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Carta A utógrafa df Sua Eminéncía o 

Cardeal-Arcebispo de S. Paulo. 

Aprovamos mui corc/iiJimente a "Arquicon• 
fraria elo Sagrac/o CorafãO e/e Jesus em sufrágio 
pelas almu elo Purgatório", ereta canônicamente 
na Matriz ele Ponte Pequena, ela paróquia con• 
fiacla aos Missionários elo S. Coração e/e Jesus. 
E bem esperamos que essa Igreja Matriz venha 
tornar-se um verc/ac/eiro "Santuário elas Almas" 

Tal elevação, às Almas Santas elo Purgató• 
rio, será um meio positivo e eficaz e/e combate à 
seita nefasta e c/iabólica elo Espiritismo, que é, no 
Brasil, a miJior de tac/as as calamic/ac/es nacionais. 

OutroHim, aprovamos e recomenc/amos com 
máximo empenho, a trac/ução elo precioso livrinho 
"Le Cmur ele Jésus" elo Sr. Arcebispo Pierre Bene· 
c/ettí, impulsionac/a pelo sr. Pe. Cornélio van e/e 
Mac/e, vigário e/e Ponte Pequena. 

Oxalá puc/éssemos abrigar tôclas as ovelhas 
espirituais elo místico rebanho paulopolitano bem 
e/entro e/o regaço salvac/or elo Coração e/e Jesus: 
"In sinu Jesu" e, assim, defendê-las elos falsos 
profetas vestidos ele cordeiros, mas, na verclacle, 
lôbos ferozes. 

S. Paulo, 2 ele Julho ele 1951 

C. Card. MOTTA 
Arceh. Mefropolifano 



A V ISO IM PO RTANTE 

O exercício d a  breve Novena do

" De Profundis" em sufrágio das almas 

do Purgatório (que pode ser feito em 

em qualquer parte do a.Iio, tendo sido 

aprovado pela competente autoridade 

eclesiástica, de acôrdo com o rescrito 

da Sagrada Congregação das Indulgên

cias - 26 de Novembro de 1876-) goza 

das seguintes indulgências: 

- indulgência de 300 dias em cada 

dia da Novena. 

- indulgência plenária em qual

quer um dos dias da Novena, ou. em 

qualquer um dos 8 dias que se seguem 

imediatamente, observando-se as con

dições ordinárias. 

NOTA - Te mos indicado as indulg�ncias conforme a 
obra em dois volumes in-8°, intitulada: 11 As indulgincias1 

5UI!I natureza, seu uso, conforme as últimas decisõu da 
S. Congr�rgaçi!io das lndulgencias" - escrita pelo Revmo. 
Pe. J. Berinl!er, S. J. 
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CONVITE À NOVENA

Vós que na dor chorais uma pessoa 
amada; vós que a todo custo querei$ 
aliviar c libertar os fiiis defuntos; vós, 
piedosos Associados da Arquiconfraria 
do Sagr1do Coração de Jesus em sufrá· 
gio das almas do Purgatório, fede estas 
modestas páginas que para vós foram 
ncritas. 

Dentre tôdas as orações pelos defuntos, a 
mais antiga, a mais bela, a mais consoladora é a 
do "De Profundis". 

É a oração litúrgica da Igreja.
Sublime t;!Xpressli.o de angústia e amor numa 

alma imersa na dor: cântico angustioso dos Israe· 
litas prisioneiros em Babilônia; hino fúnebre que, 
repetido de século em século desde a primitiva 
era cristã, será. repetido até o fim do mundo; 
Balmo inspirado que leva até Deus, de tôda parte, 
como um perpétuo tributo, os sufrágios que a 
Igreja militante oferece para os seus filhos do 
Purgatório. 

Eu te a. mo, ó querida oração ; oração parti
cularmente cara às almas dos fiéis defuntos. Tôda 
vez que ressoas aos meus ouvidos, tornas mais 
viva aos olhos cheios de pranto a inesquecível 
visão de tantas almas tão estreitamente unidas e 
tão ràpida.mente desaparecidas. Quando em sur-
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dina te murmuro aos pés de meu Cr.ucifixo, pare• 
ce-me, nos teus místicos acentos, reconhecer os 
delas; e os seus suspiros são os meus suspiros, 
Quando os teus melancólicos versículos ressoam, 
e o eco repercute longe, como fúnebres badaladas 
no mais intimo de meu ser, sei que então êles 
se transformam em alegres sons de esperança 
nas santas prisões, onde eu desejaria ser o visi· 
tante, o bom mensageiro e o amigo. 

Recolhe-te, ó minh'alma. Escuta e medita. 

I. De profunclis clamo acl te, Domine: 
Domine, ar.icli vocem meam! 

"Doa profundos abismos clamo lrté 
vós, Senhor. Ouvi a minha voz". 

São êstes, clamores de extremo abandono. 
Imaginai-vos um navio em chamas, agitado pelas 
ondas entre densás trevas, no meio do oceano; 
uma multidão inumerável de passageiros, olhos e 
mãos erguidas ao céu, invocam, chorando, o auxí· 
lio do alto e lançam para a praia ais muito dis· 
tantes, gritos de dor e de extremo abandono! ' 
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1/. Fiant aures tua!l intentae acl vocem 
obsecrationis meae. 

"Façam-se atentos vossos ouvidos à 
voz de minhas súplicas. 

É esta a oração da mais pobre indigência.



Despojada de tudo, incapaz de_ qÚalquer coisa por
si mesma, sem esperança de socorro da parte de 
suas companheiras, pobre igual a elas, frequente
mente esquecida, às vêzes abandonada pelos ami
gos ·da terra, - a humilde prisioneira volve a 
Deus, fonte inexaurível de todo o bem, a súplica 
insistente da sua indizível pobreza. 

111. Si clelictorum memoriam servaveris, 

Domine: D o m i n e, quis sustinebit? 

