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SAGRADA CABEÇA  
 

 
 
 
DE NOSSO SENHOR 
JESUS CRISTO 
 
 
 
 
 
 
 

12 PROMESSAS DA 
SAGRADA CABEÇA 
(concedidas à Teresa Higginson 
da Inglaterra, por nosso Senhor 
Jesus cristo, para ser 
especificamente adorada como 
Trono da Sabedoria Divina. 
(1880-1883) Imprimatur: Edm. 
Can. Surmont, V.G.: Inglaterra, 2 
de Setembro, 1926 

 
Nosso Senhor disse a ela 
que “os sofrimentos do Seu 
corpo são como uma gota 
no oceano comparados 
com  o que Sua Alma 
suportou” 
 
PROMESSAS: 
 
1 “Qualquer um que ajude a 
favorecer esta Devoção 
será abençoado 1000 
vezes; mas castigo aquele 
que rejeitar ir contra Meus 
desejos com respeito a 
isso, pois eles serão 
dispersos em minha ira, e 
não saberão mais seus 
lugares.” (2 de Junho, 1880) 
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2 Nosso Senhor “coroaria e 
vestiria com particular glória 
todos aqueles que 
favorecessem esta 
Devoção” para com a 
Sagrada Cabeça. “Ele 
vestiria com glória ante 
anjos e homens nas cortes 
do céu aqueles que 
vestirem-No com glória na 
terra, e os coroaria com a 
felicidade eterna” (10 de 
Setembro, 1880) 
 
3 “Nós fazemos grande 
homenagem à sempre 
Abençoada Trindade, 
adorando a Cabeça 
Sagrada de nosso querido e 
abençoado Senhor como 
'Trono da Sabedoria Divina' 
(Anunciação 1881) 
 
4 Nosso senhor abençoa 
“todos que praticam ou 
favorecem esta Devoção de 
qualquer forma” (16 de 
Julho, 1881) 
 
 
 

5 “Incontáveis benções são 
prometidas a todos aqueles 
que tentarem atender aos 
desejos do nosso Senhor 
em espalhar esta Devoção” 
(1 de Junho, 1880) 
 
6 “O quão mais praticarmos 
a devoção a Sagrada 
Cabeça, o quão mais 
veremos o trabalho do 
Espírito Santo de Deus na 
alma humana, e melhor 
conheceremos e amaremos 
ao Pai, o Filho e o Espírito 
Santo” (2 de Junho, 1880) 
 
7  “ A devoção e amor ao 
Seu Sagrado Coração 
devem ser dados cem 
vezes sobre aqueles que 
praticam a devoção ao 
Trono da Sabedoria Divina” 
(Maio, 1883) 
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8 “Nosso abençoado 
Senhor disse que tudo o 
que Ele havia prometido 
àqueles que amarem e 
honrarem com virtude à 
Sua Sagrada Cabeça deve 
ser derramado sobre 
aqueles que a honraram por 
conta própria, ou que foram 
o meio por que outros o 
fizeram. Ó Sagrada 
Cabeça, que Tua Sabedoria 
sempre nos guie, e que sua 
sagrada língua sempre nos 
abençoe e peça por 
misericórdia e perdão, e 
que nunca escutemos a 
maldição pronunciada 
contra aqueles que 
atrapalhem ou desprezem 
esta Devoção” (2 de Junho, 
1880) 
 
9 “Para aqueles que Me 
honram eu concederei 
minha força, e serei seu 
Deus, e eles serão Meus 
filhos, e colocarei meu sinal 
sobre suas testas e Meu 
selo sobre seus lábios” (2 
de Junho, 1880) 

10 Ele deu a mim o 
conhecimento de que esta 
sabedoria e Luz era o selo 
que marcava o número de 
Seus eleitos, e que eles 
verão Sua Face, e Seu 
Nome será marcado em 
sua testa. (23 de Maio, 
1880) 
 
11 Nosso Senhor deu a ela 
o conhecimento de que São 
João referiu a Sua Sagrada 
Cabeça do Trono da 
Sabedoria Divina “nos 
últimos dois Capítulos das 
Revelações, e com esta 
marca foram selados o 
número de seus eleitos” (23 
de Maio, 1880) 
 
