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PRAGA 

 

Faça parte da Pia União do Menino Jesus - Contato para se inscrever: 
santuario@gesubambino.org 

 

“SE ME AMARDES, EU USAREI CONVOSCO DE MISERICÓRDIA, 
QUANTO MAIS ME HONRARDES, MAIS VOS FAVORECEREI.” 

 

HISTÓRIA DA DEVOÇÃO 

Esta devoção tem sua origem na cidade de Praga, capital da 
Tchecoslováquia. 

Aconteceu uma guerra e o imperador da Áustria venceu esta batalha 
graças a proteção de Nossa Senhora. 

Em agradecimento, o imperador fundou um Convento de Padres 
Carmelitas Descalços 

Quando chegou o ano de 1628, os padres carmelitas estavam em 
dificuldades por causa dos prejuízos da guerra e começaram pedidos e 
súplicas, pedindo a proteção de Jesus 

O Bom Deus respondeu aos apelos através da Princesa Polixene 
Lobkwitz 



Esta Princesa sabendo das necessidades do Convento, junto com uma 
generosa oferta, também trouxe ENCANTADORA IMAGEM DO MENINO 
JESUS. 

Essa imagem era feita de cera tinha 48 cm de altura e representava o 
DIVINO MENINO de pé, vestido de Rei, tendo a mão direita levantada 
para abençoar e o globo terrestre na mão esquerda, como símbolo de 
soberano poder. 

Quando a Princesa deu a imagem, ela disse: “Meus Padres, eu vos 
dou o que de mais caro possuo. Honrai esta imagem do Menino 
Deus e nada vos faltará.” 

(Essa imagem tinha vindo da Espanha. 

Acredita-se que esta imagem tenha vindo de Santa Teresa, que foi a 
primeira que vestiu o Menino Jesus de Rei; depois esta imagem foi dada 
para a mãe da Princesa 

Por sua vez a mãe da Princesa lhe deu como presente de casamento ) 

As palavras da Princesa se concretizaram. Deus realizou muitas graças 
ao Convento dos Padres Carmelitas 

Desde aquele tempo nunca lhes faltou o necessário foi cumulado de 
bênçãos espirituais e bens temporais. 

Quando chegou o ano de 1630, os príncipes protestantes com 18 mil 
saxões atacaram a Bohemia.  

Os quinhentos homens da guarnição de Praga fugiram com todos 
aqueles que os puderam acompanhar, entre eles os Padres Carmelitas.  

Praga capitulou.  

As Igrejas foram profanadas e destruídas, o Convento dos Padres 
Carmelitas foi saqueado e entregue a um pastor protestante. 

A imagem do Menino Jesus não pôde ser salva.  

Os protestantes atiraram-na com desprezo atrás do altar.  

Depois de sete anos, o Padre Cirilo a encontrou 

Ficou muito triste porque percebeu as duas mãos partidas, limpou-a o 
melhor que pôde e a entronizou com grande solenidade no coro da 
mesma igreja. 

Um dia o Padre Cirilo estava meditando os mistérios da Infância de 
Jesus e escutou: 



“TEM PIEDADE DE MIM E EU A TEREI DE TI RESTITUI-ME AS 
MINHAS MÃOS E EU VOS DAREI A PAZ QUANTO MAIS ME 
HONRARDES, MAIS EU VOS FAVORECEREI.” 

 

O convento estava extremamente pobre, por isso o Padre Cirilo pediu a 
Deus, com lagrimas nos olhos, que tivesse piedade do Menino Jesus, 
enviando alguma alma caritativa que a consertasse. 

Sempre fazia este pedido, quando escutou: 

“PÕE-ME À ENTRADA DA SACRISTIA E ALGUÉM TERÁ PIEDADE DE 
MIM.” 

Padre Cirilo obedeceu ao pedido e passou poucos dias apareceu um 
senhor muito rico pedindo o favor de reparar as imagens  

Esta ação de piedade atraiu sobre ele grandes graças celestes. 

E assim acontecia, o bem estar material e espiritual do convento 
dependia de como eram os cuidados com a imagem do Menino Jesus 

A história conta que os Carmelitas foram várias vezes cruelmente 
punidos por não terem rodeado a querida imagem das honras que lhe 
eram devidas. 

Atualmente, esta milagrosa imagem encontra-se no Santuário de Fátima, 
sob o cuidado das Noelistas. 

“QUANTO MAIS ME HONRARDES, TANTO MAIS VOS 
FAVORECEREI.” 

Com esta promessa, o Menino Deus mostra o quanto agrada de ser 
invocado com o título de MENINO JESUS DE PRAGA. 

São muitas as graças e os milagres: Dia a dia, Jesus opera imensos 
favores de conversões, de surpreendentes curas e graças 
extraordinárias, particularmente nos casos mais desesperados. 

Por causa das grandes graças e milagres operados, a devoção ao 
Menino Jesus de Praga confirmou-se, estendeu-se e tornou-se universal 

 



REINADO DO MENINO JESUS 

 

MENSAGENS DE JESUS A SERVA DE DEUS MARIA RITA 

“As minhas entronizações é a principal base fundamental do tempo 

moderno!!! Na Igreja, nos lares, nas oficinas, nos ateliers, nos mercados 

etc”. 

 

Entronizar é fazer reinar o Menino Jesus em todos lugares 

“Quero a minha Infância! Todos Me amam Crucificado! Todos Me amam 

no Coração! Todos me amam na Eucaristia! Só na minha Infância 

ninguém me ama! Na minha Infância que tanto sofri, em que tanto me 

abati! Abati-me como criança sem tino, sem inteligência! Ao mando de 

todos deixei-me embalar, deixei-me lavar, deixei-me vestir! O Deus 

Omnipotente! Pasmam os Anjos, pasmam os Arcanjos, os Querubins, os 

Serafins! Só tu, ó homem, deixas a minha Infância como coisa natural, 

como que não fosse o mesmo Deus Supremo de todas as cousas!“ 

 

“A minha paixão começou no estábulo de Belém. Quero reinar nas 

famílias, sofrer nas famílias, santificar as famílias, observar as leis da 

família. Quero rezar nas famílias, quero encorajar as famílias“. 

 

A Santíssima Trindade desejava que, unida à devoção ao Menino Jesus, 

fosse venerada a imagem de Nossa Senhora Menina da Apresentação 

Rainha. 

 



NOVE DOMINGOS AO MENINO JESUS 

Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DOMINGOS 

Senhor Deus, Rei onipotente: em vossas mãos estão postas todas as 
coisas. 

Se quiseres salvar a vosso povo ninguém pode resistir a vossa vontade. 

Vós fizestes o céu e a terra e tudo quanto neles existem. Vós sois o dono 
de todas as coisas. 

Quem poderá pois resistir a vossa Majestade Senhor: Deus de nossos 
pais: tem misericórdia de vosso povo porque os inimigos da alma querem 
perder-nos e as dificuldades que nos apresentam são muito grandes. 

Vós tens dito "Pedi e vos dará. O que pede recebe. 

Tudo o que peçais ao Pai em meu Nome Ele vos concederá. Mas pedi 
com fé". Escutai pois nossas orações. Perdoai nossas culpas. 

Afastai de nós os castigos que merecemos e fazei que nosso pranto se 
converta em alegria, para que vivendo adoremos vosso Santo Nome e 
continuemos adorando-vos eternamente no céu. Amém. 

Pai-Nosso, Ave-Maria e glória. 

 

 

 

 

 

 



ORAÇÃO FINAL PARA TODOS OS DOMINGOS 

Oh! Jesus: "Vós tens dito: tudo o que queiras pedir peça-o pelos méritos 
de minha infância e nada te será negado". 

Por isso venho a pedir-vos com toda fé: 

Jesus meu, meu amor, meu lindo Menino: 

Vos amo tanto, vós o sabes, mas quero amar-vos mais, amar-vos até 
morrer. 