"Se vós, Senhor, guardardes a lem
brança das iniquidades, quem poderá 
subsistir em vossa presença?" 

É êste o amargo soluço do arrependimento,
Parece oqvir o lamento do filho pródigo: "Pai, 
pequei contra o céu e contra ti; já não sou digno
de ser chamado teu filho; trata-me como um dos 
teus�roercenários". 

Maria Madalena, ajoelhada aos pés de seu 
Divino Mestre, t�:J,mbém teria falado da mesma 
maneira se as lágrimas não lhe tivessem cortado 
a palavra. 

Os balidos plangentes da ovelha perdida, 
abatida, surda por muito tempo à voz do pastor 
que docemente a chama, desejosa agora de ehe
gar ao redil, assemelha-se bem à contrição destas 
queridas almas. 
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IV. Ser/ penes te est peccatorum venia, 
ut cum re'verentia serviatur tibi. 

''Mas em vós encontrei o perdão dos 
pecados: servir-v o s-ei com devoção. 

É esta a \Consolação na dor. Com maior 
alegria o doente, tomado de febre alta, recebe um 
refrigério para a sêdé ardente que o devora, um 
raio de luz, uma breve trégua ao sofrimento, 
um ligeiro alívio, uma palavra amiga, um teste
munho de simpatia e um trato afável, esperando 
a desejada saúde. 

V- Spero in Dominum, sperat anima mea 
in verbum ejus. 

"Minh' alma confia no  Senhor: ela 
confia na sua palavra". 

São efitas, palavras de resignação. Nas cha
mas que os deveriam reduzir a cinzas levantavam 
os generosos atletas de Cristo hinos de louvor a 

seu Deus até soltarem o último suspiro. 
No horto de Getsemani, sob o pêso de uma 

tristeza mortal, o Salvador agonizante dizia a seu 
Divino Pai: ''Faça-se a Tua vontade e não a 
minha" 

No caclinllo das chamas expiatórias, a santi
dade divin,.. purifica o ouro de cada mínimo ef;có
ria, e as almas sofredoras suportam, resignadas, 
as operações dolorosas m a s  salutares que us 
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purificam e as tornam mais belas para o Reino 
eterno . 

VI. Expectat anima mea Dominum, magis
quam custoáes auroram. Magis quam
custoáes auro r a  m, expectet Israel 
Dominum.

Minh'alma espera o Senhor com mais 
ansiedade do que a sentinela espera 
a aurora. Mai�;� do que a sentinela
espera pelo raiar do dia, espere Israel
o Senhor" .

. É êste o hino da esperança. O Senhor deu
sua palavra à filha predileta, e está pronto para 
cumprir a sua promessa. 

O exilado já entrevê em pensamento a sua 
pátria. escuta de longe a lllegria dos eleitOf; ; 
respira qualquer coisa dos suaves perfumes que 
fazem da Celeste Jerusalém um verdadeiro jardim 

de delícias. 
Como a sentinela da noite, com o olhar 

fixo no oriente, agua1·da esperançosa o feliz mo
mento em que poderá saudar a aurora ·e livrar-se 
dfl. dolorosa fadiga, aesim as almas do Purgatório
experimentam uma grande consolação ao penaa
rem que o c,;u é o seu destino. Cada uma delas 

entrelaça a� tristes notas do 11De Profundis" com 
as notas alt>gre!!i elo "La12tatus 1um": "Alegrei-me 
com o que me disseram: iremos para a casa elo 
Senhor". 
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V(l. Ouia penes Dominum misericoráia et 
copiosa penes eum reáemptio. 

"Porque o Senhor é cheio de miseri
córdia, e nêle há copiosa redenção". 

É êste um hino de agradecimento. Se na
eternidade prometida há somente esplendor e bea
titude, no passado não há senão sombra e sofri
mento. A lembrança das divinas misericórdias, 
de onde transborda a vida do homem nesta terra. 
é como um raio de felicidade na duração da dor. 
Estas almas, lembrando-se da peregrinação ter
restre, recorreram arrepe�didas ao Pai amoroso 
e foram generosamente perdoadas. Agora vêem 
melhor do que nunca os perigos de que as pre
servou a Sua mão paterna; compreendem as :ri.u
merol!as graças com as quais foram enriquecidas 
na terra, para a própria salvação, - essas mes
mas que agora constituem motivo de castigo, mas 
com o único intento de mais tarde as enaltecer e 
ornar de eterna e infinita t•ecompensa. 

Podemos compará-las ao pobre náufrago 
que, tendo escapado à tempestade, mas não che
gou ainda ao pôrt9, anhela pela praia afim de 
poder contemplar o semblante do caridoso salva
dor e exprimir-lhe tôda a sua gratidão. 
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VIII. Et ipse reáimet Israel ex omnibus
iniquitatibus ejus.

"E êle mesmo há de remir a Israel
de tOdas as suas iniquidades".



É êste o prelúdio do triunfo. Tendo expiado
as culpas pelas quais mereceram o Purgatório, 
cessam as penas. Soa então a hora em que, livre 
de tôda a dívida, purificada de tôda a mancha, a 
alma, revestida de santidade e e�plendor, sente a 
voz de seu amado que a convida para coroá-la. 
EHa pronta para entoar o "T c Deum" de agrade
cimento por tôda a eternidade. Quem poderá ava
Har o contentamento, a felicidade, o júbilo dessa 
alma que das trevas passou à luz, do exílio à. 
pátria, da dor à alegria, d!l. culpa à inocência, da 
agonia à posse da vida gloriosa com os anjos e 
santos, com S. José, com a Santíssima Virgem, 
com Jesus no seio da Adorável Trindade para 
sempre? 

IX. Requiem aeternam dona eis, Domine;
et lux perpetu� luceat eiJ.

"Dai-lhes, Senhor, o deBcanço et\roo ; 
e u. luz perpétua lhes resplandeça".

