COROA EM SUFRÁGIO
PELAS ALMAS DOS SACERDOTES QUE
PADECEM NO PURGATÓRIO

V. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
R. Amém.
SEQUÊNCIA AO DIVINO ESPÍRITO SANTO
Vinde, ó Santo Espírito,
vinde Amor ardente,
acendei na terra
vossa luz fulgente.

Sem a vossa força
e favor clemente,
nada há no homem
que seja inocente.

Vinde, Pai dos pobres:
na dor e aflições,
vinde encher de gozo
nossos corações.

Lavai nossas manchas,
a aridez regai,
sarai os enfermos
e a todos salvai.

Benfeitor supremo
em todo o momento,
habitando em nós
sois o nosso alento.

Abrandai durezas
para os caminhantes,
animai os tristes,
guiai os errantes.

Descanso na luta
e na paz encanto,
no calor sois brisa,
conforto no pranto.

Vossos sete dons
concedei à alma
do que em Vós confia:

Luz de santidade,
que no Céu ardeis,
abrasai as almas
dos vossos fiéis,

Virtude na vida,
amparo na morte,
no Céu alegria.

V. Creio em Deus Pai ...
R. Amém.
Salmo 120 – DE PROFUNDIS
Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, *
† escutai a minha voz!
– Vossos ouvidos estejam bem atentos *
ao clamor da minha prece!
– Se levardes em conta nossas faltas, *
quem haverá de subsistir?
– Mas em vós se encontra o perdão, *
eu vos temo e em vós espero.
– No Senhor ponho a minha esperança, *
espero em sua palavra.
– A minh’alma espera no Senhor *

mais que o vigia pela aurora.
– Espere Israel pelo Senhor *
mais que o vigia pela aurora!
– Pois no Senhor se encontra toda graça *
e copiosa redenção.
– Ele vem libertar a Israel *
de toda a sua culpa.
– Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. *
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
PRIMEIRA SÚPLICA
• Nos quatro grãos de OURO:
(repetir 4x ...)

Ó Imaculado Coração de Maria, providenciai a
conversão das almas sacerdotais e religiosas.
Amém.
• Nos onze grãos de SANGUE:
(repetir 11x ...)

Eterno Pai, eu Vos ofereço,
o Preciosíssimo Sangue de
Nosso Senhor Jesus Cristo
e as lágrimas da Virgem Maria,
em sufrágio pela alma do sacerdote
que mais sofre e que está abandonada no Purgatório.
Oração:
Ó Senhor Jesus Cristo, Sumo e Eterno Sacerdote, que em vossa vida terrena, com
generosidade e solicitude socorrestes todos os pobres, aflitos e abandonados, eu
humildemente Vos suplico que volvais o vosso olhar compassivo e misericordioso
para a alma do sacerdote que mais severamente sofre no Purgatório abandonada e
esquecida por todos. Olhai com bondade como esta alma santa, atormentada pelas
mais vorazes chamas da purificação de suas penas, clama por piedade e socorro em
suas dores. Pelos méritos do Imaculado Coração de Maria, socorrei-a Senhor Jesus.
Amém.
SEGUNDA SÚPLICA
• Nos quatro grãos de OURO:

(repetir 4x ...)

Ó Imaculado Coração de Maria, providenciai a
conversão das almas sacerdotais e religiosas.
Amém.
• Nos onze grãos de SANGUE:
(repetir 11x ...)

Eterno Pai, eu Vos ofereço,
o Preciosíssimo Sangue de
Nosso Senhor Jesus Cristo
e as lágrimas da Virgem Maria,
em sufrágio pela alma do sacerdote
que mais sofre e que está abandonada no Purgatório.
Oração:
Ó Coração Misericordioso de Jesus, que no Horto das Oliveiras, em meio a
amarga solidão, exposto aos mais cruéis tormentos espirituais e coberto de suor de
sangue, suplicastes ao Pai dizendo: “Meu Pai, se é possível, afasta de mim este
cálice! Todavia não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres” (Mt 26, 39); é
por esta vossa resignada entrega e dolorosa Paixão que suplico pela vossa piedade
em favor desta alma santa, aliviando-a em seus sofrimentos e consolando-a em seu
abandono, como fostes consolado pelo Pai celeste através de seu anjo. Pelos méritos
do Imaculado Coração de Maria, consolai-a Senhor Jesus. Amém.
TERCEIRA SÚPLICA
• Nos quatro grãos de OURO:
(repetir 4x ...)