Vem a mim, Menino Jesus, vem a meu coração, deixai que eu vos adore, 
humildemente arrependido de meus pecados. 

Pastorzinho de minha alma: contigo nada me falta, me conduzes a fontes 
tranqüilas e reparas minhas forças, vós me guiarás pelo bom caminho, 
pela honra de vossa Nome. 

Ainda que caminhe por sendas obscuras nada temo porque estais 
comigo, vosso cedro poderoso me defende, vossa Bondade e vossa 
misericórdia me acompanharam todos os dias de minha vida. 

Doce Jesus meu , Divino Menino de minha alma: Sou todo vosso : vosso 
é meu ser pois o criastes; vossa é minha alma pois a redimiste na cruz 
com o preço de vosso Sangue. 

Proclamo-te como meu Salvador e meu amigo: Como meu Rei, meu 
Criador e Redentor. 

Adoro-vos como a meu Deus e Soberano Senhor. 

Demonstrai-me uma vez mais que me amas, Oh! Menino Jesus e dai-me 
vosso amor eterno e vossa santa benção, no nome do Pai, e do Filho e 
do Espírito Santo. Amém. 

Jesus, José e Maria, abençoai nossos lares. Jesus, José e Maria, livrai-
nos de todo mal. Jesus, José e Maria, salvai nossas almas. Amém, Em o 
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

 

 

 

 

 

 

 



MEDITAÇÃO PARA CADA DOMINGO 

Primeiro Domingo 

Consideração: Jesus muda a água em vinho ( João 2). 

Segundo Domingo 

Consideração: Jesus cura a um surdo-mudo ( Marcos 7. 31-37). 

Terceiro Domingo 

Consideração: Jesus deseja a conversão dos pecadores (Lucas 15.1-10). 

Quarto Domingo 

Consideração: Jesus Cristo é nosso Pastor ( João. 10. 11-16). 

Quinto Domingo 

Consideração: Jesus cura a um cego ( Lucas 18. 31-43). 

Sexto Domingo 

Consideração: Jesus se transfigura glorioso (Mateus 17. 1-13). 

Sétimo Domingo 

Consideração: Jesus multiplica os pães (João 6. 1-15). 

Oitavo Domingo 

Consideração: Jesus na última cena nos deu exemplo de humildade e 
caridade ( João 13. 1-17) 

Nono Domingo 

Consideração: Jesus ressuscitado felicita a quem tem fé ( João 20. 19-
29) 

 

 

 

 

 

 

 

 



COROINHA AO MENINO JESUS 

 
Esta "Coroinha" deve a sua origem à venerável religiosa carmelita 
Margarida do Santíssimo Sacramento, falecida em 26 de março de 1648, 
em Beaume (França), na idade de 27 anos.  

Jesus mostrou à dedicada serva o quanto esta prática lhe era agradável: 
fez-lhe ver, numa revelação, estes pequenos terços brilhando com uma 
luz sobrenatural, prometendo-lhe que a quem o trouxesse e recitasse 
com devoção, daria graças especiais, sobretudo de pureza e inocência.  

A recitação desta Coroinha obtém prodígios de graças espirituais e 
temporais, e é um poderoso escudo contra os Espíritos infernais. 

 

ORAÇÃO 

 

Pelo sinal da Santa Cruz, de nossos inimigos livrai-nos Senhor, Deus 

Nosso. 

Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, criador, Pai e 

Redentor meu. Por ser Vós quem sois, Bondade infinita, e porque Vos 

amo sobre todas as coisas, me pesa de todo coração de haver-Vos 

ofendido. Também me pesa porque podeis castigar-me com as penas 

eternas do inferno. Ajudado por Vossa divina graça, proponho 

firmemente nunca mais pecar, confessar-me e cumprir a penitência que 

me for imposta. Amém. 

Abri, Senhor, meus lábios. 

E minha boca anunciará Vosso louvor. 

 

Acudi, Oh! Deus, em meu auxílio. 

Apressai-vos Senhor a socorrer-me. 

Adorada e glorificada seja a SantíssimaTrindade, Pai, Filho e Espírito 

Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. 

 

Adorado e glorificado seja o Pai. 

O verbo se fez carne. E habitou entre nós. 

PAI NOSSO 



PRIMEIRO MISTÉRIO 

Divino Menino Jesus, bendito e adorado sejas no mistério de vossa 

Encarnação.  

Ave-Maria 

SEGUNDO MISTÉRIO 

Divino Menino Jesus, bendito e adorado sejas no mistério de vossa 

Visitação.  

Ave-Maria 

TERCEIRO MISTÉRIO 

Divino Menino Jesus, bendito e adorado sejas no mistério de vosso 

Nascimento.  

Ave-Maria 

QUARTO MISTÉRIO 

Divino Menino Jesus, bendito e adorado sejas no mistério da adoração 

dos pastores.  

Ave-Maria 

 

Adorado e glorificado seja o Pai. 

O verbo se fez carne. E habitou entre nós. 

PAI NOSSO 

 

 

QUINTO MISTÉRIO 

Divino Menino Jesus, bendito e adorado sejas no mistério de vossa 

Circuncisão.  

Ave-Maria 

 

 



SEXTO MISTÉRIO: 

Divino Menino Jesus, bendito e adorado sejas no mistério da Epifania. 

Ave-Maria 

SÉTIMO MISTÉRIO: 

Divino Menino Jesus, bendito e adorado sejas no mistério de Vossa 

apresentação no templo.  

Ave-Maria 

OITAVO MISTÉRIO: 

Divino Menino Jesus, bendito e adorado sejas no mistério de Vossa fuga 

ao Egito.  

Ave-Maria 

 

 

Adorado e glorificado seja o Pai. 

O verbo se fez carne. E habitou entre nós. 

PAI NOSSO 

 

 

NONO MISTÉRIO: 

Divino Menino Jesus, bendito e adorado sejas no mistério de Vossa 

permanência no Egito.  

Ave-Maria 

DÉCIMO MISTÉRIO:  

Divino Menino Jesus, bendito e adorado sejas no mistério de Vosso 

regresso a Nazaré.  

Ave-Maria 

 

 



DÉCIMO PRIMEIRO MISTÉRIO:  

Divino Menino Jesus, bendito e adorado sejas no mistério no mistério de 

Vossa vida oculta em Nazaré.  

Ave-Maria  

DÉCIMO SEGUNDO MISTÉRIO:  

Divino Menino Jesus, bendito e adorado sejas no mistério de Vossa 

perda e encontro no Templo.  

Ave-Maria 

Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora 

e sempre pelos séculos dos séculos. Amém 

Seja bendito o nome do Senhor. Agora e sempre pelos séculos dos 

séculos. Amém 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



LADAINHA DO SANTO MENINO JESUS MIRACULOSO DE PRAGA 

 

Pai celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. 

Filho Redentor do Mundo, que sois Deus tende piedade de nós.. 

Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. 

Trindade Santíssima, que sois um só Deus, tende piedade de nós.. 

Menino Jesus, Rei da glória, tende piedade de nós. 

Menino Jesus, nosso verdadeiro Deus e Senhor, tende piedade de nós. 

Menino Jesus, cujo poder opera tantas maravilhas, tende piedade de 

nós. 

Menino Jesus, cuja sabedoria perscruta o nosso coração e os nossos 

sentidos, tende piedade de nós. 

Menino Jesus, cuja bondade está sempre pronta a socorrer-nos tende 

piedade de nós. 

Menino Jesus, cuja providência nos conduz ao nosso último fim, tende 

piedade de nós. 

Menino Jesus, cuja amabilidade consola os aflitos, tende piedade de nós. 

Menino Jesus, cuja Misericórdia perdoa os nossos pecados, tende 

piedade de nós. 

Menino Jesus, cuja força sustenta a nossa fraqueza, tende piedade de 

nós. 

Menino Jesus, cuja onipotência nos protege contra todos os males, tende 

piedade de nós. 