12 Nosso Senhor mostra a 
ela que a grande benção e 
graças que tem guardado 
para aqueles que 
favorecerem Sua Vontade 
divina para este fim. (9 de 
Maio, 1880) 
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INFORMAÇÕES DADAS 
POR NOSSO SENHOR  
(1880-1883) 
 
“Eu desejo que a primeira 
Sexta-feira depois do 
banquete do meu Sagrado 
Coração seja dia festivo em 
honra de minha Sagrada 
Cabeça como o Trono da 
Sabedoria Divina, e que 
adoração pública seja 
oferecida a Mim por todos 
os ultrajes e pecados 
continuamente cometidos 
contra Mim” “Deve ser 
dedicado como dia festivo 
em sua honra, e reparação 
e contrição especial devem 
ser oferecidas a Ele” (2 de 
Junho, 1880) 
 
“A Sagrada Cabeça é de 
maneira especial a morada 
do Espírito Santo.” Nosso 
Senhor “desejou que o 
grande mistério da 
Encarnação fosse feito 
claro (ou ensinado 
cuidadosamente) para as 
crianças” (Whitsuntide 

1881) 
Nosso Senhor imprimiu 
sobre ela – Sua Alma não é 
conhecida, Sua Alma não é 
amada, e não me conta, por 
palavras verdadeiras  
(Junho 1883) 
 
“Nosso Abençoado Senhor 
deseja que Sua Sagrada 
Cabeça receba adoração 
especial” (17 de Agosto, 
1882) 
 
“Aqueles que tentem por 
palavras ou atos atrasá-la 
ou rejeitá-la, serão como 
vidro que é derrubado, ou 
como um ovo arremessado 
contra a parede; serão 
despedaçados e se serão 
como nada, e secarão e 
apodrecerão como grama 
nos telhados (9 de Abril, 
1880) 
  
“Mesmo a devoção ao 
Sagrado Coração é 
incompleta sem a devoção 
a Sua Sagrada Cabeça.” (2 
de Junho, 1880) 
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“Ele desejaria agora ser 
coroado e reconhecido 
como a Sabedoria do Pai, e 
o verdadeiro Rei dos Reis” 
(15 de Junho, 1880) 
 
“Nesta manhã durante a 
Santa Missa, quando a 
Hóstia do Sacramento foi 
elevada, eu vi como se 
fosse toda a corte do céu 
em prostrada adoração” (27 
de Maio, 1880) 
 
Nosso querido Abençoado 
Senhor deseja que Sua 
Sagrada Cabeça seja 
honrada como o “Altar dos 
poderes de Sua sagrada 
Alma” (11 de Novembro, 
1880) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Em torno de Sua Sagrada 
Cabeça brilhou uma luz de 
indescritível luminosidade e 
beleza; como se houvesse 
um sol que cintilava 12 
magníficas pedras de cristal 
refletindo as cores do arco-
íris” (23 de Maio, 1880 
 
“Será a grande devoção da 
Igreja nos tempos finais” 
(16 de Julho, 1881) 
 
“O crucifixo é o Livro dos 
livros, e para mim a Árvore 
da Vida, e contém volumes 
inacabáveis” (Junho, 1880) 
 
“Me faz tremer de terror os 
castigos que Ele tem 
guardado à todos os que 
vierem a atrasar, ou 
tentarem atrasar o avanço 
desta Devoção celestial, 
pois suas mandíbulas, Ele 
diz, serão lacradas como as 
dos leões na caverna em 
que Daniel foi jogado; eles 
serão despedaçados e 
serão como nada” (9 de 
Maio, 1880) 
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A Sagrada Cabeça é o altar 
dos poderes da Alma. “A 
Cabeça é também o centro 
de todos os sentidos do 
corpo, e que esta devoção 
é o complemento não 
apenas da devoção do 
Sagrado Coração, mas a 
coroação e perfeição de 
todas as devoções; e Ele 
me mostrou como a 
adorável Trindade em Seu 
batismo revelou ao mundo 
que esta devoção especial 
por Sua Sagrada 
Humanidade é o 
tabernáculo da três - vezes 
sagrada Trindade; e que 
São João específicamente 
falou sobre essa devoção, 
pois o Mais Alto revelou a 
ele que devesse ser assim 
adorada antes do fim do 
mundo” (9 de Abril, 1880) 

