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OFÍCIO DAS BENDITAS ALMAS DO PURGATÓRIO  
 
MATINAS 
 
Abrirei meus lábios 
Em tristes assuntos, 
Para sufragar 
Aos fiéis defuntos. 
 
Sede em meu favor, 
Salvador do mundo, 
E das almas santas, 
Do lago profundo. 
 
Nós vos pedimos 
Pronta salvação, 
Preferindo aquelas 
Da nossa atenção. 
 
Para que por vós, 
Jesus, Sumo Bem, 
Elas já descansem 
Para sempre. Amém. 
 
HINO 
 
Deus vos salve, Cristo 
Em vossa Paixão, 
Redentor das almas 
Dos filhos de Adão. 
 
Por tal benefício 
Público e notório, 
Socorrei as almas 
Lá no Purgatório. 
 
Não entreis com elas, 
Senhor, em juízo, 
Para que não tenham 
Total prejuízo. 
 
Porque na presença 
Do crucificado, 
Nenhum dos viventes 
É justificado. 
 
Pelo sacrifício 



Da sagrada Missa, 
Não useis com elas 
Da vossa justiça. 
 
Com as tristes almas, 
Meu Senhor, usai 
Das misericórdias 
De Deus, vosso Pai. 
 
Vós sois o Cordeiro 
Todo ensangüentado, 
Para o bem das almas 
Tão sacrificado. 
 
Supra o vosso Sangue, 
Precioso e Santo, 
O dever das almas, 
Que padecem tanto. 
 
Peçamos a Deus 
A eterna luz, 
Para os que já dormem 
Em Cristo, Jesus. 
 
Ouvi, meu bom Deus, 
O deprecatório, 
Em favor das almas 
Lá no Purgatório. 
 
Rezar Pai-Nosso e Ave-Maria. 
 
ORAÇÃO 
 
Onipotente e misericordioso Deus e Senhor nosso, supremo dominador dos vivos e dos 
mortos, pelos merecimentos infinitos do vosso Unigênito Filho, e também pelos grandes 
merecimentos da sempre Virgem Maria, sua Mãe, e por todos os merecimentos dos bem-
aventurados, concedei propício o perdão das penas que merecem as almas dos fiéis 
defuntos, pelas quais fazemos estas preces para que, livres do Purgatório, vão gozar da 
eterna glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 
 
 
PRIMA 
 
Sede em meu favor, 
Salvador do mundo, 
E das almas santas, 
Do lago profundo. 



 
Nós vos pedimos 
Pronta salvação, 
Preferindo aquelas 
Da nossa atenção. 
 
Para que por vós, 
Jesus, Sumo Bem, 
Elas já descansem 
Para sempre. Amém. 
 
HINO 
 
Deus vos salve, Excelso 
Senhor compassivo, 
Das almas que penam 
Entre o fogo vivo. 
 
Segundo Batismo, 
Lhes dai, meu Senhor, 
Batismo de fogo 
Purificador. 
 
Como em Babilônia 
Os três inocentes, 
Só de vós se lembram 
Nas chamas ardentes. 
 
Só a vossa clemência 
As pode remir 
Do fogo que arde 
Sem as consumir; 
 
Fogo que formastes 
Com tais predicados 
Para expiação 
Dos nossos pecados. 
 
Muito mais ativo 
Que o calor do sol, 
Pior que uma frágua, 
Que um vivo crisol. 
 
Supra o vosso Sangue, 
Que é tão meritório 
O dever das almas 
Lá no Purgatório. 



 
Aplacai das chamas 
Também o calor, 
Daquele tremendo 
Fogo expiador. 
 
Peçamos a Deus 
A eterna luz, 
Para os que já dormem 
Em Cristo, Jesus. 
 
Ouvi, meu bom Deus, 
O deprecatório, 
Em favor das almas 
Lá no purgatório. 
 
Rezar Pai-Nosso e Ave-Maria. 
 
ORAÇÃO 
 
Onipotente e misericordioso Deus e Senhor nosso, supremo dominador dos vivos e dos 
mortos, pelos merecimentos infinitos do vosso Unigênito Filho, e também pelos grandes 
merecimentos da sempre Virgem Maria, sua Mãe, e por todos os merecimentos dos bem-
aventurados, concedei propício o perdão das penas que merecem as almas dos fiéis 
defuntos, pelas quais fazemos estas preces para que, livres do Purgatório, vão gozar da 
eterna glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 
 
 
TERÇA 
 
Sede em meu favor, 
Salvador do mundo, 
E das almas santas, 
Do lago profundo. 
 
