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 No madeiro da Santa Cruz, Nosso Senhor 

Jesus Cristo derramou sobre nós todo o Seu 

Sangue Preciosíssimo, esvaziou-Se por inteiro, 

doou-Se integralmente como Deus e homem - 

por amor ao gênero humano - redimiu todos os 

nossos pecados, salvou-nos da condenação 

eterna e abriu o Céu para nós. Assim, da Santa 

C r u z  d e  J e s u s  C r i s t o ,  n a  R e d e n ç ã o  d a 

humanidade, jorrou-se para nós uma Fonte 

inesgotável de amor: a bondade e a misericórdia 

infinitas de Deus, sob todas as espécies de 

graças!

 Mas, em nosso livre-arbítrio podemos 

acolher ou não a Salvação. Podemos tomar posse 

de todas as dádivas e dons, ora infinitos; ou 

podemos rejeitar a Redenção na escolha de uma 

vida distante do Senhor ou que seja divergente 

da proposta do Evangelho de Jesus Cristo. Com 

efeito, parte da humanidade rejeita, ainda hoje, 

Do  Madeiro da Santa Cruz
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a Salvação que nos foi dada no alto da Santa Cruz 

por Nosso Senhor Jesus Cristo. De forma 

consciente ou não, a Salvação ora não acolhida - 

de fato - aparta-nos da vontade de Deus e 

distancia-nos do projeto do Senhor para as 

nossas vidas. 

 N a  r e a l i d a d e ,  n o s s o s  c o r a ç õ e s  s e 

c o n v e r t e r i a m  e  a s  n o s s a s  v i d a s  s e 

transformariam integralmente - se pudéssemos 

ver, com nossos olhos humanos, o que Jesus 

Cristo nos permite enxergar tão somente pela fé: 

a infinidade de todas as espécies de graças, as 

quais já nos foram concedidas por Jesus e 

derramadas sobre nós da Santa Cruz no 

Calvário! O Bom Jesus, o Misericordioso Jesus, 

não cessa de nos chamar para o Seu Coração 

Chagado – Ele quer ser íntimo, vem até nós e 

ergue-nos de nossas misérias ante o menor 

movimento em Sua direção. É o Deus vivo, que 
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de nós nunca desiste e está sempre pronto a nos 

acolher em Seu infinito amor!

 Como sacerdote e pároco, no trabalho 

contínuo na vinha do Senhor, eu tenho 

experimentado esse Bom Jesus Misericordioso! 

No atendimento aos fiéis, na ministração dos 

Sacramentos, nas celebrações da Santa Missa, 

nas minhas orações diárias e nos momentos de 

o r a ç ã o  c o m  a  c o m u n i d a d e  r e u n i d a , 

especialmente junto ao ministério Anima 

Christi, nas missões e nos momentos de louvor e 

adoração ao Santíssimo Sacramento - eu tenho 

v i s t o  c o m  o s  o l h o s  d a  f é  o s  m i l a g r e s 

acontecerem! 

 Na forma física, emocional ou espiritual, o 

Bom Jesus tem transformado vidas! Muitas 

graças eu mesmo vi e experimentei em meu 

ministério por meio das orações à Misericórdia 

Do  Madeiro da Santa Cruz
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 Santas Chagas e ao Sagrado Coração de 

Jesus! Sou grato ao Senhor por tantas graças 

sobre nós derramadas. E para louvar, honrar e 

glorificar o Bom Jesus eu decido acolher em meu 

coração - e colocar em prática – o que me foi 

inspirado em oração e que eu creio ser vontade 

do próprio Bom Jesus: que sejam reunidas as 

devoções da Misericórdia Divina, das Santas 

Chagas e do Sagrado Coração de Jesus em uma 

só - a Devoção ao Bom Jesus, que do madeiro da 

Santa Cruz, derramou sobre nós o Espírito 

Santo e todas as espécies de graças!

 Simples, acolhedora e mais que completa, 

pois Jesus Cristo contém em Si próprio toda 

infinitude de graças, assim é a Devoção ao Bom 

Jesus: exalta o Seu maior atributo que é a Sua 

infinita misericórdia; reverencia a Sua doce 

bondade. Insondável, inefável e misericordioso 

Bom Jesus!

Do  Madeiro da Santa Cruz
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A Devoção ao Bom Jesus inspira-se nas devoções 

da Misericórdia Divina (Santa Faustina 

Kowalska), das Santas Chagas de Jesus (Serva de 

Deus Irmã Maria Marta Chambon) e do Sagrado 

Coração de Jesus (Santa Margarida Maria 

Alacoque). Nas Chagas de Jesus encontram-se 

toda a cura e salvação para a humanidade. 

 No Lado aberto, no Coração Chagado, o 

Sangue a Água que nos lavam e nos purificam de 

nossas misérias e pecados. Da Santa Cruz jorra a 

Fonte de Vida, a Água Viva, e Jesus envia-nos o 

Espírito Santo! É na Santa Cruz que se completa 

o mistério salvífico, na dolorosa Paixão de 

Cristo, o ápice da misericórdia e da bondade 

Divinas!

