
Devoção à Sagrada Face de Jesus do Santo Sudário

“O Santo Sudário é a maior prova científica da existência de Jesus”
“A providência divina fez coincidir os estudos científicos do Santo Sudário com o momento em que

Jesus aparece à Beata Pierina e pede a Devoção à Sua Sagrada Face impressa nessa mesma
mortalha”

A Devoção à Sagrada Face surgiu com o Santo Sudário. Sudário é a mortalha, lençol, que
cobriu o corpo de Jesus quando Ele foi descido da cruz após Sua crucificação. O corpo de Jesus foi
envolvido em um pano e posto no sepulcro, conforme costume dos judeus. E Deus quis dar ao
mundo o grande presente de ter impresso nesse pano o Corpo e a Face de Cristo, para mostrar ao
mundo que “aquele Homem”, do qual se fala em um livro que os cristãos chamam de Bíblia, de fato
existiu.

Santo Sudário original, se encontra hoje na Catedral de Turim, Itália

Em 1898, o fotógrafo da Catedral de Turim, Secondo Pia, obteve autorização para fotografar
o Santo Sudário. Para seu espanto, quando viu o negativo da foto (negativo: imagem preto e branco
onde a parte clara fica escura e a parte escura fica clara), o contorno do Corpo e da Face de Cristo
ficou muito nítido, despertando a curiosidade de cientistas do mundo todo. Secondo Pia, admirado
com a imagem formada no negativo diz “Depois de dezenove séculos, eu sou o primeiro ser vivo
que vê Jesus Cristo!”. Começaram-se aí os estudos científicos no Santo Sudário e até hoje não se
tem relatos de um objeto que foi mais estudado no mundo do que esta mortalha que envolveu o
corpo de Jesus crucificado. Todos os estudos foram autorizados e estimulados pela própria Igreja
Católica, e se intensificaram ainda mais no pontificado do então Papa João Paulo II.

Imagens preto e branco da parte frontal do Corpo de Jesus no Santo Sudário



O Santo  Sudário  foi  submetido  a  estudos  de  inúmeros  ramos  da  ciência.  Algumas  das
conclusões dos estudos indicam que no pano (o Sudário) foi impressa a Imagem de um homem de
feições típicas de um judeu, que sofreu muito antes morre; de um homem que foi submetido a
flagelos com corda e ponta de ossos, coroado de um capacete de espinhos, de um homem que foi
crucificado. Viu-se também que esse homem, cujo corpo foi impresso no pano, teve uma perfuração
ocasionada por um objeto pontiagudo (lança) no seu lado direito. Nos estudos viram-se também
inúmeras marcas de feridas na face e por todo o corpo; falhas grandes na barba, indicando que esta
foi arrancada à força, nariz quebrado, perfuração de prego nos pés e nos pulsos. 

Muitos cientistas que estudaram essa mortalha concluíram que o Homem do Sudário é o
mesmo Homem que é narrado nos Evangelhos.

Após diversos estudos no Sudário, em 1978, o Doutor Pierluigi Baima Bollone, professor de
Medicina Legal na Universidade de Turim conclui  “Assim descobri que se tratava de sangue
humano. Depois, com a ajuda de alguns especialistas de DNA, eu pude identificar algumas de
suas características”, disse em uma entrevista para o site Vatican Insider. Disse ainda na mesma
entrevista  “Por  motivos  racionais  e  científicos,  estou  convencido  de  que  o  Lençol  de  que
estamos falando é o próprio que envolveu a Jesus Cristo há dois mil anos”. 

