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INTRODUÇÃO 

A aparição de Nossa Senhora das Lágrimas é 

extremamente importante, principalmente para nós 

brasileiros. 

Infelizmente esta aparição e sua mensagem(que tem 

eclesiástica) não tem a divulgação que merecem 

As Lágrimas de Nossa Senhora são um verdadeiro tesouro 

e tem um grande poder. 

Seus sacramentais – como a Coroa das Lágrimas, a 

Medalha e a sua imagem(quadro) são fontes de muitas 

graças físicas e espirituais. 

Este é um devocionário que tem como objetivo mostrar um 

pouco deste presente do Céu para nós brasileiros e para 

todo o mundo 

Que nos possamos ser devotos das Lágrimas de Nossa 

Senhora, usar sua Medalha, rezar diariamente a Coroa das 

Lágrimas, ter uma imagem em casa e divulgar esta 

importante e preciosa mensagem. 

Este devocionário é um convite para você se tornar um 

Apóstolo das Lágrimas. 

São muitas as promessas para os que divulgam as 

Lágrimas de Nossa Senhora. 

Se possível, compartilhe muito este e-book, imprima e 

distribua a oração da Coroa das Lágrimas, ensine outras 

pessoas sobre esta aparição, faça um apostolado pelas 

redes sociais por Nossa Senhora das Lágrimas. 

Com certeza serão muitas as graças para quem fizer este 

Apóstolado das Lágrimas e muitos se beneficiarão com 

graças físicas e espirituais em conhecer esta devoção! 

 



OBSERVAÇÃO: 

Para obter os sacramentais de Nossa Senhora das 

Lágrimas a Coroa das Lágrimas, a Medalha e o 

quadro, entre em contato com o Fernando Maria 

pelo whatsup – 17 99 227 90 49 

 

 

APROVAÇÃO ECLESIÁSTICA 

Em 8 de março de 1932, o Bispo de Campinas, Dom Francisco de 

Campos Barreto, reconheceu a veracidade das aparições de Nossa 

Senhora à Irmã Amália de Jesus Flagelado e concedeu as autorizações 

– entre elas, o IMPRIMATUR – para a publicação dos seus escritos (que 

incluíam as mensagens de Jesus e da Virgem Maria) e das orações 

da Coroa de Nossa Senhora das Lágrimas 

Em 20 de fevereiro de 1934, o Dom Francisco publicou uma carta 

episcopal e reforçou a importância da devoção a Nossa Senhora das 

Lágrimas. 

 

 

  



 

PODER DAS LÁGRIMAS 

"As Lágrimas de Maria representam uma grande oportunidade para 

a Humanidade, uma riqueza que só poderá se expandir, se for 

conhecida e amada.  

Elas são as luzes que iluminarão o caminho obscuro da conquista 

das almas e constituem o prenúncio do Meu Reino. 

 

PROMESSAS AOS APÓSTOLOS DAS LÁGRIMAS 

NOSSO SENHOR JESUS CRISTO MOSTROU À IRMÃ AMÁLIA A 

IMPORTANCIA DE DIVULGAR A DEVOÇÃO DAS LÁGRIMAS DE 

NOSSA SENHORA 

“Minha filha, Hoje vou falar-te das Lágrimas de Minha Mãe.  

Durante vinte séculos elas ficaram guardadas no Meu Divino 

Coração para agora as entregar...  



Com esta entrega, Eu te constituo apóstola de Nossa Senhora 

das Lágrimas e sei que estás pronta a dar a vida pela difusão 

de tão santa devoção.  

Ser missionário das Lágrimas de Minha Mãe é dar-Me imensas 

consolações!  

Eu dei valor infinito a essas Lágrimas e, com elas, os que se 

propuserem a propagá-las terão a felicidade de roubar 

pecadores ao maligno, cujo ódio há-de colocar-lhes muitos 

obstáculos para que elas não sejam conhecidas. 

O Mundo tem necessidade de Misericórdia e, para recebê-la, 

não há dádiva mais preciosa do que as Lágrimas de Minha 

Mãe!  

Se as lágrimas de uma mãe comovem o coração de um filho 

rebelde, então como não se há-de comover o Meu Coração 

que tanto ama esta Mãe?  

Este tesouro magnífico, guardado vinte séculos, está agora nas 

mãos de todos para com ele(este tesouro magnífico- Lágrimas 

de Nossa Senhora) se salvarem muitas almas das garras 

infernais!...  

