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nossa salvação. Aqui viemos para agradecer 
tão grande bondade mediante nossa entrega, 
arrependimento e conversão. Pelos méritos do 
Vosso Preciosíssimo Sangue derramado na 
paixão e agonia, ó Divino Salvador, viemos Vos 
pedir perdão pelos nossos pecados e se for de 
Vossa vontade a graça que tanto necessitamos 
(pedir a graça que deseja receber). Que o bom fim 
de todo Vosso sofrimento e morte de cruz seja 
o penhor da nossa salvação e nos conduza a 
uma boa e santa morte, na Vossa graça, de tal 
modo que eternamente gozemos dos seus 
frutos no céu. Amém.
Pr: Amado Jesus, Senhor do Bonfim. Tende 
piedade, compaixão de mim. 
T: Amado Jesus, Senhor do Bonfim. Tende 
piedade, compaixão de mim. 
Pr: Amado Jesus, Senhor do Bonfim. Dai-me a 
pureza, de um Serafim.
Pr: Amado Jesus, Senhor do Bonfim. Dai-me a 
pureza, de um Serafim.
Pr: Amado Jesus, Senhor do Bonfim fazei que 
eu vos louve, na glória sem fim!
T: Amado Jesus, Senhor do Bonfim fazei que 
eu vos louve, na gloria sem fim!

5- Consagração ao Senhor do Bonfim 
(ajoelhados) 
Dulcíssimo Jesus, que a todos ensinastes o 
caminho da vida e por todos expirastes no alto 
da cruz. Volvei para o mundo ingrato os olhos 
da vossa divina misericórdia. Visto que a todos 
nos conquistastes pelo preço infinito de Vosso 
Sangue, Vossos somos e Vossos queremos ser 
agora e sempre. Nós Vos oferecemos nossos 
pensamentos para que os santifiqueis, nossas 
palavras e ações para que, segundo a Vossa 
vontade, sejam retas e puras; nossos sentidos, 
para que sejam por Vós refreados e dirigidos 
para o bem. Nós vos entregamos de modo 
absoluto e perpétuo, nossas almas e nossos 
corpos, suas potências e seus sentidos, nossos 
negócios e nossas intenções, nossas alegrias e 
nossas mágoas, o presente e o futuro, nossa 
vida e nossa morte. Exterminai, Senhor, em 
nós, todos os vícios e aumentai todas as 
virtudes. Defendei-nos contra as insídias dos 
inimigos visíveis e invisíveis e acendei em 

nossos corações o fogo do Vosso santo amor. 
Continuai, ó amantíssimo Jesus, a amparar 
com Vossa especial proteção todos aqueles 
que visitam vosso santuário. Em Vós ó Senhor 
do Bonfim, depositamos toda nossa confiança 
e esperança, pois Vos escolhemos para nossa 
única riqueza e nosso único tesouro no tempo, 
para termos a ventura de vos gozar e louvar na 
eternidade. Assim seja. 

6- Ladainha ao Senhor do Bonfim (em pé) 
Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende 
piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende 
piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós. Senhor, 
tende piedade de nós.
Senhor do Bonfim, Filho do Deus vivo, 
tende piedade de nós.
Senhor do Bonfim, imagem do Pai,
Senhor do Bonfim, Sabedoria eterna,
Senhor do Bonfim, esplendor da luz eterna,
Senhor do Bonfim, Palavra da vida
Senhor do Bonfim, Filho da Virgem Maria,
Senhor do Bonfim, Deus e homem,
Senhor do Bonfim, Sumo Sacerdote,
Senhor do Bonfim, 
anunciador do Reino de Deus,
Senhor do Bonfim, caminho, verdade e vida,
Senhor do Bonfim, pão da vida,
Senhor do Bonfim, verdadeira videira,
Senhor do Bonfim, irmão dos pobres,
Senhor do Bonfim, amigo dos pecadores,
Senhor do Bonfim, 
médico das almas e dos corpos,
Senhor do Bonfim, salvação dos oprimidos,
Senhor do Bonfim, refúgio dos desamparados,
Senhor do Bonfim, que viestes a este mundo,
Senhor do Bonfim, que libertastes os 
oprimidos pelo demônio,
Senhor do Bonfim, traído e aprisionado,
Senhor do Bonfim, atado com cordas,
Senhor do Bonfim, flagelado com açoites,
Senhor do Bonfim, coroado com espinhos,
Senhor do Bonfim,
que levastes a cruz às costas,
Senhor do Bonfim, 
que por nós foste crucificado,