 

 

 

 

ATO DE CONSAGRAÇÃO 

À SAGRADA CABEÇA, 

SEDE DA DIVINA 

SABEDORIA 

Meu Senhor e meu Deus, 

humildemente prostrado 

aos Vossos pés, adoro Tua 

Sagrada Cabeça como 

Sede da Divina Sabedoria, 

Santuário da potência de 

Tua Santíssima Alma e de 

Vossas faculdades 

intelectuais, centro dos 5 

sentidos do Vosso adorável 

Corpo.  

Quando medito a 

profundidade de Vossa 

incomensurável  bondade, 

potência e sabedoria, de 

Vosso infinito amor, vejo-

me abismado e calo-me 

diante dos segredos de 

Vossa bondade.  

Ó Luz das luzes, ó Luz 

gloriosa, invadi o meu 
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coração, a Luz de Vossa 

Sagrada Cabeça ilumine os 

meus pensamentos e 

afetos, ó Sol de justiça, feri 

o meu coração com o raio 

de ardente amor, que 

emana de Vosso Sagrado 

Coração. Faça-se em mim, 

Santíssimo Jesus, a 

Vontade do Pai celeste, 

dirigi-me e iluminai-me e 

governai-me em todas as 

minhas obras, movimentos 

e ações, governai-me e 

santificai-me todos os 

afetos do meu coração e 

uni os movimentos de meu 

coração aos movimentos do 

Vosso Sagrado Coração, ó 

Deus feito homem.  

Ó Inteligência, que 

conheceis todas as coisas, 

guiai-me sempre com a 

Vossa Luz, ó Memória 

santíssima, que conheceis 

o meu passado, presente e 

futuro, fazei que toda a 

minha vida, seja uma 

recordação da Vossa. Dai-

me Vossos favores e Vossa 

força para que no meu  

presente possa construir 

um futuro de santidade e 

graça, segundo a luz, que 

de Vos procede.  

Por Vossa resplandecente 

luz, que emana de Vossa 

visão, ensina-me a ver-Vos 

em todas as coisas.  

Pelo sentido de Vossa 

audição, ensina-nos a ouvir 

sempre a Vossa palavra e a 

pregá-la com afeto e 

destemor, ensina-me ouvir 

sempre a Tua voz, na voz 

de Tua Igreja.  
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Dai-me sempre amor e 

gosto por tudo que é justo e 

honesto, faz-me sentir gozo 

na doçura, perseverança 

nos momentos de amargura 

pelo sentido de Vosso 

paladar.  

Fazei-me sempre sentir o 

odor das virtudes e das 

graças e transformar-me 

cada vez mais no bom 

olfato de Cristo.  

Pelo sentido de Vosso tato, 

fazei-me ser a Vossa mão, 

que toca os caídos e aponta 

o caminho para o céu, ó 

Oceano de bondade, ó 

Cristo, mar de misericórdia, 

fonte de água viva, fogo de 

amor, fonte de todo o bem, 

a Ti consagro os meus 

sentidos, no tempo 

presente e no futuro.  

Ó Sagrada Cabeça, fonte 

de Divina Sabedoria, 

Tabernáculo de Deus, em 

Vos, Paraíso terrestre e 

celeste, queremos ser uma 

única coisa, queremos viver 

em Vos, Jesus, para que 

nossa alma sinta já nesta 

terra, gosto pelas coisas 

celestes; que vivamos na 

terra, aspirando a glória do 

céu; que trabalhemos 

incansavelmente para levar 

as almas a confiar na 

Jerusalém celeste, nossa 

eterna e definitiva morada. 

Ò Divino Amor crucificado, 

cuja Sagrada Cabeça, 

coroada de espinhos, 

machucada pelos tormentos 

de Vossa cabeça, dai-nos a 

graça, ó Divino Jesus de 

sermos perseverantes e 

firmes , resolutos e 

destemidos na imitação de 

Vossa vida, na difusão de 

Vossa palavra, na defesa 

de Vossa palavra.  
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Fazei-nos, ó Jesus, 

apóstolos de Vossa divina 

sabedoria.   