 

Menino Jesus, cujo soberano poder triunfa do inferno, tende piedade de 

nós. 

Menino Jesus, cuja graciosa imagem atrai os nossos corações, tende 

piedade de nós. 



Menino Jesus, cujo doce e santo nome alegra os fiéis, tende piedade de 

nós. 

Menino Jesus, cuja majestade enche o universo, tende piedade de nós. 

De todo o mal, livrai-nos, Senhor. 

De todo o pecado, livrai-nos, Senhor 

De toda a desconfiança de Vossa inefável bondade, livrai-nos, Senhor 

De toda a dúvida do Vosso poder maravilhoso, livrai-nos, Senhor 

De tibieza em Vos honrar, livrai-nos, Senhor 

De todas as penas e necessidades, livrai-nos, Senhor 

Pelos Mistérios de Vossa Santa Infância, livrai-nos, Senhor 

Ainda que pobres pecadores, nós Vos suplicamos, ouvi-nos. 

Por Maria, Vossa puríssima Mãe, e por S. José Vosso pai protetor, nós 

Vos suplicamos, ouvi-nos. 

Afim de que nos perdoeis os nossos pecados, nós Vos suplicamos, ouvi-

nos  

Para que nos perdoeis as penas devidas aos nossos pecados nós Vos 

suplicamos, ouvi-nos  

Para que aumentais cada vez mais em nós a Vossa Mão que opera 

tantas Maravilhas, nós Vos suplicamos, ouvi-nos 

Para que nunca retireis de nós a Vossa Mão que opera tantas 

maravilhas, nós Vos suplicamos, ouvi-nos 

 

Para que conserveis em nós um coração sempre cheio de 

reconhecimento pelos Vossos benefícios, nós Vos suplicamos, ouvi-nos  

Para que nos abraseis cada vez mais no amor para com o Vosso Divino 

Coração, nós Vos suplicamos, ouvi-nos 

 



Para que vos digneis ouvir todos os que Vos imploram com confiança, 

nós Vos suplicamos, ouvi-nos 

Para que concedais a paz à nossa Pátria, nós Vos suplicamos, ouvi-nos  

Para que Vos digneis livrar-nos das desgraças que nos ameaçam, nós 

Vos suplicamos, ouvi-nos  

Para que concedais a felicidade a todos os que se mostram generosos 

para convosco, nós Vos suplicamos, ouvi-nos 

Para que nos concedais uma Santa Morte, nós Vos suplicamos, ouvi-nos  

Para que nos sejais um juiz misericordioso, nós Vos suplicamos, ouvi-

nos  

Para que sejais sempre a nossa consolação e refúgio na Vossa 

miraculosa imagem, nós Vos suplicamos, ouvi-nos  

 

 

OREMOS 

Menino Jesus, Rei da Glória, nós Vos imploramos prostrados diante da 

Vossa Santa imagem, que lanceis um olhar de clemência sobre os 

nossos corações suplicantes e cheios de angústia.  

Que o Vosso coração tão bom, tão inclinado à piedade, se volte para nós 

e nos conceda a graça que instantemente lhe pedimos.  

Livrai-nos da tristeza e do desânimo, de todos os males e dificuldades 

que nos afligem.  

Pelos méritos de Vossa Santa Infância, dignai-vos atender-nos e 

conceder-nos a consolação e os socorros de que temos necessidade, 

para que Vos louvemos com o Pai e o Espírito Santo, por todos os 

séculos dos séculos. Amém. 

 



CONSAGRAÇÃO AO MENINO JESUS DE PRAGA  

 
Gracioso e amável Menino Jesus de Praga, Segunda Pessoa da 
Santíssima Trindade, eu vos saúdo, amo e adoro, e me consagro 
inteiramente a Vós, sob a proteção de Maria Santíssima e de São José.  
 
Abençoai-me, ó meu Redentor; ensinai-me a imitar e praticar Vossas 
Virtudes, e que o Vosso Sagrado Coração seja o meu asilo agora e na 
hora de minha morte. Amém.  
Ó amável Menino Jesus de Praga, abençoai-me!  
 
 

CONSAGRAÇÃO AO MENINO JESUS II 

Amabilíssimo e miraculoso Menino Jesus  de Praga, sois aclamado   
pelos inumeráveis e extraordinários favores que concedeis a todos que 
 os invocam. Nossa alma, presa a  Vossos divinos encantos de menino, 
nunca vos esquecerá.  

Hoje ela se recolhe sob Vosso manto real,  para gozar da paz que nos 
prometestes e receber Vossa bênção divina, para deste modo crescer 
em santidade e virtudes.  

Por isto nos consagramos servilmente a Vosso santo serviço; queremos 
ser devotos ardorosos  de Praga.  

Filhos de Vosso amor, corresponderemos à   Vossa predileção por 
nossas almas, oferecendo-vos, agora e para sempre, tudo o que somos, 
tudo o que desejamos; a vida de nossos sentidos, as aspirações de 
nosso coração, os amores de nossas almas que vos pertencem por 
direito de filiação e dívida de conquista, ao nos criardes e nos redimirdes. 

Divino Menino, Rei de Praga, Deus da Infância. Aceitai nosso 
oferecimento, tornai-o eficaz através de Vosso poder infinito para sermos 
Vossos por todo o sempre, na terra e no céu. Assim seja. 

 

 

 

 



CONSAGRAÇÃO DA FAMÍLIA  

 
Divino Menino Jesus, nosso rei e Senhor, prostrados a vossos pés, nós 
Vos consagramos as nossas famílias.  
 
Concedei-nos a harmonia da Sagrada Família para Vos honrarmos com 
uma vida santa.  
 
Fazei das nossas famílias modelos de vida cristã e familiar, construtoras 
duma sociedade nova e duma Igreja renovadora.  
 
Uni os corações divididos, sede o amor dos esposos, a ternura das mães 
e a dedicação dos pais.  
 
Consolidai as famílias unidas e abençoai os seus membros na paz e no 
amor.  
 
CONSAGRAÇÃO DAS CRIANÇAS 

Divino Menino Jesus, que amais com predileção as crianças. Nós Vos 
consagramos a nossa infância e pedimos a vossa proteção para sermos 
obedientes aos nossos pais e assim nos parecermos convosco. 

Concedei-nos crescer todos os dias nos membros do corpo e nas 
virtudes da alma. 

Conservai em nós a pureza de costumes e a inocência de um coração 
puro como o vosso. Amém. 

 CONSAGRAÇÃO DOS FILHOS FEITAS PELAS MÃES  

Ó Menino Jesus, Divino Reizinho, pelas mãos da vossa Santíssima Mãe, 
eu Vos consagro o meu filho (a minha filha / os meus filhos). Dignai-Vos 
tomá-lo sob a vossa poderosa proteção, preservai-o da doença e de toda 
a influência má, conservai-o puro e que a vosso exemplo ele cresça em 
graça e virtudes, diante de Deus e dos homens! 

Divino Menino Jesus, abençoai o meu filho! 

Divino Menino Jesus, protegei o meu filho! 

Divino Menino Jesus, santificai o meu filho! 

 
 

 

 



CONSAGRAÇÃO DA CASA AO MENINO JESUS 

Divino Menino Jesus que abençoas e proteges as casas onde está 
exposta e é honrada vossa Sagrada Imagem: 

Vos elegemos hoje e para sempre por Senhor e Dono de nossa casa, e 
vos pedimos que vos dignes demonstrar nela vosso poderoso auxílio, 
preservando-a das enfermidades, do fogo, do raio, das inundações, dos 
terremotos, dos ladrões, das discórdias, e dos perigos da guerra. 

Abençoai e protege as pessoas que aqui habitam e concedeis a paz, 
uma grande fé, verdadeiro amor a Deus e ao próximo, paciência nas 
penas, esperança na vida eterna, facilidades de trabalho, empenho e 
estudo, e a graça de evitar os maus exemplos, o vício, o pecado, a 
condenação eterna e todas as demais desgraças e acidentes. Amém. 

