
DEVOCIONÁRIO SAGRADA FACE 
 

 
 

ÍNDICE: 
PROMESSAS AOS DEVOTOS 
PEDIDO DOS PAPAS 
DEVEMOS TER E DIVULGAR A SAGRADA FACE 
MEDALHA DA SAGRADA FACE 
ORAÇÕES A SAGRADA FACE 

__________________________________________ 
 

IRMÃ PIERINA: “Eu tinha doze anos quando, na 
Sexta-Feira Santa (sexta-feira da Paixão), esperava 
em minha paróquia a minha vez de beijar o crucifixo, 
e ouço uma voz distinta que diz: ‘Ninguém me dá 
um beijo de amor no rosto, para reparar o beijo 

de Judas?’ 
 
 
 

"Quero que minha Face, que reflete a íntima 

aflição de Meu ânimo, a dor de Meu coração, 

seja mais honrada. Quem Me contempla, Me 

consola! ” 
 

“Quero que Minha Face seja venerada, particularmente, nas terças-

feiras”. 



 
PROMESSAS AOS DEVOTOS DA SAGRADA FACE: 

 
"Toda vez que alguém contemplar a Minha Face, derramarei o Meu 
amor nos corações. E por meio da Minha Face obter-se-á a 
salvação de muitas almas" 
 
(N.Senhor a Irmã M. Pierina, 1945, em Milão) 
  
“Por Minha Sagrada Face alcançareis a salvação de muitas almas! 
Pedi, nada: vos será negado! 
“Cada vez que se contemplar a Minha Face, derramarei o Meu 
amor nos corações.”  
 
(a Pierina Gilli) 
 
“Nenhum daquele que honrar Minha Face, será separado de Mim. 
  
(a Santa Mactildes). 
 
“Os devotos da Sagrada Face receberão, pela contemplação de 
Minha natureza humana, um vivo resplendor da Minha Divindade, e 
será esclarecidos no fundo de suas almas.”  
 
(a Santa Gertrudes) 
 
“Do mesmo modo que procurardes reparar a Minha Face 
desfigurada pelos pecadores, assim Eu cuidarei de Nossa alma, 
tornando-a tão bela como era ao sair das fontes batismais. 
 
“Esta Face é como um selo de Divindade, pois tem o poder de 
imprimir nas lamas, que a Ela se dedicam, tão perfeita, que mesmo 
os seus pecados será transformados, diante de Mim, em jóias de 
ouro precioso.” 
 
 
 



 
 
“Venerando a Minha Santa Face, em espírito de expiação, serão 
para Mim tão gratos como Santa Verônica. Farão uma 
generosidade igual a dela e Eu gravarei os Meus traços divinos em 
suas almas.” 
 
“Oferecendo a Minha Santa Face a Meu Pai apaziguarão a Minha 
cólera divina e obterão a conversão dos pecadores, como se fosse 
uma moeda celestial.” 
 
“Eles farão milagres pela Minha Santa Face. Iluminá-lo-ei com a 
Minha luz, rodeá-los-ei com o Meu Amor e fá-los-ei perseverantes 
no bem.” 
 
“Eu serei o defensor, perante Meu Pai, de todos aqueles que por 
palavras, escritos ou orações defendem a Minha causa nesta Obra 
de reparação. Na hora da morte purificarei a Face das suas almas 
de todas as manchas de pecado e lhes devolverei a sua formosura 
original.”  
 

Pela Minha Sagrada Face aplacarão a ira de Deus e trarão 

misericórdia sobre os pecadores 

Ofereça – A incessantemente ao Meu Pai para a SALVAÇÃO DE 

SEU PAÍS  

Nosso Senhor disse que esta devoção derrotaria o COMUNISMO. 

Esta é portanto a devoção –irmã da devoção de Fátima – 

necessária para a salvação do mundo.  

(A Soror Maria de São Pedro, carmelita de Tours, na França) 
 



 
PEDIDO DOS PAPAS 

 

 
 

O Cardeal Gennari, em nome do Papa São Pio X às Carmelitas de 
Lisieux, disse:  

“O Santo Padre deseja que esta imagem seja distribuída 
profusamente por todas as partes e que seja venerada em todas as 
famílias cristãs.  

Recomenda Sua Santidade a propagação de seu culto 
particularmente aos Excelentíssimos Senhores Bispos como a 
todos os Eclesiásticos e abençoa especialmente todos aqueles que 
se tornam seus propagadores”. 

Papa Pio XI pronunciou-se também sobre a Imagem da Sagrada 
Face dizendo: “Em toda casa e em toda Igreja haja um quadro 
da Santa Síndone”, ou seja, A SAGRADA FACE DE JESUS 

 

 

 

 

 



DEVEMOS DIVULGAR A SAGRADA FACE 

 

Muito me agrada a difusão que fazes de minha imagem.  

Abençoarei particularmente as famílias em cuja casa minha 

Face é venerada.  

Nesses lares, os pecadores se converterão, se Me 

contemplarem; os bons se aperfeiçoarão e os tíbios se tornarão 

fervorosos. 