Ó Sabedoria sem princípio 

e sem fim, ó Conhecimento 

infinito, fazei, que 

conheçamos já nesta vida e 

possamos compreender 

Vossa luz, que todo o 

Vosso sofrimento, paixão e 

ressurreição foram por 

nossa salvação e salvação 

da humanidade.  

Tornai-nos, ó Jesus, almas 

unidas à Vossa Paixão, 

almas reparadoras de 

Vosso sofrimento, almas 

unidas aos anjos, que 

incessantemente louvam o 

Vosso Sacratíssimo 

Coração, Vossas Santas 

Chagas e Vossa Sagrada 

Cabeça, templo da 

Sabedoria Divina, que 

saibamos viver pobres, 

obedientes, puros, 

desapegados dos bens 

deste mundo e muito 

apegados aos bens do céu; 

que possamos viver na 

expiação e no sacrifício 

para reparar as feridas 

causadas em Vossa 

Sagrada Cabeça. 

Ó Jesus, outrora os 

espinhos O feriram, hoje, os 

espinhos de nossos 

pecados continuamente 

ferem, Vossa Sagrada 

Cabeça e Vosso Coração 

Sacratíssimo. Unidos ao 

nosso anjo da guarda 

queremos reparar este 

sofrimento por nossa 

conversão e nossa 

perseverança na busca da 

santidade.  
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Ò Jesus, amo-Vos mais do 

que tudo e amo-Vos mais 

do que todos os bens que 

possuo e possa possuir, 

embora tenha consciência 

de que meu amor é 

limitado.  

Jesus, meu doce esposo e 

tesouro, minha alma está 

aflita por saber que no 

passado, ofendi-Vos 

gravemente.  

Ó Jesus, sejais minha luz, a 

luz que me leva a conhecer 

no mais íntimo de minha 

alma, os meus vícios e 

defeitos. 

Ó Jesus, cuja cabeça é o 

Templo da Divina 

Sabedoria, iluminai minha 

inteligência para que eu 

possa por ela, conhecer a 

menor de minhas faltas e 

buscar os meios para 

reparar estes pecados de 

outrora.  

Ó Templo da Sabedoria, ó 

Sagrada Cabeça de Jesus, 

consagro-Vos todos os 

meus sentidos, consagro-

Vos minha cabeça e minha 

mente para pensar em vos, 

consagro-Vos meus 

ouvidos para ouvir as 

sugestões de Vossa Graça, 

consagro-Vos minha língua 

para Vos louvar e proclamar 

Vossas verdades, 

consagro-Vos meu coração 

para que nele possais viver.  

Fazei, ó Jesus, o meu 

coração, Vosso pequeno 

paraíso.  

Ó Sagrada Cabeça, ó 

Cabeça santíssima, guiai-

me, conduzi-me e iluminai-

me com a Vossa luz. 

Amém.  
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PEQUENA CONSAGRAÇÃO À 

SAGRADA CABEÇA 

Ó Sagrada Cabeça de 

Jesus, ó Trono da 

Sabedoria Divina, que 

complementa a devoção ao 

Sagrado Coração e 

aperfeiçoa todas as outras 

devoções, dai-me fervor por 

sua Sagrada Cabeça e 

aceitai meu humilde ato de 

consagração. 

Ó Centro de todos os 

sentidos de seu santo 

corpo, purificai meus 

sentidos. 

Ó Morada do Espírito 

Santo, concedei-me os 

dons do Espírito Santo. 

Ó Sabedoria do Pai, que 

Tua Sabedoria sempre 

oriente minha vida. 

 

Ó Altar dos poderes da 

Sagrada Alma, que Tua 

santa Alma sempre me 

conserve puro.   

Ó Verdadeiro Rei dos Reis, 

impulsione-me a tratá-lo 

verdadeiramente como Rei 

de minha vida. 