CONSAGRAÇÃO DOS DEVOTOS DO MENINO JESUS 

 
Divino Menino Jesus, Senhor da minha vida, eu Vos ofereço todo o meu 
ser e me consagro a Vós, para o presente e para o futuro.  
 
Recebei a minha alma e enchei-a com o vosso amor; acolhei o meu 
coração e guardai-o junto do vosso;  
 
Guardai a minha boca e fazei da minha vida um louvor; Sede a luz dos 
meus olhos e iluminai os meus passos;  
 
Falai aos meus ouvidos e convertei o meu coração;  
 
Estendei a vossa mão e amparai a minha vida;  
 
Escutai o meu pensar e seja feita a vossa vontade;  
 
Vede a cruz da minha vida e vinde em meu auxílio;  
 
Consolai-me na tristeza e abençoai-me na alegria;  
 
Aliviai-me na doença e conservai-me em saúde.  
 
Consagro-me ao vosso serviço nas coisas do Pai para estar vigilante nas 
boas obras.  
 
Fazei que eu me perca só em Vós e me encontrem sempre os que Vos 
procuram.  
 
E quando chegar a minha hora concedei-me, Jesus bendito, o conforto 
da Virgem Mãe para que, vencida a morte, triunfe a vida e se estabeleça 
para sempre o vosso reino de paz e de amor. Amém.  



 

 

ADORAÇÃO AO MENINO JESUS 

Vos adoro, amável Menino do casebre, o mais humilde e o maior dos 
filhos dos homens e o mais pobre e o mais rico, o mais frágil e o mais 
poderoso. 

Vos bendigo, porque vos haveis dignado descer até mim, para ser meu 
modelo na prática de todas as virtudes, meu guia nas dificuldades da 
vida e meu asilo nos dias de aflição. 

 

Vos amo, porque vens a mim com amor infinito; com amor generoso, que 
não se cansa minhas ingratidões; com amor obsequioso, que se anticipa 
aos tardios impulsos de meu coração; com amor paciente, que espera 
minha conversão para amar-me mais ternamente ainda. 

Por isso, com o coração cheio de agradecimento, de joelhos aos pés 
deste leito de palha, vos adoro, bendigo e amo, com todo o fervor de 
minha alma, e me atrevo a levantar meus olhos até meu Deus, que se 
digna olhar-me ternamente. 

Abençoai-me, ó meu Redentor; ensinai-me a imitar e praticar Vossas 
Virtudes, e que o Vosso Sagrado Coração seja o meu refúgio agora e na 
hora de minha morte. Amém. 

Ó amável Menino Jesus de Praga, abençoai-me! 

ORAÇÃO AO MENINO JESUS – SANTA TERESINHA 

Ó pequeno Menino Jesus, meu único tesouro, abandono-me aos Vossos 

divinos caprichos, não quero outra alegria, senão a de Vos fazer sorrir.  

Concedei-me as Vossas graças e as Vossas infantis virtudes, afim de 

que, no dia de meu nascimento para o Céu, os Anjos e os Santos me 

reconheçam como Vossa pequena esposa. 

 



 

 

 

 

 

ORAÇÃO AO MENINO JESUS DE PRAGA PAPA BENTO XVI 

 
Senhor Jesus, 

nós Vos contemplamos menino 

e acreditamos que sois o Filho de Deus, 

feito homem pelo poder do Espírito Santo 

no seio da Virgem Maria. 

  

Como em Belém, também nós, 

com Maria, José, os Anjos e os pastores, 

vos adoramos e vos reconhecemos 

como nosso único Salvador. 

  

Vós fizestes-vos pobre 

para enriquecer-nos com a vossa pobreza; 

fazei que nunca esqueçamos 

os pobres e todos aqueles que sofrem. 

  

Protegei as nossas famílias. 

Abençoai as crianças do mundo inteiro; 

fazei que, entre nós, 

reine sempre o amor que nos oferecestes 

e que torna a vida mais feliz. 

  

Ó Jesus, fazei que todos reconheçam 

a verdade do vosso Nascimento 

para que todos reconheçam 

que viestes trazer à humanidade inteira 

a luz, a alegria e a paz. 

  



Vós que sois Deus, 

e viveis e reinais com o Pai, 

na unidade do Espírito Santo, 

pelos séculos dos séculos. Amém. 

 

 

 

LEMBRAI-VOS DO SANTO MENINO JESUS 

Lembrai-vos, ó Divino Menino Jesus, que quando Vos fizestes pobre e 

mártir por nosso amor, dissestes:  

“Tudo o que pedirdes a meu Pai em meu nome, vos será concedido”.  

Cheio de confiança na Vossa palavra, venho implorar convosco a 

misericórdia do Vosso Pai para obter o triunfo da Santa Igreja e a 

salvação do nosso país e do mundo inteiro, a conversão de todos os 

pecadores, o espírito da Vossa Santa Infância e as Vossas bênçãos 

sobre todos os que se recomendam às Vossas orações; não desprezeis 

ó Divino Rei, as nossas humildes súplicas, mas, em nome de Maria 

Imaculada, dignai-Vos ouvi-las e atendê-las. Amém. 

"LEMBRAI-VOS" AO  MENINO JESUS (Com Aprovação Eclesiástica) 

Lembrai-vos   Menino Jesus de Praga, que dissestes estas palavras 
cheias de consolação para nossa humanidade, amargurada e sofredora: 

“Saciai-vos no meu Coração Divino... Pedi tudo quanto quiserdes pelos 
méritos de minha infância; nada vos será recusado”. 

Cheios de confiança em Vós, ó Jesus, que sois a verdade eterna, nós 
vimos expor-Vos todas as nossas necessidades. Ajudai-nos a levar, 
pelos méritos de vossa encarnação, as graças das quais temos urgência. 

Por Vossa divina promessa, acolhei as nossas Orações e dignai-vos 
atende-las. Amém. 

Divino Jesus de Praga Abençoai-me! 

Rezar 3 Ave-Marias e 1 Salve Rainha. 



 

 

ORAÇÃO PARA PEDIR FAVORES AO MENINO JESUS DE PRAGA, 
REVELADA PELA VIRGEM MARIA AO VENERÁVEL PADRE CIRILO, 
CARMELITA DESCALÇO.  

 
(Esta oração foi composta pelo grande apóstolo e íntimo confidente do 
Menino Jesus de Praga, e é chamada “eficaz” porque, rezada nas 
devidas condições, sempre é atendida.) 
 
 
Ó Menino Jesus, a Vós recorro e vos suplico pela intercessão de Vossa 
Santíssima Mãe, assisti-me nesta necessidade (pede-se a graça), porque 
creio firmemente que Vossa Divindade pode me socorrer.  
 
Espero com toda confiança obter Vossa santa graça.  
 
Amo-vos de todo meu coração e com todas as forças de minh’alma.  
 
Arrependo-me sinceramente de todos os meus pecados, e vos imploro, ó 
bom Jesus, que me fortaleceis para que eu possa ser vitorioso.  
 
Proponho-me a não vos ofender e me ofereço a Vós, dispondo-me a 
sofrer antes de fazer-vos sofrer.  
 
Doravante, quero servir-vos com toda fidelidade, e por Vosso amor, ó 
Menino Deus, amarei a meu próximo como a mim mesmo.  
 
Menino onipotente, Senhor Jesus, mais uma vez vos suplico que me 
atendeis nesta necessidade (apresenta-se o pedido).  
 
Concedei-me a graça de vos possuir eternamente, na companhia de 
Maria Santíssima e São José, para que possa vos adorar com todos os 
anjos na Corte Celestial. Amém.   
 