 

Abençoarei seus interesses, tomarei providências quanto a 

seus problemas, e os ajudarei em suas necessidades, tanto 

espirituais como materiais.  

“Ao contemplar-Me dizei: misericórdia, Jesus, compadecei-Vos 

de nós e do mundo inteiro”  

(dito no dia 20 de abril de 1968, conforme o livro Pensieri e 

Riflessioni, nº III, p.55, editado pela casa “Madre Del Divino Amore”, 

Viale Lunigiana, 30 – Milano). 

“Desejo que faças uma grande difusão de minha Imagem.  

Quero entrar em cada família e converter os corações mais duros. 

Leva-Me aos hospitais, as casas de caridade, às escolas e aos 

asilos, e fala a todos de meu amor, que é infinito. Eu te ajudarei a 

encontrar novos apóstolos. Eles serão meus eleitos, e como 

prediletos terão um lugar especial em meu coração.  

Suas famílias serão abençoadas, como também seus múltiplos 

afazeres.  

Cumprir-se-á o que disse no Santo Evangelho: será concedido tudo 

a quem em primeiro lugar procurar o Reino de Deus e sua 

Justiça” dito no dia 25 de abril de 1969, conforme se lê na página 4 

do livro Preghiamo Insieme 

 

 



OU SEJA DEVEMOS TER EM NOSSAS CASAS UMA 
IMAGEM DA SAGRADA FACE (MESMO QUE IMPRESSA, 
REVELADA EM FORMA DE FOTO) E DEVEMOS DISTRIBUÍ-
LA AOS NOSSOS FAMILIARES E AMIGOS 

 

ESCAPULÁRIO DA SAGRADA FACE 
 

 
 

Este escapulário é uma arma de defesa, um escudo de fortaleza, 
uma promessa de amor e de misericórdia que Jesus quer oferecer 
ao mundo nestes tempos de sensualidade e de ódio contra Deus e 
a Igreja.  

Estendem-se redes diabólicas para arrancar a fé dos corações, o 
mal se expande, os verdadeiros apóstolos são poucos, é necessário 
um remédio divino e este remédio é o Santo Rosto de Jesus.  

Todos aqueles que usarem um escapulário como este e, podendo, 
fizerem toda terça-feira uma visita ao Santíssimo Sacramento para 
reparar os ultrajes que recebeu o Santo Rosto durante a Sua 
Paixão e que recebe todos os dias no sacramento eucarístico, 
serão fortalecidos na fé, estarão prontos a defendê-la e a superar 
todas as dificuldades internas e externas, e ainda terão uma morte 
serena sob o olhar amável do meu Divino Filho”.  

[Para adquirir a Medalha da Sagrada Face ligue: 34 98838-4098 ou 
mande e-mail para: apostolosdasagradaface@gmail.com]. 

 

Para merecer as graças da medalha da Sagrada 
Face, é preciso trazê-la, e rezar cada dia cinco 
glórias ao Pai em honra da Divina Face 

mailto:apostolosdasagradaface@gmail.com


CONSAGRAÇÃO A SAGRADA FACE  

  
Ó boníssimo Jesus, que quereis salvar o mundo de hoje, com 
aquele infinito amor com que fora criado e redimido. Incluí-me 
também no número dos que realmente trabalham pelo triunfo do 
vosso Reino de Amor na terra.  
 
Recebei para esse fim a total entrega de todo o meu ser, dispondo 
de mim.  
Quero difundir a Imagem de Vossa Divina Face e as misericórdias 
do Vosso Sacratíssimo Coração para que a Vossa Imagem ilumine 
e vivifique todas as almas. JESUS, operai milagres de conversão! 
 
Chamais os apóstolos para esta nova época, que por sua vez se 
encarreguem dessa sublime missão.  
 
Que as ondas do vosso misericordioso Amor se espalhem sobre o 
mundo inteiro, e afundando o maligno e destruindo os males, 
renovem a terra e façam os homens, ao sentirem os seus corações 
tomados de caridade, viverem o Novo Testamento à Luz desse Sol 
que é a Vossa Divina FACE e as misericórdias do vosso 
Sacratíssimo Coração. Amém. 
“Senhor, fazei resplandecer Vossa Sagrada FACE sobre nós.” 
 
“Ao Cordeiro de Deus que se assenta no trono e habita nos 
Sacrários, toda honra, louvor, poder e glória, agora e para sempre, 
por todos os séculos dos séculos.”   
Amém. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



CONSAGRAÇÃO À SAGRADA FACE – SANTA TERESINHA 

(composta por para o noviciado) 

Ó Face adorável do meu Jesus !  

Já que escolhestes particularmente as nossas almas para Vos 

dardes todo a nós, nós Vo-las consagramos inteiramente. Parece-

nos ouvir-Vos dizer: Abri-me, minhas irmãs, minhas esposas muito 

amadas, porque a minha Face e os meus cabelos estão cobertos 

de orvalhos.  As nossas almas compreendem a Vossa linguagem 

de amor; queremos enxugar o vosso Divino Rosto e consolar-Vos 

do esquecimento dos maus. Aos seus olhos Vós estais ainda como 

que escondido; consideram-Vos um objeto de desprezo! 