Nós vos pedimos 
Pronta salvação, 
Preferindo aquelas 
Da nossa atenção. 
 
Para que por vós, 
Jesus, Sumo Bem, 
Elas já descansem 
Para sempre. Amém. 
 
HINO 
 



Deus vos salve, Pai 
De misericórdia, 
Onde resplandece 
A paz e a concórdia. 
 
Por tal excelência 
Que em vós adoramos, 
Socorrei as almas, 
Por quem suplicamos. 
 
Tão aferrolhadas, 
Como Manassés, 
Mover não podem 
Suas mãos nem pés. 
 
Privadas de verem 
Ao grande Adonai, 
Seu eterno Rei, 
Seu divino Pai. 
 
Mais penalizadas 
Do que Absalão, 
Por já não gozarem 
De Deus a visão. 
 
Como o Santo Jó, 
Tão amargamente 
Lágrimas derramam 
Para Deus somente. 
 
Qual o Rei Profeta, 
Seus olhos aflitos 
Estão já enfermos 
Por falta de espírito. 
 
Médico divino 
Só vossa virtude 
Pode dar às almas 
Eterna saúde. 
 
Peçamos a Deus 
A eterna luz, 
Para os que já dormem 
Em Cristo, Jesus. 
 
Ouvi, meu bom Deus, 
O deprecatório, 



Em favor das almas 
Lá no purgatório. 
 
Rezar Pai-Nosso e Ave-Maria. 
 
ORAÇÃO 
 
Onipotente e misericordioso Deus e Senhor nosso, supremo dominador dos vivos e dos 
mortos, pelos merecimentos infinitos do vosso Unigênito Filho, e também pelos grandes 
merecimentos da sempre Virgem Maria, sua Mãe, e por todos os merecimentos dos bem-
aventurados, concedei propício o perdão das penas que merecem as almas dos fiéis 
defuntos, pelas quais fazemos estas preces para que, livres do Purgatório, vão gozar da 
eterna glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 
 
 
SEXTA 
 
Sede em meu favor, 
Salvador do mundo, 
E das almas santas, 
Do lago profundo. 
 
Nós vos pedimos 
Pronta salvação, 
Preferindo aquelas 
Da nossa atenção. 
 
Para que por vós, 
Jesus, Sumo Bem, 
Elas já descansem 
Para sempre. Amém. 
 
HINO 
 
Deus vos salve, nosso 
Divino Mecenas, 
Protetor das almas 
Que estão entre penas. 
 
Vós sois nosso irmão 
Pela humanidade, 
Nosso advogado 
Com a divindade. 
 
Derramai mil graças 
Dessas vossas mãos 
Sobre aquelas almas 



Dos nossos irmãos. 
 
Obrai, pois, com elas, 
Já com brevidade, 
Um gasto estupendo 
De vossa bondade. 
 
Apressai as horas, 
Chegai os momentos 
De finalizarem 
Seus grandes tormentos. 
 
Não vos recordeis 
Dos tempos passados, 
Quando cometeram 
Seus grandes pecados. 
 
Supra o vosso Sangue, 
Tão satisfatório 
O dever das almas 
Lá no Purgatório. 
 
Acabai as vossas 
Correções fraternas, 
Para que já gozem 
Delicias eternas. 
 
Peçamos a Deus 
A eterna luz, 
Para os que já dormem 
Em Cristo, Jesus. 
 
Ouvi, meu bom Deus, 
O deprecatório, 
Em favor das almas 
Lá no purgatório. 
 
Rezar Pai-Nosso e Ave-Maria. 
 
ORAÇÃO 
 
Onipotente e misericordioso Deus e Senhor nosso, supremo dominador dos vivos e dos 
mortos, pelos merecimentos infinitos do vosso Unigênito Filho, e também pelos grandes 
merecimentos da sempre Virgem Maria, sua Mãe, e por todos os merecimentos dos bem-
aventurados, concedei propício o perdão das penas que merecem as almas dos fiéis 
defuntos, pelas quais fazemos estas preces para que, livres do Purgatório, vão gozar da 
eterna glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 



NOA 
 
Sede em meu favor, 
Salvador do mundo, 
E das almas santas, 
Do lago profundo. 
 