E deste modo, ó Sagrada 

Cabeça de Jesus, 

consagro-Vos todos os 

meus sentidos para agir 

como Vos, consagro-Vos 

minha cabeça e minha 

mente para pensar em Vos, 

consagro-Vos meus 

ouvidos para ouvir as 

sugestões de Vossa Graça, 

consagro-Vos minha língua 

para Vos louvar e proclamar 

Vossas verdades, 

consagro-Vos meu coração 

para que nele possais viver,  

fazei, ó Jesus, o meu 

coração, Vosso pequeno 

paraíso.  
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Ó Sagrada Cabeça, ó 

Cabeça santíssima, guiai-

me, conduzi-me e iluminai-

me com a Vossa luz em 

cada um dos meus atos e 

durante toda a minha vida. 

Amém 

 

Nossa Senhora das Dores, 

rogai por nós. 

 

 

 

 

AO TEMPLO DA DIVINA 

SABEDORIA 

Imploro-te ó Maria, por todo 

o amor e lhe rendo 

homenagens por ser o 

templo da Divina Sabedoria, 

diante do qual os querubins 

se prostram e os serafins 

em perene adoração 

tremem de amor e de 

temor.  

Ó Mãe de Cristo, cuja 

Sagrada Cabeça 

veneramos, nos refugiamos 

em seu Imaculado Coração, 

pelos méritos da Sagrada 

Cabeça, coroada de teu 

Filho, ouve nossas súplicas.  
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Ó Maria, ó José, ó coro dos 

anjos, ó gloriosa 

assembleia dos santos, 

louvor ao Altíssimo, cuja 

cabeça coroada 

veneramos, nos unimos ao 

Vosso espírito, ó seres 

angélicos e unidos à vos de 

coração louvamos e 

adoramos a adorável 

Santíssima Trindade e vos 

suplicamos ó Santo dos 

Santos, que vos digneis, 

volver a nós os vossos 

olhos, olhos manchados de 

sangue, cuja Cabeça, 

coroada de espinhos, 

deixou verter o sangue 

preciosíssimo de Nosso 

Senhor e Deus.  

 

 

 

 

Concede-te nos, ó Jesus, 

por tua Sagrada Cabeça, 

que sejamos obedientes a 

Vossa Divina Sabedoria, 

fazei nos obedientes até a 

morte, que a Vossa 

Sabedoria e Amor, nos 

ajudem a testemunhar a 

todas as criaturas, Vossa 

Realeza e Divindade, que a 

luz que emana de Vossa 

Sagrada Cabeça ilumine a 

face da terra.  

O que seremos nós, ó 

Jesus? Sem as sugestões e 

apelos amorosos, que fazes 

a nós, nada seremos ó 

Jesus. Por Vossa 

Sabedoria emanada de 

Vossa Cabeça, que dirijais 

os nossos movimentos e os 

nossos sentidos, possa de 

hoje em diante orientar os 

nossos sentidos e 

sentimentos, segunda 

Vossa Lei e Vontade.  
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Adoramos ó Jesus, o 

adorável Templo da 

Sabedoria, que é a Vossa 

Santa Cabeça. Amem.  

3 Pai Nossos, 3 Ave Marias, 

3 Glórias 

 

LADAINHA DA SAGRADA 

CABEÇA 

Senhor, tende piedade de 

nós, 

Jesus Cristo, tende piedade 

de nós, 

Senhor, tende piedade de 

nós, 

Jesus Cristo, ouvi-nos 

Jesus Cristo, atendei-nos 

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 

Santíssima Trindade, que 

sois um só Deus, tende 

piedade de nós. 

Sagrada Cabeça de Jesus, 

formada no seio da 

beatíssima Virgem Maria, 

tende piedade de nós.  