Quando as almas generosas dizem:  

«Meu Jesus, pelas Lágrimas de Vossa Mãe Santíssima», o 

Meu Coração abre-se e faz jorrar sobre aquelas almas as 

torrentes da Minha Misericórdia! 

 

"Todos os que se propuserem propagar as Lágrimas de 

Minha Mãe, no Céu receberão uma alegria toda 

especial e louvarão todas as horas que passaram a 

divulgá-las. 

A difusão desta riqueza das Lágrimas de Minha Mãe é de muita 

importância para o Meu Coração porque Me vai dar milhões e 

milhões de almas! 



 

– Felizes os que difundirem as Lágrimas de Maria!" 

Àqueles que se constituírem apóstolos destas Lágrimas, Eu 

lhes desvendarei caminhos ocultos.  

Transformarei essas Lágrimas em luzes que lhes mostrarão as 

riquezas do Meu Coração, dando-lhes ainda o dom de 

persuadir os corações! 

 

Todos os SACERDOTES que difundirem o poder das 

Lágrimas de Maria terão seus trabalhos a produzir 

frutos de vida eterna e grandes coisas farão por Amor a 

Mim.  

 

A difusão desta riqueza das Lágrimas de Minha Mãe é 

de muita importância para o Meu Coração porque Me 

vai dar milhões e milhões de almas!  

Sou o teu Jesus Crucificado que em todas as mãos 

depositou tão sagrado e poderoso tesouro, do qual 

deves ser apóstola incansável e ser capaz de dar a vida 

por ele.  

 

 

 

 



ORIGEM DESTA DEVOÇÃO 

 

Em  1929, um parente T. de Irmã Amália apareceu no 

convento.  

O parente T.  estava em grande aflição: sua esposa 

estava gravemente doente e vários médicos disseram 

que não era possível salvá-la 

Este parente T. não sabia mais o que fazer 

Por esse motivo, a Irmã Amália era sua última 

esperança.  

O parente T.  estava desesperado, com uma dor 

profunda, chorando disse: 

"O que vai ser então dos meus filhos?" 

O coração de Irmã Amália se compadeceu 

Assim, enquanto seu parente lhe contava sua triste 

história, a Irmã Amália rezava interiormente  e Irmã 

Amália sentiu um para ir ao Sacrário.  

A Irmã Amália foi para a capela do convento onde se 

pôs de joelhos diante do altar e, de braços abertos, 

disse a Jesus Sacramentado: 

"Se já não há salvação para a mulher de T., eu mesma 

estou disposta a oferecer a minha vida pela mãe desta 

família. Que quereis que eu faça?". 



Nesse momento, Jesus apareceu e lhe respondeu:  

"Se deseja obter esta graça, peça-a a Mim pelos 

merecimentos das Lágrimas de Minha Mãe." 

Perguntou a Irmã Amália: "Como devo rezar?" 

Foi então que Jesus ensinou as seguintes invocações:  

 

"Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas Lágrimas de 

Vossa Mãe Santíssima." 

 

"Vêde, ó Jesus, que são as lágrimas d'Aquela que mais 

Vos amou na Terra, e que mais Vos ama no Céu." 

 

Nosso Senhor Jesus Cristo acrescentou uma 

promessa:  

"Minha filha: o que os homens Me pedem pelas 

lágrimas de Minha Mãe, Eu amorosamente concedo.  

Mais tarde, Minha Mãe entregará este tesouro para o 

nosso querido Instituto, como um sinal de Sua 

Misericórdia." 

 



O GRANDE PODER DA COROA DAS LÁGRIMAS 

 

“Por meio desta Coroa o demônio será derrotado e o 

poder do inferno destruído.  

 

Arme-se para a grande batalha.” 

 

Nossa Senhora disse sobre a Coroa das Lágrimas – Quando 

um pecador for rebelde não querendo te ouvir, então vem aos 

meus pés e pede por meio de minhas Lágrimas benditas. 

Se for alma de boa vontade, conseguirá alcançar de Deus a 

graça de não se perder 

Porque eu dei o nome de Coroa?  

Por minhas Lágrimas foram coroadas por meu Divino Filho, 

estas lágrimas são benditas e muitas gerações vão exaltar os 

benefícios recebidos por seu meio. 

Meu Filho coroou-as com tantos privilégios  

Use de todos os privilégios, desde que recorras com amor e 

confiança 



Quando as almas dizem – Meu Jesus, pelas Lágrimas de 

Vossa Mãe Santíssima, o meu Coração se abre e faz jorrar 

sobre aquelas almas as torrentes de minha Misericórdia 

Nossa Senhora ainda disse: Aonde se rezar a Coroa de minhas 

Lágrimas, os meus olhos estarão para mostrar amor e afeição 

Aonde se recitar com amor estas jaculatórias de minha Coroa 

das Lágrimas, ali eu estarei como Mãe solícita a lhes apontar 

os erros e convidar à virtude e a indicar o Coração de meu 

Filho amado.  