Ó Rosto incomparável, mais belo do que os lírios e as rosas da 

primavera, Vós não estais escondido aos nossos olhos; as lagrimas 

que Vos encobrem o divino olhar, são para nós diamantes 

preciosíssimos, com que desejamos comprar as almas dos nossos 

irmãos.  

Ouvimos a queixa amorosa, saída dos vossos lábios divinos, e, 

compreendendo a sede que Vos consome, desejaríamos possuir 

um amor infinito, afim de A saciar! 

Amantíssimo Esposo das nossas almas, se nós possuíssemos o 

amor de todos os corações, todo Vo-lo daríamos! Pois bem, dai-nos 

esse amor e saciai-Vos  nas vossas esposas. Dai-nos almas, 

Senhor; queremos almas, sobretudo almas de apóstolos e de 

mártires para, por meio delas abrasarmos no Vosso amor a imensa 

multidão dos pecadores. Ó Face adorável, não alcançaremos de 

Vós esta graça? Esquecendo o nosso exilio nas margens dos rios 

de Babilônia, cantaremos aos Vossos ouvidos as mais doces e 

suaves melodias. Já que sois a única e verdadeira pátria das 

nossas almas, não entoaremos os nossos cânticos em terra 

estranha! 

Ó Face adorável de Jesus! Em quanto esperamos o dia eterno para 

contemplarmos a Vossa gloria infinita, o nosso único desejo é o de 

encantarmos os Vossos divinos olhares, velando o nosso rosto, 

afim de que ninguém, cá na terra, nos possa reconhecer... 

O Vosso olhar velado, ó Jesus, eis o nosso céu! 

 



ADORAÇÃO À SAGRADA FACE 
  
Que Jesus seja bendito.  
Bendita seja a Santa Face de Jesus.  
Bendita seja a Santa Face na majestade e formosura de seus 
traços celestiais.  
Bendita seja a Santa Face na Transfiguração do Tabor.  
Bendita seja a Santa Face no suor  de sangue de sua agonia.  
Bendita seja a Santa Face nas humilhações da Paixão.  
Bendita seja a Santa Face nas dores da morte.  
Bendita seja a Santa Face na glória da Ressurreição.  
Bendita seja a Santa Face nos esplendores da luz eterna. 
 

 
 
 
OFERECIMENTO DA SAGRADA FACE DE JESUS AO ETERNO 
PAI 

 “Pai nosso que estais no Céu, Deus de amor infinito, cheio de 
bondade e misericórdia, pelo Coração Imaculado de Maria, Mãe das 
dores, em união com São José, todos os Santos Anjos, Santos, 
Bem-Aventurados e em nome de toda a humanidade, assim como 
de todas as almas do purgatório, ofereço-vos a Face cheia de 
lágrimas e sangue do Vosso amantíssimo Filho.  

Ofereço-vo-la com inefável amor, juntamente com cada respiração, 
pulsação, pensamentos, palavras e ações de todos os seres 
humanos. Eu vos ofereço esta Santíssima e adorável Face com 
todo amor em expiação de todos os pecados do mundo, em 
reparação de todas as blasfêmias, para apaziguar a Vossa divina 
Cólera, para iluminar os sacerdotes e religiosos, pela conversão dos 
pecadores, especialmente os mais obstinados, para alívio das 
almas do purgatório e de um modo especial pelas almas dos 
sacerdotes defuntos. Amem. 



OFERECIMENTO: 

Pai Santo, onipotente e eterno, eu Vos ofereço a adorável Face de 
Vosso muito amado Filho Jesus: 

– pela honra e glória de vosso Santo Nome; 

– segundo as intenções mais urgentes do Sumo Pontífice; 

– pela santificação das almas consagradas ao Vosso divino serviço, 
especialmente os sacerdotes; 

– pela cura, alívio, conforto de todos os doentes, especialmente os 
mais graves e desamparados; 

– pela conversão de todos os pobres pecadores, especialmente a 
alma de… 

 

ATO DE DESAGRAVO À SAGRADA FACE: 

Cristo Sacerdote, fazei resplandecer a Vossa Face sobre nós. 
Permanecei conosco, Senhor! (3x) 

Óh Jesus Cristo Sacerdote, queremos Vos oferecer nossa vida, 
sofrimentos e orações, em união com o Imaculado Coração de 
Maria, em desagravo à Vossa Sagrada Face, pelos nossos pecados 
e pelos pecados do mundo inteiro, especialmente, das pessoas a 
Vós consagradas na vida religiosa e sacerdotal.  

Aceitai, Senhor, esta nossa humilde reparação por todos os 
pecados de orgulho, heresia e sensualidade.  

Senhor Jesus Cristo Sacerdote, que a Luz de Vossa Sagrada Face 
nos ilumine.  

Que Seu amor misericordioso nos perdoe e santifique, levando-nos 
a Sua eterna contemplação nos esplendores do Céu. Amém! 

 

 



 

TERÇO DA SAGRADA FACE  
 
Iniciar fazendo cinco vezes o sinal da Santa Cruz, em honra as 
Cinco Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Após rezar o 
Creio, o Pai-Nosso a Ave-Maria e o Glória. 
 
