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6 primeiras quintas-feiras 
Santíssimo Sacramento 

 
Jesus disse à Beata Alexandrina:  
“Todos aqueles que comungarem 
bem, com sincera humildade, fervor e 
amor em seis primeiras quintas-feiras 
seguidas e junto do Meu Sacrário 
passarem uma hora de adoração e 
íntima união Comigo, lhes prometo o 
Céu. É para honrarem pela Eucaristia 
as Minhas Santas Chagas, honrando 
primeiro a do Meu Sagrado Ombro, 
tão pouco lembrada. Quem isto fizer, 
quem às Santas Chagas juntar as 
Dores da Minha Bendita Mãe, e em 
nome delas nos pedirem graças, quer 
espirituais, quer corporais, eu lhas 
prometo, a não ser que sejam prejuízo 
à sua alma. No momento da morte 
trarei Comigo a Minha Mãe Santíssima 
para as defender.” 
 
1ª quinta-feira: ____/____/______  
 Comunhão 
 Adoração 
 Santa Chaga do ombro de Jesus 
 Santas Chagas de Jesus 
 7 Dores de Maria Santíssima 
 

2ª quinta-feira: ____/____/______  
 Comunhão 
 Adoração 
 Santa Chaga do ombro de Jesus 
 Santas Chagas de Jesus 
 7 Dores de Maria Santíssima 
 

3ª quinta-feira: ____/____/______  
 Comunhão 
 Adoração 
 Santa Chaga do ombro de Jesus 
 Santas Chagas de Jesus 
 7 Dores de Maria Santíssima 
 

4ª quinta-feira: ____/____/______  
 Comunhão 
 Adoração 
 Santa Chaga do ombro de Jesus 
 Santas Chagas de Jesus 
 7 Dores de Maria Santíssima 
 

5ª quinta-feira: ____/____/______  
 Comunhão 
 Adoração 
 Santa Chaga do ombro de Jesus 
 Santas Chagas de Jesus 
 7 Dores de Maria Santíssima 
 

6ª quinta-feira: ____/____/______  
 Comunhão 
 Adoração 
 Santa Chaga do ombro de Jesus 
 Santas Chagas de Jesus 
 7 Dores de Maria Santíssima 

9 primeiras sextas-feiras 
Sagrado Coração de Jesus 

 
Jesus disse à Santa Margarida Maria:  
“Prometo, na excessiva misericórdia 
do Meu Coração, que Meu Amor 
Todo-Poderoso concederá a todos 
aqueles que comungarem em nove 
primeiras sextas-feiras do mês 
seguidas a graça da penitência final, 
que não morrerão na Minha desgraça 
nem sem receberem seus 
sacramentos e que Meu Divino 
Coração será o seu Asilo Seguro no 
último momento.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ª sexta-feira: ____/____/______ 
 Comunhão 
 
2ª sexta-feira: ____/____/______ 
 Comunhão 
 
3ª sexta-feira: ____/____/______ 
 Comunhão 
 
4ª sexta-feira: ____/____/______ 
 Comunhão 
 
5ª sexta-feira: ____/____/______ 
 Comunhão 
 
6ª sexta-feira: ____/____/______ 
 Comunhão 
 
7ª sexta-feira: ____/____/______ 
 Comunhão 
 
8ª sexta-feira: ____/____/______ 
 Comunhão 
 
9ª sexta-feira: ____/____/______ 
 Comunhão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 primeiros sábados 
Imaculado Coração de Maria 

 

Nossa Senhora disse à Irmã Lúcia 
(pastorinha de Fátima):  
“Olha minha filha, o Meu Coração 
cercado de espinhos que os homens 
ingratos a todos os momentos Me 
cravam com blasfêmias e ingratidões. 
Tu, ao menos, procura consolar-Me e 
diz que prometo assistir na hora da 
morte com todas as graças 
necessárias para a salvação a todos 
os que, no primeiro sábado de cinco 
meses seguidos, confessarem, 
receberem a Sagrada Comunhão, 
rezarem um Terço e Me fizerem 
companhia durante 15 minutos, 
meditando nos 15 Mistérios do 
Rosário com o fim de me desagravar.” 
 
 
 
1º sábado: ____/____/______ 
 Confissão  
 Comunhão 
 Terço 
 Meditação dos Mistérios do Rosário 
 
2º sábado: ____/____/______ 
 Confissão  
 Comunhão 
 Terço 
 Meditação dos Mistérios do Rosário 
 
3º sábado: ____/____/______ 
 Confissão  
 Comunhão 
 Terço 
 Meditação dos Mistérios do Rosário 
 
4º sábado: ____/____/______ 
 Confissão  
 Comunhão 
 Terço 
 Meditação dos Mistérios do Rosário 
 
5º sábado: ____/____/______ 
 Confissão  
 Comunhão 
 Terço 
 Meditação dos Mistérios do Rosário 

 
 