Nós vos pedimos 
Pronta salvação, 
Preferindo aquelas 
Da nossa atenção. 
 
Para que por vós, 
Jesus, Sumo Bem, 
Elas já descansem 
Para sempre. Amém. 
 
HINO 
 
Deus vos salve, Cristo 
Pastor piedoso 
Das almas benditas 
Do lago penoso. 
 
Libertai as almas 
Pastor sempiterno, 
Daquele lugar 
Junto do inferno. 
 
Qualquer dessas almas, 
Que pena terá! 
Porque no inferno 
Quem vos louvará? 
 
Nestas tristes almas, 
Senhor, acabai 
Os justos castigos 
De Deus, vosso Pai. 
 
Supra vosso Sangue, 
Tão satisfatório 
O dever das almas 
Lá no Purgatório. 
 
Quebrai, meu Jesus, 
Poderoso e forte, 
Aquelas prisões 



Dos laços da morte. 
 
Seja o vosso braço 
O libertador 
Das almas que penam 
Em tanto rigor. 
 
Por vós finalize, 
Jesus soberano, 
Nestas tristes almas 
A pena do dano. 
 
Peçamos a Deus 
A eterna luz, 
Para os que já dormem 
Em Cristo, Jesus. 
 
Ouvi, meu bom Deus, 
O deprecatório, 
Em favor das almas 
Lá no Purgatório 
 
Rezar Pai-Nosso e Ave-Maria. 
 
ORAÇÃO 
 
Onipotente e misericordioso Deus e Senhor nosso, supremo dominador dos vivos e dos 
mortos, pelos merecimentos infinitos do vosso Unigênito Filho, e também pelos grandes 
merecimentos da sempre Virgem Maria, sua Mãe, e por todos os merecimentos dos bem-
aventurados, concedei propício o perdão das penas que merecem as almas dos fiéis 
defuntos, pelas quais fazemos estas preces para que, livres do Purgatório, vão gozar da 
eterna glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 
 
 
VÉSPERAS 
 
Sede em meu favor, 
Salvador do mundo, 
E das almas santas, 
Do lago profundo. 
 
Nós vos pedimos 
Pronta salvação, 
Preferindo aquelas 
Da nossa atenção. 
 
Para que por vós, 



Jesus, Sumo Bem, 
Elas já descansem 
Para sempre. Amém. 
 
HINO 
 
Deus vos salve, Filho 
Do onipotente, 
Com as tristes almas, 
Sempre tão clemente. 
 
Tende compaixão 
Dessas tristes almas, 
Que estão padecendo 
Rigorosas chamas. 
 
Bem como as escuras 
Do rico avarento, 
Padecem as almas 
Outro igual tormento. 
 
Assim como cervos 
Dos vales e montes, 
Quando sequiosos 
Procuram as fontes. 
 
Assim mesmo as almas 
Querem excessivas 
Só a vós, meu Deus, 
Fontes d’águas vivas. 
 
Mandai-lhes propício 
As águas da graça, 
Para melhorarem 
Daquela desgraça. 
 
O perdão das almas, 
Senhor, alcançai 
Das misericórdias 
De Deus vosso Pai. 
 
Vosso Sangue seja, 
Propiciatório, 
De Deus para as almas 
Lá no Purgatório. 
 
Peçamos a Deus 



A eterna luz, 
Para os que já dormem 
Em Cristo, Jesus. 
 
Ouvi, meu bom Deus, 
O deprecatório, 
Em favor das almas 
Lá no Purgatório 
 
Rezar Pai-Nosso e Ave-Maria. 
 
ORAÇÃO 
 
Onipotente e misericordioso Deus e Senhor nosso, supremo dominador dos vivos e dos 
mortos, pelos merecimentos infinitos do vosso Unigênito Filho, e também pelos grandes 
merecimentos da sempre Virgem Maria, sua Mãe, e por todos os merecimentos dos bem-
aventurados, concedei propício o perdão das penas que merecem as almas dos fiéis 
defuntos, pelas quais fazemos estas preces para que, livres do Purgatório, vão gozar da 
eterna glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 
 
 
COMPLETAS 
 
Converta-nos Deus, 
A nós todos juntos, 
Para sufragarmos 
Os fieis defuntos. 
 
Sede em meu favor, 
Salvador do mundo, 
E das almas santas, 
Do lago profundo. 
 
Nós vos pedimos 
Pronta salvação, 
Preferindo aquelas 
Da nossa atenção. 
 