Senhor do Bonfim, 
que aceitastes a morte por amor a nós,
Senhor do Bonfim, 
que foste depositado no sepulcro,
Senhor do Bonfim, 
que descestes à mansão dos mortos,
Senhor do Bonfim, 
que ressuscitastes no terceiro dia,
Senhor do Bonfim, 
que subistes glorioso aos céus,
Senhor do Bonfim,
que estais sentado à direita do Pai,
Senhor do Bonfim, 
que enviastes o Espírito Santo,
Senhor do Bonfim, 
que vireis julgar os vivos e os mortos,
Senhor do Bonfim, ouvi-nos. 
Senhor do Bonfim, ouvi-nos.
Senhor do Bonfim, atendei-nos. 
Senhor do Bonfim , atendei-nos.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do 
mundo, perdoai-nos Senhor.
Cordeiro de Deus , que tirais o pecado do 
mundo, ouvi-nos Senhor.
Cordeiro de Deus , que tirais o pecado do 
mundo, tende piedade de nós.

Oremos
Pr: Deus eterno e onipotente, que, para dar ao 
gênero humano um exemplo de humildade, 
quisestes que o nosso Salvador se encarnasse e 
sofresse o suplício da cruz, concedei em vossa 
bondade que recolhamos as lições de sua 
paixão para que mereçamos ter parte em sua 
Ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor 
nosso. Amém.

7- Preces 
Pr: Rezemos pelos que sofrem as 
consequências da atual pandemia, para que 
Deus nosso Senhor, conceda a saúde aos 
enfermos, força aos que trabalham na saúde, 
conforto às famílias e a salvação a todas as 
vítimas mortais. 

Silêncio 

Pr: Deus eterno e todo poderoso, único refúgio 
dos que sofrem, ouvi bondoso a aflição dos 
teus filhos que sofrem esta pandemia, alivia a 
dor aos que sofrem, dá força a quem está ao 
seu lado, acolhe na tua paz os que já faleceram 
e, para todo este tempo de tribulação, faz com 
que todos encontrem o auxílio da tua 
misericórdia. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
Amém. 
Pr: Oremos pelo nosso Santo Padre N...
Deus pastor e guia de todos os fiéis, olhai com 
bondade para o vosso servo o papa N... a quem 
quisestes colocar como pastor da vossa Igreja; 
dai-lhe por sua palavra e exemplo velar sobre o 
rebanho que foi confiado para chegar com ele à 
vida eterna.  PNSJC. Amém. 
T: O Senhor o guarde e o fortaleça, lhe dê a 
felicidade nesta terra e não o abandone à 
perversidade de seus inimigos. 
Pr: Tu és Pedro.
T: E sobre esta pedra edificarei a minha Igreja.
Pr: Vigilante ele apascente, Senhor, o seu 
rebanho, com vossa fortaleza e na grandeza de 
vosso Nome.
T: Tu és Sacerdote para sempre. Segundo a 
Ordem de Melquisedec!
Pr: Oremos pelo nosso Bispo e nossa Diocese 
Pr: Ó Deus Pastor e guia dos vossos fiéis, olhai 
com bondade o vosso servo N..., que 
constituístes pastor da nossa Igreja de 
Itabira-Cel.Fabriciano. Dai que,  por sua por 
sua palavra e exemplo, vele sobre o rebanho 
que lhe foi confiado, para chegar com ele à vida 
eterna.  PNSJC.  Amém. 

8- Tão Sublime (ajoelhados) 
Tão sublime sacramento                                    
Adoremos neste altar                                               
Pois o antigo testamento                                          
Deu ao novo seu lugar                                              
Venha a fé por suplemento                                       
Os sentidos completar 

Ao eterno Deus cantemos                                           
E a Jesus o Salvador
Ao Espírito exaltemos
Na Trindade eterno amor
Ao Deus uno e Trino demos
Alegria do louvor. Amém.

(Dá-se a Bênção com Ss. Sacramento)

Pr: Do céu lhe destes o pão. 
T: Que contém todo sabor.
Pr: Senhor Jesus Cristo, neste admirável 
Sacramento nos deixastes o memorial de vossa 
paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor 
o mistério do vosso Corpo e vosso Sangue, que 
possamos colher continuamente os frutos da 
redenção.  Vós que viveis e reinais para 
sempre.  Amém. 