 

Houve intervenções singulares e até curas milagrosas, 

graças à recitação da Coroa de Nossa Senhora das 

Lágrimas. 

 

Dom Francisco Campos Barreto, bispo de Campinas 

"No presente, pelo que nos parece, as Lágrimas abençoadas 

da Mãe de Jesus são especialmente poderosas para 

conquistar o coração de Deus".. 

 

 

 

 

 

 



MEDALHA NOSSA SENHORA DAS LÁGRIMAS 

 

No dia 8 de Abril de 1930, a própria Nossa Senhora pediu à Irmã 

Amália que mandasse cunhar uma medalha de Nossa Senhora das 

Lágrimas e de Jesus Manietado, e disse que essa mesma 

medalha devia ser muito divulgada para que o poder de 

Satanás no Mundo fosse vencido.  

Nossa Senhora acrescentou que todos os fiéis que a 

trouxessem com amor e devoção obteriam inúmeras 

graças. 

Esta medalha servirá para aumentar a humildade dos fiéis e 

para servir de modo especial na conversão dos ateus, 

hereges, comunistas, e com a Coroa das Lágrimas, 

aqueles possuídos pelo demônio. 

A medalha por si incutirá as virtudes da mansidão e 

humildade, simbolizados em Jesus manietado e Nossa 

Senhora das Lágrimas. 

 

 



Dom Francisco de Campos disse que através da 

medalha de Nossa Senhora das Lágrimas ocorreram 

muitas conversões no Brasil e em outros países 

 

EXPLICAÇÃO DA MEDALHA 

FRENTE 

A imagem de Nossa Senhora das Lágrimas em atitude de 

entrega da Coroa das Lágrimas  e rodeada pelas palavras:  

«Ó Virgem Dolorosíssima, as Vossas Lágrimas derrubaram 

o império infernal!».  

VERSO 

A imagem de Jesus Manietado – ou seja, amarrado durante 

a Sua Dolorosa Paixão – e rodeada pelas palavras:  

«Por Vossa Mansidão Divina, ó Jesus Manietado, salvai o 

Mundo do erro que o ameaça!». 

 

 

 



IMPORTÂNCIA DE TER UM QUADRO DE NOSSA 

SENHORA DAS LÁGRIMAS 

 

Nossa Senhora disse: Aonde for introduzida e reinar esta 

imagem, os meus olhares cobrirão a todos de grandes 

graças, dando –lhes desde esta vida experimentar a minha 

proteção consoladora 

 

Na região de Campinas, durante a conturbada época da 

Revolução de 1932, existem muitos relatos que aqueles 

que tinham a imagem de Nossa Senhora das Lágrimas ou 

então o quadro com a imagem de Jesus Manietado e 

Nossa Senhora das Lágrimas não passaram fome, os 

policiais não entram em suas casas e receberam bênçãos 

de proteção materiais e espirituais 

 

 

 

 



SIMBOLOGIA DA IMAGEM DE NOSSA 

SENHORA DAS LÁGRIMAS 

Nossa Senhora disse: Não seja egoísta, 

quando trouxer alguma pessoa até minha 

imagem, conta o que lhe contei para que 

tenham a mesma consolação. 

Eu sou a Mãe de todos, do mais pobrezinho até 

o criminoso. Todos tem o direito de me chamar 

de Mãe, porque Jesus expirou na Cruz por 

todos os homens 

 

 

 



MANTO AZUL 

Manto azul representa o Céu 

Nossa Senhora diz que durante a exaustão 

causada pelos trabalhos e pelas cruzes deve-

se olhar para o seu manto para lembrar-se do 

Céu, da felicidade eterna, para que assim se 

crie paz e coragem para lutar até o fim 

Aprende o significado do manto azul e transmite a todos os homens 

de boa vontade 

 

TÚNICA VIOLETA 

O Roxo significa dor 

Nossa Senhora disse – vendo a minha túnica lembra-se 

do que eu sofri. 

Ao meditar sobre minha dor ganharás força para a tua 

alma.  

Além de merecer o privilégio que é a libertação das 

penas do Purgatório.  