Para que por vós, 
Jesus, Sumo Bem, 
Elas já descansem 
Para sempre. Amém. 
 
HINO 
 
Deus vos salve, Esposo 
Das almas fiéis 



Que estão padecendo 
Tormentos cruéis. 
 
Olhai compassivo 
Para as fadigas 
Dessas que não são 
Vossas inimigas. 
 
Mesmo assim vos amam 
Em tal padecer, 
Sem aqueles toques 
De doce prazer. 
 
Como as virgens loucas 
Foram imprudentes, 
Perdoai as suas 
Ações negligentes. 
 
Celebrai depressa 
As núpcias eternas 
Com aquelas almas 
Humildes e ternas. 
 
Conduzi-as logo 
À feliz herança 
Da vossa suprema 
Bem-aventurança. 
 
Transporta-as já, 
Sem mais dilação 
Para os tabernáculos 
Da santa Sião. 
 
Por vós gozem elas 
Sem maior detença 
Os doces efeitos 
Da vossa presença. 
 
Peçamos a Deus 
A eterna luz, 
Para os que já dormem 
Em Cristo, Jesus. 
 
Ouvi, meu bom Deus, 
O deprecatório, 
Em favor das almas 
Lá no Purgatório. 



 
Rezar Pai-Nosso e Ave-Maria. 
 
ORAÇÃO 
 
Onipotente e misericordioso Deus e Senhor nosso, supremo dominador dos vivos e dos 
mortos, pelos merecimentos infinitos do vosso Unigênito Filho, e também pelos grandes 
merecimentos da sempre Virgem Maria, sua Mãe, e por todos os merecimentos dos bem-
aventurados, concedei propício o perdão das penas que merecem as almas dos fiéis 
defuntos, pelas quais fazemos estas preces para que, livres do Purgatório, vão gozar da 
eterna glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 
 
 
OFERECIMENTO 
 
Nós Vos oferecemos, 
Ó bom Deus propicio, 
Pelas tristes almas, 
Este breve ofício. 
 
Vós que sabeis tudo 
Quanto nós pensamos, 
Bem sabeis que almas 
Hoje sufragamos. 
 
Participem todas 
Por vossa bondade, 
Conforme a justiça 
E a caridade. 
 
Para que por vós, 
Jesus, Sumo Bem, 
Em paz já descansem 
Para sempre. Amém. 
 

ÀS ALMAS DO PURGATÓRIO 
De São João Henry Cardeal Newman 

 
"Ó Deus dos espíritos de toda a carne, ó Jesus, amante das almas, recomendamos a vós 
as almas de todos os vossos servos, que partiram com o sinal da fé e dormem o sono da 
paz. Nós vos suplicamos, ó Senhor e Salvador, que, assim como em Vossa misericórdia 
para com eles vos tornastes homem, assim também apresseis o tempo e os admitais em 
vossa presença. 
 
Lembrai-vos, Senhor, de que eles são criaturas vossas, feitas não por deuses estranhos, 
mas por Vós, o único Deus vivo e verdadeiro; pois não há outro Deus senão Vós e não há 
ninguém que possa igualar as vossas obras. Deixai que as suas almas se regozijem na 



vossa luz e não imputeis a elas as suas antigas iniquidades, que cometeram por causa da 
violência da paixão ou dos hábitos corruptos da sua natureza caída. Apesar de terem 
pecado, eles sempre acreditaram firmemente no Pai, Filho e Espírito Santo; e, antes de 
morrerem, reconciliaram-se convosco pela verdadeira contrição e pelos sacramentos da 
vossa Igreja. 
 
Ó Senhor da graça, nós vos suplicamos: não vos lembreis, contra eles, dos pecados da sua 
juventude e das suas ignorâncias, mas, conforme a vossa grande misericórdia, estai-lhes 
atento em vossa glória celestial. 
 
Que os Céus se lhes abram e os anjos com eles se alegrem. Que possa o arcanjo São 
Miguel conduzi-los a Vós. Que possam os vossos santos anjos ir ao seu encontro e levá-
los à cidade da Jerusalém celeste. Que possa São Pedro, a quem destes as chaves do reino 
dos Céus, recebê-los. Que possa São Paulo, o vaso de eleição, lhes dar apoio. Que possa 
São João, o discípulo amado a quem foi dada a revelação dos segredos do Céu, interceder 
por eles. Que todos os Santos Apóstolos, que receberam de Vós o poder de ligar e 
desligar, rezem por eles. 
 