Ê êste como o "Gloria" do "De ProFundis". 
E êste o voto perene da Igreja militant� em prol 
-das almas sofnedoras. Ela sabe que estas almas 
do Purgatório outra coisa nllo desejam do' que 
encontrar quanto antes, em Deus, o repouso eter
no e a luz perpétua. 

O minh'alma, medita uma por uma as belas
;palavras do "De ProFundis", repete-as como elas 
1'3ii.O repetidas llll.lii prisões do fogo com sentimen-
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tos de compunçAo, de humildade, de arrependi
mento, de dor, de docilidade, de esperança, de 
agradecimento, de .antecipado gôzo da felicidade 
suprema. 

· Serve-te destas palavras para o exercício
da breve Novena que consagrarás tôda inteira ao 
Sagrado Coração de Jesus, rogando-lhe que apli
que os Seus méritos infinitos às tuas amigas 
sofredoras. 

Lembra-te das palavras tão significativas 
de Santa Margarida Maria : " Oh ! se soubésscis 

·com que ardor invocam aqueles almas iste novo alivio 
tão soberano aos seus sofrimentos! � assim que eles 
chamam 11 devoção ao Sagrado Coração c principal
menh: as Misses em sua honra". 

(Leitura 85a) 
Completa a novena de oracões mandando 

celebrar, onde e com quem quiseres, uma Missa 
em louvor dêste Coração divino, e em sufrágio 
das almas do Purgátorio. Se a't! tuas condições 
não permitem que ofereças a Deus um dom tão 
sublime, assiste pelo menos ao augusto Sacrifício 
s egundo a mesma intenção. Tal prática de piedade 
será sempre grata ao Sagrado Coração e salutar 
às almas do Purgatório. 

Então não temas de pedir para ti, em troca, 
graças espirituais e temporais, podendo estar certo 
de que, cada uma das almas, ás quais tiveres 
aliviado as penas e apressado a libertação, fará 
grande . empenho em unir suas orações às tuas, 
para suplicar com eficácia ao Coração do Mise-
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ricordioso Jesus. E n ã o  te esqueças que em 
nenhuma parte melhor do que no Além-Túmulo 
se realizarão estas palavras do Divino Mestre: 
"Bcmaventurados os misericordiosos, porque alcançarão 
misericórdia" (Mt. V, 7). 

ORAÇÃO 

pelas almas do Purgatório, especialmente 
pelas almas dos associa dos do Sa grado Coração. 

O Jesus, cujo amor e cujos méritos são
infinitos, nós vos suplicamos pelas almas que 
amais e que nós também amamos. 

Enquanto as castigais com justiça para tor
ná-las dignas de possuir-vos, desejais que implo
remos a vossa misericórdia em favor das mesmas. 

Oh! Escutai, propício, as orações que por 
elas vos dirigimos. Lembrai-vos de modo especial, 
daquelas que na terra foram devotas do vosso 
Coração adorável e cheias de zêlo pela vossa 
glÓI'ia. Não as deixeis por mais tempo sem a 
vossa presença, ó aruável Jesus. Elas são parti
cularmente caras ao vosso Coração, e por êsse 
mesmo Coração vos suplicamos de colocá-las na 
posse da celeste beatitude, que é a meta única 
de seus desejos, e que para elas tendes merecido 
com a efusão de vosso Sangue precioso. 

Assim seja. 

(De uma coleção de orações em francês. 
cuja primeira edição data do o no 1 793 ). 
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EXERCÍCIO DA NOVENA 

O suspirg da prisão 

Dr: pro{undi3 c!tJmo od /e, 
Domine; Domine, audi vocr:m 
meam! 

Dos proluridos nbismoe clamo 
até vós, Senhor; ouvi a minha 
voz! 

Das profundezas do Purgatório á8 sublimes
alturas de vosso trono, que distância infinita, 6 
meu Deus! 

E êsse espaço imenso o traspassam a cad�t
instante, de dia e de noite, milhões e milhões de 
vozes, mais rápidas que o relâmpago, mais tristes 
que todos os gemidos conjuntos da terra. 

São ês1:1es os �:�uspiros dolorotws de um 
grande número de almas desterradas, por alguw 
tempo, na prisão do fogo. 
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Saindo do mundo com a vida da gmça con
servada ou recuperada, têm ainda alguma pena a
suportar, devida a culpas já perdoadas, mas não 
inteiramente expiadas. 

Impotentes sozinhas para abreviar, mesmo 
que seja de um segundo, a duração dos tormen
tos ou mitigar-lhes a intensidade, devem satisfazer 
com rigor extremo a dívida contraída com a jus
tiça divina, se uma alma amiga não se apressar 
piedosa, a socorrê-las. 

A vossa inexaurível caridade, ó Jesus, tem 
dado a nós todos, filhos da Igreja, a maneira de 
sufragar e libertar estas pobres prisioneiras. Pode
mos oferecer convosco e por elas a Deus-Pai os 
merecimentos infinitos da vossa Vida, Paixão e 
Morte. Podemos por elas aplicar, em forma de 
sufrágio, o augusto Sacrifício da Missa. fazendo-o 
celebrar por elaa, ou, ao menos, assistindo a êle 
em proveito delas. Podemos ainda de várias 
maneiras sufragá-las, cedendo-lhes as muitas in
dulgências que nos é tão fácil de lucrar. 

Enriquecidos de tantos tesouros. dos quais 
o vosso Coração, ó Jesus, é a fonte inexaurível,
humildemente vot� suplicamos de incluir-nos hoje, 
mais do que até então, no número daqueles que, sob 
a vossa benigna influência, se consagral'am com 
terníssima compaixão a ajudar lis alma�; do Pur
gatório. Serão elas de agora. em diante as nossas 
amigas prediletas, as nossas protegidas e proteto
ras ao mesmo tempo. Havemos de pensar fre
quentemente nelas, de amá-las como a irmãs, e 
de tornar-nos seus advogados, seus meneag!liros 
e seus fiadores. 

