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Beata Alexandrina 
roga por nós 



 

PRIMEIRO DIA 

Invocação inicial 

Ó meu Jesus, vinde ao meu pobre coração! Ah, Eu desejo-Vos, não tardeis! Vinde 
enriquecer-me das Vossas graças; aumentai-me o Vosso santo e divino amor. Uni-me a 
Vós! Escondei-me no Vosso Sagrado Lado! Não quero outro bem senão a Vós! Só a Vós 
amo, só a Vós quero, só por Vós suspiro! Dou-vos graças, Eterno Pai, por me haverdes 
deixado a Jesus no Santíssimo Sacramento. Dou-Vos graças, meu Jesus, e por último 
peço-Vos a Vossa santa bênção! Seja louvado em cada momento o Santíssimo e 
Diviníssimo Sacramento da Eucaristia! 

Meditação 

Queria, ó meu Jesus, na Vossa presença estar dia e noite, a toda a hora, unida a Vós estar, 
e não Vos deixar, meu Jesus, sozinho na Sacramento, nem um momento me ausentar e 
dar-Vos o que possuo e que tudo a Vós pertence: o meu coração, o meu corpo com todos 
os seus sentidos. É toda a minha riqueza. 

Ó meu Jesus eu me uno em espírito, neste momento e desde este momento para sempre, 
a todas as Santas Missas que de dia e de noite se celebram na Terra. Jesus, imolai-me 
convosco a cada momento no altar do sacrifício; oferecei-me convosco ao Eterno Pai 
pelas mesmas intenções porque Vós mesmo Vos ofereceis. 

Oração final 

Ó minha querida Mãe do Céu, vinde apresentar ao Vosso e meu querido Jesus, nos 
Vossos sacrários, as minhas orações e fazer mais valiosos os meus pedidos. Ó Refúgio 
dos pecadores, dizei a Jesus que quero ser santa! Dizei-Lhe que O amo muito, mas que O 
quero amar ainda muito mais. Quero morrer abrasada no amor de Jesus e no Vosso. 
Dizei-Lhe muitas coisas de mim; fazei-Lhe todos os meus pedidos. Confio, confio em Vós! 
Ó Maria, dai-me o Céu! 

Ó Mãezinha, obtende-me uma dor tão grande dos meus pecados, que seja tal o meu 
arrependimento que eu fique pura, que eu fique um anjo! Pura como fiquei depois do 
meu Baptismo, para que pela minha pureza mereça a compaixão de Jesus de O receber 
sacramentalmente todos os dias e de possuí-Lo para sempre em mim até dar o último 
suspiro. 

SEGUNDO DIA 

Invocação inicial 

Ó meu Jesus, vinde ao meu pobre coração! Ah, Eu desejo-Vos, não tardeis! Vinde 
enriquecer-me das Vossas graças; aumentai-me o Vosso santo e divino amor. Uni-me a 
Vós! Escondei-me no Vosso Sagrado Lado! Não quero outro bem senão a Vós! Só a Vós 
amo, só a Vós quero, só por Vós suspiro! Dou-vos graças, Eterno Pai, por me haverdes 
deixado a Jesus no Santíssimo Sacramento. Dou-Vos graças, meu Jesus, e por último 
peço-Vos a Vossa santa bênção! Seja louvado em cada momento o Santíssimo e 
Diviníssimo Sacramento da Eucaristia! 



Meditação 

Ó meu Jesus, eu me consagro toda a Vós. Abri-me de par em par o Vosso Santíssimo 
Coração. Deixai que eu entre nesse Coração bendito, nessa fornalha ardente, nesse fogo 
abrasador. Fechai-o, meu bom Jesus, deixai-me toda dentro do Vosso Santíssimo 
Coração, deixai-me dar aí o meu último suspiro, embriagada no Vosso divino amor, 
queimada nas chamas do amor. Não me deixeis separar de Vós na terra senão para me 
tornar a unir a Vós no Céu, por toda a eternidade. 

Ó meu Jesus, eu quero que cada dor que sentir, cada palpitação do meu coração, cada vez 
que respirar, cada segundo das horas que passar, sejam actos de amor para os vossos 
Sacrários. 

Oração final 

Ó minha querida Mãe do Céu, vinde apresentar ao Vosso e meu querido Jesus, nos 
Vossos sacrários, as minhas orações e fazer mais valiosos os meus pedidos. Ó Refúgio 
dos pecadores, dizei a Jesus que quero ser santa! Dizei-Lhe que O amo muito, mas que O 
quero amar ainda muito mais. Quero morrer abrasada no amor de Jesus e no Vosso. 
Dizei-Lhe muitas coisas de mim; fazei-Lhe todos os meus pedidos. Confio, confio em Vós! 
Ó Maria, dai-me o Céu! 

