
DEVOÇAO REPARADORA A SAGRADA FACE DE JESUS 
 

 
A DIVINA FACE DE JESUS 

Imagem milagrosa do véu de Verônica. 
(O original se conserva em São Pedro. Roma) 

 
ORAÇÕES DE REPARAÇÃO A SAGRADA FACE DE JESUS 
Como pediu Nosso Senhor Jesus Cristo, essas orações  
deverão ser rezadas nos Domingos e dias Santos de guarda, publicamente (se for possível) e 
de preferencia, diante do Santíssimo Sacramento ou diante de uma imagem da Sagrada 
Face. 
 
Amado Senhor, por meio do Doloroso e Imaculado Coração de Maria, Eu (nós) Te ofereço 
(oferecemos) estas orações em reparação pelos pecados que mais ofendem a Deus nestes 
tempos modernos – os pecados de BLASFÊMIA e a PROFANAÇÃO DO DOMINGO e Vossos 
dias Santos de guarda. 
 
A ORAÇÃO DA FLECHA DE OURO 
Ditado por Nosso Senhor a Irmã Maria de São Pedro: 
 
Que o Santíssimo, Sacratíssimo, Adorável, incompreensível e Inefável nome de Deus seja 
louvado, bendito, amado,adorado e glorificado no Céu, na terra e abaixo da terra,por todas 
as criaturas de Deus e pelo Sagrado Coração de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no 
Santíssimo Sacramento do Altar. Amém 
 



Depois de receber a oração,foi concedida uma visão à Irmã Maria São Pedro, na qual viu o 
Sagrado Coração de Jesus ferido de forma encantadora por esta “Flecha Dourada” e brotava 
torrentes de graças para a conversão dos pecadores. 
 
Um Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória ao Pai. 
 
LITANIA DA SAGRADA FACE DE JESUS 
 
Eu Te saúdo, Te adoro e Te amo, oh Face adorável de Jesus,meu Amado, nobre selo da 
Divindade! Ultrajado de novo pelos blasfemos, Te ofereço pormeio do Coração de Vossa 
Santíssima Mãe, a adoração de todos os Anjos e Santos, com humilde suplica de que repare 
e renoves em mim e em todos os homens Tua Imagem desfigurada pelo pecado. 
 

• Oh Face Adorável que foi adorado com profundo respeito por Maria e José quando 
Te viram pela primeira vez, tende misericórdia de nós. 

• Oh Face Adorável que no estábulo de Belém encheu de alegria, os Anjos, pastores e 
os magos, tende misericórdia de nós. 

• Oh Face Adorável que no Templo invadiu com um dardo de amor, ao santo ancião 
Simeão e a profetisa Ana, tende misericórdia…. 

• Oh Face adorável que encheu de admiração aos Doutores da Lei quando apareceu 
no Templo na idade de doze anos, tende misericórdia… 

• Oh Face adorável que possui beleza sempre antiga e sempre nova, tende 
misericórdia...  

• Oh face adorável que é a obra mestra do Espírito Santo, em que o Pai Eterno se 
compadece, tende misericórdia... 

• Oh Face adorável que és o espelho inefável das perfeições divinas, tende 
misericórdia... 

 
Face Adorável de Jesus, que no dia de Tua Paixão Te inclinaste cheio de misericórdia na Cruz 
pela salvação do mundo! Uma vez mais por misericórdia inclina-Te a nós, pobres pecadores. 
Olhai-nos com compaixão e dai-nos Vossa Paz. 
 

• Oh Face adorável, brilhante como o sol e radiante de glória no Monte Tabor, tende 
misericórdia... 

• Oh Face adorável que choraste e se entristeceu diante da tumba de Lázaro, tende 
misericórdia... 

• Oh Face adorável, que se entristeceu ao ver Jerusalém e derramaste lágrimas sobre 
essa cidade ingrata, tende misericórdia…  

• Oh Face adorável, que te inclinastes ao solo no Horto das Oliveiras e te cobristes de 
confusão por nossos pecados, tende misericórdia…  

• Oh Face adorável, coberta de suor de sangue, tende misericórdia…. 
• Oh Face adorável que foi golpeada por um servo vil, coberta com um véu de 

vergonha e profanado pelas mãos sacrílegas de Teus inimigos, tende misericórdia…  
• Oh Face adorável que com Teu divino olhar feriste o coração de São Pedro com um 

dardo de dor e de amor, tende misericórdia…  
 



Seja misericordioso connosco, oh meu Deus! Não desprezes nossas orações quando, em 
meio de nossas aflições, clamemos por Teus Santo Nome e busquemos com amor e 
confiança Tua Face adorável. 
 

