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V. Oh Deus, vem em meu 
auxílio.  
R. Socorrei-me sem demora. 
    Glória... 
 
V. Me fizeste conhecer os 
caminhos da vida: me 
cumularás de alegria com tua 
Face. 
A. À tua direita, delicias para 
sempre.  (Sal XV) 
 
V. Oh meu doce Jesus, pelas 
bofetadas, os escarros, o desprezo, 
que desfiguraram as semelhanças 
divinas de tu Sagrada Face: 
A. Tem piedade dos pobres 
pecadores.   
    Glória... 
    Ouço em meu coração:  
    “Busca minha Face”.  
    Tua Face buscarei, Senhor: Não        
    me ocultes tua Face. (Sal XXVI) 
                            
V. Oh meu doce Jesus, pelas lágrimas 
que banharam teu Face divina: 
A. Triunfe teu Reino Eucarístico na 
santidade de teus sacerdotes.        
    Glória... 
    Ouço em meu coração:  
    “Busca minha Face”.  
    Tua Face buscarei, Senhor: Não        
    me ocultes tua Face. (Sal XXVI) 
 
V. Oh meu doce Jesus, pelo suor de 
sangue que banhou tua Face 
divina na agonia do Getsêmani: 
A. Ilumina e fortifica as almas a Ti 
consagradas.  
    Glória... 
    Ouço em meu coração:  
    “Busca minha Face”.  
    Tua Face buscarei, Senhor: Não        
    me ocultes tua Face. (Sal XXVI) 
 
 

V. Oh meu doce Jesus, pela 
mansidão, nobreza, beleza 
de tua Divina Face: 
A. Atrai todos os corações 
ao teu amor.   
    Glória... 
    Ouço em meu coração:  
    “Busca minha Face”.  
    Tua Face buscarei, 
Senhor: Não  
me ocultes tua Face. (Sal 
XXVI) 
 

V. Oh meu doce Jesus, pela luz divina 
que emana de tua Divina Face: 
A. Dissipa as trevas da ignorância e 
do erro e sê luz de santidade para 
teus sacerdotes.   
    Glória... 
    Ouço em meu coração:  
    “Busca minha Face”.  
    Tua Face buscarei, Senhor: Não        
    me ocultes tua Face. (Sal XXVI) 
 

Não recuses com cólera 
a teu servo, 
Tu és meu auxílio, 
não me abandones, 
não me deixes, Deus  
de minha salvação. (Sal XXVI) 
                          

            
INVOCAÇÃO: Oh Divina 
Face de meu doce Jesus, 
pela ternura de amor e a 
sensibilíssima dor com 
que te contemplou Maria 
Santísima em tua 
dolorosa Paixão, 
concede a nossas almas 

poder participar de tanto 
amor e de tanta dor e 

cumprir o mais perfeitamente 
possível a santíssima Vontade de 

Deus. Amém. 
 