9- Oração a N. S. J. C. Crucificado 
T: Eis-me aqui, ó bom e dulcíssimo Jesus! De 
joelhos me prostro em vossa presença e vos 
suplico com todo o fervor de minha alma que 
vos digneis gravar no meu coração os mais 
vivos sentimentos de fé, esperança e caridade, 
verdadeiro arrependimento de meus pecados 
e firme propósito de emenda, enquanto vou 
considerando, com vivo afeto e dor, as vossas 
cinco chagas, tendo diante dos olhos aquilo 
que o profeta Davi já vos fazia dizer, ó bom 
Jesus: Traspassaram minhas mãos e meus pés, 
e contaram todos os meus ossos” (Sl 21,17-18).

10- Fórmula de Louvores 
T: Bendito seja Deus. Bendito seja Santo Nome. 
Bendito seja Jesus Cristo, Verdadeiro Deus e 
Verdadeiro Homem. Bendito seja o nome de 
Jesus. Bendito seja seu sacratíssimo coração. 
Bendito seja o seu preciosismo sangue. 
Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento 
do Altar.  Bendito seja o Espírito Santo 
Paráclito. Bendita seja a grande mãe de Deus 
Maria Santíssima. Bendita seja sua santa e 
Imaculada Conceição. Bendita seja sua santa e 
gloriosa assunção. Bendito seja o nome de 
Maria Virgem e Mãe. Bendito seja são José seu 
castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus 
anjos e nos seus santos. 

(Canta-se algum hino eucarístico para a reposição 
do Ss. Sacramento e conclusão da novena).

N O V E N A

1- Canto inicial e Exposição do Ss. 
Sacramento 

2-  Pr: Vinde, ó Deus, em meu auxílio. 
T: Socorrei-me sem demora. 
Pr: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
T: Como era no princípio, agora e sempre. 
Amém. Aleluia. 

Silêncio orante 

3- Invocação ao Espírito Santo (em pé) 
Pr: Vinde, Espírito de Deus, com o Filho e com o 
Pai, inundai a nossa mente, nossa vida iluminai. 
Invoquemos o Divino Espírito Santo: Amor do 
Pai e do Filho: 
T: Inspirai-me sempre, o que devo pensar, o 
que devo dizer, como dizer; o que devo calar, o 
que devo escrever, como devo agir, o que devo 
fazer para obter Sua Glória, o bem de todas as 
pessoas e minha própria santificação. Amém. 

1. Ó, vinde, Espírito Criador, as nossas almas 
visitai e enchei os nossos corações com vossos 
dons celestiais.
2. Vós sois chamado o Intercessor do Deus 
excelso o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o 
amor, a unção divina e salutar.
3. Sois doador dos sete dons e sois poder na 
mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós 
seus feitos proclamai.
4. A nossa mente iluminai, os corações enchei 
de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força 
eterna e protetor.
5. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa 
paz; se pela graça nos guiais, o mal deixamos 
para trás.
6. Ao Pai e ao Filho Salvador por vós possamos 
conhecer. Que procedeis do seu amor 
fazei-nos sempre firmes crer. Amém!
 
4- Oração ao Senhor do Bonfim (Ajoelhados) 
Ó adorado Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
ajoelhado aos pés da Vossa santa imagem, 
neste santuário, contemplo o infinito amor 
com que quisestes sacrificar a Vossa Vida pela 



nossa salvação. Aqui viemos para agradecer 
tão grande bondade mediante nossa entrega, 
arrependimento e conversão. Pelos méritos do 
Vosso Preciosíssimo Sangue derramado na 
paixão e agonia, ó Divino Salvador, viemos Vos 
pedir perdão pelos nossos pecados e se for de 
Vossa vontade a graça que tanto necessitamos 
(pedir a graça que deseja receber). Que o bom fim 
de todo Vosso sofrimento e morte de cruz seja 
o penhor da nossa salvação e nos conduza a 
uma boa e santa morte, na Vossa graça, de tal 
modo que eternamente gozemos dos seus 
frutos no céu. Amém.
Pr: Amado Jesus, Senhor do Bonfim. Tende 
piedade, compaixão de mim. 
T: Amado Jesus, Senhor do Bonfim. Tende 
piedade, compaixão de mim. 
Pr: Amado Jesus, Senhor do Bonfim. Dai-me a 
pureza, de um Serafim.
Pr: Amado Jesus, Senhor do Bonfim. Dai-me a 
pureza, de um Serafim.
Pr: Amado Jesus, Senhor do Bonfim fazei que 
eu vos louve, na glória sem fim!
T: Amado Jesus, Senhor do Bonfim fazei que 
eu vos louve, na gloria sem fim!