As nossas mais ardentes preces, unidas aos 
dolorosos suspiros destas santas prisioneiras, su
birão até vós, ó Jesus. Dignai·-vos uni-las às 
vossas, afim de que o vosso Pai Celeste as escute. 

P11drc Nono, AYC M11ri11, De Profundia (vide pg. 34). 
- 17 



Il.0 DIA 

A angústia da indigência 

fiiJn{ aures {uae infenfae 
l!ld vocem obsecrafionis mea�. 

F açam-oe atentos os vosso& 
ouvidoo à voz de minhas sú
plicao, 

Das profundezas de seu nada, que reconhe
cem, as almas do Purgatório vos pedem, ó meu 
Deus, de receber favoràvelmente a súplica de sua 
extrema indigência. 

Sozinhas nada são. E estão disso sobejamente 
convencidas. Sem razão, durante a sua vida tran
sitória, ufanaram-se de uma existência que lhes 
tínheis gratuitamente concedido;.- de uma posição 
social que dependia de vossa escolha;- de uma ri
queza que provinha de vossa prodigalidade; - de 
uma ciência que era apenas um pálido reflexo da 
vossa; - de uma liberdade que lbes tínheis conce
dido únicamente para preferir-vos, vós que sois 
o único bem no tempo e na eternidade.

Sozinhas nada têm, a não ser a miséria dei
xada pelo pecado; - as dívidas que devem des
contar por causa do pecado; - o exílto ao qual 
estão condenadas, enquanto não tiverem reparado 
a ofensa feita à vossa infinita majestade. Os bens 
da graça, as virtudes adquiridas, os méritos pat·a 
o céu serão mais tarde recompensados; mas por
ora, tudo isso está escondido, fechado e como 
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inútil, enquanto essas almas, tilo ricas no futuro 
porém tão pobres no presente, tiverem algum res· 
quício de pecado. 

Sozinhas nada podem para si. Longe do mundo
onde repousam seus despojos mortais; - longe da 
família e dos. amigos que tão frequentemente u 
abandonam; - desapossadas dos bens naturais ao 
ponto de nada possuírem, - dos bens da graça ao 
ponto de não poderem adquirir o mínimo mereci· 
mento, - dos bens da glória, dos quais não podem 
ainda usufruir, - as pobres almas são forçadas a 
recorrer a nós, que podemos dispor da graça à 
vontade e com abundância, afim de que lhes faça
mos a esmola de nossa oração e de nossa caridade. 

O divino Salvador, dai-nos o privilégio de
levar em vosso nome algum alívio ou alguma con
solação às noss9:s amigas sofred·oras.

P1drc Nono, Ave Morio1 bc Profundls. 

Hl 
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III.0 DIA 

O gemido do arrependimento 

Si delicforum memori4m 

:Jerwweris, Domine: Domine, 

qui3. suslinebif? 

Se vóa, Senhor, guardardes 
a lembrança de nossas iniqui
dades, quem poderá subsistir em 
voooa presença ? 

Das profundezas de suas iniquidades passadas, 
as pobres almas, encerradas no cárcere da expia
ção, fazem-vos ouvir, ó Deus, os soluços de um 
inconsolável arrependimento. 

Choram tôdas as inumeráveis culpas, das quais 
a sua vida sôbre a terra não foi senão uma longa 
e ininterrupta cadeia; - liil culpas mais leves, às 
quais não davam a mínima importância e que 
cometiam mesmo sem contá-las; - al!l culpas já 
perdoadas, dad quais não se arrependeram sufi. 
cientemente, nem fizeram .suficiente penitência. 

Não compreendiam então tôda a torpeza e 
tôda a malícia do peccado; não quiseram saber 
até que ponto isso ultrajava a um Deus infinita
mente bom, e destruía a obra da eterna salvação, 
e espesinbava o preciosíssimo Sangue do Redentor. 

Agora >�entem quão amargo é ter desobede
cido à lei divina, escutado as mentirosas promes
sas do mundo, estragado loucamente, entre a 
vaidade e os prazeres, aquela existência que lhes 
tinha sido concedida sàmente para conhecer, amar 
e servir a Deus. 
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Agora compreendem muito melhor do que 
ninguém sôbre a terra, ó meu Jesus, as justas 
lamentações do vosso Coração, a respeito da 
ingratidão dos homens. 

Sentir que foram amadas por vós, ó Jesus, 
com ta.nta paixão e reconhecer que foram tão 
frequentemente infiéis para convosco, eis o que 
faz prorromper em soluços essas almas arrepen
didas. 

Ah! se pudes�em sair um instante do seu 
cárcere e percorrer tôda a terra, melhor do que 
todos os Padres da Igreja e do que todos os mais 
eloquentes oradores sacros, elas nos fariam com
preender, com seu silêncio, mostrando apenas a 
abundância de suas lágrimas, tôda a hediondez e 
tôdas as con8equências do pecado. 

O Sagrado Coração de Jesus, nós pedimos
a vossa graça em favor dessas pobres almas; 
queremos fazer penitência por elas, mercê de 
vosso Sangue preciosíssimo, queremos dar satis
fação à divina justiça, afim de que a vossa• mise
ricórdia possa quanto antes perdoar-lhes. 

Padre Nouo1 Ave Maria, De Prolundia. 
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IV.0 DIA

O consôlo na aflição 

Sed pene3 fe e3f pecc..afo
rum venia, uf cum reverenfia 
3erviafur fibi. 

Mas em vós encontrei o per
dão de meus peccados: eervir
vos-ei com devoção. 