Ó Mãezinha, obtende-me uma dor tão grande dos meus pecados, que seja tal o meu 
arrependimento que eu fique pura, que eu fique um anjo! Pura como fiquei depois do 
meu Baptismo, para que pela minha pureza mereça a compaixão de Jesus de O receber 
sacramentalmente todos os dias e de possuí-Lo para sempre em mim até dar o último 
suspiro. 

TERCEIRO DIA 

Invocação inicial 

Ó meu Jesus, vinde ao meu pobre coração! Ah, Eu desejo-Vos, não tardeis! Vinde 
enriquecer-me das Vossas graças; aumentai-me o Vosso santo e divino amor. Uni-me a 
Vós! Escondei-me no Vosso Sagrado Lado! Não quero outro bem senão a Vós! Só a Vós 
amo, só a Vós quero, só por Vós suspiro! Dou-vos graças, Eterno Pai, por me haverdes 
deixado a Jesus no Santíssimo Sacramento. Dou-Vos graças, meu Jesus, e por último 
peço-Vos a Vossa santa bênção! Seja louvado em cada momento o Santíssimo e 
Diviníssimo Sacramento da Eucaristia! 

Meditação 

Ó meu querido Jesus, eu me uno em espírito, neste momento e desde este momento para 
sempre, a todas as santas Hóstias da terra, em cada lugar onde habitais sacramentado. Aí 
quero passar todos os momentos da minha vida, constantemente, de dia e de noite, 
alegre ou triste, só ou acompanhada, sempre a consolar-Vos, a amar-Vos, a louvar-Vos e 
a glorificar-Vos. Ó Meu Jesus, eu queria tantos actos de amor meus, constantemente a 
cair sobre Vós, de dia e de noite, como a chuva miudinha cai do céu para a terra num dia 
de inverno. Oh, como eu Vos queria amar e ver amado por todos!... Ó Jesus, nem um só 
sacrário fique no mundo, nem um só lugar onde habiteis sacramentado, sem que hoje, e 
desde hoje para sempre, em cada momento da minha vida, eu esteja lá sempre a dizer: 

“Jesus, eu amo-Vos! Jesus, eu sou a lampadazinha das Vossas prisões de amor, a 
sentinela dos Vossos sacrários!” 



Oração final 

Ó minha querida Mãe do Céu, vinde apresentar ao Vosso e meu querido Jesus, nos 
Vossos sacrários, as minhas orações e fazer mais valiosos os meus pedidos. Ó Refúgio 
dos pecadores, dizei a Jesus que quero ser santa! Dizei-Lhe que O amo muito, mas que O 
quero amar ainda muito mais. Quero morrer abrasada no amor de Jesus e no Vosso. 
Dizei-Lhe muitas coisas de mim; fazei-Lhe todos os meus pedidos. Confio, confio em Vós! 
Ó Maria, dai-me o Céu! 

Ó Mãezinha, obtende-me uma dor tão grande dos meus pecados, que seja tal o meu 
arrependimento que eu fique pura, que eu fique um anjo! Pura como fiquei depois do 
meu Baptismo, para que pela minha pureza mereça a compaixão de Jesus de O receber 
sacramentalmente todos os dias e de possuí-Lo para sempre em mim até dar o último 
suspiro. 

QUARTO DIA 

Invocação inicial 

Ó meu Jesus, vinde ao meu pobre coração! Ah, Eu desejo-Vos, não tardeis! Vinde 
enriquecer-me das Vossas graças; aumentai-me o Vosso santo e divino amor. Uni-me a 
Vós! Escondei-me no Vosso Sagrado Lado! Não quero outro bem senão a Vós! Só a Vós 
amo, só a Vós quero, só por Vós suspiro! Dou-vos graças, Eterno Pai, por me haverdes 
deixado a Jesus no Santíssimo Sacramento. Dou-Vos graças, meu Jesus, e por último 
peço-Vos a Vossa santa bênção! Seja louvado em cada momento o Santíssimo e 
Diviníssimo Sacramento da Eucaristia! 

Meditação 

Foi no dia 27 [de Junho de 1942], que era sábado, e eu sem poder rezar redobrava o meu 
esforço por lhe estar unida na Eucaristia longe de pensar receber dele tão depressa a 
recompensa. Jesus, eu toda para vós e vós todo para mim. Eu quero estar sempre unida a 
vós em todas as prisões de amor. Que maravilha! De repente, à minha frente vi um 
sacrário. A portinha estava fechado, mas por todas as frestazinhas da porta do sacrário 
saíam numerosos raios dourados; davam toda a luz e todos eles vinham bater e repousar 
no meu pobre peito. Não foi uma ilusão minha, pois nunca pensei Jesus pagar com tanta 
generosidade o meu grande esforço. (S. 27-06-1942) 

“Foi por este amor que Jesus se enlouqueceu pela sua louquinha; é pelo amor da 
louquinha da Eucaristia que Jesus se apaixona pelas almas que a amam. É por este 
amor tão puro que Jesus lhe vai dar uma morte de amor, amor, só amor.” (S. 06-06-
1942) 