Sagrada Cabeça de Jesus, 

unida substancialmente ao 

Verbo divino, 

Sagrada Cabeça de Jesus, 

templo da Divina Sabedoria,  

Sagrada Cabeça de Jesus, 

Luz de eterna claridade,  
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Sagrada Cabeça de Jesus, 

santuário de inteligência 

infinita, 

Sagrada Cabeça de Jesus, 

providência contra o erro,  

Sagrada Cabeça de Jesus, 

sol que ilumina o sol e a 

terra, 

Sagrada Cabeça de Jesus, 

tesouro da ciência e da fé,  

Sagrada Cabeça de Jesus, 

radiante de beleza, de 

justiça e de amor, 

Sagrada Cabeça de Jesus, 

templo de graça e de 

verdade, 

Sagrada Cabeça de Jesus, 

exemplo vivo de humildade,  

Sagrada Cabeça de Jesus, 

reflexo da infinita majestade 

de Deus, 

Sagrada Cabeça de Jesus, 

centro do universo, 

Sagrada Cabeça de Jesus, 

objeto de complacência do 

Pai celeste,  

Sagrada Cabeça de Jesus, 

luz que Vos fez unir 

intimamente o coração de 

Maria santíssima,  

Sagrada Cabeça de Jesus, 

sobre a qual pousou o 

Divino Espírito Santo no 

batismo, 

Sagrada Cabeça de Jesus, 

que vos mostrastes 

resplandecente na 

transfiguração do Tabor, 

Sagrada Cabeça de Jesus, 

que não achastes lugar de 

repouso nesta terra,  

Sagrada Cabeça de Jesus, 

que suastes sangue no 

Getsemani,  
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Sagrada Cabeça de Jesus,  

ungida e perfumada por 

Madalena e as piedosas 

mulheres,  

Sagrada Cabeça de Jesus,  

que olhando para 

Jerusalém, chorastes sobre 

ela,  

Sagrada Cabeça de Jesus,  

coroada de agudos 

espinhos,  

Sagrada Cabeça de Jesus,  

ultrajada durante a Paixão, 

Sagrada Cabeça de Jesus,  

consolada pelo amoroso 

gesto de Verônica,  

Sagrada Cabeça de Jesus,  

que sobre a cruz destes a 

salvação ao ladrão 

arrependido,  

Sagrada Cabeça de Jesus,  

luz dos homens,  

Sagrada Cabeça de Jesus,  

nossa guia e nossa 

esperança,  

Sagrada Cabeça de Jesus,  

que conheceis os nossos 

desejos,  

Sagrada Cabeça de Jesus,  

dispensadora de todas as 

graças,  

Sagrada Cabeça de Jesus, 

que dirigia os movimentos 

do coração Divino, 

Sagrada Cabeça de Jesus, 

que governais o mundo,  

Sagrada Cabeça de Jesus, 

que guiais todas as nossas 

ações, 

Sagrada Cabeça de Jesus, 

que conhecêsseis os 

segredos de nossos 

corações,  
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Sagrada Cabeça de Jesus 

que fazei-nos conhecer 

Vossa vontade , 

Sagrada Cabeça de Jesus, 

alegria de todos os santos e 

anjos, 

Sagrada Cabeça de Jesus, 

que esperamos contemplar 

um dia sem véus,  

Adoramos Tua Sagrada 

Cabeça e acatamos todos 

os decretos de Tua infinita 

Sabedoria.  

Oremos: Ó Jesus, que vos 

dignastes revelar pelo 

imenso desejo de ver 

adorado Vossa Sagrada 

Cabeça, concede-nos a 

alegria de vê-La conhecida, 

amada e honrada. Fazei 

descer sobre nossas almas, 

um raio de Vossa Divina 

Luz, para podermos 

caminhar de luz em luz, 

conduz-nos pela Vossa 

divina Sabedoria e 

concedei-nos a recompensa 

final reservada aos vossos 

eleitos, Vos que sendo 

Deus, vivei e reinai com o 

Pai, em perfeita união com 

o Espírito Santo, por todos 

os séculos dos séculos. 

Amém. 

Bendita seja a Sagrada 

Cabeça de Jesus, agora e 

para sempre. Amém. 

PRECE DIÁRIA 
 
Ó Santa Cabeça de Jesus, 

Sede da Divina sabedoria, 

inspirada em todo 

movimento e inclinação do 

Sagrado Coração de Jesus, 

que tem Vos guiado e 

governado, guiai todos os 

meus pensamentos, 

palavras e ações, como Vós 

prometestes. Sejais Tu a 

medicina contra todos os 
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tormentos da nossa 

existência, do orgulho e da 

infidelidade espiritual. 

