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Ato de Reparação ao 
Sagrado Coração de Jesus

Dulcíssimo Jesus, cuja infinita caridade para com os homens é por 
eles tão ingratamente correspondida com esquecimentos, friezas e 
desprezos, eis-nos aqui prostrados na Vossa presença, para Vos de-
sagravarmos, com especiais homenagens, da insensibilidade tão in-
sensata e das nefandas injúrias com que é de toda parte alvejado o 
Vosso amorosíssimo coração.
Reconhecendo, porém, com a mais profunda dor, que também nós 
mais de uma vez cometemos as mesmas indignidades, para nós, em 
primeiro lugar, imploramos a Vossa misericórdia, prontos a expiar 
não só as próprias culpas, senão também as daqueles que, errando 
longe do caminho da salvação, ou se obstinam na sua infidelidade, 
não Vos querendo como pastor e guia, ou, conculcando as promes-
sas do batismo, sacudiram o suavíssimo jugo da Vossa santa lei.
De todos estes tão deploráveis crimes, Senhor, queremos nós hoje 
desagravar-Vos, mais particularmente da licença dos costumes e 
imodéstia do vestido, de tantos laços de corrupção armados à ino-
cência, da violação dos dias santificados, das execrandas blasfêmias 
contra Vós e Vossos Santos, dos insultos ao Vosso Vigário e a todo 
o Vosso clero, do desprezo e das horrendas e sacrílegas profanações 
do Sacramento do divino amor e, enfim, dos atentados e rebeldias 
das nações contra os direitos e o Magistério da Vossa Igreja.
Oh! Se pudéssemos lavar com o próprio sangue tantas iniquidades!
Entretanto, para reparar a honra divina ultrajada, Vos oferecemos, 
juntamente com os merecimentos da Virgem Mãe, de todos os san-
tos e almas piedosas, aquela infinita satisfação, que Vós oferecestes 
ao eterno Pai sobre a cruz, e que não cessais de renovar todos os dias 
sobre nossos altares.
Ajudai-nos Senhor, com o auxílio da Vossa graça, para que possamos, 
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Oração a Rainha do Céu

como é nosso firme propósito, com a vivência da fé, com a pureza 
dos costumes, com a fiel observância da lei e caridade evangélicas, 
reparar todos os pecados cometidos por nós e por nosso próximo, 
impedir, por todos os meios, novas injúrias de Vossa divina Majes-
tade e atrair ao Vosso serviço o maior número de almas possíveis.
Recebei, ó benigníssimo Jesus, pelas mãos de Maria santíssima re-
paradora, a espontânea homenagem deste nosso desagravo, e con-
cedei-nos a grande graça de perseverarmos constantes, até à morte, 
no fiel cumprimento de nossos deveres e no Vosso santo serviço, 
para que possamos chegar todos à pátria bem-aventurada, onde Vós 
com o Pai e o Espírito Santo viveis e reinais por todos os séculos dos 
séculos. Amém.

Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. 
Porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia. 
Ressuscitou, como disse, aleluia. 
Rogai a Deus por nós, aleluia. 
Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. 
Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. 
OREMOS: Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a res-
surreição do vosso Filho, Nosso Senhor, Jesus Cristo, concedei-nos, 
vos suplicamos que por sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos o 
gozo da vida eterna. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém.
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Vem, Espírito Criador!
Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai 

e enchei os corações com vossos dons celestiais.
Vós sois chamado o Intercessor de Deus excelso dom sem par, 

a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar.
Sois o doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai, 
por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai.
A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, 
nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor.

Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz, 
se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás.

Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer 
que procedeis do Seu amor, fazei-nos sempre firmes crer.

Amém!
“A Vós, ó Deus, louvamos”
A vós, ó Deus, louvamos, 
a vós, Senhor, cantamos. 

A vós, eterno Pai, 
adora toda a terra.

A vós cantam os anjos, 
os céus e seus poderes: 

Sois Santo, Santo, Santo, 
Senhor, Deus do universo!

Proclamam céus e terra 
A vossa imensa glória. 
A vós celebra o coro 

glorioso dos Apóstolos.
Louva-vos dos Profetas 

A nobre multidão 
e o luminoso exército 

dos vossos santos mártires.
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A vós por toda a terra 
Proclama a Santa Igreja, 

Ó Pai onipotente, 
de imensa majestade.
E adora juntamente 
O vosso Filho único, 

Deus vivo e verdadeiro, 
e ao vosso Santo Espírito.

Ó Cristo, Rei da glória, 
do Pai eterno Filho, 

nascestes duma Virgem, 
a fim de nos salvar.

Sofrendo vós a morte, 
da morte triunfastes, 

abrindo aos que têm fé 
dos céus o reino eterno.

Sentastes à direita de Deus, 
do Pai na glória. 

Nós cremos que de novo 
vireis como juiz.

Portanto, vos pedimos: 
salvai os vossos servos, 

que vós, Senhor, remistes 
com sangue precioso.

Fazei-nos ser contados, 
Senhor, vos suplicamos, 
em meio a vossos santos 
na vossa eterna glória.

(A parte que segue pode ser 
omitida, se for oportuno.)

Salvai o vosso povo. 
Senhor, abençoai-o 
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Alma de Cristo

Regei-nos e guardai-nos 
até a vida eterna.

Senhor, em cada dia, 
Fiéis, vos bendizemos, 
Louvamos vosso nome 
agora e pelos séculos.
Dignai-vos, neste dia, 

Guardar-nos do pecado. 
Senhor, tende piedade 

de nós, que a vós clamamos.
Que desça sobre nós, 
Senhor, a vossa graça, 

porque em vós pusemos 
a nossa confiança.

Fazei que eu, para sempre, 
não seja envergonhado: 
Em vós, Senhor, confio, 

Sois vós minha esperança!

“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 eu me separe de Vós.

Do espírito maligno, defendei-me.
Na hora da minha morte, chamai-me
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Inspirai ó Senhor

e mandai-me ir para Vós,
para que com os Vossos Santos, eu Vos louve

por todos os séculos dos séculos.
Amém.”

“Inspirai, ó Deus as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para 
que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. 

Por Cristo nosso Senhor. Amém.”
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