5- Consagração ao Senhor do Bonfim 
(ajoelhados) 
Dulcíssimo Jesus, que a todos ensinastes o 
caminho da vida e por todos expirastes no alto 
da cruz. Volvei para o mundo ingrato os olhos 
da vossa divina misericórdia. Visto que a todos 
nos conquistastes pelo preço infinito de Vosso 
Sangue, Vossos somos e Vossos queremos ser 
agora e sempre. Nós Vos oferecemos nossos 
pensamentos para que os santifiqueis, nossas 
palavras e ações para que, segundo a Vossa 
vontade, sejam retas e puras; nossos sentidos, 
para que sejam por Vós refreados e dirigidos 
para o bem. Nós vos entregamos de modo 
absoluto e perpétuo, nossas almas e nossos 
corpos, suas potências e seus sentidos, nossos 
negócios e nossas intenções, nossas alegrias e 
nossas mágoas, o presente e o futuro, nossa 
vida e nossa morte. Exterminai, Senhor, em 
nós, todos os vícios e aumentai todas as 
virtudes. Defendei-nos contra as insídias dos 
inimigos visíveis e invisíveis e acendei em 

nossos corações o fogo do Vosso santo amor. 
Continuai, ó amantíssimo Jesus, a amparar 
com Vossa especial proteção todos aqueles 
que visitam vosso santuário. Em Vós ó Senhor 
do Bonfim, depositamos toda nossa confiança 
e esperança, pois Vos escolhemos para nossa 
única riqueza e nosso único tesouro no tempo, 
para termos a ventura de vos gozar e louvar na 
eternidade. Assim seja. 

6- Ladainha ao Senhor do Bonfim (em pé) 
Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende 
piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende 
piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós. Senhor, 
tende piedade de nós.
Senhor do Bonfim, Filho do Deus vivo, 
tende piedade de nós.
Senhor do Bonfim, imagem do Pai,
Senhor do Bonfim, Sabedoria eterna,
Senhor do Bonfim, esplendor da luz eterna,
Senhor do Bonfim, Palavra da vida
Senhor do Bonfim, Filho da Virgem Maria,
Senhor do Bonfim, Deus e homem,
Senhor do Bonfim, Sumo Sacerdote,
Senhor do Bonfim, 
anunciador do Reino de Deus,
Senhor do Bonfim, caminho, verdade e vida,
Senhor do Bonfim, pão da vida,
Senhor do Bonfim, verdadeira videira,
Senhor do Bonfim, irmão dos pobres,
Senhor do Bonfim, amigo dos pecadores,
Senhor do Bonfim, 
médico das almas e dos corpos,
Senhor do Bonfim, salvação dos oprimidos,
Senhor do Bonfim, refúgio dos desamparados,
Senhor do Bonfim, que viestes a este mundo,
Senhor do Bonfim, que libertastes os 
oprimidos pelo demônio,
Senhor do Bonfim, traído e aprisionado,
Senhor do Bonfim, atado com cordas,
Senhor do Bonfim, flagelado com açoites,
Senhor do Bonfim, coroado com espinhos,
Senhor do Bonfim,
que levastes a cruz às costas,
Senhor do Bonfim, 
que por nós foste crucificado,

Senhor do Bonfim, 
que aceitastes a morte por amor a nós,
Senhor do Bonfim, 
que foste depositado no sepulcro,
Senhor do Bonfim, 
que descestes à mansão dos mortos,
Senhor do Bonfim, 
que ressuscitastes no terceiro dia,
Senhor do Bonfim, 
que subistes glorioso aos céus,
Senhor do Bonfim,
que estais sentado à direita do Pai,
Senhor do Bonfim, 
que enviastes o Espírito Santo,
Senhor do Bonfim, 
que vireis julgar os vivos e os mortos,
Senhor do Bonfim, ouvi-nos. 
Senhor do Bonfim, ouvi-nos.
Senhor do Bonfim, atendei-nos. 
Senhor do Bonfim , atendei-nos.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do 
mundo, perdoai-nos Senhor.
Cordeiro de Deus , que tirais o pecado do 
mundo, ouvi-nos Senhor.
Cordeiro de Deus , que tirais o pecado do 
mundo, tende piedade de nós.

Oremos
Pr: Deus eterno e onipotente, que, para dar ao 
gênero humano um exemplo de humildade, 
quisestes que o nosso Salvador se encarnasse e 
sofresse o suplício da cruz, concedei em vossa 
bondade que recolhamos as lições de sua 
paixão para que mereçamos ter parte em sua 
Ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor 
nosso. Amém.

7- Preces 
Pr: Rezemos pelos que sofrem as 
consequências da atual pandemia, para que 
Deus nosso Senhor, conceda a saúde aos 
enfermos, força aos que trabalham na saúde, 
conforto às famílias e a salvação a todas as 
vítimas mortais. 