• Oh Face adorável, lavada e ungida por Maria e as santas mulheres e coberto com 
uma mortalha, tende misericórdia de nós. 

• Oh Face adorável, resplandecente de glória e beleza no dia da Ressurreição, tende 
misericórdia…  

• Oh Face adorável que Te ocultas na Eucaristia, tende misericórdia… 
• Oh Face adorável que aparecerá no fim dos tempos sobre as nuvens com grande 

poder e majestade, tende misericórdia…  
• Oh Face adorável que fará tremer aos pecadores, tende misericórdia…  
• Oh Face adorável que encherá os justos de alegria por toda a eternidade, tende 

misericórdia… 
• Oh Face adorável que merece toda nossa reverência, nossa homenagem e adoração, 

tende misericórdia…  
 
Oh Senhor, mostra-nos Tua Face e seremos salvos! 
Oh Senhor, mostra-nos Tua Face e seremos salvos! 
Oh Senhor, mostra-nos Tua Face e seremos salvos! 
 
ORAÇÃO PARA OFERECER A SAGRADA FACE DE JESUS A DEUS PAI PARA APLACAR SUA 
JUSTIÇA E ATRAIR SUA MISERICÓRDIA 
 
Pai todo poderoso e Eterno, já que nosso Divino Salvador se compadeceu em revelar a 
humanidade nestes tempos modernos o poder que reside em Vossa Sagrada Face, nós 
agora aproveitamos este tesouro em nossa grande necessidade. Sendo que o Nosso próprio 
Salvador prometeu que ao oferecer Sua Divina Face desfigurada na Paixão, Ele nos dará o 
necessário para nossas casas e que nada nos será negado, agora nos apresentamos diante 
de Vosso trono. 
Pai Eterno, desviai vosso olhar de ira de nosso povo culpado, cujo rosto se tornou 
repugnante ante Vossos olhos. Em vez disso, olhe para a Face de Vosso Filho Amado; 
porque está é a Face de quem estás bem satisfeito. Agora vos oferecemos Vossa Divina Face 
coberta de sangue, suor, pó, saliva e vergonha em reparação aos piores pecados de nosso 
tempo que são o ateísmo, a blasfêmia e a profanação de Vossos dias Santos. Deste modo 
esperamos apaziguar Vossa justa ira provocada contra nós. O advogado Todo 
Misericordioso abre seus lábios para implorar por nossa cauda. Oh Deus, escute Seus 
lamentos, veja Suas lágrimas e, pelos méritos de Vossa Divina Face, escute-O quando 
intercede por nós miseráveis pecadores. 
 
PARA AQUELES QUE DESEJAM FAZER MAIS: 
Uma jaculatória a ser recitada com frequência durante o dia: PAI ETERNO, te ofereço a 
Divina Face de Jesus, coberto de sangue, suor, pó e saliva, em reparação pelos crimes dos 
comunistas, blasfemos e dos profanadores do Seu Santo Nome e do Santo Dia do Domingo.  
 
Nosso Senhor lhe deu UMA COROA DE REPARAÇÃO a Irmã Maria de São Pedro, para 
combater aos inimigos de Deus, especialmente os comunistas. 



COROA DE REPARAÇÃO 
No Crucifixo:  
Diga: “Meu Deus, vem em meu auxílio - Senhor apresse-se em socorrer-me” e depois rezar 
um  Glória ao Pai. 
Na primeira conta do Grande: “Meu Jesus, Misericórdia” e um Glória 
Nas seis pequenas contas: Diga em honra ao sentido do toque de Nosso Senhor: “ Levanta-
te, oh Senhor, e que Teus inimigos se dispersem, e que aqueles que Te odeiam fujam 
diante de Tua Face” 
Na segunda conta do Grande: “Meu Jesus, Misericórdia” e um Glória 
Nas seis pequenas contas: Diga em honra ao sentido do ouvido de Nosso Senhor: “ Levanta-
te, oh Senhor… 
Na terceira conta do Grande: “Meu Jesus, Misericórdia” e um Glória 
Nas seis pequenas contas: Diga em honra ao sentido da vista de Nosso Senhor: “ Levanta-
te, oh Senhor… 
Na quarta conta do Grande: “Meu Jesus, Misericórdia” e um Glória 
Nas seis pequenas contas: Diga em honra ao sentido do olfato de Nosso Senhor: “ Levanta-
te, oh Senhor… 
Na quinta conta do Grande: “Meu Jesus, Misericórdia” e um Glória 
Nas seis pequenas contas: Diga em honra ao sentido do paladar de Nosso Senhor: 
“Levanta-te, oh Senhor… 
Na sexta conta do Grande: “Meu Jesus, Misericórdia” e um Glória 
Nas seis pequenas contas: Diga em honra da vida  pública de Nosso Senhor: “ Levanta-te, 
oh Senhor… 
Na medalha da Sagrada Face: Diga “ Deus, nosso Protetor, olhe para nós, e lance Vossos 
olhos na Face de Vosso Cristo.” 
Nas últimas três contas pequenas, em homenagem aos três anos de vida pública de Nosso 
Senhor, e em reparação dos dois tapas sofridos por Sua Sagrada Face e da coroação de 
espinhos: “Levanta-te, oh Senhor, e que Teus inimigos se dispersem, e que aqueles que Te 
odeiam fujam diante de Tua Face” 
 