Meditar no sofrimento que eu tive por teu amor é um 

dever de gratidão  

 

VÉU BRANCO 

Branco significa a pureza 

A pureza transforma o homem em anjo e é uma virtude 

muito querida por Deus 

 



COROA DAS LÁGRIMAS 

Nossa Senhora disse 

A Minha Coroa das Lágrimas também deve fazer lembrar-te do 

meu grande amor pelos pecadores 

Porque eu dei o nome de Coroa?  

Por minhas Lágrimas foram coroadas por meu Divino Filho, 

estas lágrimas são benditas e muitas gerações vão exaltar os 

benefícios recebidos por seu meio. 

Meu Filho coroou-as com tantos privilégios  

Use de todos os privilégios, desde que recorras com amor e 

confiança 

Quando as almas dizem – Meu Jesus, pelas Lágrimas de 

Vossa Mãe Santíssima, o meu Coração se abre e faz jorrar 

sobre aquelas almas as torrentes de minha Misericórdia 

 

 

As Lágrimas de Nossa Senhora são luzes que iluminarão o 

caminho obscuro da conquista das almas e são o prenúncio do 

meu Reino  

Nosso Senhor Jesus Cristo disse – Desejo exaltar as Lágrimas 

de minha Mãe! Já exaltei outras prerrogativas – suas Dores, 

seus triunfos, sua Imaculada Conceição; mas ainda não tinha 

feito com suas Lágrimas. 

Chegou a hora certa, então, enviei minha Mãe com este 

tesouro enriquecido pelo meu poder infinito 



 

SORRISO 

O sorriso de Nossa Senhora representa sua imensa alegria de 

poder presentear a humanidade com este precioso tesouro de 

suas lágrimas 

Nossa Senhora aparece com lágrimas porque chorou de dor e 

de amor, mas feliz, porque entrega suas lágrimas (fruto da dor 

e do amor) para os homens 

 

OLHOS INCLINADOS 

Significa a compaixão pela humanidade 

Os olhos de Nossa Senhora estão sempre voltados para as penas e 

aflições de seus filhos. 

Nossa Senhora diz – toda vez que pedirem ao meu Filho Pelas 

Lágrimas que derramei, os meus olhos se voltarão para suas penas 

e aflições 

 

 

 

 



TESTEMUNHOS DE GRAÇAS ALCANÇADAS 
POR NOSSA SENHORA DAS LÁGRIMAS 

 

Jubitha Antony, Chennai, Sul Da Índia 2015 – FEBRE TIFÓIDE 

"Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, 

Rezei no Dia das Lágrimas pela cura de meu marido e de sua febre, 
ele estava tendo sinais de febre tifoide. 

Ele sofreu de febre tifoide 2 vezes antes, então fiquei assustada e 
rezei  por ele neste dia das lágrimas.  

Então ele ficou normal e a febre o deixou, no dia seguinte estava 
muito ativo.  

Jesus ouviu minhas orações pela intercessão das lágrimas de Mãe 
Maria e curou meu marido.  

 

 

Rosalinda Orejel, Stockton, California – 2015 – LIBERTAÇÃO 
DA BEBIDA 

Meu marido de 40 anos de casamento parou de beber 

Ainda não consigo acreditar, mas ele acreditou.  

Eu prometo a qualquer pessoa que não importa quão pequeno ou 
grande seja o problema, a mãe abençoada vai cuidar dele com suas 
lágrimas de amor.  

 



Nguyen Thi Thanh Mai – 2014 – FIM DA CRISE FINANCEIRA 

Ajoelhei-me para rezar ao Dia das Lágrimas pedindo a Deus e à 
Mãe Maria para me salvar e me ajudar neste momento de crise 
financeira, que me ajudassem a pedir um dinheiro emprestado para 
resolver as dificuldades que viriam.  

Eu consegui um empréstimo!  Graças a Deus e à Mãe Maria!   

 

Nguyen Ba Sy, Vancouver, Canadá -2014 – DOENÇA RENAL 

Um ano atrás, fui hospitalizado por doença renal, mas não fui 
curado e a dor não passou.  

Alguns dias atrás, eu estava com dor. Um casal veio a mim e juntos 
rezamos a Coroa das Lágrimas e obtive a cura de minha doença 
renal  

 

Lorraine Chum, Nova York – EMPREGO E CURA 

Por meio da Coroa das Lágrimas uma amiga dela conseguiu um 
emprego.  

Outra amiga teve cura no olho.  

Outra conseguiu um emprego e encontrou solução para o abuso 
familiar . " 



Leonor R., Stockton, Califórnia - 8 de agosto de 2014 – 
RETORNO PARA CASA 

Dezembro de 2013 foi um mês muito triste para minha família.  