Silêncio 

Pr: Deus eterno e todo poderoso, único refúgio 
dos que sofrem, ouvi bondoso a aflição dos 
teus filhos que sofrem esta pandemia, alivia a 
dor aos que sofrem, dá força a quem está ao 
seu lado, acolhe na tua paz os que já faleceram 
e, para todo este tempo de tribulação, faz com 
que todos encontrem o auxílio da tua 
misericórdia. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
Amém. 
Pr: Oremos pelo nosso Santo Padre N...
Deus pastor e guia de todos os fiéis, olhai com 
bondade para o vosso servo o papa N... a quem 
quisestes colocar como pastor da vossa Igreja; 
dai-lhe por sua palavra e exemplo velar sobre o 
rebanho que foi confiado para chegar com ele à 
vida eterna.  PNSJC. Amém. 
T: O Senhor o guarde e o fortaleça, lhe dê a 
felicidade nesta terra e não o abandone à 
perversidade de seus inimigos. 
Pr: Tu és Pedro.
T: E sobre esta pedra edificarei a minha Igreja.
Pr: Vigilante ele apascente, Senhor, o seu 
rebanho, com vossa fortaleza e na grandeza de 
vosso Nome.
T: Tu és Sacerdote para sempre. Segundo a 
Ordem de Melquisedec!
Pr: Oremos pelo nosso Bispo e nossa Diocese 
Pr: Ó Deus Pastor e guia dos vossos fiéis, olhai 
com bondade o vosso servo N..., que 
constituístes pastor da nossa Igreja de 
Itabira-Cel.Fabriciano. Dai que,  por sua por 
sua palavra e exemplo, vele sobre o rebanho 
que lhe foi confiado, para chegar com ele à vida 
eterna.  PNSJC.  Amém. 

8- Tão Sublime (ajoelhados) 
Tão sublime sacramento                                    
Adoremos neste altar                                               
Pois o antigo testamento                                          
Deu ao novo seu lugar                                              
Venha a fé por suplemento                                       
Os sentidos completar 

Ao eterno Deus cantemos                                           
E a Jesus o Salvador
Ao Espírito exaltemos
Na Trindade eterno amor
Ao Deus uno e Trino demos
Alegria do louvor. Amém.

(Dá-se a Bênção com Ss. Sacramento)

Pr: Do céu lhe destes o pão. 
T: Que contém todo sabor.
Pr: Senhor Jesus Cristo, neste admirável 
Sacramento nos deixastes o memorial de vossa 
paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor 
o mistério do vosso Corpo e vosso Sangue, que 
possamos colher continuamente os frutos da 
redenção.  Vós que viveis e reinais para 
sempre.  Amém. 

9- Oração a N. S. J. C. Crucificado 
T: Eis-me aqui, ó bom e dulcíssimo Jesus! De 
joelhos me prostro em vossa presença e vos 
suplico com todo o fervor de minha alma que 
vos digneis gravar no meu coração os mais 
vivos sentimentos de fé, esperança e caridade, 
verdadeiro arrependimento de meus pecados 
e firme propósito de emenda, enquanto vou 
considerando, com vivo afeto e dor, as vossas 
cinco chagas, tendo diante dos olhos aquilo 
que o profeta Davi já vos fazia dizer, ó bom 
Jesus: Traspassaram minhas mãos e meus pés, 
e contaram todos os meus ossos” (Sl 21,17-18).

10- Fórmula de Louvores 
T: Bendito seja Deus. Bendito seja Santo Nome. 
Bendito seja Jesus Cristo, Verdadeiro Deus e 
Verdadeiro Homem. Bendito seja o nome de 
Jesus. Bendito seja seu sacratíssimo coração. 
Bendito seja o seu preciosismo sangue. 
Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento 
do Altar.  Bendito seja o Espírito Santo 
Paráclito. Bendita seja a grande mãe de Deus 
Maria Santíssima. Bendita seja sua santa e 
Imaculada Conceição. Bendita seja sua santa e 
gloriosa assunção. Bendito seja o nome de 
Maria Virgem e Mãe. Bendito seja são José seu 
castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus 
anjos e nos seus santos. 

(Canta-se algum hino eucarístico para a reposição 
do Ss. Sacramento e conclusão da novena).

N O V E N A

1- Canto inicial e Exposição do Ss. 
Sacramento 

2-  Pr: Vinde, ó Deus, em meu auxílio. 
T: Socorrei-me sem demora. 
Pr: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
T: Como era no princípio, agora e sempre. 
Amém. Aleluia. 