 

 

 

 

 

 



ORAÇÃO AO MENINO JESUS DE PRAGA PARA OS CASOS 

DESESPERADOS 

Ó amantíssimo Menino Jesus de Praga, que com tanta ternura nos 

amais, e que vos deliciais em habitar entre nós, eu ainda que 

indigno de ser olhado por Vós com amor, também me sinto atraído 

para Vós, pois, estais sempre disposto a perdoar e a conceder o 

vosso amor. 

  

Muitas graças e bênçãos foram obtidas por todos aqueles que vos 

invocaram com fé, e eu, ajoelhado diante de vossa milagrosa 

imagem de Praga, dou-vos meu coração com tudo aquilo de que 

necessito, aspirações, esperanças, e principalmente, peço-vos a 

graça de ... 

 

Ao vosso pequeno, mas misericordioso coração, entrego a minha 

petição. 

  

Governai-me, e usai de mim e dos meus entes queridos como 

aprouver a vossa santíssima vontade, pois sei que tudo fazeis para 

nosso maior bem.                

Onipotente e amável Menino Jesus, não nos abandoneis, 

mas, abençoai- nos e protegei-nos sempre. Amém. 

 

Glória ao Pai ... 

Divino Menino Jesus, ouvi-me 

Glória ao Pai ... 

Divino Menino Jesus, escutar-me 

 

Glória ao Pai ... 

Divino' Menino Jesus, abençoai-me! 

 

 

 



 
ORAÇÃO DO ENFERMO 

Ó querido e doce Menino Jesus: eis aqui um pobre enfermo que, movido 
pela mais viva fé, sinceramente invoca Vossa divina ajuda em favor de 
sua enfermidade. 

Ponho em Vós toda a minha confiança. Sei que tudo podeis e sois muito 
misericordioso, sois a própria misericórdia infinita. Grande pequenino, por 
Vossas divinas virtudes e pelo imenso amor que nutris pelos sofredores, 
aflitos e a todos os necessitados, ouvi-me, bendizei-me, socorrei-me, 
consolai-me. Amém. 

Rezar três Glórias ao Pai 

ORAÇÃO PARA PEDIR SAÚDE A UM ENFERMO 

Ó Menino Jesus, Senhor da vida e da morte, eu, embora indigno e 
pecador, prostro-me diante de Vós para implorar a saúde (diz-se o nome 
da pessoa para quem se pede a graça), a quem tanto amo. 

Esta pessoa que vos recomendo está sofrendo muito, afligida por dores, 
e não tem outro recurso a não ser confiar em Vossa onipotência, na qual 
deposita todas as suas esperanças. 

Aliviai, ó médico Celeste, suas penas, livrai-a de seus sofrimentos e 
concedei-lhe perfeita saúde, se isto for de acordo com a Vossa divina 
vontade e reverter em verdadeiro bem para sua alma.  

Pai Nosso - Ave Maria - Glória 

ORAÇÃO DOS ESTUDANTES 

Ó Divino Menino Jesus de Praga, sabedoria eterna e encarnada, que 
generosamente dispensais as vossas graças aos jovens que a vós 
recorrem: volvei benigno vosso olhar sobre mim que invoco a vossa 
proteção para os meus estudos! 

Vós sois o Homem-Deus! Vós sois o Senhor da ciência! Vós sois a Fonte 
da inteligência e da memória!Ajudai-me na minha fraqueza; iluminai a 
minha mente; reforçai a minha memória, a fim de que possa pôr em 
prática o que aprendi. 

Na dúvida e incerteza sede a minha luz, o meu amparo e conforto. Ao 
vosso divino coração imploro a graça de cumprir os meus deveres de 
estudante e de tirar os melhores frutos dos meus estudos. 

Ó Divino Menino Jesus de Praga, protegei-me todos os dias, cobri-me 
com o vosso manto e guiai-me na senda dos meus estudos e no caminho 
da salvação eterna. Amém. 



 PIEDOSAS ASPIRAÇÕES AO MENINO JESUS DE PRAGA 

 
Divino Menino Jesus, venha a nós o Vosso reino. 
 
Caridade de Jesus Menino, difundi-vos em meu coração. 
 
Pureza de Jesus Menino, purificai meu coração. 
 
Zelo de Jesus Menino, afervorai- me. 
 
Divino Menino Jesus, pelos méritos de Vossa Santíssima Infância, 
escutai- me, atendei-me, abençoai-me! 
 
 

 

VISITA AO MENINO JESUS  

Divino Menino Jesus de Praga, atraído por Vossas palavras de confiança 
e por Vosso pacífico olhar, venho vos visitar, para uma conversa de 
amigo para amigo. Só em Vós, meu Salvador, encontrarei a paz que meu 
coração anseia e que em nenhuma parte encontro.  

Ó bom Jesus, muito vos ofendi, mas prometestes Vosso perdão a quem 
a Vós recorresse com fé e amor. Perdoai-me de meus pecados. Preciso 
de Vossa graça e fortaleza para seguir o caminho do bem. Sede o 
Mestre a me guiar pelas estradas deste mundo tão escuro e confuso. 
Sirva-me de norma e lembrança o exemplo de Vossa infância em todas 
as minhas atividades e empreendimentos, e que eu seja digno de Vossa 
promessa: "Quanto mais me honrardes, mais vos favorecerei" . Amém.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UM MINUTO COM O MENINO JESUS 

Abençoai-me, Menino Jesus e rogai por mim sem cessar. 

Afastai de mim, hoje e sempre o pecado. 

Se tropeço, estende vossa mão até mim. 

Se cem vezes caio, cem vezes levantai-me. 

Se me deixares Menino Jesus, que será de mim? 

Nos perigos do mundo assiti-me. 

Quero viver e morrer sob vosso manto. 

Quero que minha vida te faça sorrir. 

Olhai-me com compaixão, não me deixes Jesus meu. 

Recebei-me e levai-me junto a Vós. 

Vossa benção me acompanhe hoje e sempre. 

Amém aleluia. 

Rezar um glória. 

 

 

ORAÇÃO PARA AGRADECER AO MENINO JESUS BENEFÍCIOS 
RECEBIDOS 
 
Ó adorável, ó bom, ó dulcíssimo Menino Jesus de Praga, eis-me 
prostrado aos vossos pés para agradecer-Vos do fundo do meu coração 
a graça inestimável que me concedestes. Na impossibilidade em que me 
acho de agradecer-Vos condignamente o benefício que houvestes por 
bem outorgar-me, tomo o compromisso de servir-Vos com mais exatidão, 
mais amor e mais fervor do que no passado. 
  
Mas, sou fraco, ó dulcíssimo Jesus, nada posso por mim mesmo; dignai- 

Vos, pois, fazer-me uma outra graça: a de executar em tudo minha 

promessa, a fim de intensificar o amor, a atenção e vigilância em vosso 

santo serviço, para que possa cantar eternamente vossos louvores, com 

Maria e José . Amém. 

 

 



NOVENA DAS HORAS 

 
Para ser feita em nove horas consecutivas, rezando-se em cada hora: 

 

Dulcíssimo Menino Jesus de Praga que prometestes à bem-aventurada 
Margarida do Santíssimo Sacramento ouvir favoravelmente quanto vos 
for pedido em honra de vossa infância, concedei-me a graça que 
ardentemente desejo alcançar durante esta novena... 

(menciona-se o pedido) 

Dizer 12 vezes a seguinte jaculatória: 

"MENINO JESUS, EU CONFIO EM VÓS" 

Pai-Nosso - Ave-Maria - Glória ao Pai 

 

 

 

 



NOVENA PODEROSA AO MENINO JESUS DE PRAGA 

Ó Jesus que dissestes no Vosso Evangelho: “Pedi e recebereis, procurai 
e achareis, batei à porta e ela se abrirá”, por intermédio de Maria, Vossa 
Mãe Santíssima, com fé e confiança eu bato à porta do Vosso Coração e 
humildemente peço a Vossa divina Graça. Atendei, Senhor, à humilde 
prece que nesse dia vos dirijo.  