Das profundezas da sua tristeza as pobres almas 
do Purgatório dirigem-se a vós, e de seus rostos 
transparece um raio Q.e alegria e um sorriso de 
consolação. 

Ser!lo perdoadas! E disso estão certas, pois 
que o disse a vossa soberana clemência. Parece
me ouvi-las exclamar com santa Margarida Maria: 
"Oh I como é doce o Purgatório p1ra quem mereceu 
o inferno ! 11 

O inferno! . . . Dêle foram preservadas, graça:>
a Deus. A maldição, o desespêro, a eterna des
graça já não são para elas. Mas pouco faltou 
para muitas dessas almas que não fôssem preci
pitadas no fogo eterno. Por isso repetem as pala
vras do real Profeta: "Se o Senhor não me tivesse 
ajuda:lo, o inferno t12ria sido o lugar do meu desterro''. 

Podem com o pensamento sondar-lhe os 
abismos infinitos, .escutar os gritos de horror dos 
condenados, provar alguma coisa do ardor das 
chamas, mas só por um determinado tempo, o 
tempo necessário para compreender qual tenha 
sido a. desgraça irremediável que evitaram. Oh! 
Alegria! 
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Não podem mais ofender-volil, 6 meu Deus! 
Não mais tentações, não mais surpresas ; atraves
saram definitivamente o ma r tempestuoso dêste 
mundo; não mais naufrágios ! 

Oh ! como seríamos felizes se também para 
nõs Deus concedesse êsse privilégio que aquelas 
almas alcançaram dêle, e que, como suave bálsa
mo, mitiga a dor de suas feridas. 

São as herdeiras do céu. O trono, o diade
ma, a veste nupcial. tudo está pronto lá em cima 
onde Deus as espera para coroá-las; agora estão 
certas de que não poderão mais perder o adqui
rido direito à infinita recompensa. Penosa é a 
espera, mas doce o pensamento de que a especta
tiva terá fim, ao pusso que o céu jamais se há 
de findar. 

6 Coração adorável de Jesus, escutai as 
pobres prisioneiras do Purgatório que suspiram 
por vós. Diminuí, vos suplicamos, a tristeza de 
seu doloroso exílio e apressai o dia de sua eter
na libertação. 

Padre Nono, Ave Maria, De Profundis. 



V.0 DIA 

A voz da resignação 

Spero in Dominum, �peraf 
anima mea in verbum ejus. 

Minh'alma confia no Senhor; 
ela confia na sua palavra. 

Das profundezas da sua dor, as almas do 
Purgatório fazem elevar-se até vós, meu Deus, 
palavras de inteira resignação. Elas bem sabem 
ter merecido as penas que as oprimem, mas acei
tam-nas com calma e submissão. 

Merece1·am a pena da condenação, isto é, 
a privação, por algum tempo, da visão beatífica 
de Deus. Doloroso é não ver· vos, ó Deus. Vós 
que sois a bondade infinita, o eterno amor; -

vós o ceutro de todo o ofuscante esplendor; -
vós o úaico que podeis saciar o coração humano; 
- vós que não podeis nunca ser pôsto em esque
cimento; - vós que sois a meta pela qual an
seiam tôdas as faculdades da alma, assim como a 
corça sedenta que an�eia pela fonte. Êsse é o 
mais cruel dentre os sofrimentos do Purgatório; e 
não há palavra, não há imagem que possa expri
mi-lo. 

Mereceram " pena da• sentidas. O fogo e os 
vârios tormentos correspondentes e proporciona
dos a. cada uma. dessas prisioneiras. segundo a 
importância, o número e a duração das culpas, 
superam tudo o que o sofrimento conhece de 

2! -



mais penoso sôbre a terra, onde infelizmente cada 
um acha bem dura a própria cruz. 

Tôdas essas várias penas, as almas santas 
do Purgatório as aceitam na medida do tempo in
dicado. Reconhecem a justiça do castigo. Beijam 
a mão que as pune. Bendizem as chamas que as 
purificam. Adoram a vossa vontade infinitamente 
santa, ó supremo Juiz dos vivos e dos mortos. 
E resignam-se, com o coração contrito e humilha
do, por vos terem ofendido tanto e t�o frequen
temente. 

Obediência absoluta: eis a única barreira 
que se interpõe entre vós e elas. Ainda que as 
suas cadeias se quebra!'lsem e as portas da prisão 
se abrissem, elas continuariam imóveis no seu 
lugar, até o momento exato fixado por vós. 

Pelos merecimentos da vossa Paixlio, conce
dei, ó Divino Coraç!l.o de JP.sus, que as nossas 
humildes orações sejam um refrigério para. eBsas 
almas queridas, tão resignadas na sua prorunda 
afliçllo. 

Padre No55o, Ave M11rie, De Pr11fundiJ. 
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VI.0 DIA 

O hino da esperança 

Expecfaf anima mea Domi
num magis quam cuslodes 
auroram; magis quam cusfo
des auroram, expede! Israel 
Dominum. 

Minh'alma espera pela vinda 
do Senhor com mais ansiedade 
do que a sentinela eopera pelo 
raiar do dia. 

Das profundezas do abandono em que pare
ce tê-las deixado a justiça divina, as almas do 
Purgatório elevam até vós, Se·nhor, o hino da sua 
inalterável confiança e de seu filial amor. 

Como Santo Jó, elas antecipadamente saú
dam em vós o seu Redentor; sabem que chegará o 
dia em que vos hão de ver e possuir; e essa 
esperança as consola. 

Exiladas, em vez do tempo transcorrido em 
triste prisão, contam agora os dias, as horas que 
ali devem ainda permanecer. Pensamentos, dese
jos, afetoR, tudo aquilo que dimana de seu ser, 
tudo se concentra no céu; e a alma que murmura 
o seu hino de esperança, ao qual nenhuma dor 
pode interromper, em breve lá há de chegar. 