O pai da minha mãe estava muito doente. Minha mãe ficou muito 
angustiada, como ela é sem documentos, ela não poderia estar com 
o pai.  

Mas em 7 de dezembro, ela tomou a decisão de ir ficar com ele nos 
últimos dias de sua vida.  

Depois de quase 20 anos sem vê-lo, nós a apoiamos, para que ela 
pudesse ir ficar com o pai; mas sempre com medo de como ela 
voltaria e quanto tempo ficaríamos sem ela.  

Porém minha mãe fugiu e ficou com seu pai por dois meses até que 
ele faleceu. 

 Foi doloroso para todos, e ainda mais porque não podíamos estar 
ali consolando-a porque também somos sem documentados. 

Em 27 de fevereiro, ela decide vir para Tijuana, fronteira com San 
Diego, CA; para cruzar para os EUA, mas a Patrulha da Fronteira a 
pegou.  

Foi muito angustiante para nós, pois não sabíamos onde ela 
estava.  

No dia primeiro de março, soubemos que ela seria transferida para 
San Diego e era muito doloroso pensar nela na prisão. Aqueles 
foram os piores dias para todos nós. 

Eu não sabia o que fazer a não ser continuar rezando e pedindo a 
Deus que ela voltasse.  

Fui para a Igreja. Comecei a rezar a Coroa das Lágrimas com muita 
fé para minha mãe voltar 

Agora estou escrevendo esta carta para que todos saibam que 
milagres realmente existem, porque minha mãe está de volta.  

O pessoal dos Serviços de Imigração permitiu que ela voltasse para 
nós; e isso é um milagre para mim, já que a situação na fronteira 
está muito difícil 



Francis KN, Quênia – AJUDA NOS NEGÓCIOS 

Eu estava muito interessado em investir em um determinado 

negócio online, mas antes de investir decidi rezar a Coroa das 

Lágrimas para ter uma orientação.  

Logo após terminar a novena, verifiquei o site onde esses negócios 

estavam ocorrendo. Mas fiquei surpreso porque o site foi fechado e 

meus muitos amigos perderam muito dinheiro. Agradeço a Deus por 

me poupar. " 

 

 

 

Maria Ontega, Sacramento, CA – DOR NO ESTÔMAGO 

 

"Estava com uma dor terrível no estômago.  

Ia ver o médico na segunda-feira para verificar com uma possível 
cirurgia.  

Disseram-me para rezar a Coroa das Lágrimas 

Então, rezei fervorosamente.  

Na segunda-feira, quando fui ao médico, ele não encontrou nenhum 
problema e estou bem desde então. Sem mais dores de estômago. 
Voltei para uma nova verificação um mês depois. Meu estômago 
está bem. Agora estou muito saudável. Estou continuando rezando 
a Coroa das Lágrimas. " 

 



Luz Elena Rosales, Stockton, CA – CÂNCER DE ESTÔMAGO 

Meu marido foi diagnosticado com câncer de estômago pela terceira 
vez.  Ele já teve um rim removido e um ano atrás ele foi 
diagnosticado com câncer de próstata. 

Meu marido tem 70 anos, é diabético e sofre de hipertensão.  

Os médicos acharam melhor tirar o que restou de seu estômago; ia 
ser uma cirurgia muito delicada e a qualidade de vida seria muito 
difícil.  

Os médicos recomendaram um PET scan para descobrir o dano 
causado.  

Anteriormente, ele havia feito uma biópsia de pólipo; foi então que 
nos disseram que eles encontraram câncer. 

Somos pessoas de fé e rezamos muito, confiando em Nossa 
Senhora das Lágrimas Um dia depois de terem feito o estudo, 
fomos informados de que eles não haviam encontrado câncer ... por 
isso prometi a Nossa Senhora das Dores espalhar a sua devoção 

Lilia and Miguel Cervantes, Manteca, CA – CÂNCER NO 
PESCOÇO 

Meu marido Miguel Cervantes foi diagnosticado com câncer no 
pescoço.  
 
Durante a cirurgia para remover o tumor que havia se espalhado 
para doença metastática (câncer), o médico teve sucesso na 
remoção do tumor e descobriu que não havia câncer detectado.  
 
O médico ficou em choque porque o câncer diagnosticado várias 
semanas antes da cirurgia e não foi encontrado no momento da 
operação.  

Todos os dias rezávamos com nossa família para Nossa Senhora 
das Lágrimas e rezávamos para que tudo desse certo com a 
cirurgia.   