(Mencione o pedido...). 

Ó Jesus, que prometestes: “Tudo que pedirdes ao Meu PAI em Meu 
Nome, Ele vo-lo concederá”;  a Deus, vosso PAI e Meu PAI celestial, 
apresento a minha Oração. Intercedei junto ao PAI de bondade e Deus 
de toda consolação, para que Ele ouça nesta hora a minha súplica. .  

(Mencione o pedido...). 

Ó Jesus que afirmastes: “Passarão o Céu e a terra, porém minhas 
palavras não passarão”, confio em Vossa promessa, Senhor, e espero 
que vosso poder e imensa  bondade me consolarão e me darão o que 
vos peço neste momento.  

(Mencione o pedido...).  

Em união com Jesus, rezar um Pai Nosso a Deus, e em seguida, três 
Ave-Marias, pedindo a intercessão de Nossa Senhora junto de Seu Filho 
Menino Jesus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOVENA AO MENINO JESUS DE PRAGA 

 

 

 

PRIMEIRO DIA (16) 

 

PRÁTICA – HONRAR O DIVINO CORAÇÃO DO MENINO JESUS 

 

Ó Divino Menino Jesus, dulcíssimo cordeiro de Deus, eu me prostro 

diante de Vós e adoro o Vosso Santíssimo Coração ardente de amor 

por Vosso Pai e por nós. Vós sois verdadeiramente o Deus de amor 

de que é próprio amar e querer ser amado.  

A Vossa bondade é tal que sois levado a fazer-me bem, embora eu 

tantas vezes Vos tenha feito mal!  

 



Vós não vos fizeste pequenino senão para me fazerdes compreender 

que não sois senão bondade e pronto a atrair-me a Vós. Vós dissestes 

que vieste para os pecadores como eu, para os pobres e para todos 

os que sofrem. 

Ó coração bondosíssimo do meu Jesus, como será possível não Vos 

amar?!  

Como querer ainda maltratar-vos com os meus pecados?!  

Como, sobretudo não ter confiança em Vós, que não rejeitais ninguém 

que Vos invoque e que tendes o poder de apagar todos os nossos 

crimes e de reparar todos os males?!  

A Vossa bondade manifesta-se nos nossos dias nesta piedosa 

imagem que Vos representa e pela qual Vós derramais os vossos 

benefícios no universo inteiro. Espero que honrando-a alcançarei as 

vossas graças; mas a primeira que Vos peço é a de Vos amar. 

 

Após a prática de cada dia, rezar a Ladainha e a Oração da Irmã 

Rita (que estão ao final) 

 

 

 

 

 



SEGUNDO DIA (17) 

PRÁTICA – HONRAR HOJE A SAGRADA CABEÇA DO MENINO 

JESUS 

 

Ó Divino Menino Jesus, prostrado aos Vossos pés adoro a Vossa 

sacratíssima cabeça coroada de glória e majestade. Vós sois o meu 

Criador e Supremo Rei.  

Que felicidade termos um Soberano como Vós!  

Quando tendes razão de dizer:  

“O meu jugo é suave e o meu peso é leve. Vinde fazer a experiência 

de que sou manso e humilde do coração”.  

Sim, é suave servir-vos, ó meu Deus; mas que negra escuridão servir 

as paixões, o demônio e o mundo!  

Só a vós, daqui por diante, terei como único mestre, ó meu Divino 

Menino. 

Eu vos adoro humildemente e me alegro com as honras que recebeis 

em todo o Universo na vossa piedosa imagem de Praga.  

Quero também honrar-vos com os Vossos servos, esperando receber 

com eles os Vossos favores preciosos. Peço-Vos sobretudo a graça 

de uma humilde submissão à Vossa divina vontade. 

Após a prática de cada dia, rezar a Ladainha e a Oração da Irmã 

Rita (que estão ao final) 

 



TERCEIRO DIA (18) 

PRÁTICA – HONRAR A FACE DOCE E GRACIOSA DO MENINO 

JESUS 

Ó Divino Menino Jesus, eu me prostro a Vossos pés, quedando-me 

maravilhado da deslumbrante e santíssima beleza da Vossa face. Que 

terna majestade, que doce e serena bondade! Não me admiro que 

todo o mundo se sinta atraído por Vós.  

Ó mais belo dos filhos dos homens, atraí-me também a Vós pelo 

poder dos Vossos encantos puríssimos e arrastai-me até aos braços 

do vosso Pai. 

Senhor Jesus, mostrai-me a Vossa face favorável, e serei salvo. 

Muitas vezes os pecadores têm visto a Vossa imagem esconder a 

Vossa face santíssima ou mostrar-se triste ou severa.  

Eu Vo-lo peço: que não sejais para mim o Cordeiro irritado, pois que 

me arrependo sinceramente das minhas faltas; mas sede o Cordeiro 

misericordioso que apaga os pecados do mundo. 

Alegro-me por tantos fiéis terem sido atraídos pela Vossa graciosa 

imagem de Praga, que a maldade dos ímpios deixou outrora sete anos 

na poeira; eu quero honrá-la para que Vos digneis atender-me e 

abençoar-me. Eu Vos peço em particular o perdão dos meus pecados 

e o desprendimento das criaturas. 

Após a prática de cada dia, rezar a Ladainha e a Oração da Irmã 

Rita (que estão ao final) 

 

 



QUARTO DIA (19) 

PRÁTICA – HONRAR OS PEZINHOS SAGRADOS DO MENINO 

JESUS 

Ó Santo Menino Jesus, prostro-me a Vossos pés mil vezes benditos. 

Beijo-os com respeito e amor.  

Como são belos, estes pezinhos que trouxeram a paz e a salvação do 

mundo! Vós os fatigastes e feristes por mim, Divino Menino, durante a 

Vossa vinda do Egito e na Vossa viagem para Jerusalém quando 

tínheis doze anos.  

Mais tarde deixaste-los trespassar sobre a árvore da Cruz, para 

resgatar a minha pobre alma cativa.  

Como Madalena reconhecida, eu quero beijá-los e lavá-los com as 

minhas lágrimas. 

Ó divino Rei, julgo-me feliz de saber que na Vossa imagem de Praga, 

Vós percorreis o mundo inteiro, recebendo por toda a parte honras 

divinas e a eleição dos corações.  

Espero que, sendo eu um dos Vossos dedicados adoradores, terei 

parte na promessa que fizestes: “Quanto mais me honrardes, mais Eu 

vos favorecerei”. O favor que em primeiro lugar solicito é o de seguir 

sempre pelos caminhos da verdade e da justiça e de fazer tudo pelo 

Deus que me criou. 

Após a prática de cada dia, rezar a Ladainha e a Oração da Irmã 

Rita (que estão ao final) 

 

 



QUINTO DIA (20) 

PRÁTICA – HONRAR AS MÃOS DIVINAS DO MENINO JESUS 

Ó Divino Menino Jesus, prostrando-me a Vossos pés, adoro as vossas 

mãos santíssimas, puríssimas e cheias de bênçãos. Reconheço que 

sou com tudo o que existe, a obra da onipotência das Vossas mãos.  

 

Ó Mão criadora que sustentais o Universo! Ó Mão benfeitora que 

derramais os Vossos dons sobre as criaturas e os Vossos favores 

sobre os que Vos imploram!  

Mão esquerda que governais com sabedoria e castigais com justiça e 

misericórdia.  

Mão direita que abençoais, aliviais e curais; consenti que eu poise em 

vós os meus lábios repetindo: Sede mil vezes bendito por todos os 

vossos benefícios. 

Ó Divino Menino Jesus, eu vos bendigo por todas as bênçãos que 

distribuis aqueles que veneram a Vossa Santa imagem de Praga; 

outrora os hereges desprezaram-na e mutilaram as suas mãos, mas 

tornou-se por isso mais venerável e querida aos nossos corações. Eu 

vos peço hoje me concedeis, por elas, um coração sempre grato pelos 

vossos benefícios. 