Coherdeiras dos vossos bens, ó Jesus, -
avermelhadas no vosso sangue, - noivas do vosso 
amor, elas já não se preocupam tanto com a fadi
ga proveniente da expiação de suas culpas, mas 
antes com as ligeiras sombras que ofuscam a sua 
beleza, com as mínimàs manchas que diminuem 
o esplendor de sua veste nupcial, com o único 
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fio que ainda as retém longe de vós, seu único 
bem. 

Para melhor vos ver, vos escutar, vos sabo
rear, vos possuir e vos seguir aonde fordes, apres
sam-se em expiar as faltas cometidas pela vista, 
pelo ouvido, pelo olfato, pelos afetos, pela ativi
dade, porque nn.o querem pertencer a lutro senão 
a Vós. Estão preocupadas em se tornar belas da 
beleza dos anjos e da beleza dos Santos, para 
vos agradar. Sonham somente com o dia em que 
hão de ouvir a vossa voz suavíssima chamar a 
cada uma delas em particular: - "Eis-ta agora 
transformada, sem mancha a tõda Formosa! V am a mim 
p4ra eu te coroar!" 

O Divino Coração de Jesus, concedei-nos a
alta honra de poder retribuir os nossos humildes 
serviços às vossas reais el'pôsas, afim de que os 
seus diademas resplandeçam quanto antes de um 
eterno esplendor e elas, exultantee, possam alcan
çar a meta de seus desejos. 

Padre. Nono, Ave Mo�ria, De Prol11ndis. 
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VII.O DIA

O cântico do reconhecimento 

Ouia pen�s Dominum mi
::J�ricordia el ítcopiosa penes 
�um redempf1o. 

Porque o Senhor é cheio de 
misericórdia, e nêle há copiosa 
redenção. 

Das profundezas do seu justo castigo, as 
almas do Purgatório elevam até vós, Senhor, -
até o trono da vossa infinita misericórdia, o cân· 
tico do reconhecimento. 

A vossa misericórdia, Jesus, obtém para elas 
um Purgatório menos rigoroso, pois que a miseri
córdia detém sempre o vosso braço quando nos 
pune e o deixa livre quando nos recompensa. 

A vossa misericórdia, Jesus, conferiu à San
tíssima Virgem, vossa e nossa Mãe, o privilégio 
de chamar-se: "Mie z consoladora de quantos g•mem 
no Purgatório". 

A vossa misericórdia, Jesus, tem inspirado 
a muitos parentes, amigos, conhecidos, a muitos 
fiéis desconhecidos, aquêles sufrágios de tôda 
espécie que se sucedem ininterruptamente, a tôda 

hora sôbre a terra, em favôr dos fiéis defuntos. 
A vossa misericórdia, Jesus, aplica às almas 

neste momento, por meio de milhões de associa
dos, "o remédio novo, tio sob•rano aos seus padeci• 
mentos; assim é qu12 chamam elas a devo'riíO 110 Sagrado 
Cora'riO c particularmente as Missu em sua honra". 

Um grau de padecimento menos intenso no 
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Purgatório, um minuto mais cedo no Paraíso são 
um benefício que cada uma dessas almas compra
ria de boa vontade, à custa de todos os tesouros 
da terra. 

6 Coração infinitamente bom de meu Jesus,
concedei-me, em vossa misericórdia, que eu con
siga livrar ou socorrer hoje, pela minha humilde 
oração, algumas dessas almas que me são muito 
caras, e que em troca me irão obter a eterna 
misericórdia de que necessito. 

Padra: Nono, Ava: Maria, De Prof11ndis. 
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VIII.0 DIA 

O prelúdio do triunfo 

El ips� redimel /srn�l ex 
om11ibus illiquilalibus ejus. 

E êle mesmo há de remir a 
Israel de tôdas as suas iniqui
dades. 

Das profundezas de seus desejos, que são 
tanto mais ardentes quanto mais tarda sua rea
lização, as almas do Purgatório, agora nas véspe
ras da libertação, entoam o prelúdio de seu cânti
co triunfal. 

Chama-as Nossa Senhora, espera-as o Sal
vador. 

Como os pássaros saúdam o sol nascente, 
cujos primeiros raios embranquecem o horizonte, 
- como o piloto, pelos perfumes da brisa, sente 
estar perto a praia que ainda não vê, - como o 
ouvido educado às delicadezas da harmonia se 
deleita só de ouvir os primeiros acordes de um 
anunciado concêrto: assim as pobres almas, tendo 
chegado ao término àe seus longos martírios, são 
todo atentas aos últimos preparativos pres
sentem, quase antegozam a prometida beatitude, 
&mbora estejam ainda angustiadas pelos derradei
ros tormentos com os quais se purificam das 
últimas manchas, até saldar tôdas· as dívidas com 
a justiça eterna. 

E o cúmulo de sua indizível consolação está 
nisso, que o predileto Senhor reserva para si o 
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último retoque, que as deve tornar dignas da 
Côrte Celeste . 

O ser salvas é uma alegria imensa; mas 
ser salvas por um tal Salvador, é isto um fato que 
desperta nas almas do Purgatório sentimentos 
inteiramente novos. 

Quem poderá dar-nos uma icléia dêste últi
mo instante passado no Purgatório antes de alçar 
vôo para as regiões celestiais, afim de passar do 
profundo nada à sublimidtlde da glória; - da pro· 
funda miséria à abundancia dos bens; - da tétrica 
escuridão da pena à candura imaculada dos elei
tos; - da profunda resignação aos gozos de um 
inefável convívio; - do profundo reconhecimento 
pelo passado à gratidão pela posBe da eterno. 
felicidade; - dos profundos gemidos à harmonia 
perfeita da suprema beatitude '? 

Ó Coração adorável de Jesus. instantemente
vos suplicomos, para estas queridas almas sofre
doras, a hora da eterna alegria. 