Queira Vós, pela Vossa 

coroa de espinhos que a 

Vossa testa rasgou, pelas 

pancadas, os ultrajes com 

os quais Vós fostes 

sobrecarregado e pelo amor 

cordial e perfeito da Vossa 

Santa Mãe em toda parte, 

como para a intenção do 

cuidado Divino é possível 

ser adorado, venerado e 

glorificado, para a glória de 

Deus, para a salvação das 

almas, para o cumprimento 

da Vontade Divina e do 

ardente desejo que Vós 

próprio mostrastes. Amém! 

 
 
 
 
 
 

ORAÇÕES DE TERESA 
HIGGINSON 
 
À SAGRADA CABEÇA 
 
3X  - Ó Sabedoria da 

Sagrada Cabeça de Jesus, 

guia-me em todos os 

caminhos 

      - Ó Amor da Sagrada 

Cabeça de Jesus, consuma 

com todo o seu fogo de 

amor 

      - Gloria ao Pai, ao Filho 

e ao Espírito Santo como 

era no principio agora e 

sempre por todos os 

séculos       dos séculos 
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PARA A DIFUSÃO DA 
DEVOÇÃO DA SAGRADA 
CABEÇA 
 
Ó infinita Sabedoria, Amor 
interminável, quão 
incompreensível são Teus 
meios! Seja sabido, Ó 
Senhor, Teu desejo de que 
Tua Sagrada Cabeça seja 
honrada como Trono da 
Sabedoria Divina, e de ser 
a Tua Sagrada Alma, 
entristecida até a morte, 
confortada. Levante-Te, e 
mostre que És o Todo-
poderoso Deus. Faça 
conhecido o incandescente 
desejo do Teu Sagrado 
Coração. Tenha Pressa, Ó 
Senhor, por teu próprio 
bem. 
 
Não atrase; eu conjuro a Ti 
através de Teu Precioso 
Sangue, e por Tua amarga 
Paixão. Eu peço a Ti, Ó 
sempre Sagrada Trindade, 
pelo nome sagrado de 
Jesus, em honra deste 
mesmo Trono da Sabedoria 

Divina, e pelo amor 
incandescente de Teu 
Sagrado Coração; Eu peço 
a Ti em nome de Maria e 
José, e pela salvação das 
almas, que Tu faças 
conhecida e difundida esta 
Devoção. 
 
Ó Senhor Tu conheces o 
desejo com o qual eu quero 
satisfazer-Lhe; mas 
também o quão fraco e 
desamparado eu sou, e o 
quão pouco já foi feito. Fale, 
Senhor, e diga o que Tu 
desejas que façamos. 
Amém. 
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EM HONRA DA SAGRADA 
CABEÇA, TRONO DA 
SABEDORIA  
 
Meu senhor e meu Deus, 
humildemente me prostro 
perante ti, eu adoro tua 
Sagrada Cabeça como 
Trono da Sabedoria Divina, 
o Altar dos Poderes de tua 
mais Sagrada Alma e 
Faculdades Intelectuais, e o 
centro dos cinco sentidos 
de teu adorável Corpo. 
 
Quando eu olho para dentro 
das profundezas deste 
insondável abismo de 
Bondade, Poder e 
Sabedoria, que urdiu e 
instituiu em tais maneiras 
desconhecidas formas e 
meios de provar teu infinito 
Amor, e dissipando Teus 
mais valiosos dons sobre 
mim, Teu pobre filho, fico 
perdido em espantamento e 
admiração. 
 
 
 

Ó Senhor das luzes, nas 
quais em gloriosos raios eu 
vejo frescas minas de 
Riquezas no Sagrado 
Coração; Ó Sol da Justiça, 
em cujo intenso calor eu 
sinto o ardente Amor que 
consome o Sagrado 
Coração. 
 
Ó Vontade, que esteve 
sempre em mansa subjeção 
ao Teu Pai Celestial, 
controle-me em todas as 
coisas, como Tu 
governastes todas as 
afeições e movimentos do 
Sagrado Coração do Deus 
feito Homem. 
 