  Em homenagem às Sete Palavras : Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era 
no princípio, agora e sempre, para todo o sempre 
 
 
PROMESSAS DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO 
 
A Irmã Maria São Pedro, monja Carmelita de Tours, França, em favor de quem honrar Sua 
Divina Face. 

1. Ao oferecer Minha Face ao Meu Pai Eterno, nada será negado e se obterá a 
conversão de muitos pecadores. 

2. Por Minha Divina Face fará milagres, aplacará a ira de Deus e atrairá do Céu 
misericórdia sobre os pecadores 

3. Todo aquele que honre Minha Divina Face em espírito de reparação, realizarão, ao 
fazê-lo, o oficio da piedosa Verônica 

4. Com o mesmo cuidado que tiverem em fazer reparação a Minha Face, desfigurada 
pelas blasfêmias, cuidarei de suas almas que tenham sido desfiguradas pelo pecado. 



Volverei Minha Face é o Selo da Divindade que tem a virtudes de reproduzir nas 
almas a imagem de Deus.  

5. Quem defende Minha causa na obra de reparação, por meio de palavras, orações ou 
escritos, especialmente Meus sacerdotes, Eu os defenderei diante de Meu Pai e lhes 
darei o Meu Reino…. 

6. Assim como em um reino podes adquirir tudo o que quer através de uma moeda 
gravada com a efigie do rei, no Reino do Céus obterás tudo o que desejas com a 
moeda preciosa de Minha Divina Face 

7. Quem contemplar na terra a feridas de Minha Face, no Céu o contemplarão radiante 
de glória. 

8. Receberão em suas almas uma irradiação brilhante e constante de Minha Divindade, 
que por sua semelhança com Minha Face os fará brilhar no Céu com particular 
esplendor 

9. Os defenderei, os preservarei e lhes assegurarei a Perseverança Final. 
 
OUTRAS REVELAÇÕES DE NOSSO DIVINO SENHOR SOBRE A REPARAÇÃO A SUA DIVINA 
FACE, como foram transmitidas a Irmã Maria de São Pedro 
 

• É vontade expressa de Deus que esta devoção seja estabelecida em cada diocese; 
que seja propagada com o maior zelo; e ser concedido uma instrução papal de tal 
maneira que nunca pereça. 

• Esta devoção deve ter o DOBRO PROPÓSITO DE REPARAÇÃO PELAS BLASFÊMIAS e 
REPARAÇÃO PELA PROFANAÇÃO DO DOMINGO e dos Dias Santos de preceito, os 
dois principais pecados que nos tempos modernos estão provocando a ira de Deus. 
Irmã Maria disse: 

• “Ele me fez ver então que este pecado aterrador fere Seu Divino Coração mais 
gravemente que qualquer outro pecado, mostrando-me como pelas BLASFÊMIAS o 
pecador o maldiz em Sua Face, O ataca publicamente, anula Sua Redenção e 
pronuncia seu próprio juízo e condenação…O Salvador me fez entender que Sua 
justiça estava enormemente irritada pelos pecados da humanidade, mas 
particularmente contra aqueles que diretamente ultrajam a Majestade de Deus – 
isto é, com o Comunismo, o Ateísmo, as maldições e a profanação do Domingo e dias 
Santo. Ele disse: “Os carrascos Me crucificaram em uma sexta-feira, OS CRISTÃOS ME 
CRUCIFICAM NOS DOMINGOS” 

• ESTA ASSOCIAÇÃO SERÁ CHAMADA “DEFENSORES DO SANTO NOME DE DEUS.” 
• Cada dia, em espírito de REPARAÇÃO, os membros deverão rezar um Pai-Nosso, Ave-

Maria, Gloria e a oração da “Flecha de Ouro”. Aos  Domingos e Dias Santos de 
Guarda deverão rezar TODAS as orações. 