Meus agradecimentos são a Deus e eu continuarei a rezar a Coroa 
das Lágrimas 



Jan Huynh, Milpitas, CA 

Nos últimos meses, começamos a rezar a Coroa das Lágrimas, 
rezando junto com o Terço da Divina Misericórdia e o Rosário para 
oferecer minhas famílias a Jesus e à Mãe Maria pela conversão, 
pelos problemas e pela doença em nossas famílias. 

Minha cunhada foi curada de sua doença.  

Em segundo lugar, ela e meu irmão se reconciliaram e o mais 
importante, eles começaram a estar perto de Deus e rezar à noite 
como uma família.  

Terceiro, Deus acabou de converter meu outro irmão, que está 
afastado da igreja há 17 anos. Na verdade, ele se confessou pela 
primeira vez desde então.  

Quarto, minha avó, que era uma pessoa santa e muito devotada a 
Deus, ficou louca e perdeu a cabeça depois que minha mãe 
faleceu. Ela não queria se confessar e se recusou a ir à igreja nos 
últimos dez anos, mas agora ela se confessou e foi ungida.  

Ela tem rezado o terço da Divina Misericórdia, a Coroa das lágrimas 
e o Rosário conosco todos os dias agora. Aleluia!  

Quinto, uma de minhas colegas de trabalho ficou frustrada com 
Deus por muitos anos, mas depois eu dei a ela a Coroa das 
Lágrimas e pedi que rezasse. Deus converteu seu coração e ela 
agora está indo à igreja e rezando pelas lágrimas de Nossa 
Senhora por seus filhos todas as noites. " 

 

Anh Thu Pham, Westminster, CA – FIM DOS PROBLEMAS 
FINANCEIROS 

"Depois de rezar o Dia das Lágrimas por meu filho a respeito de 
seus problemas financeiros, Jesus e Mãe Maria resolveram seus 
problemas e agora estamos todos felizes. " 

 

 



ORAÇÕES A NOSSA SENHORA DAS 

LÁGRIMAS 

 

 

COROA DE NOSSA SENHORA DAS LÁGRIMAS 

A Coroa  que Nossa Senhora entregou à Irmã Amália 

tinha 49 contas brancas, divididas em grupos de 7, por 

sete contas igualmente brancas.  

Parece com a Coroa das Dores de Maria 

Ou seja reza-se 1 conta grande e 7 contas pequenas 

(repete-se 7 vezes esta sequência) 

 

 



ORAÇÃO INICIAL: 

Eis-nos aqui aos Vossos pés, ó dulcíssimo Jesus 

Crucificado, para Vos oferecermos as lágrimas d'Aquela 

que, com tanto amor, Vos acompanhou no caminho 

doloroso do Calvário.  

Fazei, ó bom Mestre, que nós saibamos aproveitar da 

lição que elas nos dão, para que, na Terra, realizando a 

Vossa Santíssima Vontade, possamos um dia, no Céu, 

Vos louvar por toda a eternidade. 

 

NAS CONTAS GRANDES  

Vêde, ó Jesus, que são as lágrimas d'Aquela que mais 

Vos amou na Terra, e que mais Vos ama no Céu. 

 

NAS CONTAS PEQUENAS  

Meu Jesus, ouvi os nossos rogos, pelas Lágrimas de 

Vossa Mãe Santíssima. 

 

NO FIM, REPETE-SE TRÊS VEZES: Vêde, ó Jesus, 

que são as lágrimas d'Aquela que mais Vos amou na 

Terra, e que mais Vos ama no Céu. 

 

 

 

 

 



ORAÇÃO FINAL: 

Virgem Santíssima e Mãe das Dores, nós Vos pedimos 

que junteis os Vossos rogos aos nossos, a fim de que 

Jesus, Vosso Divino Filho, a quem nos dirigimos em 

nome das Vossas lágrimas de Mãe, ouça as nossas 

preces e nos conceda, com as graças que desejamos, 

a coroa da vida eterna. Amem. 

JACULATÓRIAS FINAIS  

 

– Por Vossa mansidão divina, ó Jesus Manietado, 

salvai o mundo do erro que o ameaça! 

 

– Ó Virgem Dolorosíssima, as Vossas Lágrimas 

derrubaram o império infernal! 