Silêncio orante 

3- Invocação ao Espírito Santo (em pé) 
Pr: Vinde, Espírito de Deus, com o Filho e com o 
Pai, inundai a nossa mente, nossa vida iluminai. 
Invoquemos o Divino Espírito Santo: Amor do 
Pai e do Filho: 
T: Inspirai-me sempre, o que devo pensar, o 
que devo dizer, como dizer; o que devo calar, o 
que devo escrever, como devo agir, o que devo 
fazer para obter Sua Glória, o bem de todas as 
pessoas e minha própria santificação. Amém. 

1. Ó, vinde, Espírito Criador, as nossas almas 
visitai e enchei os nossos corações com vossos 
dons celestiais.
2. Vós sois chamado o Intercessor do Deus 
excelso o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o 
amor, a unção divina e salutar.
3. Sois doador dos sete dons e sois poder na 
mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós 
seus feitos proclamai.
4. A nossa mente iluminai, os corações enchei 
de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força 
eterna e protetor.
5. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa 
paz; se pela graça nos guiais, o mal deixamos 
para trás.
6. Ao Pai e ao Filho Salvador por vós possamos 
conhecer. Que procedeis do seu amor 
fazei-nos sempre firmes crer. Amém!
 
4- Oração ao Senhor do Bonfim (Ajoelhados) 
Ó adorado Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
ajoelhado aos pés da Vossa santa imagem, 
neste santuário, contemplo o infinito amor 
com que quisestes sacrificar a Vossa Vida pela 



nossa salvação. Aqui viemos para agradecer 
tão grande bondade mediante nossa entrega, 
arrependimento e conversão. Pelos méritos do 
Vosso Preciosíssimo Sangue derramado na 
paixão e agonia, ó Divino Salvador, viemos Vos 
pedir perdão pelos nossos pecados e se for de 
Vossa vontade a graça que tanto necessitamos 
(pedir a graça que deseja receber). Que o bom fim 
de todo Vosso sofrimento e morte de cruz seja 
o penhor da nossa salvação e nos conduza a 
uma boa e santa morte, na Vossa graça, de tal 
modo que eternamente gozemos dos seus 
frutos no céu. Amém.
Pr: Amado Jesus, Senhor do Bonfim. Tende 
piedade, compaixão de mim. 
T: Amado Jesus, Senhor do Bonfim. Tende 
piedade, compaixão de mim. 
Pr: Amado Jesus, Senhor do Bonfim. Dai-me a 
pureza, de um Serafim.
Pr: Amado Jesus, Senhor do Bonfim. Dai-me a 
pureza, de um Serafim.
Pr: Amado Jesus, Senhor do Bonfim fazei que 
eu vos louve, na glória sem fim!
T: Amado Jesus, Senhor do Bonfim fazei que 
eu vos louve, na gloria sem fim!

5- Consagração ao Senhor do Bonfim 
(ajoelhados) 
Dulcíssimo Jesus, que a todos ensinastes o 
caminho da vida e por todos expirastes no alto 
da cruz. Volvei para o mundo ingrato os olhos 
da vossa divina misericórdia. Visto que a todos 
nos conquistastes pelo preço infinito de Vosso 
Sangue, Vossos somos e Vossos queremos ser 
agora e sempre. Nós Vos oferecemos nossos 
pensamentos para que os santifiqueis, nossas 
palavras e ações para que, segundo a Vossa 
vontade, sejam retas e puras; nossos sentidos, 
para que sejam por Vós refreados e dirigidos 
para o bem. Nós vos entregamos de modo 
absoluto e perpétuo, nossas almas e nossos 
corpos, suas potências e seus sentidos, nossos 
negócios e nossas intenções, nossas alegrias e 
nossas mágoas, o presente e o futuro, nossa 
vida e nossa morte. Exterminai, Senhor, em 
nós, todos os vícios e aumentai todas as 
virtudes. Defendei-nos contra as insídias dos 
inimigos visíveis e invisíveis e acendei em 

nossos corações o fogo do Vosso santo amor. 
Continuai, ó amantíssimo Jesus, a amparar 
com Vossa especial proteção todos aqueles 
que visitam vosso santuário. Em Vós ó Senhor 
do Bonfim, depositamos toda nossa confiança 
e esperança, pois Vos escolhemos para nossa 
única riqueza e nosso único tesouro no tempo, 
para termos a ventura de vos gozar e louvar na 
eternidade. Assim seja. 