Nas contas do Pai-Nosso: Pai Eterno, ofereço-vos a Face adorável 
de Vosso Divino Filho para abrandar a cólera de Vossa Justiça, 
obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das 
almas do purgatório.  
 
Nas contas da Ave-Maria: Oh! Sagrada Face de Jesus, tende 
piedade de nós e do mundo inteiro. 
 
No final, rezar três Ave-Marias em louvor das dores que Nossa 
Senhora sofreu ao ver Jesus carregar a Cruz, ser pregado, vê-lo 
morrer e recebê-lo morto em seus amorosos e ternos e santos 
braços. No fim de cada Ave-Maria acrescentar a jaculatória: Nossa 
Senhora das Dores, rogai por nós!. 
  
No encerramento, rezar: Face adorável de meu Jesus, meu único 
amor, minha luz e minha vida, fazei que veja somente a vós, nada 
conheça fora de vós, ame-vos unicamente, e que, enfim, não viva a 
não ser convosco, de vós, por vós e para vós. Assim seja. Amem! 
 
Rezar 1 Glória. 
 

 

 



 

LADAINHA DA SAGRADA FACE 

Senhor, tende piedade de nós. 
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, tende piedade de nós. 
Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. 
Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. 

Sagrada Face do Filho de Deus vivo, tende piedade de nós. 
Sagrada Face, espelho da majestade divina, tende piedade de nós. 
Sagrada Face do nosso Salvador, tende piedade de nós. 
Sagrada Face, inundada de suor e sangue, tende piedade de nós. 
Sagrada Face, humilhada pelo beijo do traidor, tende piedade de 
nós. 
Sagrada Face, barbaramente contundida por bofetões, tende 
piedade de nós. 
Sagrada Face, acumulada de ignomínias e insultos, tende piedade 
de nós. 
Sagrada Face, coberta dum véu e cinicamente ludibriada, tende 
piedade de nós. 
Sagrada Face, atormentada por febre e sede, tende piedade de 
nós. 
Sagrada Face, no julgamento, perante a multidão amotinada, tende 
piedade de nós. 

Sagrada Face, banhada de lágrimas de dor, tende piedade de nós. 
Sagrada Face, impressa na toalha de Verônica, tende piedade de 
nós. 
Sagrada Face, coberta de blasfêmias horrendas, tende piedade de 
nós. 
Sagrada Face, ao morrer na Cruz, inclinada para nós, tende 
piedade de nós. 
Sagrada Face, desfigurada por feridas e golpes, tende piedade de 
nós. 
Sagrada Face, revelada milagrosamente no Santo Sudário, tende 
piedade de nós. 
Sagrada Face, glorificada pela ressurreição, tende piedade de nós. 
 



Sagrada Face, alegria de todos os anjos e santos, tende piedade de 
nós. 
Sagrada Face, por cuja veneração alcançamos auxílio nas 
angústias, tende piedade de nós. 

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mostrai-nos a 
Vossa Sagrada Face, volvei a nós Vossa Sagrada Face, a fim de 
sermos salvos. Amém. 

 

VIA SACRA CONTEMPLANDO A SAGRADA FACE – SERVA DE 

DEUS MARIA MARIA ANGÉLICA ALVAREZ ICAZA 

 PRIMEIRA ESTAÇÃO 

Face sagrada de meu Jesus, de tal beleza como que ocultas o 
Verbo eterno. Sob a coroa de espinhos, ensanguentado, ferido, 
humilhado, sem levantar os olhos recebes tua sentença de morte, 
com teu rosto sereno como de quem o previu, aceitou tudo e está 
firme em levar a cabo a obra da nossa redenção. 

Face varonilmente bela de meu Jesus, que tua recordação, me faça 
aceitar a vontade de teu Pai em todos os acontecimentos. 

SEGUNDA ESTAÇÃO 

Face abatida de meu Jesus, que a levantas para olhar para cruz 
com amor. 

Face coberta de sangue e de feridas, ao olhá-la, te reanimas como 
quem encontra o que ardentemente desejavas. 

Que essa seja minha atitude quando me entregas uma cruz, 
qualquer que seja. 

TERCEIRA ESTAÇÃO 

Face adorada de meu Jesus, que cais por terra pela primeira vez; 
ao levantar-te, olhai-me e purificai-me para que possa acercar-me a 
Ti… 

QUARTA ESTAÇÃO 

Face belíssima de meu Jesus, ao encontrar-te com tua Santíssima 
Mãe, tua Face toma uma expressão indefinível de amor e dor. Não 
tens que falar, pois te sentes compreendido por Maria. 

Que eu também te compreenda sempre, pois me escolhestes 
por esposa tua. 



QUINTA ESTAÇÃO 

Face agradecida de meu Jesus, para quem te ajuda a levar a cruz. 

Concedei-me ajudar-te, de alguma maneira, sem outra recompensa 
que olhar tua Face. 

SEXTA ESTAÇÃO 

Face adorável de meu Jesus, quem te busca, te encontra e te 
recebe no íntimo de sua alma. 