Após a prática de cada dia, rezar a Ladainha e a Oração da Irmã 

Rita (que estão ao final) 

 

 

 



SEXTO DIA (21) 

PRÁTICA – HONRAR A BOCA E OS LÁBIOS SANTÍSSIMOS DO 

MENINO JESUS 

Ó Divino Menino Jesus, prostrando-me aos Vossos pés, adoro a 

Vossa boca sagrada.  

Durante a Vossa infância ela calou-se e quando falou não proferiu 

senão palavras de súplica a seu Pai, cheias de zelo e caridade pelo 

próximo. 

Ó lábios divinos, de que dimana a sabedoria, instruí-nos. Ensinai-nos 

a guardar silêncio quando for preciso, e a falar a propósito, como 

convier e sempre conforme a verdade.  

Ensinai-nos a fugir da maledicência e duplicidade, de toda a palavra 

áspera e altiva ou escandalosa para com o próximo. Diz-se que 

algumas vezes fizeste ouvir a Vossa dulcíssima voz pela Vossa 

imagem de Praga.  

As maravilhas que por seu intermédio operais são tantas, que 

parecem dizer-nos a todos: “Vós todos, os que sofreis, vinde a mim e 

eu vos aliviarei. Pedi e recebereis; ponde-vos ao meu serviço e 

encontrareis a paz da alma”. Ó Divino Menino Jesus, eu quero ser 

contado entre os vossos servos e Vos peço me ajudeis a nunca pecar 

pela língua. “Aquele que não peca pela língua, diz S. Tiago é perfeito”. 

Após a prática de cada dia, rezar a Ladainha e a Oração da Irmã 

Rita (que estão ao final) 

 

 



SÉTIMO DIA (22) 

PRÁTICA – HONRAR O SANTÍSSIMO E PACIENTÍSSIMO OUVIDO 

DO MENINO JESUS 

Ó Divino Menino Jesus, prostrando-me aos Vossos pés, adoro o 

vosso Santíssimo ouvido sempre pronto a escutar-me.  

Quantas vezes ele foi ferido pelas impiedades que se proferiam!  

Do coração deploro tantas blasfêmias atiradas contra o Vosso santo 

nome!  

Apesar da minha indignidade eu vos peço que não afasteis o Vosso 

ouvido das minhas súplicas, e que vos torneis atento ao clamor do 

meu coração.  

Divino Menino que sois a própria bondade, escutai-me. Vós a quem 

nada é impossível, ouvi-me, como tendes ouvido a tantos outros. 

Concedei-me o que Vos peço para maior glória de Deus, Vossa honra 

e minha salvação. 

Diante da vossa santa imagem eu vos peço, sobretudo, a virtude da 

paciência, que me é tão necessária. Que com socorro da Vossa graça, 

eu não ceda jamais ao desânimo, nem à cólera ou vingança, nem ao 

despeito. 

Após a prática de cada dia, rezar a Ladainha e a Oração da Irmã 

Rita (que estão ao final) 

 

 

 

 

 

 



OITAVO DIA (23) 

PRÁTICA – HONRAR OS OLHOS DO MENINO JESUS CHEIOS DE 

MODÉSTIA E DOÇURA 

Ó Divino Menino Jesus, prostrando-me diante de Vós, adoro 

humildemente os vossos olhos a que nada se esconde.  

O Vosso olhar penetra o mais recôndito das consciências, no mistério 

dos nossos pensamentos.  

De que serve dissimular, enganar esconder-se para cometer o mal! 

Vós vedes tudo; nada escapa à Vossa penetração. Se me tivesse 

lembrado sempre desta verdade, não teria tido a temeridade de Vos 

ofender nem ultrajar com os meus crimes.  

Ó Jesus que tanto chorastes os meus pecados, fazei que nunca cesse 

de os chorar até à morte. 

Jesus, que chorastes de compaixão á vista das aflições dos homens, 

tende piedade de mim, pobre pecador, e fazei-me misericórdia. Diante 

da vossa santa imagem eu vos peço a graça de conservar 

habitualmente a lembrança da presença de Deus e de ser modesto 

nos meus olhares, segundo o conselho de Espírito Santo. 

Após a prática de cada dia, rezar a Ladainha e a Oração da Irmã 

Rita (que estão ao final) 

 

 

 

 



 

NONO DIA (24) 

PRÁTICA – ADORAI O MENINO JESUS COM A SANTÍSSIMA 

VIRGEM E S. JOSÉ; E A EXEMPLO MENINO 

JESUS, HONRAI MARIA E JOSÉ 

Ó Divino Menino Jesus, prostrando-me aos Vossos pés com Maria, 

Vossa Santa Mãe e S. José, Vosso pai alimentador, eu Vos adoro 

Meu Senhor e Meu Deus. Em vista da complacência que Vosso Pai 

em Vós e do amor com que vos olha o Espírito Santo, não tenho nada 

melhor para Vos oferecer do que as piedosas homenagens de Vossos 

Santos Pais e todos os serviços que eles Vos fizeram durante a Vossa 

Santa Infância. Com que ternura e dedicação eles Vos serviram! 

E Vós, ó Divino Menino Jesus, Vós, o mais obediente e amante dos 

filhos, Vos submetestes às suas ordens, respeitadas pela sua 

autoridade, cheias de reconhecimento e afeição. Pelo amor que Vós 

lhes tendes, eu Vos peço que tenhais piedade de mim. E Vós, ó Maria, 

ó José, recomendai-me a este Filho bem amado. É sobretudo pela 

Vossa intercessão que eu espero encontrá-Lo propício e favorável. 

Obtendo-me por Ele um termo e verdadeiro amor. 

Ó Divino Menino Jesus, eu Vos bendigo por me terdes dado Maria por 

Mãe e S. José por protetor. Eu vos peço a graça duma constante 

devoção para Eles e uma obediência aos nossos superiores, por amor 

de Deus. 

 

 

 



DIA 25 

REZAR A COROINHA AO MENINO JESUS 

 
Pelo sinal da Santa Cruz, de nossos inimigos livrai-nos Senhor, Deus 

Nosso. 

Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, criador, Pai e 

Redentor meu. Por ser Vós quem sois, Bondade infinita, e porque Vos 

amo sobre todas as coisas, me pesa de todo coração de haver-Vos 

ofendido. Também me pesa porque podeis castigar-me com as penas 

eternas do inferno. Ajudado por Vossa divina graça, proponho 

firmemente nunca mais pecar, confessar-me e cumprir a penitência 

que me for imposta. Amém. 

Abri, Senhor, meus lábios. 

E minha boca anunciará Vosso louvor. 

 

Acudi, Oh! Deus, em meu auxílio. 

Apressai-vos Senhor a socorrer-me. 

Adorada e glorificada seja a SantíssimaTrindade, Pai, Filho e Espírito 

Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. 

 

Adorado e glorificado seja o Pai. 

O verbo se fez carne. E habitou entre nós. 

PAI NOSSO 

 

PRIMEIRO MISTÉRIO 

Divino Menino Jesus, bendito e adorado sejas no mistério de vossa 

Encarnação.  

SEGUNDO MISTÉRIO 

Divino Menino Jesus, bendito e adorado sejas no mistério de vossa 

Visitação.  



Ave-Maria 

TERCEIRO MISTÉRIO 

Divino Menino Jesus, bendito e adorado sejas no mistério de vosso 

Nascimento.  

Ave-Maria 

QUARTO MISTÉRIO 

Divino Menino Jesus, bendito e adorado sejas no mistério da adoração 

dos pastores.  

Ave-Maria 

 

Adorado e glorificado seja o Pai. 

O verbo se fez carne. E habitou entre nós. 

PAI NOSSO 

 

 

QUINTO MISTÉRIO 

Divino Menino Jesus, bendito e adorado sejas no mistério de vossa 

Circuncisão.  

