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NOVENA AO PRECIOSO SANGUE DE JESUS 
 

Oração inicial de cada dia (do Terço da Divina Misericórdia) 

Eterno Pai, eu Vos ofereço o Corpo e Sangue,  

 A Alma e Divindade de Vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo,  

em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro! 

 

Oração final de cada dia (do Terço da Divina Misericórdia) 

Pela Tua dolorosa Paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro! 

 

Dia 1  

“Disse-lhes Jesus: «Em verdade, em verdade vos digo: se não comerdes mesmo a carne do Filho do 

Homem e não beberdes o Seu Sangue, não tereis a vida em vós. Quem realmente come a Minha 

carne e bebe o Meu Sangue tem a vida eterna e Eu hei-de ressuscitá-lo no último dia, porque a 

Minha carne é a verdadeira comida e o Meu Sangue a verdadeira bebida. Quem realmente come 

a Minha carne e bebe o Meu Sangue fica a morar em Mim e Eu nele».” (Jo 6,53-56) 

 

Dia 2 

“Pondo-se de joelhos, [Jesus] começou a orar, dizendo: «Pai, se quiseres, afasta de Mim este 

cálice; contudo, não se faça a Minha vontade, mas a Tua.» Então, vindo do Céu, apareceu-Lhe um 

anjo que O confortava. Cheio de angústia, pôs-Se a orar mais instantemente e o suor tornou-se-

Lhe como grossas gotas de Sangue, que caíam na terra.” (Lc 22,41b-44) 

 

Dia 3 

“Mas, ao chegarem a Jesus, vendo que já estava morto, não Lhe quebraram as pernas. Porém, 

um dos soldados traspassou-Lhe o peito com uma lança e logo brotou Sangue e água.  

Aquele que viu estas coisas é que dá testemunho delas e o seu testemunho é verdadeiro. E ele 

bem sabe que diz a verdade, para vós crerdes também. É que isto aconteceu para se cumprir a 

Escritura, que diz: Não se Lhe quebrará nenhum osso. E também outro passo da Escritura diz: 

Hão-de olhar para Aquele que trespassaram.” (Jo 19,33-37) 

  

Dia 4 

“É assim que Deus demonstra o Seu amor para connosco: quando ainda éramos pecadores é 

que Cristo morreu por nós. E agora que fomos justificados pelo Seu Sangue, com muito mais 

razão havemos de ser salvos da ira, por meio Dele.” (Rm 5,8-9) 

 

Dia 5 

“Cristo veio como Sumo Sacerdote dos bens futuros, através de uma tenda maior e mais 

perfeita, que não é feita por mão humana, isto é, não pertence a este mundo criado. Entrou uma 

só vez no Santuário, não com o sangue de carneiros ou de vitelos, mas com o Seu próprio 

Sangue, tendo obtido uma redenção eterna. Se, de facto, o sangue dos carneiros e dos touros e 

a cinza da vitela com que se aspergem os impuros, os santifica, purificando-os no corpo, quanto 

mais o Sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno Se ofereceu a Si mesmo a Deus, sem mácula, 
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purificará a nossa consciência das obras mortas, para que prestemos culto ao Deus vivo!” (Heb 

9,11-14) 

 

Dia 6 

“Fostes resgatados da vossa vã maneira de viver herdada dos vossos pais, não a preço de bens 

corruptíveis, prata ou ouro, mas pelo Sangue Precioso de Cristo, qual Cordeiro sem defeito 

nem mancha, predestinado já antes da criação do mundo e manifestado nos últimos tempos 

por causa de vós.” (1 Pe 1,18-20) 

 

Dia 7 

“Eis a mensagem que ouvimos de Jesus e vos anunciamos: Deus é luz e Nele não há nenhuma 

espécie de trevas. Se dizemos que temos comunhão com Ele, mas caminhamos nas trevas, 

mentimos e não praticamos a verdade. Pelo contrário, se caminhamos na luz, como Ele, que 

está na luz, então temos comunhão uns com os outros e o Sangue do seu Filho Jesus purifica-

nos de todo o pecado.” (1 Jo 1,5-7) 

 

Dia 8 

“João saúda as sete igrejas da província da Ásia: graça e paz da parte d’Aquele que é, que era e 

que há-de vir. Àquele que nos ama e nos purificou dos nossos pecados com o Seu Sangue, e fez 

de nós um reino de sacerdotes para Deus e Seu Pai; a Ele seja dada a glória e o poder pelos 

séculos dos séculos. Ámen!” (Ap 1,4.6) 

 

Dia 9 

“Apareceu na visão uma multidão enorme que ninguém podia contar, de todas as nações, 

tribos, povos e línguas. Estavam de pé com túnicas brancas diante do trono e diante do 

Cordeiro, e com palmas na mão. Aclamavam em alta voz: «A salvação pertence ao nosso Deus, 

que está sentado no trono, e ao Cordeiro.» 

Então, um dos seres viventes tomou a palavra e disse-me: «Estes, que estão vestidos de túnicas 

brancas, quem são e donde vieram?» Eu respondi-lhe: «Meu senhor, tu é que sabes.»  

Ele disse-me: «Estes são os que vêm da grande tribulação; lavaram as suas túnicas e as 

branquearam no Sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e servem-n’O, noite 

e dia, no Seu santuário, e O que está sentado no trono abrigá-los-á na sua tenda. Nunca mais 

passarão fome nem sede; nem o sol nem o calor ardente cairão sobre eles, porque o Cordeiro que 

está no meio do trono os apascentará e conduzirá às fontes de água viva; e Deus enxugará todas 

as lágrimas dos seus olhos.» (Ap 7,9-10.13-17) 

 

 

 