Que seja assim para mim e para todos os que amo. 

Dai-nos, como a Verônica, teu retrato, ficando tua Face impressa no 
íntimo de nossas almas, ou melhor, concede-nos que por amor, 
imitação e transformação sejamos teu vivo Retrato. 

SÉTIMA ESTAÇÃO 

Face humilhada de meu Jesus, que cais pela segunda vez até o pó 
da terra… 

O que poderá me lastimar ou humilhar contemplando tuas 
profundas humilhações? 

OITAVA ESTAÇÃO 

Face compassiva de meu Jesus, esqueces teus próprios 
sofrimentos a vista de quem necessita consolo. 

Que eu me esqueça de mim mesma, em todos os casos, e traga 
paz, alegria e consolo aos que me rodeiam. 

NONA ESTAÇÃO. 

Face humilíssima de meu Jesus, que pela terceira vez cais ao solo, 
cada vez mais esgotado e dolorido. 

Peço-te, por esta profunda humilhação tua, que livres nossas 
almas, de cair no inferno e de cair em pecados e faltas voluntárias. 

DÉCIMA ESTAÇÃO 

Face puríssima de meu Jesus, cheio de rubor e humilhação ao ser 
despojado de tuas vestes. 

Renova a face da terra com um sopro divino de pureza e fazei que 
eu viva despojada do que não sejas tu. 

 

 



DÉCIMA PRIMEIRA ESTAÇÃO 

Face amadíssima de meu Jesus, que expressas sentir dor 
agudíssima ao ser pregado na cruz. 

Que eu viva sempre pregada contigo na mesma cruz, fiel e 
constante em ser toda tua, custe o que custar. 

 

DÉCIMA SEGUNDA ESTAÇÃO. 

Face agonizante de meu Jesus na cruz, dos teus lábios 
moribundos, quero aprender: A perdoar. A confiar. A viver com a 
Santíssima Virgem e tê-la por mãe. A ter sede da salvação das 
almas. A cumprir meus deveres e as missões que tu me confiaste. 
A recorrer a Ti, se chego a sentir desamparo. E a entregar meu 
espírito em tuas mãos. 

Ao inclinar tua Face, inclina-te sobre minha pequenez e antes de 
morrer, dai-me um beijo de paz, misericórdia e amor. Recebe-me na 
hora da minha morte. 

Mostra-me tua Face nessa hora e que fique enamorada de Ti 
eternamente. 

 

DÉCIMA TERCEIRA ESTAÇÃO 

Face lívida, mas amorosíssima de meu Jesus, quero contemplar-te 
nos braços de Maria e não me separar jamais de Ti… 

 

DÉCIMA QUARTA ESTAÇÃO. 

Face divina de meu Jesus, agora velado por mim, ensina-me a ser 
generosa contigo e a esperar entre as sombras da morte o 
momento de ver teu Rosto glorioso e que me chames para viver 
contigo eternamente no céu. Amém. 

 

 

 

 

 

 



ORAÇÃO DE SANTA TERESINHA À SAGRADA FACE  
 
Ó Jesus, que na Vossa crudelíssima Paixão Vos tornastes "o 
opróbrio dos homens e o homem das dores", eu adoro a Vossa 
Divina Face sobre a qual resplandecem a beleza e ternura da 
Divindade e que agora se tornou para mim como a face de um 
"leproso" (Is. 53,4). 
 
Mas sob estes traços desfigurados reconheço o Vosso infinito amor 
e ardentemente desejo amar-Vos e fazer-Vos amar por todos os 
homens.  
 
As lágrimas que com tanta abundância correram dos Vossos olhos, 
se me afiguram quais pérolas preciosas, que eu quisera recolher 
para, com seu valor infinito, resgatar as almas dos pobres 
pecadores. 
 
Ó Jesus, Vossa Face é a única beleza que encanta o meu coração, 
de boa mente quero renunciar na terra à doçura do Vosso olhar e 
ao inefável ósculo de Vossa boca divina, mas suplico-Vos, imprimi 
em meu coração Vossa Divina Imagem, e inflamai-me com Vosso 
amor, a fim de que possa um dia contemplar a Vossa Face gloriosa 
no Céu. Amém. 
 
ORAÇÃO DO PAPA PIO IX À SAGRADA FACE 
  
Oh, meu Jesus, lançai sobre nós um olhar de misericórdia! Volvei 
Vossa Face para cada um de nós, como fizeste à Verônica, não 
para que A vejamos com os olhos corporais, pois não o 
merecemos. Mas volvei-A para os nossos corações, a fim de que, 
amparados sempre em Vós, possamos haurir nesta fonte 
inesgotável as forças necessárias para nos entregarmos ao 
combate que temos que sustentar. Amém 
 
 

 

 

 

 

 



ORAÇÃO A SAGRADA FACE DE JESUS(Com aprovação 
eclesiástica) 

Sagrada Face do meu doce Jesus, expressão viva e eterna do amor 
e do martírio divino sofrido pela redenção humana, adoro-te e amo-
te. Consagro-te hoje e sempre todo o meu ser. Ofereço-te, pelas 
mãos puríssimas da Rainha Imaculada, as ações e os sofrimentos 
deste dia, para expiar e reparar os pecados das pobres criaturas.  