• Os membros deverão abster-se de trabalhar aos Domingos e fazer o que está a seu 
alcance para que outros deixem de realizar todo trabalho servil desnecessário nos 
dias santos do Senhor. 

• Os membros deverão levar uma cruz especial com as palavras: “Bendito seja o Nome 
de Deus” em um lado e “Retira-te Satanás” no verso, o que dá um recurso especial 
para derrotar o demônio da blasfêmia. 

• Cada vez que um escutar uma maldição, deverá repetir as duas pequenas inscrições 
de cada lado da cruz,e assim vencerá o maligno e dará glória a Deus. 



• A associação estará sob o patrocínio de São Miguel, São José, São Martín de Tours, 
São Luís, Santa Verônica e Santa Teresa d’ Avila. 

• Nosso Senhor deseja que Sua Divina Face seja oferecida como objeto exterior de 
adoração a todos Seus filhos que se associarem a esta obra de Reparação. 

• Sua Divina Face é a própria Imagem de Deus. 
• “Oferece incessantemente a Meu Pai pela salvação de teu país.” 
• “O tesouro de Minha Divina Face em si mesmo possui um valor tão extraordinário 

que por meio dele TODOS os assuntos de Minha casa podem ser prontamente 
resolvidos 

• ”Se você soubesse o quão agradável a visão do Meu Rosto é para o meu pai. 
Esta é uma revelação antiga do Céu a respeito do Comunismo. Nosso Senhor diz que esta 
devoção o derrotará. É, por tanto, a devoção “irmã” da devoção de Fátima -necessária para 
salvar o mundo. (Muitos especialistas dizem que o "colapso" presente do comunismo é um 
engano. Nosso Senhor disse que essas devoções são necessárias hoje mais do que nunca.) 

• Nosso Senhor disse a Irmã Maria: “Ai daquelas cidades que não fazem esta 
Reparação!” 

• Ele disse: “Os pecadores são arrebatados deste mundo e são jogados no inferno 
como a poeira que é arrastado pela fúria de um tornado. Tenham piedade de seus 
irmãos e rezem por eles!’ 

Pode-se fazer uma NOVENA DE REPARAÇÃO PARA OBTER UM FAVOR, rezando a oração da “ 
Flecha de Ouro” e a “Litania da Sagrada Face” em nove dias consecutivos, 
preferencialmente diante ou do Santíssimo Sacramento ou da Imagem da Sagrada Face, 
indo à Confissão e recebendo Sagrada Comunhão. 
 
Estas revelações e mais podem ser encontrados no THE GOLDEN ARROW 
(www.tanbooks.com). 
 
(Na ausência de uma forma de associação em um paróquia, as pessoas devem rezar as 
orações individual e seguir as orientações de Nosso Senhor da melhor maneira possível) 
 
AS REVELAÇÕES DE NOSSO SENHOR FORAM SEGUIDAS POR 30 ANOS DE MILAGRES que 
deram testemunho da verdade e o poder desta devoção. Em 1835 o Papa Leão XIII, por  
instrução pontifícia, estabeleceu esta devoção como uma arquiconfraria; e ao contrário do 
usual imediatamente estabeleceu PARA O MUNDO INTEIRO. Foi praticado universalmente 
até ante da I Guerra Mundial. O DESCUIDO DESTA DEVOÇÃO E DAS PETIÇÕES DE NOSSA 
SENHORA DE FÁTIMA EM 1917, ESPECIALMENTE O ROSÁRIO DIÁRIO, teve como 
consequência duas guerras mundiais, o assassinato e a escravidão de bilhões de pessoas 
pelo Comunismo e um aumento sem precedentes no pecado e na perda da fé. Este panfleto 
foi impresso na tentativa de reviver esta devoção extremamente importante, que Cristo que 
que dure até o fim dos tempos. 
 
Foi igualmente a devoção favorita de Santa Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face. Ela 
disse que o sofrimento da Face ferida de seu amado Jesus era a base de toda a sua piedade. 
Na idade de 12 anos, Santa  Teresa e toda sua família se registraram como membros da 
Arquiconfraria de Reparação a Divina Face, em Tours, França. O Papa São Pio X chamou a 
Santa Teresinha “ A maior Santa dos tempos modernos”. 
 