A Doutora  Marinelli, do  Centro Romano di Sindonologia, após estudar o Sudário por 38
anos, escreve um livro com Marco Fasol, cujo título é: Luce dal sepolcro. Indagine sull’autenticità
della Sindone e dei Vangeli  (Luz do Sepulcro. Inquérito sobre a autenticidade do Santo Sudário e
dos Evangelhos, editora Fede & Cultura).  Algumas conclusões a que chegaram seus estudos estão
nesse  livro,  como  por  exemplo:  “Foi  uma  flagelação  extremamente  longa,  infligida  como
punição  suficiente  em  si  mesma”.  (…)  “Logo  depois  veio  a  dolorosa  coroação  com  um
capacete  de  espinheiros,  fato  único  na  História,  e  que  foi  inventado  pelos  soldados  para
escarnecer  o  Rei  dos  Judeus”.  Ela  ainda  conclui  “Depois  ainda  vieram  o  doloroso
carregamento  do  patibulum (a  trave  horizontal  da  Cruz),  as  trágicas  quedas  ao  longo  do
percurso,  a  perfuração dos pregos da crucifixão enfiados nos pulsos  e  nos  pés  sem apoio
algum, a perfuração da lancetada post-mortem”. Em uma entrevista ao Vatican Insider, Doutora
Marinelli  ainda  diz  “Tudo  coincide  perfeitamente  com  a  narração  dos  Evangelhos” e  “A
consequência é que o Homem do Sudário pode ser identificado: é Jesus de Nazareth”. 

Outro  estudo médico-científico  de  grande impacto  foi  o  do  Doutor  Pierre  Barbet,  cujas
conclusões foram publicadas no Livro “A paixão de Cristo segundo o cirurgião” (Ed. Loyola, São
Paulo, 1976). Duas das várias conclusões do seu estudo: (1) “na Face havia sinais de contusões, o
nariz estava fraturado e a cartilagem descolada do osso”; (2) “no corpo foram contados 120
sinais de golpes de açoite, produzidos por dois flageladores, um de cada lado da vítima; o
flagelo utilizado foi o que se usava no Império Romano, composto de duas ou três correias de
couro, terminando em pequenos ossos de pontas agudas, ou em pequenas travas de chumbo
com duas bolas nas extremidades”.

O  professor  Angelo  Montanti,  da  Universidade  de  Glendale  afirma  “As  investigações
científicas têm revelado muito mais do que qualquer estudioso poderia esperar, confirmando
de maneira espantosa tudo o que os textos sagrados e a história até hoje nos tinham feito
conhecer”.

Qual o real estado físico no qual Jesus se encontrava na Crucificação?

Juan Manoel Miñarro, escultor espanhol, formado pela Universidade de Sevilha, estudou o
Santo Sudário por 10 anos. Após seus estudos, e assessorado por outros cientistas, reproduziu o
estado físico de Cristo após a crucificação segundo o Sudário. Em entrevista à BBC Brasil, Juan
Minãrro disse “A princípio, ela pode chocar pelo realismo, mas ela reproduz com fidelidade a
cena do Calvário”.  Abaixo, a imagem da escultura e ao lado a ampliação da mesma escultura
focando a Face de Cristo:



Santa Terezinha do menino Jesus, na sua carta 87, escreve para sua irmã Celina:  “Jesus arde em
amor por nós… Olhe a Sua Face adorável!… Olhe estes olhos fechados e abaixados!… Olhe essas
chagas… Olhe para a Face de Jesus. Lá você verá como Ele nos ama.”

Algumas Feridas na Face de Jesus mostradas no Santo Sudário:

Chagas provocadas pela Coroação de espinhos:
É comum as representações em pinturas e esculturas de Jesus coroado de espinhos, porém,

os estudos no Santo Sudário revelam que não foi uma coroa, mas um capacete de espinhos. Pierre
Barbet, um médico-cirurgião que estudou o Sudário por longos anos, concluiu que, com as feridas
na testa,  crânio e nuca,  de fato foram provocadas por um capacete  de espinhos e escreve  “Os
espinhos são longos e muito agudos. O couro cabeludo sangra muito e com facilidade; como
este  capacete  foi  enterrado  a  pauladas,  os  ferimentos  produzidos  devem  ter  feito  correr
bastante sangue”.