 Mais que o anseio pela salvação e cura das 

almas, a Devoção ao Bom Jesus busca reparar e 

consolar o Divino Coração de Jesus pelos 
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pecados e  ofensas praticados por  uma 

humanidade que ainda hoje O rejeita. Conhecer 

o Bom Jesus é dispor-se a percorrer um 

itinerário de cura da alma. Caminhar com o Bom 

Jesus é conhecer a vida e a si próprio(a) com a 

Sua luz e o Seu olhar, é viver com os pés no chão e 

olhos voltados para o Céu.

Do  Madeiro da Santa Cruz
A Devoção ao Bom Jesus
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Que o misericordioso Bom Jesus nos abençoe!
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Inicio 

Contas Grandes

Contas Pequenas

Fim 

Pai-Nosso; Ave-Maria; Creio. 

Eterno Pai, eu Vos ofereço o Sangue Precioso de 

Vosso Divino Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, 

derramado na Santa Cruz, em reparação pelos 

nossos pecados, para curar as nossas almas e 

livrar-nos de todo Mal.

Meu Bom Jesus, por Vosso Sangue derramado na Cruz, tende 

misericórdia de nós e do mundo inteiro!

Chagas abertas, Coração ferido, Sangue de 

Nosso Senhor Jesus Cristo está derramado 

entre nós e o perigo."Amém.Bom Jesus, eu 

confio em Vós!
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Bom Jesus, Filho do Deus vivo, tende 

misericórdia de nós e do mundo inteiro.

Bom Jesus, imagem do Pai,   

Bom Jesus, Sabedoria eterna,

Bom Jesus, esplendor da luz eterna,

Bom Jesus, Palavra da vida,

Bom Jesus, Filho da Virgem Maria,

Bom Jesus, Deus e homem,

Bom Jesus, Sumo Sacerdote,

Bom Jesus, anunciador do Reino de Deus,

Bom Jesus, caminho, verdade e vida,

Bom Jesus, pão da vida,

Bom Jesus, verdadeira videira,

Senhor, tende piedade de nós. 

Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, tende piedade de nós. 

Cristo, tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós. 

Senhor, tende piedade de nós.
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Bom Jesus, irmão dos pobres,

Bom Jesus, amigo dos pecadores,

Bom Jesus, médico das almas e dos corpos,

Bom Jesus, salvação dos oprimidos,

Bom Jesus, refúgio dos desamparados,

Bom Jesus, que viestes a este mundo,

Bom Jesus, que libertastes os oprimidos pelo 

demônio,

Bom Jesus, traído e aprisionado

,Bom Jesus, atado com cordas,

Bom Jesus, flagelado com açoites,

Bom Jesus, coroado com espinhos,

Bom Jesus, que levastes a cruz às costas,

Bom Jesus, que por nós foste crucificado,

Bom Jesus, que derramastes de Vossas Chagas 

o Vosso Precioso Sangue,

Bom Jesus, que aceitastes a morte por amor a 

nós,

Bom Jesus, que abristes para nós o Vosso 

Sagrado Coração,

Ladainha ao Bom Jesus



Bom Jesus, que jorrastes de Vosso Coração 

Chagado o Sangue e a Água,

Bom Jesus, que foste depositado no sepulcro,

Bom Jesus, que descestes à mansão dos 

mortos,

Bom Jesus, que ressuscitastes no terceiro dia,

Bom Jesus, que subistes glorioso aos céus,

Bom Jesus, que estais sentado à direita do Pai,

Bom Jesus, que enviastes o Espírito Santo,

Bom Jesus, que vireis julgar os vivos e os 

mortos,

Bom Jesus, que da Vossa Santa Cruz 

derramastes sobre nós toda graça e salvação,

Ladainha ao Bom Jesus

Bom Jesus, ouvi-nos. 

Bom Jesus, ouvi-nos.

Bom Jesus, atendei-nos. 

Bom Jesus, atendei-nos.



Oremos: Deus Pai Eterno e Onipotente - que, 

para dar ao gênero humano um exemplo de 

humildade, quisestes que Vosso Filho, o nosso 

Salvador, o Bom Jesus, se encarnasse e sofresse 

o suplício da Cruz - concedei-nos que, em 

Vossa infinita bondade e compaixão, 

recolhamos toda graça e misericórdia 

derramadas para nós no Calvário e que, pela 

dolorosa Paixão de Vosso diletíssimo Filho 

Nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos dignos dos 

méritos de nossa Redenção. Pelo mesmo 

Cristo, Nosso Senhor. Amém.

Bom Jesus, eu confio em Vós!

Ladainha ao Bom Jesus
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Da Vossa Santa Cruz, 

ó Bom Jesus, 

abriu-se para a humanidade 

a Fonte de misericórdia 

e de bondade: 

pela Vossa Paixão, 

venham sobre nós 

toda graça e salvação; 

do Vosso Coração Chagado, 

o Sangue Precioso 

venha livrar-nos

de toda doença 

e de todo pecado; 

a Água e o Sangue jorrados,

do Vosso Divino Coração, 

tragam para o nosso ser 

- corpo, alma e espírito - 

toda cura e libertação; 

pelo Vosso amor infinito,

venham sobre nós 

o Espírito Santo, 

os Vossos dons e toda sabedoria,

os frutos de paz, mansidão, 

humildade e alegria! 

Amém!

Bom Jesus, eu confio em Vós!

Oracao ao Bom Jesus
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