 

Fazei de mim um verdadeiro apóstolo teu. Que o teu olhar suave 
esteja sempre presente e se ilumine de misericórdia na hora da 
minha morte. Amém. 

Sagrada Face de Jesus, olhai-nos com misericórdia. 

 

ORAÇÕES À SAGRADA FACE INDULGENCIADAS (QUEM AS 
FIZER DEVOTAMENTE GANHARÁ INDULGÊNCIA PARCIAL) 

“Santíssima Virgem Maria, medianeira de todas as graças, oferecei 
por nós ao Pai Eterno a Sagrada Face Vosso divino Filho Jesus, 
alcançando-nos paz, saúde, o pão de cada dia, liberdade da fé e o 
triunfo da verdade. Amém”.  

[Indulgenciada por S. Emcia. O Cardeal D. Agnelo Rossi, 18 – XI – 1966]. 

“Senhor, mostrai-nos a Vossa Face e seremos Salvos!”  

[Indulgenciada pelo Papa Pio IX – 11-XII – 1876]. 

“Senhor, permanecei conosco!”  

[Indulgenciada por S. Emcia o Cardeal D. Jaime de Barros Câmara, 26 – XI – 1959]. 

 

 
 

 

 

 



 

 

ORAÇÃO PARA DIFUNDIR A DEVOÇÃO DA SAGRADA FACE 

Ó Bom Jesus, que quereis salvar o mundo de hoje com aquele 

infinito amor com que foi criado e redimido, incluí-me também no 

número daqueles que querem trabalhar pelo triunfo de vosso Reino 

de amor na terra. 

 

Receba para este fim a total entrega de todo o meu ser. Disponde 

de mim. Quero difundir a imagem de vossa Divina Face, para que 

em todas as almas vossa imagem se renove. 

 

Jesus, operai milagres de conversão!  

Chamai apóstolos desta nova era, que por sua vez se encarreguem 

desta nova missão.  

Que ondas de vosso misericordioso amor se espalhem sobre o 

mundo inteiro, e afundando e destruindo os males, renovem a terra, 

e façam os homens, ao sentir seus corações tomados de caridade, 

voltarem a viver o Santo Evangelho à luz deste Sol que é Vossa 

Face”. 



ORAÇÃO PARA QUE A DEVOÇÃO À SAGRADA FACE SEJA 
MAIS PROPAGADA E DIFUNDIDA NO MUNDO: 

Rezar 3 Pai-Nossos, 1 Ave-Maria e 1 Glória para que a devoção à 
Sagrada Face seja cada vez mais propagada e difundida no mundo. 
Esta oração é um pedido de Jesus e é pra ser feita de noite e 
contemplando a Sua Sagrada Face. 

 

ORAÇÃO DE CONTEMPLAÇÃO À SAGRADA FACE: 

Óh Sagrada Face, vejo-Vos, eterna formosura do Paraíso, delícia 
de todos os santos; vejo-Vos Face adorável, que os anjos anseiam 
por contemplar.  

Vejo-Vos, Olhos Divinos, à cuja luz os serafins se extasiam de 
amor; vejo-Vos lábios suavíssimos de que brotaram as palavras de 
Vida Eterna.  

Vejo-Vos Fronte excelsa, formada pelo Espírito Santo no seio da 
Virgem Mãe. E vejo-Vos desfigurado, contundido, inchado de cruéis 
bofetadas coberto de repugnantes escarros…! 

E Vós, meu Jesus, que sofreis sem contestação essas 
humilhações, sem mostrar um sinal de contrariedade. Que 
admirável paciência!…  

Por que foi que sofrestes tudo isto Senhor? Por que Vos deixastes 
tratar como um criminoso?  

Por que permitistes que Vos desfigurassem a tal ponto o Santíssimo 
Rosto?  

Ah, já sei, já sei… é que pretendíeis satisfazer ao Eterno Pai pelos 
nossos pecados de vaidade, desagravá-Lo do muito que O 
ofendemos, idolatrando o corpo, provocando outros ao pecados por 
meio dos olhos, da formosura do rosto, de beijos escandalosos. 

Meus pecados é que Vos feriram na Face, meus pecados Vos 
escarraram o Rosto, meus pecados de vaidade é que fez do Vosso 
Corpo Adorável, um objeto de ludibrio e de afrontas sem par… 
estes sentidos, estes membros, estes órgãos que me destes para 
Vos servir, servi-me deles para Vos ofender. 



Desejo ó Divino Jesus, pela Santa Comunhão, prestar amor e 
reparação por tudo que sofrestes em Vossa Sagrada Face.  

Suplico, meu Divino Mártir, não permitais que torne a ofender-Vos 
com pedaços de vaidade corporal.  

Imprimi na minha alma tão profundamente a Imagem de Vosso 
Rosto desfigurado, que sempre me lembre de quanto por mim 
sofrestes, e tenha a nobreza de coração de padecer também por 
Vós desprezos e humilhações.  