Padre Notso, Ave Maria, De Prolundis. 
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IX.0 DIA 

Descanso eterno - Luz perpétua 

Requiem aefernam don& eis, 
Domine; d lux perpetua lu
ceai eis. 

Dei-lhes, Senhor, o deocenso 
eterno; e e luz perpétua lhes 
resplandeça. 

Das profundezas de sua mllterna piedade 
para com as almas do Pur!J;atório - essas filhas 
diletas e padecentes - a santa Igreja, por meio 
de seus sacerdotes. de seus religiosos e de seus fiéis, 
dirige-vos frequentemente, 6 eterno Deus, em seu 
sufrágio, a invocação que agora vamos meditar, 
prostrados perante o trono de vossa majestade, 
no último dia desta Novena. 

Dai-lhes, Senhor, o descanso der_!lo i e a luz: 
perpitua lhes resplande�a. 

REPOUSO. - Ninguém pode encontrá-lo se
não em vós, meu Deus. As riquezas - mesmo que 
fôssem todos os tesouros da terra - não o podem 
comprar. As honras - mesmo que fôssem maiores 
que as dos monarcas e poderosos ·_ não o podem 
obter. E todos os prazeres da terra somente pro
duzem desassocêgo, inquietação e remorso. "Foi 
para vós, ó Deus, que nos creastes; e nosso cora
ção há de ficar sempre inquieto, enquanto não 
repousar em vós." 

E essas pobres almas, como navios que esca
param da tempestade, se dirigem agora para vós, 
que sois o pôrto do eterno repouso. Em vós hão 
de esquecer tôda a dor e experimentar a alegria 
perene. 
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LUZ. - Essa luz que brilha em nossos olhos 
não é s enão um apagado reflexo daquela luz ful
gurante que deslumbra os olhos de vossos eleitos 
no reino s empiterno. 

LUZ. - Essa luz que a nossa inteligência 
àvidamente procura no conhecimento das coisas 
creadas não é senão um brilho incerto e misturado 
de sombras. 

LUZ. - Essa luz misteriosa da fé, com ·os
seus clarões e sombras, com suas perspetivas in
finitas e com seus abismos imperscrutáveis, nos 
basta, sim, para iluminar o caminho, para evitar 
os precipícios e para guiar-nos ao fulgurante sol 
em pleno meio-dia de esplendor ... mas não é se
não um pálido clarão daquela luz infinita pela qual 
suspiram as queridas almas do Purgatório, daquela 
luz plena, resplandecente, imorredoura, capaz de 
ofuscar tôda inteligência. 

REPOUSO ETERNO I - Não mais combates, 
não mais inquietações, não mais angústias! 

LUZ PERPETUA I - Não mais noite, não mais 
t.arde, não mais crepúsculo! 

Reina agora a Paz que ultrapassa todo sen. 
timento; resplandece a Luz que eclipsa tôda clari
dade. 

Eis o que com a santa Madre Igreja vos im
ploramos, Senhor, pelas almas sofredoras que são 
também as vossas filhas e as nossas irmãs amadas. 

ú Coração adoravel de Jesus, afastai os obs
táculos d e st a  paz suprema, dissipai as nuvens 
que ainda se interpõem entre essas caras almas 
e os esplendores do dia que não terá mais ocaso. 

- Assim seja. 
Padre Nosso, Ave Maria, De Profundis. 
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O Salmo 11DE PROFUNDIS't 

De profundis clamo ad te, 
Domine; Domine, audi vo· 
cem meam. 

Fiant aures tuae intentae ad 
vocem obaec:rationis mcae. 

Si delictorum me mo r i a m 
scrvaveris, Domine; Domi· 
ne, quis sustinebit 7 

Sed penes te est peccato
rum vcnia, ut cum revercntia 
urviatur tibi. 

Spcro in Dominum, spcrat 
anima mca in vcrbum ejus. 

Expec:tat anirr11 mea Domi
num, magis quom custodcs 
ouroram. Masis quam custo· 
des auroram, cxpectet Israel 
Dominum. 

Ouia penes Dominum mise
licordia rzt copiosa penes 
CUIIt rcdcmptio. 

Dos profundos abismos clamo 

até vós, Senhor; ouvi a minha 

voz. 

Façam-se atentos vossoo ouvidoo 
à voz de minhas súplicas. 

Se vós, Senhor, guardardes 11 

lembrança de noasao iniquida
des, quem ouboislirá em vossK 
prcal!nça � 

Maa em vós encontrei o per .. 
dão de meu• pecados: servu

voo-ei com devoção. 

Minha alma confia no Senhor:' 
ela confia na sua palavra. 

Minh' alma espera pela vindll' 
do Senhor eom mais ansiedade 
do que a ocntinela eopera pela 

a�rora. 

Porque o Senhor é cheio de 
misericórdia, c oêle há copiooa

redençio, 
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Et ipsc redimet Israel n 

omnibus iniquitatibus ejus. 

Rcquicm adernam don• eis, 
Domine; et lux perpetua 
luccat eis. 

E êle meamo há. de remtr a 

Israel de tôdas as suas ,jniqui

dades. 

Dai-lhes, Senhor, o descanço 

eterno; e a luz perpétua lhes 

resplandeça. 

'
Indulgência:s aplicó.vei:s: 

1. 50 din, três vêses ao dia. (por êste SH.l
mo com o versículo "Rcquicm aelun11m dona sia, 
Domine; et lux perpetua lueut eic"). 

2. 100 dias. (Quando se reza d�: joelhos ê:ste 
mesmo salmo; ou quando se reza um Padre Nouo 

e uma Avr. Msria com o verBículo "R�quir.m sctr.r• 
nam, 12tc.", à noitinha depois do An!Jelu,). 

3. lndu!!Jên�;ia plcnliria, uma vez por ano, em 
dia à escolha de quem fêz êste pio exercício 
durante todo o ano (confissão, comunhão e oração 
segundo as ntesmas intenções). 