Barbet ainda descreve os ferimentos dos espinhos na parte posterior da cabeça de Jesus “É
atrás que há maior quantidade de sangue acumulado, uma vez que, durante todo o período
em que esteve Jesus na cruz, era nessa altura que devia apoiar a coroa e esbarrar no patíbulo
da cruz a cada soerguimento da cabeça e fincar sempre um pouco mais os espinhos no couro
cabeludo”. E posteriormente descreve a parte anterior da cabeça: “Na frente, os fluxos sanguíneos
são mais discretos, mas em compensação ainda mais perceptíveis. Já os encontramos no alto
do crânio,  correndo dele em longos regos,  por sobre cada uma das mechas de cabelo que
emolduram o rosto. Do alto da testa partem quatro ou cinco que descem para o rosto”.

Os  cientistas  afirmam  que  alguns  espinhos  do  capacete  de  espinhos  chegavam  a  15
centímetros  de  comprimento.  Esse  capacete  foi  feito  de  uma  planta  chamada  jujuba  (ziziphus
jujuba), uma planta de espinhos muito duros, que não dobram.



“Coroa” de espinhos segundo o Santo Sudário. Foto tirada da exposição “O Homem do Sudário”

Chaga dos olhos e sobrancelhas:
Segundo os peritos que estudaram o Sudário, pode-se afirmar que o olho direito de Jesus foi

perfurado  por  um  dos  espinhos  da  coroa  de  espinhos.  O  olho  esquerdo  apresenta-se  bastante
inchado, indicando que foi um provocado por “socos ou bastonadas”.

Pierre Barbet relata “Sobre o rosto se encontram escoriações um pouco por toda a parte,
mas  sobretudo do lado direito,  que está também deformado,  como se,  sob as  esfoladuras
sangrentas,  houvesse  também  hematomas.  As  duas  arcadas  superciliares  (sobrancelhas)
apresentam aquelas chagas contusas, que tão bem conhecemos, e que se fazem de dentro para
fora, sob a influência de uma soco ou paulada; os ossos da arcada cortam a pele pelo lado
interno”.

Chaga do nariz:
Na mesma perícia médica feita no Homem impresso nesta mortalha, foi constatado que a

cartilagem do nariz deste Homem foi quebrado. As conclusões científicas apontam um desvio de
septo nasal devido a um trauma violento.  A cartilagem está  rompida e desviada para a direita.
Doutor  Judica  Cordiglia,  que  também  estudou  o  Sudário  diz  “Isto  deve-se  a  uma  pancada
infligida por um pedaço de pau curto, cilíndrico, de 4 a 5 cm de diâmetro. Isso provocaria
uma abundante saída de sangue, o que se constata no Sudário pelo fato de o bigode estar
impregnado de sangue, que desce do nariz perdendo-se na barba”.

Um cientista chamado Giovanni Tamburelli, diz “o rosto acaba se mostrando coberto de
uma angustiante máscara de sangue, à vista da qual parece incrivelmente cruel o sofrimento
do Homem do Sudário. É algo perturbador”.

B  arba arrancada:  
Barrie  Schwortz,  cientista  que  estudou  o  Sudário  por  37  anos,  no  seu  livro  “Oblicze

Prawdy” (“A Face da verdade”, traduzido do polonês) afirma  “Nós observamos que sua barba
está divida ao meio, o que indica que ela foi arrancada”. 

A serenidade da Face:
Corcione,  em  seu  livro  ‘O  Retrato  do  Rei’ escreve  “A Face  do  homem  do  Sudário

apresenta uma característica toda peculiar. Uma serenidade fora do comum. Não há uma só
pessoa  que,  observando  aquela  Face,  consiga  manter-se  imperturbável,  sem  manifestar
exclamações  diversas.  Independentemente  das  marcas  dos  tapas,  socos  e  bordoadas,  da
rabínica barba em ponta arrancada, olho vazado, dos lábios caídos, do nariz arrebentado;
pode, quem apreciar essa Face, perceber e sentir a tranquilidade e a paz que inegavelmente
irradia (…)”.



O professor  Plínio  Correia  diz:  “A Face de  Jesus do Santo  Sudário  é  a figura mais
majestosa que já houve, com uma dignidade extraordinária! Um rei, com sua coroa na cabeça,
não teria a majestade dessa figura em seu despojamento… Nenhum pintor seria capaz de
imaginá-la. Quanta paz! Que domínio de sí!...”