Que todos os santos e eleitos de Deus, que neste mundo sofreram tormentos por vosso 
nome, lhes sejam amigos. Que, libertos da prisão inferior, sejam eles admitidos na glória 
do reino em que, com o Pai e o Espírito Santo, viveis e reinais como único Deus pelos 
séculos dos séculos. 
 
Vinde em seu auxílio, vós todos, ó santos de Deus; ganhai-lhes a libertação do seu lugar 
de punição; ide ao seu encontro, todos vós, ó anjos; recebei essas almas santas e 
apresentai-as perante o Senhor. 
 
Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua brilhe sobre eles. Que descansem 
em paz. Amém 
 

 

OFERECIMENTO DA SANTA MISSA PELAS ALMAS DO PURGATÓRIO 
De Santo Afonso Maria de Ligório 

 
"Pai celeste, prostrado aos pés do trono da vossa majestade infinita, ofereço-vos, para 
refrigério das almas que sofrem no purgatório, este sacrifício do verdadeiro corpo e 
sangue de vosso filho único ; ofereço-vos também todas as penas e dores que Ele sofreu 
na sua paixão para a nossa salvação. E vós, amável Salvador das nossas almas, lembrai-
vos de tudo o que sofrestes por nós no jardim das oliveiras. Aí, à vista de todas as penas 
e da morte ignominiosa que vos esperavam na cruz, à vista dos pecados e monstruosas 
ingratidões de todos os homens, à vista principalmente da condenação de tantas almas 
que se precipitam no inferno pela sua malícia, e recusam aproveitar-se do fruto da vossa 
paixão, vos dignastes, por um excesso de amor, sofrer enojos, temores, tristezas que vos 
reduziram a uma agonia mortal, e vos ocasionaram um suor de sangue que banhou a 
terra. Todas estas penas, pois, e este sacrifício do vosso corpo divino e precioso sangue, 
humildemente vos suplico apresentar à justiça de vosso eterno Pai, em favor das  almas 



que gemem nas chamas do purgatório e suspiram pela felicidade de vos ver e possuir no 
céu com o Pai e o Espírito Santo. Assim seja. 
Dai Senhor, o descanso Eterno para estas pobres almas; e para elas brilhe a luz perpétua. 
Amém 
 

COM SÃO MIGUEL PELA AS ALMAS DO PURGATÓRIO 
De São Francisco de Assis 

 
“Senhor Jesus Cristo, rei da glória, livra as almas de todos os defuntos das penas do 
inferno e do profundo abismo, livra-as das faces do leão, a fim de que não seja presa do 
tártaro e não caiam nas trevas; mas que o porta-estandarte São Miguel as conduza à luz 
santa que um dia prometeste a Abraão e à sua descendência” 
 

ORAÇÃO AO COMPASSIVO CORAÇÃO DE MARIA EM SUFRÁGIO DAS ALMAS DO 
PURGATÓRIO 

Do Beato Francisco Faá di Bruno 
 

"Amorosíssimo Coração de Maria, feito e criado por Deus para consolar os aflitos, Mãe 
de todos os fiéis vivos e mortos, Maria Santíssima, volta os teus olhos misericordiosos 
para as pobres almas no purgatório que merecem a piedade comum, porque não podem 
ajudar a si mesmas.  Interponha-se, Maria, no trono da misericórdia divina todo o poder 
de sua mediação, ofereça ao desconto de suas dívidas a vida, a paixão, a morte, o sangue 
preciosíssimo e os méritos infinitos de seu Divino Filho Jesus, bem como seus méritos e 
os de todos os santos do céu e de todos os gostos na terra: finalmente ofereça todos os 
sacrifícios, comunhões, penitências, orações, esmolas e todas as boas obras que foram 
feitas até agora e serão feitas no futuro em Igreja para que [...] possam ser aliviados o 
mais cedo possível das dores que sofrem não só [...] pela distância do seu único bem, mas 
também pelo esquecimento em que são deixados pela maioria dos homens.  Amém  
 

ATO DE OFERECIMENTO A MARIA IMACULADA 
Do Beato José Maria Cassant. 