Imprima-se – com 50 dias de indulgência cada vez que se repetirem 

as orações e jaculatórias acima mencionadas. † F., Bispo 

Diocesano 

 

APROVAÇÕES ECLESIÁSTICAS: 

• Imprimatur: † Bispo Francisco de Campos Barreto, Diocese de Campinas, SP 

(Brasil), 8 de março de 1931 

•Imprimatur: † Bispo Michael James Gallagher, Diocese de Detroit, MI (Estados 

Unidos), 22 de março de 1935 

•Imprimatur: † Arcebispo John Robert Roach, D.D., Arquidiocese de Saint Paul 

e Minneapolis, MN (Estados Unidos) 

•Nihil obstat N.º 924/1935: Ansgarus Borsiczky, Censor Diocesano em Sopron 

(Hungria), 25 de maio de 1935 

•Imprimatur: † Bispo Stephanus Breyer, Diocese de Győr (Hungria), 13 de julho 

de 1935 

•Imprimatur: † Vigário Geral Ferdinand Buchwieser, Arquidiocese de Munique e 

Frisinga (Alemanha), 22 de março de 1935 

 

 
 



OFERTA DAS LÁGRIMAS DE MARIA, A JESUS 
SACRAMENTADO, PELOS SACERDOTES 17-02-1931 
 
 
Dulcíssimo Jesus, presente nesta Hóstia santa, desejoso 
da santificação de vossos sacerdotes, vos ofertamos as 
lágrimas de vossa Mãe, derramadas quando o Pai lhe 
pediu o sacrifício da separação de seus queridos pais. 
Grande foi a sua generosidade em deixá-los em 
idade avançada, mas fiel ao chamado divino, tudo 
sacrificou.  
 
Ó Jesus, este sacrifício e estas lágrimas vos ofertamos por 
aqueles que forem chamados para vossos ministros, que 
generosamente deixam tudo, ainda que com lágrimas nos 
olhos. 
 
Dulcíssimo Jesus Sacramentado, vos ofertamos as 
Lágrimas da pequena Maria derramadas no templo, 
quando as suas companheiras, vendo seu santo 
procedimento por inveja levantaram calúnias.  
 
A inocente Maria soube chorar em silêncio e estas lágrimas 
vos ofertamos pelos seminaristas, para que saibam receber 
as repreensões de seus professores e muitas vezes até 
invejas de seus companheiros.  
 
Fazei, ó Jesus que, por estas lágrimas saibam eles desejar, 
como Maria, as calúnias e as humilhações, para se 
prepararem para a sublime missão a que são chamados! 
 
Dulcíssimo Jesus Sacramentado, vos ofertamos as 
Lágrimas de Maria, derramadas, quando vos apresentando 
no templo, ouviu Simeão profetizar que uma espada de dor 
ia atravessar-lhe o coração!  
 



Estas Lágrimas, vertidas em silêncio, vos ofertamos para 
que os vosso sacerdotes sejam obedientíssimos a seus 
legítimos Pastores. 
 
Dulcíssimo Jesus Sacramentado, as lágrimas de Maria, 
derramadas quando vos apresentou para a circuncisão, vos 
ofertamos pelos vosso sacerdotes, para que 
generosamente saibam se sacrificar por vosso amor, como 
vós vos sacrificastes. 
 
Dulcíssimo Jesus Sacramentado, vos ofertamos as 
Lágrimas de Maria, derramadas junto com São José, 
quando obedientes à luz do céu partiram para o Egito, para 
salvar Jesus.  
 
Que os vossos ministros saibam fugir das ocasiões do 
pecado, vos oferecemos, ó Deus de amor, 
estas lágrimas benditas que hão de dar forças a estas 
vossos filhos. 
 
Dulcíssimo Jesus Sacramentado, vos ofertamos as  
Lágrimas de vossa Mãe bendita derramadas quando, ao 
chegar ao Egito, não tinham pão para matar a fome.  
 
Ó Deus de amor, estas lágrimas, então derramadas, vos 
entregamos pelos vossos caros ministros, que não sabem 
mortificar seus apetites, dando assim expansão à tentação 
da gula. 
 
Dulcíssimo Jesus Sacramentado, pelos vosso sacerdotes 
vos ofertamos as Lágrimas de Maria, derramadas em 
silêncio, quando obedecendo ao Pai por muitos dias 
estivestes longe dela, pregando a 
divina doutrina.  
 
 
 
 



Ó Jesus, estas lágrimas derramas por se ver longe de 
vós, vos oferecemos por estes filhos prediletos, para que 
saibam sacrificar-se generosamente pela salvação das 
almas. 
 
Dulcíssimo Jesus Sacramentado, vos ofertamos as 
Lágrimas de Maria derramadas, quando vos encontrou no 
caminho do Calvário, carregando a Cruz, para que os 
vossos queridos ministros saibam, com generosidade, 
abraçar alegremente as cruzes de casa dia.  
 
