
nosso pão cotidiano e de cada 
instante, a exemplo vosso, ó meu 
Senhor e meu Deus. Amém! 
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27. VINDE, SENHOR JESUS! 
(Jacques-Bénigne Bossuet) 

Ó Jesus, sois aquele que deveria 
vir! Ó Jesus, já viestes! Ó Jesus, 
deveis ainda vir no último dia para 
reunir vossos eleitos no repouso eter-
no. Ó Jesus, ides e vindes, continua-
mente! Vindes aos nossos corações e 
vos manifestais como algo de doce, 
suave e poderoso. “E o Espírito e a 
Esposa dizem: ‘Vinde!’ E quem tem 
sede, venha”. Porque vós, ó Jesus, 
vindes a nós, quando vamos a vós. 
“Sim – dizeis – irei logo”. “Vinde, 
Senhor Jesus!” Vinde, ó desejado 
das nações, nosso amor e esperança 
nossa, força e refúgio nosso, 
consolação durante a viagem, nossa 
glória e eterno repouso nosso na 
pátria. Amém! 
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28. VINDE A NÓS, SENHOR 
(Bem-aventurado Guerrico d’Igny) 

Aguardamos o aniversário de 
vosso nascimento, ó Jesus, e, se-
gundo vossa promessa, vê-lo-emos 
logo. Fazei que, elevando-se nosso 
espírito acima de si mesmo, se lance, 
louco de alegria, ao vosso encontro, 
Senhor, vós que vindes com ardor 
impaciente e desejoso de contemplar 
o futuro. 

Vinde a nós, Senhor, mesmo 
antes do vosso advento! Antes de 
aparecerdes ao mundo inteiro, vinde 
visitar-nos, no íntimo da alma. Vinde 
agora visitar-nos neste tempo entre o 
primeiro e o último Advento, a fim 
de que não nos seja inútil vossa 
primeira vinda e não nos condene a 
última. 

Com vossa vinda atual, procu-
rais corrigir nossa soberba e confor-
mar-nos com vossa humildade mani-
festada na primeira vinda. Então 
podereis transformar nosso humilde 
corpo, tornando-o semelhante ao 
vosso corpo glorioso, quando apare-
cerdes no último dia. 
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Suplicamos-vos ardentemente: 
preparai-nos para obtermos esta 
visita pessoal que nos confere a 
graça do primeiro advento e nos 
promete a glória do fim dos tempos. 
Porque vós, Senhor, amais a mise-
ricórdia e a verdade, conferir-nos-eis 
a graça e a glória; a graça, por vossa 
misericórdia, e a glória, na verdade. 
Amém! 
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29. Ó SENHOR JESUS, DEUS E 
HOMEM 

(Santo Agostinho) 

Ó Senhor Jesus, que viestes a 
este mundo procurar e salvar o que 
estava perdido, se eu, homem, não 
me tivesse perdido, vós, Filho do 
homem, não teríeis vindo. Mas 
tendo-me perdido eu – homem – 
viestes vós, Deus e Homem! E eu, 
homem, fui reencontrado. Havia-me 
perdido eu, homem, por minha livre 
vontade. Viestes vós, Deus e Ho-
mem, com a graça libertadora. Pela 
soberba, perdeu-se o primeiro Adão; 
e onde estaria eu, se não tivésseis 
vindo vós, segundo Adão? Amém! 
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30. JESUS, VIDA DE MINHA 
ALMA 

(Santo Afonso Maria de Ligório) 

Meu amado Redentor, vida de 
minha alma, eu creio que sois o único 
bem de ser amado. Creio que sois 
aquele que me tendes mais amor, 
porque chegastes a morrer consumido 
de dores por mim, só por amor. 

Creio que nem nesta vida nem 
na outra, não há maior felicidade do 
que vos amar e fazer a vossa vontade. 
Tudo isso creio firmemente e, por 
isso, a tudo renuncio para ser todo 
vosso e só a vós possuir. Ajudai-me 
pelos méritos de vossa paixão e 
fazei-me ser como desejais que eu 
seja. 

Verdade infalível, eu creio em 
vós. Misericórdia infinita, eu confio 
em vós. Bondade infinita, eu vos 
amo. Amor infinito que vos destes 
todo a mim na vossa paixão e no 
sacramento da Eucaristia, eu me 
dou todo a vós! Amém! 
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Ajude-nos a alimentar centenas de 
crianças pobres no Brasil, Bolívia, 
Paraguai, Argentina, Uruguai, Colômbia, 
Peru, Chile, Equador e Venezuela, e a 
imprimir Livros, Livretes e Folhetos para 
evangelizarmos. 

Faça o seu depósito mensalmente 
em uma dessas contas: 
 
Banco do Brasil 
Nome: Instituto Miss. Filhos da Paixão 
Agência: 0324-7 
Conta corrente: 413310-2 
 
Bradesco 
Nome: Instituto Miss. Filhos da Paixão 
Agência: 0240-2 
Conta corrente: 77444-8 
 
 
 
 
 

 
 
Instituto Missionário dos Filhos e Filhas da 
Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo e das 

Dores de Maria Santíssima 
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Convite: Participe do Santo Retiro 
(realizamos retiros espirituais a cada dois 

meses). Para maiores informações, entre em 
contato conosco em um dos endereços 

abaixo. 
 
 

Venha ser um (a) religioso (a) do 
Instituto Missionário dos Filhos e Filhas 

da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo e 
das Dores de Maria Santíssima. 

 
 
 

 
 
 

Instituto Missionário dos Filhos e Filhas 
da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo e 

das Dores de Maria Santíssima 
BR 153, Km 428, Anápolis, GO – Brasil 

Cx. P. 1909 – CEP – 75043-970 

(62) 3321-5020 

Site: www.filhosdapaixao.org.br 

E-mail: contato@filhosdapaixao.org.br 

Ouça pregações 
Filhos da Paixão de Cristo – YouTube 

Gerenice de Jesus Costa – Facebook 

  

http://www.filhosdapaixao.org.br/
mailto:contato@filhosdapaixao.org.br
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