Ave-Maria 

SEXTO MISTÉRIO: 

Divino Menino Jesus, bendito e adorado sejas no mistério da Epifania. 

Ave-Maria 

SÉTIMO MISTÉRIO: 

Divino Menino Jesus, bendito e adorado sejas no mistério de Vossa 

apresentação no templo.  

Ave-Maria 

OITAVO MISTÉRIO: 



Divino Menino Jesus, bendito e adorado sejas no mistério de Vossa 

fuga ao Egito.  

Ave-Maria 

 

 

Adorado e glorificado seja o Pai. 

O verbo se fez carne. E habitou entre nós. 

PAI NOSSO 

 

 

NONO MISTÉRIO: 

Divino Menino Jesus, bendito e adorado sejas no mistério de Vossa 

permanência no Egito.  

Ave-Maria 

DÉCIMO MISTÉRIO:  

Divino Menino Jesus, bendito e adorado sejas no mistério de Vosso 

regresso a Nazaré.  

Ave-Maria 

DÉCIMO PRIMEIRO MISTÉRIO:  

Divino Menino Jesus, bendito e adorado sejas no mistério no mistério 

de Vossa vida oculta em Nazaré.  

Ave-Maria  

DÉCIMO SEGUNDO MISTÉRIO:  

Divino Menino Jesus, bendito e adorado sejas no mistério de Vossa 

perda e encontro no Templo.  

Ave-Maria 



Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, 

agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém 

Seja bendito o nome do Senhor. Agora e sempre pelos séculos dos 

séculos. Amém 

 

 

 

ORAÇÃO FINAL PARA CADA DIA DA NOVENA 

 

LADAINHA DO SANTO MENINO JESUS MIRACULOSO DE PRAGA 

 

Pai celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. 

Filho Redentor do Mundo, que sois Deus tende piedade de nós.. 

Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. 

Trindade Santíssima, que sois um só Deus, tende piedade de nós.. 

Menino Jesus, Rei da glória, tende piedade de nós. 

Menino Jesus, nosso verdadeiro Deus e Senhor, tende piedade de 

nós. 

Menino Jesus, cujo poder opera tantas maravilhas, tende piedade de 

nós. 

Menino Jesus, cuja sabedoria perscruta o nosso coração e os nossos 

sentidos, tende piedade de nós. 

Menino Jesus, cuja bondade está sempre pronta a socorrer-nos tende 

piedade de nós. 

Menino Jesus, cuja providência nos conduz ao nosso último fim, tende 

piedade de nós. 



Menino Jesus, cuja amabilidade consola os aflitos, tende piedade de 

nós. 

Menino Jesus, cuja Misericórdia perdoa os nossos pecados, tende 

piedade de nós. 

Menino Jesus, cuja força sustenta a nossa fraqueza, tende piedade de 

nós. 

Menino Jesus, cuja onipotência nos protege contra todos os males, 

tende piedade de nós. 

 

Menino Jesus, cujo soberano poder triunfa do inferno, tende piedade 

de nós. 

Menino Jesus, cuja graciosa imagem atrai os nossos corações, tende 

piedade de nós. 

Menino Jesus, cujo doce e santo nome alegra os fiéis, tende piedade 

de nós. 

Menino Jesus, cuja majestade enche o universo, tende piedade de 

nós. 

De todo o mal, livrai-nos, Senhor. 

De todo o pecado, livrai-nos, Senhor 

De toda a desconfiança de Vossa inefável bondade, livrai-nos, Senhor 

De toda a dúvida do Vosso poder maravilhoso, livrai-nos, Senhor 

De tibieza em Vos honrar, livrai-nos, Senhor 

De todas as penas e necessidades, livrai-nos, Senhor 

Pelos Mistérios de Vossa Santa Infância, livrai-nos, Senhor 

Ainda que pobres pecadores, nós Vos suplicamos, ouvi-nos. 

Por Maria, Vossa puríssima Mãe, e por S. José Vosso pai protetor, 

nós Vos suplicamos, ouvi-nos. 



Afim de que nos perdoeis os nossos pecados, nós Vos suplicamos, 

ouvi-nos  

Para que nos perdoeis as penas devidas aos nossos pecados nós Vos 

suplicamos, ouvi-nos  

Para que aumentais cada vez mais em nós a Vossa Mão que opera 

tantas Maravilhas, nós Vos suplicamos, ouvi-nos 

Para que nunca retireis de nós a Vossa Mão que opera tantas 

maravilhas, nós Vos suplicamos, ouvi-nos 

 

Para que conserveis em nós um coração sempre cheio de 

reconhecimento pelos Vossos benefícios, nós Vos suplicamos, ouvi-

nos  

Para que nos abraseis cada vez mais no amor para com o Vosso 

Divino Coração, nós Vos suplicamos, ouvi-nos 

Para que vos digneis ouvir todos os que Vos imploram com confiança, 

nós Vos suplicamos, ouvi-nos 

Para que concedais a paz à nossa Pátria, nós Vos suplicamos, ouvi-

nos  

Para que Vos digneis livrar-nos das desgraças que nos ameaçam, nós 

Vos suplicamos, ouvi-nos  

Para que concedais a felicidade a todos os que se mostram generosos 

para convosco, nós Vos suplicamos, ouvi-nos 

Para que nos concedais uma Santa Morte, nós Vos suplicamos, ouvi-

nos  

Para que nos sejais um juiz misericordioso, nós Vos suplicamos, ouvi-

nos  

Para que sejais sempre a nossa consolação e refúgio na Vossa 

miraculosa imagem, nós Vos suplicamos, ouvi-nos  



OREMOS 

Menino Jesus, Rei da Glória, nós Vos imploramos prostrados diante 

da Vossa Santa imagem, que lanceis um olhar de clemência sobre os 

nossos corações suplicantes e cheios de angústia.  

Que o Vosso coração tão bom, tão inclinado à piedade, se volte para 

nós e nos conceda a graça que instantemente lhe pedimos.  

Livrai-nos da tristeza e do desânimo, de todos os males e dificuldades 

que nos afligem.  

Pelos méritos de Vossa Santa Infância, dignai-vos atender-nos e 

conceder-nos a consolação e os socorros de que temos necessidade, 

para que Vos louvemos com o Pai e o Espírito Santo, por todos os 

séculos dos séculos. Amém. 

LEMBRAI-VOS DO SANTO MENINO JESUS 

Lembrai-vos, ó Divino Menino Jesus, que quando Vos fizestes pobre e 

mártir por nosso amor, dissestes:  

“Tudo o que pedirdes a meu Pai em meu nome, vos será concedido”.  

Cheio de confiança na Vossa palavra, venho implorar convosco a 

misericórdia do Vosso Pai para obter o triunfo da Santa Igreja e a 

salvação do nosso país e do mundo inteiro, a conversão de todos os 

pecadores, o espírito da Vossa Santa Infância e as Vossas bênçãos 

sobre todos os que se recomendam às Vossas orações; não 

desprezeis ó Divino Rei, as nossas humildes súplicas, mas, em nome 

de Maria Imaculada, dignai-Vos ouvi-las e atendê-las. Amém. 

 



ORAÇÃO À SERVA DE DEUS IRMÃ MARIA RITA DE JESUS 

 

Senhor Deus Misericordioso e compassivo, próximo da humanidade 

pelo mistério da Encarnação de Jesus Cristo, que destes à Irmã Rita 

de Jesus a graça de amar e difundir a devoção à infância do Menino 

Jesus e de ser alento de confiança na aflição dos doentes e dos 

aflitos, concedei-nos a graça de… Isto vos pedimos para honra, glória 

e louvor de Jesus Cristo, que curou os doentes e consolou os tristes e 

deu conforto aos aflitos. Por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho 

que é Deus convosco na unidade do Espirito Santo. Amém. 

 

 
 
 
 

 

 