Ó Imaculado Coração de Maria, providenciai a
conversão das almas sacerdotais e religiosas.
Amém.
• Nos onze grãos de SANGUE:
(repetir 11x ...)

Eterno Pai, eu Vos ofereço,
o Preciosíssimo Sangue de
Nosso Senhor Jesus Cristo
e as lágrimas da Virgem Maria,
em sufrágio pela alma do sacerdote
que mais sofre e que está abandonada no Purgatório.

Oração:
Ó Virgem Dolorosa, Mãe de misericórdia, a Vós invoco e suplico; por mim e
pelas almas do Purgatório: vinde em nosso socorro Santa Mãe de Deus.
Quero evitar este terrível cárcere de dores vivendo com justiça e santidade,
fugindo das ocasiões de pecado e cumprindo a vontade de Deus Nosso Senhor com o
fervor das almas mais santas: mas o que poderei eu fazer sem o auxílio dos Céus?
Ó Mãe Santíssima, volvei para mim o vosso olhar benigno e obtende-me a graça
necessária para que o meu último dia nesta terra, seja também o primeiro no Reino
dos Céus.
Ó Mãe dos aflitos e Esperança nossa, socorrei aqueles que no Purgatório gemem
por Vós. Sinto grande piedade por meus familiares, amigos, benfeitores,
(cônjuge/irmãos sacerdotes ou religiosos) já falecidos e também por todas as demais
almas que lá estão abandonadas, mas que jamais foram esquecidas por Vós.
Ó Senhora do Imaculado Coração, Refúgio seguro dos pecadores, pela Cruz de
Vosso Diletíssimo Filho, pelo Preciosíssimo Sangue de Jesus derramado para a nossa
redenção, pelo cálice que a Igreja todos os dias eleva na Santa Missa em oferta ao
Eterno Pai, eu Vos imploro, obtende, Senhora minha, a graça da consolação e da
libertação de todas as almas do Purgatório.
Ó Porta dos Céus, escutai propícia os suspiros das almas de vossos filhos no
Purgatório e abri-lhes as portas desse penoso cárcere para que hoje entrem convosco
no Reino dos Céus. Amém.
(Ave – Maria …) 3x
À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus; não desprezeis as nossas
súplicas em nossas necessidades; mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó
Virgem gloriosa e bendita. Amém.
V. Dai-lhes Senhor o eterno descanso.
R. Entre os esplendores da luz perpétua; que descansem em paz.
Amém.

ORAÇÃO AO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA
PELOS SACERDOTES E RELIGIOSOS EM DIFICULDADES
Ó Imaculado Coração de Maria, esperança dos aflitos, pelos méritos do
Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, e por vossos méritos, eu Vos
peço, propiciai a libertação das penas do Purgatório para as almas dos sacerdotes e
religiosos padecentes.
Ó Mãe admirável, recordai-Vos ainda, daqueles sacerdotes e religiosos que estão
em agonia pela hora da morte: como nos prometestes, Senhora, assisti-os na hora de
sua morte.
Ó Mãe Clemente e Piedosa, entrego e confio ao vosso Imaculado Coração a vida
de todos aqueles sacerdotes e religiosos que por causa de seus pecados estão
submetendo aos pés do demônio as suas vidas outrora consagradas a Deus. Eu Vos
imploro, ó Virgem Gloriosa e Mãe dos sacerdotes, arrancai-os de lá e conduzi-os aos
pés da Cruz de Vosso Filho, para que sejam redimidos e purificados no
Preciosíssimo Sangue do Sumo e Eterno Sacerdote, e voltem a resplandecer o
esplendor de Cristo, Bom Pastor, imolado por amor ao Pai e pela salvação dos
homens, pois não há súplicas que, vindas do vosso Imaculado Coração, o vosso
Diletíssimo Filho não ouça e não atenda com presteza e misericórdia. Amém.