Dá-me a graça de respeitar meu corpo e membros, como convém a 
vasos sagrados, pois em verdade o meu corpo se tornou Vosso 
Sacrário pela Santa Comunhão, templo do Espírito Santo destinado 
a ser um dia reedificado pela Vossa Mão Onipotente. 

Vinde Jesus Sacramentado e imprimi na minha alma os traços 
Sanguíneos da Vossa Face, assim como Os imprimistes na toalha 
de Verônica.  

O Vosso Santíssimo Corpo e Sangue guardem a minha alma para a 
Vida Eterna. Amém! 

 

 

 

 



NOVENA DA SAGRADA FACE 
 
 
ORAÇÃO PREPARATÓRIA PARA TODOS OS DIAS 
Senhor, procuro Vossa Face! Não me afasteis para longe dela por 
causa de meus pecados; não desvieis de mim Vosso Santo 
Espírito. 

Fazei brilhar sobre mim a luz da Vossa Face, instruí-me no caminho 
dos Vossos mandamentos. 

Eterno Pai, contemplai a Face de Vosso Filho e por seus infinitos 
merecimentos concedei-me um ardente desejo de reparar as 
injúrias feitas à Vossa Divina Majestade e a graça que desejo 
alcançar nessa novena. Assim seja. 

MEDITAÇÃO DO DIA  

 

ORAÇÃO FINAL PARA TODOS OS DIAS:  
 
Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, nós Vos suplicamos que, 
venerando a Face Santíssima de Vosso Filho, desfigurada na 
Paixão por causa de nossos pecados, mereçamos contemplá-la 
eternamente no resplendor da glória celeste. Pelo mesmo Jesus 
Cristo Nosso Senhor. Assim seja. 
 

 
 
 
 
 
 



 
PRIMEIRO DIA 
 
 
Oh! Amorosíssimo Jesus! Vossa palavra e a expressão de Vossa 
Face abrasada em amor, nos revelam, no Cenáculo, a veemência 
com que Vosso coração desejava a hora de dar-nos a Eucaristia! 
 

Inflamai meu coração de amor por esse sacramento adorável, 
visitando-o e recebendo-o freqüentemente com a pureza dos anjos. 

Consideração: Se Jesus me ama, se Sua Face me procura, o que 
me detém?… Que me pede Jesus, senão amor e confiança?… 
Negar-lhe-ei?… 
 
Virtude a praticar: Desprendei-vos, pelo menos de coração, de 
todas as coisas da terra. Seja Jesus vosso tesouro. 
 
 
 
 
SEGUNDO DIA 
 
 
Oh, Vítima Divina, meu doce Jesus! Face adorável, banhada em 
suor de sangue no Getsêmani, descobre-me a grandeza de Vossas 
dores e a gravidade dos meus pecados.  
 
Dai-me a mim e a todos os pecadores um sincero arrependimento 
com firmíssimo propósito de nunca mais pecar. 
Consideração: Por toda a parte onde se mostrou sobre a terra, a 
Sagrada Face de Jesus abençoou, perdoou, curou e fez o 
bem…Jesus dirige o mundo com Seu olhar! 
 
Eu O invoco, porque não serei atendido?… 
 
Virtude a praticar: Sede dócil às inspirações da graça. O olhar de 
Jesus que vos solicita é uma graça; entregai-vos a sua celeste 
influência. 
 
 
 
 



 
TERCEIRO DIA 
 
Oh! Meu amabilíssimo Jesus! Vossa Face augusta e serena teve 
uma expressão de dor imensa ao receber o beijo do traidor. 
Dai-me a graça, eu vos suplico, de participar de Vossa íntima 
aflição pelos sacrilégios que cometem os que Vos recebem em 
pecado mortal no Sacramento de amor, desagravando assim, a 
traição de Judas. 

Consideração: Sim, eu sei, meu Redentor está vivo. Esta mesma 
Face que eu contemplo, hoje tão amargurada pela traição de um 
apóstolo infiel, hei de contemplar um dia radiante de graça e de 
esplendores. 
E, se eu for fiel, assim a contemplarei por toda a eternidade. Meu 
bom Jesus, mostrai-me Vossa Face. 
 
Virtude a praticar: 
Fidelidade em observar os mandamentos divinos: Falai, Senhor, 
Vosso servo Vos escuta. 
 
 
QUARTO DIA 
 
Oh! Meu dulcíssimo Jesus! Vossa Face de infinita bondade é objeto 
do mais vil insulto pela cruel mão de um servo em casa de Anás. 
Assim Vos tratam, meu doce Salvador, porque aborrecem Vossas 
palavras de justiça e de caridade sem limites. 
Não permitais que eu jamais me vingue de meus inimigos, mas que 
os perdoe sempre e de todo o coração. 
 
Consideração: Devo oferecer-me inteiramente a Deus, para fazer só 
sua adorável vontade; farei esse oferecimento em união com Jesus 
orando, a Face contra a terra, no Jardim das Oliveiras. 
 
 
Virtude a praticar: Fazei penitência; praticai a contrição de vossos 
pecados alheios; aceitai, em espírito de expiação, as penas e 
amarguras que Deus aprouver enviar-vos. 
 