Surgimento da Devoção à Sagrada Face:

À esquerda, foto da Face de Cristo no Santo Sudário, à direita é o negativo desta foto

Enquanto os estudos no Santo Sudário estavam a todo vapor,  na década de 1930, Jesus
aparece  à  Beata  Irmã Maria  Pierina  pedindo  a  Devoção  à  Sagrada  Face  d’Ele  impressa  nesse
mesmo pano. Jesus aparece pedindo reparação dos pecados, que tanto O ofendem e renovam Suas
dores. 

A Beata  Irmã  Maria  Pierina,  em 1943,  escreve  ao  Papa Pio  XII  narrando sua  primeira
experiência com a Sagrada Face de Cristo:
“Eu tinha  doze anos quando,  na Sexta-Feira  Santa (sexta-feira  da Paixão),  esperava em minha
paróquia a minha vez de beijar o crucifixo, e ouço uma voz distinta que diz: ‘Ninguém me dá um
beijo de amor no rosto,  para reparar o beijo de Judas?’.  Acreditei,  na minha inocência de
menina, que todos ouvissem a voz, e fiquei com muita pena vendo que continuavam a beijar as
chagas  e  que  ninguém pensava em beijá-lo  no Rosto.  ‘Eu darei  o  beijo  de amor,  Jesus,  tenha
paciência’. Na minha vez, apliquei-lhe um forte beijo no Rosto, com todo o ardor do meu coração.
Eu estava feliz, acreditando que Jesus, agora contente, não sofreria mais aquela pena.”

Nessa mesma carta escrita ao Papa Pio XII, Pierina continua e narra outra experiência que
teve:
“Em 31 de maio de 1938, quando rezava na capelinha de meu noviciado, uma Bela Senhora (Nossa
Senhora)  se  apresentou  a  mim.  Tinha  nas  mãos  um escapulário  formado  por  duas  flanelinhas
brancas, unidas por um cordão. Em um dos lados estava a imagem da Sagrada Face de Jesus e a
frase: ‘Ilumina Domine Vultum Tuum super nos’ (Fazei resplandecer Sua Face sobre nós) e na outra
uma Hóstia circundada por raios e com a frase: ‘Mane nobiscum Domine’. (Fica conosco senhor).
Nossa Senhora disse:  ‘Este escapulário é uma arma de defesa, um escudo de fortaleza, uma
promessa de amor e de misericórdia que Jesus quer oferecer ao mundo nestes tempos de
sensualidade e de ódio contra Deus e a Igreja. Estendem-se redes diabólicas para arrancar a
fé  dos  corações,  o  mal  se  expande,  os  verdadeiros  apóstolos  são poucos,  é  necessário  um



remédio  Divino  e  este  remédio  é  o  Santo  Rosto  de  Jesus.  Todos  aqueles  que  usarem um
escapulário  como  este  e,  podendo,  fizerem  toda  terça-feira  uma  visita  ao  Santíssimo
Sacramento para reparar os ultrajes que recebeu o Santo Rosto durante a Sua Paixão e que
recebe todos os dias no sacramento eucarístico, serão fortalecidos na fé, estarão prontos a
defendê-la e a superar todas as dificuldades internas e externas, e ainda terão uma morte
serena sob o olhar amável do meu Divino Filho’”.

Apesar de a Virgem Maria apresentar o Escapulário da Sagrada Face, Pierina recebeu da
Igreja  a  autorização  para  cunhar  e  distribuir  apenas  a  Medalha  da  Sagrada  Face,  mas
posteriormente, Nossa Senhora a tranquilizou: “Minha filha, não se preocupe, pois, o escapulário
é substituído pela Medalha com todas as promessas e favores. Só resta difundí-la mais ainda.
Ora, interessa-me muito a festa da Sagrada FACE de meu Filho. Diga ao Papa que esta festa
muito me interessa”. 