Ó Deus de amor, que eles saibam, à vossa imitação, 
sacrificar-se pelas almas.  
 
As Lágrimas de vossa querida Mãe serão a sua força nas 
horas difíceis em que o mundo, com suas maldades de 
levantar contra eles, caluniados injustamente. 
 
Dulcíssimo Jesus Sacramentado vos ofertamos as 
Lágrimas de Maria derramadas, quando vos viu pregado na 
cruz, para que os vosso queridos ministros saibam morrer 
para o mundo, com todos os seus convites.  
 
Ó Deus de amor, estas lágrimas benditas, derramadas em 
hora tão cruel, sejam o estimulo e a força dos vossos caros 
ministros, que ainda não morreram para o mundo. Jesus, 
as lágrimas preciosas dessa hora bendita vos ofertamos, 
para que de hoje em diante jamais 
vos ofendam com uma falta voluntaria.  
 
Que eles, com a meditação do caminho do Calvário, à 
visita de uma Mãe Dolorosa tenham a coragem, de não 
ceder aos convites do mundo enganador. 
 
 
 
 



Dulcíssimo Jesus Sacramentado, vos ofertamos as 
Lágrimas da desolada Virgem Maria, derramadas na sua 
soledade*, para que vossos queridos ministros, amem a 
Divina Eucaristia e sejam exemplo vivo para as almas a 
eles entregues.  
 
Jesus, as lágrimas derramadas por 
Maria, em hora tão angustiosa, sejam o estimulo de tantos 
ministros que, às vezes, se esquecem de fazer a sua 
morada aos pés do vosso 
altar; sejam à força destes filhos prediletos que escolhestes 
para darem exemplos de virtude e de santidade. Fazei, ó 
Deus de amor, pelas lágrimas de vossa Santíssima Mãe, 
que nenhum destes se perca, que todos eles sirvam de luz 
e Caminho à humanidade decaída. 
 
E Vós, ó Virgem Maria, que por nós chorastes lágrimas tão 
preciosas, fazei que os ministros do Senhor sejam todos 
exemplos de virtude, conduzindo assim as almas a Jesus. 
De vós, ó Mãe querida, esperamos tal dádiva.  
 
Sede finalmente nossa guia, para que um dia estejamos 
convosco e possamos exaltar as vossas lágrimas benditas. 
Louvor e honra sejam dadas à Santíssima Trindade. 
Amém. 
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Outras Santas Devoções 

recomendadas:  

-Eucaristia (Comunhão frequente e Visita diária 

ao Santíssimo)  

-Sagrado Coração de Jesus 

Entronização do Sagrado Coração de Jesus e 

Imaculado Coração de Maria na Casa 

-Guarda de Honra 

-9 Ofícios do Sagrado Coração 

-Irmandade da Terra Santa 

-Jesus, Rei de Amor 

-Entronização do Menino Jesus e Nossa 

Senhora Menina na casa 

-Consagração a Nossa Senhora pelo método de 

São Luiz Montfort 

-Rosário Vivo 

-Consagração a São José 

-Arquiconfraria de Santa Filomena 

- 5 escapulários 

-Santos Escapulários (Escapulário de São José, 

Escapulário de São Miguel, Escapulário de 

Nossa Senhora das Mercês, Escapulário de 

Pellevoisin, Escapulário da Sagrada Face, 

Escapulário de Nossa Senhora do Bom 

Conselho..) 

-Detente 

-Escapulário Verde 

- Ofício Parvo 

- Sagrada Cabeça de Jesus 

-Santas Chagas 

-Sagrada Face de Jesus 

-Nossa Senhora das Dores 

-Nossa Senhora do Bom Sucesso 

- Nossa Senhora de Garabandal 

Nossa Senhora da Divina Revelação 

-Cordão de São José 

-Cordão de São Tomas de Aquino 

-Medalha Milagrosa 

-Medalha de São Bento 

-Santo Rosário 

-Mil Ave Marias 

-Oração Flecha de Ouro 

-Milícia da Imaculada 

-Esmola 

-Relógio da Paixão 

-Cenáculo 

-Almas do Purgatório(rezar todos os dias pelas 

Almas do Purgatório) 

-Agonizantes(rezar todos os dias pelos 

agonizantes) 

 

1-Agonia de Jesus no Horto,                               
2- Jesus Misericordioso,                                           
3- Sagrada Face de Jesus e                              
4- Imaculado Coração de Nossa Senhora e 
Sagrado Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo 

 

 


