
Alma de Cristo… 

Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-

me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de 

Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. 

Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das Vossas Chagas, 

escondei-me. Não permitais que me separe de Vós. 

Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha 

morte, chamai-me. E mandai-me ir para Vós, 

para que Vos louve com os Vossos Santos, 

por todos os séculos. Ámen. 

 

Oração de Reparação 

Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-Vos. Peço-

Vos perdão para os que não creem, não adoram, não 

esperam e não Vos amam. 

 

Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro

-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo 

Corpo, Sangue, Alma e Divindade de Jesus Cristo, 

presente em todos os sacrários da terra, em reparação 

dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele 

mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do Seu 

Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, 

peço-Vos a conversão dos pobres pecadores.  

Ó Jesus, é por Vosso amor, pela conversão dos peca-

dores e em reparação pelos pecados cometidos contra 

o Imaculado Coração de Maria! 

(Anjo de Portugal, 1917) 

A Sagrada Comunhão 

 

 

 

 

 
A Eucaristia  é o sacramento instituído por Nosso 

Senhor Jesus Cristo que contém e nos dá o verda-

deiro Corpo e o verdadeiro Sangue de Jesus Cristo, 

a Sua alma e divindade, para nosso alimento espiri-

tual. 

 

A Eucaristia “é o próprio sacrifício do Corpo e do 

Sangue do Senhor Jesus, que Ele instituiu para perpe-

tuar o sacrifício da cruz no decorrer dos séculos até 

ao seu regresso, confiando assim à sua Igreja o 

memorial da sua Morte e Ressurreição. É o sinal da 

unidade, o vínculo da caridade, o banquete pascal, 

em que se recebe Cristo, a alma se enche de graça e 

nos é dado o penhor da vida eterna.  
(Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, nº 271) 

http://jmvsalvacaovida.weebly.com/ 



Orações para Antes da Comunhão 

 

Senhor, eu creio em Vós,  mas aumentai a minha fé! 

Senhor eu espero em Vós,  mas aumentai a minha 

esperança. 

Senhor, eu Vos amo, mas aumentai o meu amor! 

 

Vinde, ó Jesus, purificai-me. Vinde, ó meu Benfei-

tor, e socorrei-me. Vinde, ó Médico divino, e curai-

me. Vinde, ó meu Rei, e reinai em mim. Vinde, ó 

meu Senhor, e abençoai-me. Virgem santíssima, vin-

de ajudar-me a receber Jesus. Santo anjo da minha 

guarda, vinde preparar-me. 

 

Visita ao Sacrário  

 

Graças e louvores se deem a todo o 

momento. 

Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacra-

mento. (3 vezes) 

 

Pai Nosso, Ave Maria e Glória (3 vezes) 

 

Comunhão espiritual:  

Eu quisera, Senhor, receber-Vos com aquela pureza, 

humildade e devoção com que Vos recebeu Vossa 

Santíssima Mãe, com o espírito e o fervor dos San-

tos. 

Jaculatórias para Depois da Comunhão 

 
- Jesus está em mim.  

- Jesus, meu Senhor e meu Deus! A minha alma glori-

fica ao Senhor, e o meu coração se alegra em Deus 

meu Salvador, porque operou em mim grandes mara-

vilhas. 

- Ó Jesus, vieste ao meu peito: dou-Vos infinitas gra-

ças por esta graça. 

- Ó Jesus, estais em mim e eu em Vós. 

- Ó Jesus, conservai-me na Vossa graça. 

- Ó Jesus, fortalecei-me contra as tentações.  

- Ó Jesus, dai-me horror ao pecado. 

- Ó Jesus, não permitais que de Vós me separe jamais. 

- Ó Jesus, antes morrer que perder-Vos. 

- Ó Jesus, fazei que a minha morte seja a de um santo. 

- Abençoai meus pais e toda a minha família, meus 

benfeitores, amigos e inimigos; todos Vos reconhe-

çam, amem e salvem. 

- Abençoai a Vossa Igreja, o seu chefe, o Santo Padre, 

o nosso prelado e os sacerdotes. 

- Ó Jesus, tende piedade dos pecadores, para que se 

convertam. 

- Ó Jesus, compadecei-Vos de todos os homens e 

fazei que os Vossos tormentos e morte não sejam inú-

teis para eles. 

- Ó Jesus, tende piedade das benditas almas do purga-

tório e dai-lhes o descanso eterno.  