Em 1936, na primeira sexta-feira da quaresma, Pierina sofre as dores que Cristo sofreu no
Getsêmani. Jesus mostra Sua Face coberta de sangue e tomada de grande tristeza e diz “Quero que
Minha Face, que reflete a íntima aflição de Meu ânimo, a dor do Meu Coração, seja mais
honrada”. Em 1939, Jesus torna a instruí-la na devoção: “Quero que Minha Face seja venerada
particularmente  nas  terças-feiras”.  Nossa  Senhora  também  vai  ao  encontro  de  Pierina  para
orientá-la na devoção:  “Um remédio divino é necessário. E esse remédio é a Sagrada Face de
Jesus. Peça tudo olhando para a Sagrada Face de Jesus”.

Posteriormente, em 1945, Jesus aparece novamente para Beata Irmã Maria Pierina e diz:
“Toda vez que alguém contemplar a Minha Face, derramarei o Meu amor nos corações. E por
meio da Minha Face obter-se-á a salvação de muitas almas”.

Outros Santos da Igreja também receberam do próprio Cristo instruções particulares sobre a
devoção  à  Sua  Face,  como  por  exemplo  Santa  Gertrudes.  Jesus  aparece  a  esta  santa  entre  2
carrascos e amarrado a um pilar. Um dos carrascos rasgou a pele de Jesus e o outro Lhe golpeava
com um chicote. Os dois agrediam a Face de Cristo. Até a pupila do olho de Jesus estava rasgada e
inflamada pelos espinhos e pelos golpes que sofria. Gertrudes viu que quanto mais Jesus virava Seu
rosto de um lado para o outro, mais os carrascos feriam a Sua Face. Jesus estava tão desfigurado
com as chagas no Seu rosto que Santa Gertrudes não conseguia conter lágrimas de tanta compaixão.
Jesus voltou Sua Face para Gertrudes e disse: “Você não leu o que está escrito sobre Mim? ‘Nós
pensamos nele como se fosse um leproso’” (profeta Isaías).  “Um desses executores representa
os leigos, que ofendem a Deus abertamente, agredindo-O com espinhos. O outro representa os
religiosos que O atacam ainda mais com cordões amarrados de pecados secretos. Mas ambos
ofendem a Face  e  ultrajam o próprio  Deus do céu”.  A Santa  respondeu:  “Ai,  Senhor!  Que
remédio podemos encontrar para aliviar as dores agonizantes de Teu Divino Rosto?” O Senhor
respondeu:  “O remédio mais  eficaz e  terno que você pode preparar para Mim,  é  meditar
amorosamente na Minha Paixão e orar caridosamente pela conversão dos pecadores.”.

Jesus também diz à Serva de Deus Maria Concetta Pantusa (1894-1953): “Minha querida
filha, eu quero que faça uma divulgação muito ampla da Minha Imagem  (da Sua Sagrada
Face). Eu quero ir a todos os lares e converter os corações mais endurecidos. Fale a todos da
Minha misericórdia e Meu amor infinito. Eu vou te ajudar a encontrar novos apóstolos. Eles
serão os Meus novos eleitos, os amados do Meu coração, onde terão um lugar especial. Eu
abençoarei suas famílias e Me substituirei para dirigir seus negócios. Eu quero que Minha



divina Face fale aos corações de todos e que a Minha Imagem seja impressa no coração e na
alma de cada cristão para brilhar o esplendor divino, pois agora eles estão marcados pelo
pecado. PELA MINHA SAGRADA FACE O MUNDO VAI SER SALVO”. 

Em que consiste a Devoção à Sagrada Face?

Segundo o padre Paulo Ricardo,  “a devoção à Sagrada Face consiste em uma devoção ao
amor de Jesus por nós na Paixão”. Santa Terezinha, uma grande devota da Sagrada Face, também
diz que essa devoção consiste em  “enxugar o Rosto ensanguentado de Cristo e consolá-Lo”.
Padre Paulo Ricardo ainda escreve “a devoção à face desfigurada de Cristo é uma excelente forma
de meditar a Paixão e reparar as ofensas cometidas contra Nosso Senhor”. Portanto, esta é uma
devoção sobretudo de reparação. É necessário reparar as ofensas que se cometem contra o próprio
Deus.

O que a Igreja Católica fala sobre esta devoção?

