Festa da Sagrada Face de Jesus do Santo Sudário
Festa da Sagrada Face (nas terça-feiras de carnaval):
Jesus expressou veementemente o seu desejo de que seja instituída a Festa da Sagrada Face nas terças-feiras de carnaval de cada ano, em
reparação dos pecados. Na década de 1930, a Virgem Maria aparece a Beata Irmã Maria Pierina e diz “(…) Ora, interessa-me muito a Festa da
Sagrada Face do meu Filho. Diga ao Papa que esta Festa muito me interessa”. E no dia 10 de janeiro de 1959, a Congregação dos Ritos de
Roma, com a aprovação do Papa João XXIII, concedeu aos Bispos e Sacerdotes do Brasil a aprovação para a Festa da Sagrada Face, a ser
comemorada da terça-feira de carnaval, aprovando a Liturgia própria para a Missa.
Liturgia própria para a Missa Votiva para a Festa da Sagrada Face (terça-feira de carnaval):
(Rito da Celebração retirada do site do Padre Paulo Ricardo Christo Nihil Praeponere). Faça o download clicando no link abaixo:
https://drive.google.com/file/d/178meokWJbWlUVqk-bsG7DyDh9CLv6v0v/view?usp=sharing
Promessas de Jesus aos devotos da Sagrada Face
(promessas reveladas à Santa Matildes, à Santa Gertrudes, à Beata Irmã Maria Pierina e à Irmã Maria de São Pedro)
1. “Por Minha Sagrada Face alcançareis a salvação de muitas almas! Pedi, nada vos será negado”;
2. “Nenhum daqueles que honrar Minha Face será separado de Mim”;
3.”Os devotos da Sagrada Face receberão, pela contemplação de Minha natureza humana, um vivo resplendor da Minha Divindade, e serão
esclarecidos no fundo de suas almas”;
4. “Do mesmo modo que procurardes reparar a Minha Face desfigurada pelos pecadores, assim Eu cuidarei de vossa alma, tornando-a tão bela
como era ao sair das fontes batismais”;
5. “Esta Face é como um selo de Divindade, pois tem o poder de imprimir nas almas que a Ela se dedicam contrição tão perfeita, que mesmo os
seus pecados serão transformados, diante de Mim, em jóias de ouro precioso”;
6. ”Venerando a Minha Santa Face, em espírito de expiação, serão para Mim tão gratos como santa Verônica. Farão uma generosidade igual a
dela e Eu gravarei os Meus traços divinos em suas almas”;
7. “Oferecendo a Minha Santa Face a Meu Pai, apaziguarão a Minha cólera divina e obterão a conversão dos pecadores, como se fosse uma
moeda celestial”. “Eles farão milagres pela Minha Santa Face. Iluminá-los-ei com a Minha luz, rodeá-los-ei com o Meu amor e fá-los-ei
perseverantes no bem”;
8. “Eu serei o defensor, perante Meu Pai, de todos aqueles que por palavras, escritos ou orações defenderem a Minha causa nesta obra de
reparação. Na hora da morte purificarei a face de suas almas de todas as manchas de pecado e lhes devolverei a sua formosura original”.
9. “Eu garantirei aos devotos contrição tão perfeita que seus pecados serão transformados diante de Mim em jóias de precioso ouro. Nenhum
deles será afastados de Mim. Na oferenda de Minha Face ao Pai, eles terão acalmado Sua cólera e vão adquirir, como moeda celestial, o perdão
por seus pecados”. “Eu abrirei Minha boca para pedir ao Pai para garantir todas as preces que eles Me apresentarem”;
10. “Vou iluminá-los com Minha luz, e vou consumi-los com Meu amor. Eu lhes darei frutos de boas obras. Eles vão, como a piedosa Verônica,
enxugar a Minha adorável Face ultrajada pelo pecado, e Eu vou imprimir Minha Divina Fisionomia em suas almas. Em suas mortes, vou renovar
neles a imagem de Deus, apagada pelo pecado. Semelhante à Minha Face, eles brilharão mais do que muitos outros na vida eterna e o brilho da
Minha Face vai enchê-los de prazer”.
(promessas retiradas do Livro “Apóstolos da Sagrada Face de Jesus”, Uberlândia)
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