6- Ladainha ao Senhor do Bonfim (em pé) 
Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende 
piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende 
piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós. Senhor, 
tende piedade de nós.
Senhor do Bonfim, Filho do Deus vivo, 
tende piedade de nós.
Senhor do Bonfim, imagem do Pai,
Senhor do Bonfim, Sabedoria eterna,
Senhor do Bonfim, esplendor da luz eterna,
Senhor do Bonfim, Palavra da vida
Senhor do Bonfim, Filho da Virgem Maria,
Senhor do Bonfim, Deus e homem,
Senhor do Bonfim, Sumo Sacerdote,
Senhor do Bonfim, 
anunciador do Reino de Deus,
Senhor do Bonfim, caminho, verdade e vida,
Senhor do Bonfim, pão da vida,
Senhor do Bonfim, verdadeira videira,
Senhor do Bonfim, irmão dos pobres,
Senhor do Bonfim, amigo dos pecadores,
Senhor do Bonfim, 
médico das almas e dos corpos,
Senhor do Bonfim, salvação dos oprimidos,
Senhor do Bonfim, refúgio dos desamparados,
Senhor do Bonfim, que viestes a este mundo,
Senhor do Bonfim, que libertastes os 
oprimidos pelo demônio,
Senhor do Bonfim, traído e aprisionado,
Senhor do Bonfim, atado com cordas,
Senhor do Bonfim, flagelado com açoites,
Senhor do Bonfim, coroado com espinhos,
Senhor do Bonfim,
que levastes a cruz às costas,
Senhor do Bonfim, 
que por nós foste crucificado,

Senhor do Bonfim, 
que aceitastes a morte por amor a nós,
Senhor do Bonfim, 
que foste depositado no sepulcro,
Senhor do Bonfim, 
que descestes à mansão dos mortos,
Senhor do Bonfim, 
que ressuscitastes no terceiro dia,
Senhor do Bonfim, 
que subistes glorioso aos céus,
Senhor do Bonfim,
que estais sentado à direita do Pai,
Senhor do Bonfim, 
que enviastes o Espírito Santo,
Senhor do Bonfim, 
que vireis julgar os vivos e os mortos,
Senhor do Bonfim, ouvi-nos. 
Senhor do Bonfim, ouvi-nos.
Senhor do Bonfim, atendei-nos. 
Senhor do Bonfim , atendei-nos.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do 
mundo, perdoai-nos Senhor.
Cordeiro de Deus , que tirais o pecado do 
mundo, ouvi-nos Senhor.
Cordeiro de Deus , que tirais o pecado do 
mundo, tende piedade de nós.

Oremos
Pr: Deus eterno e onipotente, que, para dar ao 
gênero humano um exemplo de humildade, 
quisestes que o nosso Salvador se encarnasse e 
sofresse o suplício da cruz, concedei em vossa 
bondade que recolhamos as lições de sua 
paixão para que mereçamos ter parte em sua 
Ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor 
nosso. Amém.

7- Preces 
Pr: Rezemos pelos que sofrem as 
consequências da atual pandemia, para que 
Deus nosso Senhor, conceda a saúde aos 
enfermos, força aos que trabalham na saúde, 
conforto às famílias e a salvação a todas as 
vítimas mortais. 

Silêncio 

Pr: Deus eterno e todo poderoso, único refúgio 
dos que sofrem, ouvi bondoso a aflição dos 
teus filhos que sofrem esta pandemia, alivia a 
dor aos que sofrem, dá força a quem está ao 
seu lado, acolhe na tua paz os que já faleceram 
e, para todo este tempo de tribulação, faz com 
que todos encontrem o auxílio da tua 
misericórdia. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
Amém. 
Pr: Oremos pelo nosso Santo Padre N...
Deus pastor e guia de todos os fiéis, olhai com 
bondade para o vosso servo o papa N... a quem 
quisestes colocar como pastor da vossa Igreja; 
dai-lhe por sua palavra e exemplo velar sobre o 
rebanho que foi confiado para chegar com ele à 
vida eterna.  PNSJC. Amém. 
T: O Senhor o guarde e o fortaleça, lhe dê a 
felicidade nesta terra e não o abandone à 
perversidade de seus inimigos. 
Pr: Tu és Pedro.
T: E sobre esta pedra edificarei a minha Igreja.
Pr: Vigilante ele apascente, Senhor, o seu 
rebanho, com vossa fortaleza e na grandeza de 
vosso Nome.
T: Tu és Sacerdote para sempre. Segundo a 
Ordem de Melquisedec!
Pr: Oremos pelo nosso Bispo e nossa Diocese 
Pr: Ó Deus Pastor e guia dos vossos fiéis, olhai 
com bondade o vosso servo N..., que 
constituístes pastor da nossa Igreja de 
Itabira-Cel.Fabriciano. Dai que,  por sua por 
sua palavra e exemplo, vele sobre o rebanho 
que lhe foi confiado, para chegar com ele à vida 
eterna.  PNSJC.  Amém. 

