
 

1 
 

 

Eterno Pai, eu vos ofereço o preciosismo sangue, as 
santas chagas e todos os méritos da Paixão e Morte de 
Jesus e as lágrimas e as dores de sua Mãe Santíssima, 
pedindo-vos alívio para as almas do purgatório. 

- Nossa Senhora do Carmo, protetora das almas,  

- Rogai por elas. 

Oração  

Senhor Jesus, dignai-vos, pelo sangue precioso que 
derramastes no Jardim das Oliveiras, socorrer e livrar as 
almas do purgatório, principalmente a mais 
desamparada. Levai-a hoje para o céu, a fim de que, 
unida aos anjos e à vossa Mãe Santíssima, ela vos 
bendiga para sempre. Amém. 

Senhor Jesus, pelo sangue precioso que derramastes 
durante vossa flagelação, dignai-vos socorrer e livrar as 
almas do purgatório, principalmente a que em vida me 
fez mais benefícios. Levai-a hoje para o Céu, a fim de 
que, unida aos anjos e à vossa Mãe Santíssima, ela vos 
bendiga para sempre. Amém. 

NOVENA PELAS ALMAS DO 
PURGATÓRIO 
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Senhor Jesus, pelo sangue precioso que derramastes 
durante vossa coroação de espinhos, dignai-vos socorrer 
e livrar as almas do purgatório, principalmente a que 
mais amou a Santíssima Virgem. Levai-a hoje para o 
céu, a fim de que unida aos anjos e à vossa Mãe 
Santíssima, ela vos bendiga para sempre. Amém. 

Senhor Jesus, pelo sangue precioso que derramastes 
carregando vossa cruz, dignai-vos socorrer e livrar as 
almas do purgatório, principalmente a que sofre pelos 
maus exemplos que lhe dei. Levai-a hoje para o Céu, a 
fim de que unida aos anjos e à vossa Mãe Santíssima, ela 
vos bendiga para sempre. Amém. 

Senhor Jesus, pelos merecimentos do sangue precioso 
contido no cálice que apresentastes a vossos apóstolos 
depois da ceia, dignai-vos socorrer e livrar as almas do 
purgatório, principalmente a que foi mais fervorosa com 
o Santíssimo Sacramento do Altar. Levai-a hoje para o 
céu, a fim de que unida aos Anjos e à vossa Mãe 
Santíssima ela vos bendiga para sempre. Amém. 

Senhor Jesus, pelos méritos do sangue precioso que 
emanou de vossas chagas, dignai-vos socorrer e livrar as 
almas do purgatório, principalmente aquela a quem me 
confiastes na Terra. Levai-a hoje para o céu, a fim de 
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que unida aos anjos e à vossa Mãe Santíssima, ela vos 
bendiga para sempre. Amém. 

Senhor Jesus, pelos méritos do sangue precioso que saiu 
do vosso Sagrado Coração, dignai-vos socorrer e livrar 
as almas do purgatório, principalmente a que mais 
propagou o culto do vosso Sacratíssimo Coração. Levai-
a hoje para o céu, a fim de que unida aos anjos e à vossa 
Mãe Santíssima, ela vos bendiga para sempre. 

Amém. 

Senhor Jesus, pelos merecimentos de vossa adorável 
resignação sobre a Cruz, dignai-vos socorrer e livrar as 
almas do purgatório, principalmente a que mais padece 
por minha causa. Levai-a hoje para o Céu, a fim de que 
unida aos anjos e à vossa Mãe Santíssima, ela vos 
bendiga para sempre. Amém. 

Senhor Jesus, pelos méritos das lágrimas que a Santa 
Virgem derramou aos pés de vossa Cruz, dignai-vos 
socorrer e livrar as almas do purgatório, principalmente 
a que vos é mais cara. Levai-a hoje para o Céu, a fim de 
que, unida aos anjos e à vossa Mãe Santíssima, ela vos 
bendiga para sempre. Amém. 
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