
ŀPRECE PARA OS DIAS DE CARNAVAL  
Meu Jesus, que sobre a Cruz perdoastes aqueles 

que nela Vos chagaram, e desculpastes diante de Vosso 

Pai o seu delito. Vós que da Cruz lançastes um olhar de 

piedade ao ladrão que expirava sobre o patíbulo e o con-

vertestes e salvastes; Vós que entre as agonias da morte 

declarastes ter ainda sede de padecimentos para tornar 

mais copiosa a universal Redenção, tende piedade de 

tantos infelizes que seduzidos pelo espírito da mentira 

nestes dias de falsos prazeres e de escandalosa dissipação 

correm risco de se perder. 

Pelos méritos de Vosso preciosíssimo Sangue e da 

Vossa morte não os abandoneis como merecem nem 

permitais fique sem remédio o miserável estado em que 

se vão precipitar. Reservai para eles um dia de misericór-

dia e de salvação. Vós que a Pedro estendestes pronta-

mente a mão para sustentá-lo, quando submergia, socor-

rei também a estes infelizes que estão para cair no abismo 

infernal; acordai-os, sacudi-os, iluminai-os, convertei-os 

e salvai-os. 

Tende, pois, sempre firme sobre nós a Vossa des-

tra, para que nunca sejamos seduzidos por tantos escân-

dalos que nos rodeiam; pelo contrário, à semelhança de 

José e de Tobias que vivendo num ambiente supersticio-

so, nunca se afastaram da verdade e da justiça, mereça-

mos nós o Vosso amor, ao passo que outros provocam o 

Vosso desdém e nos apliquemos nos exercícios de pieda-

de enquanto que ela é esquecida pelos ingratos filhos do 

século que terão de chorar para sempre a sua atual estul-

tícia. 

PAI-NOSSO, AVE-MARIA e GLÓRIA. 

Amém. 
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