8- Tão Sublime (ajoelhados) 
Tão sublime sacramento                                    
Adoremos neste altar                                               
Pois o antigo testamento                                          
Deu ao novo seu lugar                                              
Venha a fé por suplemento                                       
Os sentidos completar 

Ao eterno Deus cantemos                                           
E a Jesus o Salvador
Ao Espírito exaltemos
Na Trindade eterno amor
Ao Deus uno e Trino demos
Alegria do louvor. Amém.

(Dá-se a Bênção com Ss. Sacramento)

Pr: Do céu lhe destes o pão. 
T: Que contém todo sabor.
Pr: Senhor Jesus Cristo, neste admirável 
Sacramento nos deixastes o memorial de vossa 
paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor 
o mistério do vosso Corpo e vosso Sangue, que 
possamos colher continuamente os frutos da 
redenção.  Vós que viveis e reinais para 
sempre.  Amém. 

9- Oração a N. S. J. C. Crucificado 
T: Eis-me aqui, ó bom e dulcíssimo Jesus! De 
joelhos me prostro em vossa presença e vos 
suplico com todo o fervor de minha alma que 
vos digneis gravar no meu coração os mais 
vivos sentimentos de fé, esperança e caridade, 
verdadeiro arrependimento de meus pecados 
e firme propósito de emenda, enquanto vou 
considerando, com vivo afeto e dor, as vossas 
cinco chagas, tendo diante dos olhos aquilo 
que o profeta Davi já vos fazia dizer, ó bom 
Jesus: Traspassaram minhas mãos e meus pés, 
e contaram todos os meus ossos” (Sl 21,17-18).

10- Fórmula de Louvores 
T: Bendito seja Deus. Bendito seja Santo Nome. 
Bendito seja Jesus Cristo, Verdadeiro Deus e 
Verdadeiro Homem. Bendito seja o nome de 
Jesus. Bendito seja seu sacratíssimo coração. 
Bendito seja o seu preciosismo sangue. 
Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento 
do Altar.  Bendito seja o Espírito Santo 
Paráclito. Bendita seja a grande mãe de Deus 
Maria Santíssima. Bendita seja sua santa e 
Imaculada Conceição. Bendita seja sua santa e 
gloriosa assunção. Bendito seja o nome de 
Maria Virgem e Mãe. Bendito seja são José seu 
castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus 
anjos e nos seus santos. 

(Canta-se algum hino eucarístico para a reposição 
do Ss. Sacramento e conclusão da novena).

N O V E N A

1- Canto inicial e Exposição do Ss. 
Sacramento 

2-  Pr: Vinde, ó Deus, em meu auxílio. 
T: Socorrei-me sem demora. 
Pr: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
T: Como era no princípio, agora e sempre. 
Amém. Aleluia. 

Silêncio orante 

3- Invocação ao Espírito Santo (em pé) 
Pr: Vinde, Espírito de Deus, com o Filho e com o 
Pai, inundai a nossa mente, nossa vida iluminai. 
Invoquemos o Divino Espírito Santo: Amor do 
Pai e do Filho: 
T: Inspirai-me sempre, o que devo pensar, o 
que devo dizer, como dizer; o que devo calar, o 
que devo escrever, como devo agir, o que devo 
fazer para obter Sua Glória, o bem de todas as 
pessoas e minha própria santificação. Amém. 

1. Ó, vinde, Espírito Criador, as nossas almas 
visitai e enchei os nossos corações com vossos 
dons celestiais.
2. Vós sois chamado o Intercessor do Deus 
excelso o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o 
amor, a unção divina e salutar.
3. Sois doador dos sete dons e sois poder na 
mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós 
seus feitos proclamai.
4. A nossa mente iluminai, os corações enchei 
de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força 
eterna e protetor.
5. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa 
paz; se pela graça nos guiais, o mal deixamos 
para trás.
6. Ao Pai e ao Filho Salvador por vós possamos 
conhecer. Que procedeis do seu amor 
fazei-nos sempre firmes crer. Amém!
 
4- Oração ao Senhor do Bonfim (Ajoelhados) 
Ó adorado Senhor Bom Jesus do Bonfim, 
ajoelhado aos pés da Vossa santa imagem, 
neste santuário, contemplo o infinito amor 
com que quisestes sacrificar a Vossa Vida pela 
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