 
 
 



 
QUINTO DIA 
 
Oh! Meu pacientíssimo Jesus! Na noite tenebrosa de Vossa Paixão, 
Vossa Face sacrosanta tornou-se semelhante à de um leproso! 
Desprezos, escarros, bofetadas e injúrias sem número, desfiguram 
Vosso formoso semblante! 
 

Perdoai, Senhor, Vosso povo ingrato que com suas blasfêmias e 
crimes de toda espécie, renovam tão horríveis afrontas à Vossa 
Face augusta e venerada! Perdoai, Senhor! 

Consideração: Jesus tem os olhos cerrados para não ver meus 
pecados… 
Continuarei nas minhas iniqüidades?… 

Até quando afrontarei essa Face que pacientemente sofre e me 
espera?… 

Até quando?… Até quando?… 

Não a consolarei com a minha entrega total? 

Virtude a praticar: Tende a coragem da fé, não temais o olhar e as 
palavras dos homens, quando se tratar de um dever a cumprir ou 
de uma falta a evitar. 
 
 
 
SEXTO DIA 
 
Soberano Rei e Salvador! A majestosa dignidade de Vossa Face, 
vilipendiada e coroada de espinhos, proclamou solenemente Vossa 
realeza sobre as nações, confirmadas pela profética voz de Pilatos 
diante do povo judeu, ao dizer: “Eis o vosso Rei”. Concedei-me, ó 
Rei da Glória, um ardoroso zelo para propagar Vosso Reino, ainda 
que seja à custa de minha vida. 
 
Consideração: Acabrunhado sob o peso de minhas iniqüidades, que 
farei diante de meu divino Rei? Por que hesitas, minha alma…Não 
é Ele teu Salvador?… Por acaso sua Face não te contempla com 
doçura e amor? 
 



Cheia de confiança, prosta-te aos pés de Jesus, dizendo-lhe de 
todo coração: Meu Senhor e meu Rei! Eis aqui minha alma e meu 
corpo: eu me ponho, inteiramente sob o império de Vossa Face 
ultrajada. 
Reinai sobre mim para sempre! 

Virtude a praticar: Fazer morrer em vós, pela mortificação, todos os 
desejos e movimentos aviltantes que poderiam ofender a Sagrada 
Face e renovar as suas dores. 
 
 
SÉTIMO DIA 
 
Oh! Meu querido e generosíssimo Jesus! Vossa Face de Deus-
Homem se iluminou, subitamente, com os esplendores de um santo 
gozo, ao estreitar em Vossos braços a suspirada cruz! 
Daí-me coragem para tomar a minha cruz e seguir-vos com ânimo 
constante e generoso até o fim de minha vida. 

Consideração: Se amo e me compadeço verdadeiramente dos 
ultrajes pela Face adorável de meu Salvador, devo amar meus 
irmãos desgarrados e pedir a Deus que os converta. 
 
Virtude a praticar: Que o zelo de reparação vos inflame! Exercei-o 
por meio de comunhões, orações, palavras e exemplos, enfim, por 
todos os meios que a vista do mal cometido deve inspirar-vos. 
 
OITAVO DIA 
 
Oh! Meu terníssimo Jesus! Qual não deve ter sido a expressão de 
doçura de Vossa Face, quando Verônica se aproximou de Vós para 
enxugá-la! Com que amorosa gratidão a contemplastes e qual não 
foi o seu assombro ao achar impressa em seu véu a Vossa Face 
desfigurada, mas cheia de amor!… 
Fazei que eu contemple, meu amado Redentor, Vossa Paixão com 
tanto amor e ternura que os traços da Vossa Face fiquem gravados 
em meu coração. 

Consideração: Meditando no amor de Deus por mim, amor 
estampado em Sua Face retalhada e amortecida, ainda terei 
dificuldade em esquecer os males que me causaram, de perdoar os 
que me ofenderam, de qualquer maneira, de amar sinceramente 
meu próximo e pedir a salvação para todos os homens 
 



Virtude a praticar: Suportar pacientemente as injúrias e as friezas 
de vosso próximo, aceitai o que elas têm de penoso para o coração, 
em espírito de reparação, por tudo o que Jesus sofreu em Sua Face 
adorável. 
 
 

NONO DIA 
 
Oh! Meu Santíssimo e amado Jesus! Vossa Face de Reparador 
divino, coberta pelas sombras da morte, aplacou as justiças do 
Eterno Pai, e Vossas últimas palavras foram penhor seguro de 
eterna felicidade. 
Que minha vida e minha morte sejam uma contínua reparação 
unida à Vossa e à de Vossa Mãe Santíssima, a quem invocarei 
sempre com o nome da Mãe. 
Consideração: Quando irei e aparecerei diante da Face de meu 
Deus? Quando o verei face a face?… 
 
Virtude a praticar: Quem me contempla me consola! Se alguém 
contemplar a minha Face Eu derramarei meu amor nos corações e 
por meio de minha Face se obterá a salvação de muitos pecadores! 
Almas generosas, procurai e contemplai sempre a adorável Face de 
Jesus! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