(Do Menu11l de lndulsênd!IJ de P. G. Hilgers, d. C. 
de G.. 1899, pg. 523). 
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RA MALHETE 

Aos que leram êste humildé 
opúsculo. 

Se esta breve Novena, que a Divina Provi
dência vos colocou entre a3 mãos por meio de 
uma pessoa amiga, vos ajudou a sofrer com mais 
resignação . . se fortificou em vós a fé e desper
tou a coragem, sêde vós também agora os instru·· 
mentos da Divina Providência, espalhando-a por 
tôda a parte. 

Emprestai êste m o d e s t o  opúsculo, dai-o, 
mandai-o a qp.alquer pessoa conhecida que esteja 
aflita por alguma dor recente, que esteja ator
mentada por alguma provação penosa, ou que, 
por sua devoção ao S. Coração, esteja inclinada. 
a socorrer as almas do Purgatório. 

Dessa maneira haveis de contribuir para 
aliviar muitas dores sôbre a terra e para sufragar 
e libertar muitas almas do Purgatório. Sereis co
piosamente recompensados com graças e bênçãos 
do céu, e, além disso, correspondereis ao desejo 
ardente do S. Coração que é ver os fiéis vivos a 

rezar pelos fiéis defuntos. 
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Arquiconfraria do S. Coração de J esus 

em sufrágio das almas do Purgatório 

ereta canônicame nte n o  Santuário das A l mas, 

I G R EJ A  M A T R IZ DE PO N T E  P EQ U E N A  

R u a  G u aporé, 443 (Av. T i ra d entes, 1 475) 

SAO P A U L O  

I - F i m  da Arqu iconfra r i a :  Obter, em v i r tude da 
aplicação nos méritos do S. Coração de J esus, 
sob·retudo pelo santo e p erpétuo sacrifício da 
M issa, o al ívio e a libertação das A l mas d o  
Purgatório, a própria santificação e a d o s  As
sociados, a Conversão dos pecadores e as gra
ças espirituais e temporais m ais necessárias. 

1 1  - Vantage ns : l o  Proteção esptcial do Coração de 
J esus, que considera como feito a S i  mesmo o 
bem q u e  se faz às q ueridas al mas pr isi one i ras. 
2.o Ap l icação d o s  sufrágios dos· associados a 
todas as A l mas do Purgatório, especialmente 
às d o s  associados falecidos e às dos mortos 
recomendados pelos associ ados vivos. 3.o Par
t icipação durante a vida e depois da m orte, das 
orações e dos méritos dos associados e de tôdas 
as intenções gerais da Arq u i çonfraria.  4.o Nume
rosas indulgências e privi légios.  

l l l  Ú n ica co n d ição : Dar o nome ao' Revmo. Dire
tor da "Arqui confraria das Almas" em São Pau
lo (Caixa Postal, 6288). 

Para as despesas da i nscrição e da Patente 
de admissão pede-se o ó bulo de dez cruzeiros. 
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IV - P ráticas reco m e n dadas : l .o Fazer celebrar, s i  
possível ,  uma m issa ao menos por ano, o n de, 
q u a n d o  e pelo s a c e r d o t e que se q u iser, 
segundo a s  intenções gerais d a  Associação. 
2.o Socorrer as A l mas do Purgatório mediante 
as diversas obras de p iedade e as orações apro
vadas e enriquecidas de indulgências pela Santa 
Igreja, mediante especialmente a Santa Missa, 
a Comunhão, a Hora de Sufrágio, o "De Pro
fundis" da noite, e pelos atos de caridade cris
tã para com os v ivos e mortos. 

3.o A p l icar em seu favor os frutos d a  devoção 
ao S. Coração e real izar breve visita espiritual 
j u nto dessas a lmas, afim de consolá-las por 
nossos sufrágios segundo a recomendação de 
S.  Margarida Maria Alacoque (carta 85). 

Convite 

Visitai o "Santuário das Almas" (em constru
ção) Rua Guaporé, 443 (Avenida Tiradentes, 1475) 
Igreja Matriz da Ponte Pequena. - SÃO PAULO. 

Horário das Missas aos domingos e dias san
tos : às 6,30; 8,00 e 9,:m horas. 

- No dia 2 de cada mês, às 9 horas, solene 
Mii:;sa de Requiem, especialmente em sufrágio das 
almas recomendadas às orações da Arquic(lnfraria ,  
P, à noite, início da grande Novena do "De Pro
fundis", cujo encerramento se dará sempre no 
dia 1 0, às 1 6  horas, com a publicação da lista do s 
Almas  recomendadas, e a bênção do Santíssimo 
Sacramento. 

- Diariamente, à noite, realizar-se-ão no San-
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tuário preces públicas pelas Almas benditas do 
Purgatório. De boa vontade, aceitamos pedidos 
para recomendar determinada alma à oração públi
ca dos fiéis. 

Lâmpadas votivas ao S. Coração pelas A lmas 

- Aos pés da imagem do S. Coração se encon
tram, dia e noite acesas, muitas lâmpadas votivas 
pelas Almas. Mandai acender, em sufrágio da 
alma de um vosso parente, amigo, uma lâmpada 
novenal ou mensal (trinta ou cem cruzeiros). 

- Ousamos confiar em que, convictos da neces
sidade da Construção de um Santuário, rlesti
nado ao incremento da. devoção às Almas do 
Purgatório, não notl negueis vosso óbulo, cuj o
mérito se aplique à alma de vossa escolha, asse
gurando-lhe dêste modo as orações dos milhares 
de pessoas que f11z�m parte da Arquiconfraria. 

Informações e pedidos ao 

REVMO. DIRETOR DA 

ARQUICONFRARIA DAS ALMAS 

CAIXA POSTAL 6288 
SÃO PAULO 
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