 
''Meu Deus, dou de bom grado de todo o coração às almas do purgatório a parte 
satisfatória de todas as boas obras que eu possa realizar no futuro as indulgências que 
posso ganhar, bem como os sufrágios que podem ser oferecidos na minha intenção 
depois da minha morte, e coloco tudo nas mãos da Virgem Imaculada. " Amém 
 

ORAÇÃO PELAS ALMAS DO PURGATÓRIO 
De São João Bosco 

 
"Senhor todo-poderoso, que pelo amor que tendes aos homens, vos dignastes revestir 
carne humana, viver nas privações, sofrer uma dolorosíssima paixão e enfim morrer na 
cruz, ah! por tantos merecimentos que nos alcançastes com o vosso preciosíssimo 
sangue, peço-vos volvais um olhar piedoso aos tormentos que no purgatório padecem 
aquelas santas almas; elas saíram deste vale de pranto na vossa graça e sofrem agora os 
ardores daquelas chamas para pagar as dívidas que ainda têm para com a vossa divina 



justiça. Aceitai, pois, ó piedosíssimo Senhor, as orações que por elas humildemente vos 
ofereço; tirai-as daquele tenebroso cárcere e chamai-as à glória do paraíso. Recomendo-
vos de modo particular as almas de meus parentes, dos meus benfeitores espirituais e 
temporais, e especialmente as almas a quem eu tenha podido ser ocasião de pecado com 
o meu mau exemplo. Virgem Santíssima, mãe piedosa, consoladora dos atribulados, 
intercedei vós por aquelas almas, a fim de que pela vossa poderosíssima intercessão 
possam fruir do paraíso para elas preparado." Amém 
 
Do livro: O jovem instruído na prática dos seus deveres dos exercícios de piedade cristã 
 
ORAÇÃO ÀS BENDITAS ALMAS, LEBERTAS DO PURGATÓRIO PELOS NOSSOS SUFRÁGIOS 

De Santo Afonso Maria de Ligório 
 
"Ó felizes e bem-aventuradas almas, que tivestes a graça de entrar na pátria celestial! 
Felicitamo-vos com toda a efusão do nosso coração e em nome de toda a Igreja vos 
damos mil felicitações. Alegramo-nos convosco; unimos nossa alegria à dos Santos e 
Bem-aventurados; juntamos nossos louvores aos que vós rendeis ao Criador por tão 
imenso favor. Sim, almas ditosas, regozijai-vos. 
 
Já não há para vós tristezas nem angústias; acabaram-se já os perigos e as tentações. 
Agora tendes a paz, a felicidade, a alegria, o gozo, a consolação e o eterno descanso dos 
bem-aventurados. Que glória para vós se com os nossos sufrágios antecipamos a vossa 
eterna felicidade! Triunfai, pois, reinai e gozai do Céu, mas não esqueçais de nós, que 
ainda combatemos sobre a terra; olhai-nos com compaixão, porque estamos rodeados 
de numerosos e terríveis inimigos. 
 
Já que sois tão poderosas perante Deus, rogai pelos vossos devotos, para que sejamos 
fiéis e constantes no serviço de Deus e possamos também louvá-Lo e bendizê-Lo um dia 
convosco eternamente na glória celeste." Amém. 

 
ORAÇÃO PELAS ALMAS QUE PADECEM NO PURGATÓRIO . 

De Santo Agostinho 
 
Dulcíssimo Jesus meu, que para redimir ao mundo quisestes nascer, ser circuncidado, 
desprezado pelos judeus, entregado com o beijo de Judas, atado com cordas, levado ao 
suplício, como inocente cordeiro; apresentado ante Anás, Caifás, Pilatos e Herodes; 
cuspido e acusado com falsos testemunhos; esbofeteado, carregado de opróbrios, 
despedaçado com açoites, coroado de espinhos, golpeado com a cana, coberto o rosto 
com uma púrpura por zombaria; desnudado afrontosamente, cravado na cruz e 
levantado nela, posto entre ladrões, como um deles, dando-vos a beber fel e vinagre e 
ferido o Coração com a lança.  
Livrai, Senhor, por tantas e tantas acerbadíssimas dores que haveis padecido por nós e 
pelas almas do purgatório das penas em que estão; levando-as a descansar na vossa 
Santíssima Glória, e salvai-as, pelos méritos de vossa Sagrada Paixão e por vossa morte 
de cruz, das penas do Purgatório para que sejamos dignos de entrar na posse daquele 
Reino, onde levastes ao bom ladrão, que foi crucificado Convosco. Vós que viveis e reinais 
com o Pai e o Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Amém. 