Ó Entendimento, que 
conhece todas as coisas, 
me guie sempre com Tua 
Luz. 
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Ó Memória, na qual 
passado, presente e futuro 
se refletem juntos, que é 
sempre consciente de mim, 
e sempre parece estudar 
novos meios de dar novos 
favores, forçe-me a Amar-te 
mais e mais. 
 
Ó! Pela luz brilhante de 
Teus Olhos, me ensine a 
ver-Te em todas as coisas; 
e por Teus Ouvidos, que 
estão sempre abertos às 
orações dos necessitados, 
me conceda sempre ouvir a 
voz de Tua Igreja, e atender 
a Tuas inspirações divinas. 
Ó, me conceda sempre um 
amor e apreciação por tudo 
que é certo e justo. Deixe-
me provar de Tua doce arte. 
Deixe-me conduzir pelo 
odor de Tuas Virtudes, e 
sentir para sempre a 
intensa alegria de ver, amar, 
adorar, abençoar e glorificar 
a Ti por toda a eternidade. 
 
Ó Dilúvio de Luz! Mina de 
Riqueza! Oceano de 

Bondade! Mar de 
Misericórdia, Nascente de 
águas Vivas! Fogo do Amor! 
Fonte de todo o Bem! À Ti 
eu consagro a mim mesmo 
com o que sou ou possuo. 
 
Ó Sagrada Cabeça, Trono 
de Sabedoria Divina, 
Tabernáculo de Deus com o 
homem; em Ti eu 
contemplo de uma só vez a 
Jerusalém terrestre e 
divina, um novo Paraíso, e 
uma nova Terra; a nova 
Jerusalém, descendo dos 
céus ao mando de Deus, 
preparada e adornada 
como uma ponte brilhante 
de luz e glória, em cujos 
cristais cintilantes eu 
contemplo todos os 
atributos da Cabeça de 
Deus refletidos como um 
mar de vidro. 
 
Ó Arco-íris da paz! Ó 
Arbusto Incandescente! Ó 
Pérola Inigualável! 
Armazém dos Tesouros de 
Deus! Ó Candeeiro, sempre 
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aceso! Claridade 
inacabável! Sol sempre 
brilhante! Ó Árvore da Vida! 
Vida e Luz daqueles que 
são Seus! Ó Selo dos 
Eleitos. 
 
Ó Sabedoria sem começo e 
sem fim! Conhecimento 
sem limites! Amor tão 
grande que não podemos 
compreendê-lo! A Ti eu 
elevo minha oração de 
amor, reparação e graças 
do centro do Coração 
Divino, aonde eu me 
escondo seguramente; e eu 
imploro a Ti que aceite, Ó 
meu Jesus, todos os 
tesouros deste mistério 
infinito de amor e riquezas, 
em contrição de minha 
frieza, miséria e pobreza. 
 
Ó Jesus, meu amado 
Jesus. Eu amo a Ti muito 
mais do que sei dizer; 
Jesus, meu Esposo, e meu 
tesouro, eu sofro que Tu 
sejas tão pouco conhecido 
e tão ofendido. Jesus, 

minha Vida e minha Luz, 
que todas as mentes Te 
conheçam, que todos os 
corações Te amem, e que 
todas a línguas louvem a Ti, 
agora e para sempre. 
Amém. 
 
Jesus! Jesus! Jesus! Ó 
Trono da Sabedoria Divina, 
tenha piedade de mim, ó 
Sagrada Cabeça e terno 
Coração, guie me com Tua 
Luz, e consuma-me com 
Teu fogo. Amém. 
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SAGRADA CABEÇA DE JESUS, 

TENDE PIEDADE E 

MISERICÓRDIA DE NÓS 

 

 

NOSSA SENHORA DAS DORES, 

ROGAI POR NÓS 

Outras Santas Devoções 

recomendadas:  

-Eucaristia  

-Consagração a Nossa 

Senhora pelo método de 

São Luiz Montfort 

-Sagrado Coração de Jesus 

-Guarda de Honra 

-Irmandade da Terra Santa 

-Rosário Vivo 

-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 
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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 

-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 

-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 
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