O Cardeal Gennari, em nome do Papa São Pio X, às Carmelitas de Lisieux escreve:  “O
Santo Padre deseja que esta imagem seja distribuída profusamente por todas as partes e que seja
venerada  em todas  as  famílias  cristãs.  Recomenda  Sua Santidade  a  propagação  de  seu  culto
particularmente aos Excelentíssimos Senhores Bispos como a todos os Eclesiásticos e  abençoa
especialmente todos aqueles que se tornam seus propagadores”. 

Posteriormente, em 1930, Papa Pio XI pronunciou-se também nestes termos: “Em toda casa
e em toda Igreja haja um quadro da Santa Síndone”.

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)

Ramalhete Espiritual 
(orações à Sagrada Face para as quais a Igreja concedeu indulgência):

O que é ramalhete espiritual? Primeiramente, no diário de Santa Faustina, diz “O amor é a
flor, e a misericórdia é o fruto”. Quando se encontra um tesouro, uma pessoa que ama muito quer
compartilhar esta riqueza encontrada com os seus amados. Um ramalhete espiritual é um ato de
misericórdia, portanto é ofertar indulgências, ou seja, os tesouros dados por Deus por meio da Igreja
pela conversão de alguém ou por uma alma do purgatório. A devoção à Sagrada Face é um tesouro,
e oferecer as indulgências concedidas por esta devoção é um ato de misericórdia. Oferece-se assim
um ramalhete espiritual. 

Abaixo,  algumas orações  à  Sagrada  Face  para  as  quais  a  Igreja  concedeu indulgências.
Pode-se  oferecer  a  indulgência  (este  ramalhete  espiritual) para  si  mesmo,  pela  conversão  dos
pecadores ou pelas almas do purgatório:

“Santíssima Virgem Maria, medianeira de todas as graças, oferecei por nós ao Pai Eterno a Sagrada
Face Vosso divino Filho Jesus, alcançando-nos paz, saúde, o pão de cada dia, liberdade da fé e o
triunfo da verdade. Amém”.  [Indulgenciada por S. Emcia. o Cardeal D. Agnelo Rossi, 18 – XI –
1966]. 

“Senhor, mostrai-nos a Vossa Face e seremos Salvos!” [Indulgenciada pelo Papa Pio IX, 11-XII –
1876]. 

“Senhor,  permanecei  conosco!”  [Indulgenciada  por  S.  Emcia  o  Cardeal  D.  Jaime  de  Barros
Câmara, 26 – XI – 1959]. 

“A Vossa Face, Senhor, procuro; e A procuro sem parar. Não quero outra coisa, Senhor, senão a
Vossa  Face,  para  que  vos  possa  amar  como  desejo,  porque  não  encontro  nada  que  seja  mais
precioso”. [Sto. Agostinho; Ennest. In Ps. 26.]



“Jesus, que na Vossa crudelíssima Paixão Vos tornastes "o opróbrio dos homens e o homem das
dores", eu adoro a Vossa Divina Face sobre a qual resplandecem a beleza e ternura da Divindade e
que  agora  se  tornou  para  mim como a  face  de  um "leproso"  (Is.  53,4).  Mas  sob estes  traços
desfigurados reconheço o Vosso infinito amor e ardentemente desejo amar-Vos e fazer-Vos amar por
todos os homens. As lágrimas que com tanta abundância correram dos Vossos olhos, se me afiguram
quais pérolas preciosas, que eu quisera recolher para, com seu valor infinito, resgatar as almas dos
pobres pecadores. Jesus, Vossa Face é a única beleza que encanta o meu coração, de boa mente
quero renunciar na terra à doçura do Vosso olhar e ao inefável ósculo de Vossa boca divina, mas
suplico-Vos, imprimi em meu coração Vossa Divina Imagem, e inflamai-me com Vosso amor, a fim
de que possa um dia contemplar a Vossa Face gloriosa no Céu. Amém” (Oração composta por Santa
Terezinha). [Indulgenciada pelo Papa S. Pio X. 13–II–1906].

*Lembrando que, para ganhar indulgências (tanto a parcial quanto a plenária) são necessários 3
requisitos:  (1)  estar  em  estado  de  graça  (ter  feito  a  Confissão  Sacramental);  (2)  Comunhão
Eucarística; (3) rezar 1 Pai-Nosso, 1 Ave-Maria e 1 Glória pelo Papa. 

Livrinho da Sagrada Face
Livrinho com o histórico e as orações próprias da Devoção à Sagrada Face: 
Faça o download clicando no link abaixo:
https://drive.google.com/file/d/1RfzREyq_WdC10_jk7pV9ClGdUKeOoj4Q/view?usp=sharing

Devocionário da Sagrada Face:

Conclusão:

A devoção ao Santo Sudário e à Face de Cristo, impressa nesse mesmo pano, é de uma
importância singular para os tempos de crescente ateísmo em que estamos vivendo. O Sudário é a
maior  prova científica  da  existência  de  Deus,  que  se  fez  homem e que  sofreu  tudo por  amor,
livremente, para a salvação dos pecadores.

Não se  pode ser  indiferente  às  conclusões  científicas  de  tudo o que  aquele  Homem do
Sudário passou. Foram torturas, nariz quebrado, globo ocular perfurado, marcas de golpe de chicote
por todo o corpo, crânio, nuca e testa perfuradas por espinhos, marcas de pregos nos pulsos e nos
pés, lança perfurante no lado direito, lábio cortado… Não se pode ser indiferente à Face sofredora e
serena de Deus-Filho, que quis sofrer para a aplacar a justiça de Deus-Pai e pagar todas as dívidas
dos pecadores.

Nossos pecados exigem reparação, reparemos à Face de Cristo, desfigurada, leprosada por
nossas faltas. Reparar as ofensas é um ato de amor para com Deus. A devoção à Sagrada Face é um
meio  seguro  e  fácil  de  reparação,  pois  Jesus  disse  à  Beata  Irmã  Maria  Pierina  “Quem  Me
contempla  Me  consola”.  Almas  generosas  e  cheias  de  compaixão  para  com  Jesus  sofredor,

O Devocionário completo “Sagrada Face de Jesus revelada   milagrosamente 
no Santo Sudário pela Ressurreição do Senhor – Origem, Devoção e 
Orações” (autora: Rita de Sá Freire), que contém, inclusive, o roteiro para a 
Vigília em preparação para a Festa da Sagrada Face e a Liturgia própria da 
Missa da Festa da Sagrada Face está à venda por meio da Livraria Petrus, da 
Livraria Déia e Tiba, bem como pela Livraria Ecclesiae, entre outros.



contemplai e reparai a Face de Cristo! Em Jesus só há amor e misericórdia, retribuamos tudo isto
com uma vida de reparação.

Para  concluir,  em João 14,  8-9 Filipe diz  a  Jesus  “Senhor,  mostra-nos o Pai” e  Jesus
responde “Quem Me vê,  vê  o Pai”.  A Face  de  Cristo  reflete  o  esplendor  do  Pai,  porque em
IICoríntios 4, 6 diz: “Porque Deus que disse: ‘Das trevas brilhe a luz’, é também aquele que fez
brilhar a sua luz em nossos corações, para que irradiássemos o conhecimento do esplendor de Deus,
que se reflete na Face de Cristo”. Quer ver a Deus? Olhe para a Face de Cristo!

Sugestão de documentário:
https://www.youtube.com/watch?v=s51X19CwlMQ&feature=youtu.be

Hino Bizantino do Século X – cf. Edward Gibbon – feito em homenagem à Face de Jesus
do Santo Sudário:

“Como poderemos nós com olhos mortais contemplar
esta imagem, cujo esplendor celestial as hostes divinas

 não podem suportar? 
Aquele que habita nos céus concede

 neste dia, visitar-nos por Sua venerável imagem, 
aquele que está sentado acima dos querubins

visita-nos hoje, por meio de uma pintura 
que o Pai delineou com Sua mão imaculada

 que Ele formou de maneira inefável
 e que nós santificamos, adorando-a com temor e amor”.
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