Oração final 

Ó minha querida Mãe do Céu, vinde apresentar ao Vosso e meu querido Jesus, nos 
Vossos sacrários, as minhas orações e fazer mais valiosos os meus pedidos. Ó Refúgio 
dos pecadores, dizei a Jesus que quero ser santa! Dizei-Lhe que O amo muito, mas que O 
quero amar ainda muito mais. Quero morrer abrasada no amor de Jesus e no Vosso. 
Dizei-Lhe muitas coisas de mim; fazei-Lhe todos os meus pedidos. Confio, confio em Vós! 
Ó Maria, dai-me o Céu! 

Ó Mãezinha, obtende-me uma dor tão grande dos meus pecados, que seja tal o meu 
arrependimento que eu fique pura, que eu fique um anjo! Pura como fiquei depois do 



meu Baptismo, para que pela minha pureza mereça a compaixão de Jesus de O receber 
sacramentalmente todos os dias e de possuí-Lo para sempre em mim até dar o último 
suspiro. 

QUINTO DIA 

Invocação inicial 

Ó meu Jesus, vinde ao meu pobre coração! Ah, Eu desejo-Vos, não tardeis! Vinde 
enriquecer-me das Vossas graças; aumentai-me o Vosso santo e divino amor. Uni-me a 
Vós! Escondei-me no Vosso Sagrado Lado! Não quero outro bem senão a Vós! Só a Vós 
amo, só a Vós quero, só por Vós suspiro! Dou-vos graças, Eterno Pai, por me haverdes 
deixado a Jesus no Santíssimo Sacramento. Dou-Vos graças, meu Jesus, e por último 
peço-Vos a Vossa santa bênção! Seja louvado em cada momento o Santíssimo e 
Diviníssimo Sacramento da Eucaristia! 

Meditação 

Ó minha filha, como é grande para contigo o amor do teu Jesus! Jesus deu à sua benjamina 
toda a riqueza do seu Coração. Jesus deu à louquinha da Eucaristia todo o fogo divino que 
o abrasa. Jesus é belo e em beleza transformou o coração e alma da sua esposa. Se o mundo 
conhecesse a beleza e a riqueza da amada de Jesus, ao vê-la ajoelhava. Cobre-a toda a 
graça divina, enche-a toda a riqueza do Céu. 

Ó meu Jesus, sendo eu tão má, como vos encantastes tanto de mim? Já não vedes em mim 
as misérias, já esquecestes o muito que vos ofendi? 

Jesus esqueceu tudo, assim como a sua louquinha que Jesus esqueça os crimes dos 
pescadores. Que sublimes são os teus desejos, ó filha minha, ó esposa querida. À vista deles, 
à vista de tanta compaixão, Jesus tem que perdoar aos pecadores. (S. 06-02-1943) 

Oração final 

Ó minha querida Mãe do Céu, vinde apresentar ao Vosso e meu querido Jesus, nos 
Vossos sacrários, as minhas orações e fazer mais valiosos os meus pedidos. Ó Refúgio 
dos pecadores, dizei a Jesus que quero ser santa! Dizei-Lhe que O amo muito, mas que O 
quero amar ainda muito mais. Quero morrer abrasada no amor de Jesus e no Vosso. 
Dizei-Lhe muitas coisas de mim; fazei-Lhe todos os meus pedidos. Confio, confio em Vós! 
Ó Maria, dai-me o Céu! 

Ó Mãezinha, obtende-me uma dor tão grande dos meus pecados, que seja tal o meu 
arrependimento que eu fique pura, que eu fique um anjo! Pura como fiquei depois do 
meu Baptismo, para que pela minha pureza mereça a compaixão de Jesus de O receber 
sacramentalmente todos os dias e de possuí-Lo para sempre em mim até dar o último 
suspiro. 

SEXTO DIA 

Invocação inicial 

Ó meu Jesus, vinde ao meu pobre coração! Ah, Eu desejo-Vos, não tardeis! Vinde 
enriquecer-me das Vossas graças; aumentai-me o Vosso santo e divino amor. Uni-me a 
Vós! Escondei-me no Vosso Sagrado Lado! Não quero outro bem senão a Vós! Só a Vós 
amo, só a Vós quero, só por Vós suspiro! Dou-vos graças, Eterno Pai, por me haverdes 



deixado a Jesus no Santíssimo Sacramento. Dou-Vos graças, meu Jesus, e por último 
peço-Vos a Vossa santa bênção! Seja louvado em cada momento o Santíssimo e 
Diviníssimo Sacramento da Eucaristia! 

Meditação 

À sombra da Eucaristia. Este é o alimento que gera as virgens, as mais puras, as mais 
queridas e amadas do meu divino Coração. Quanto me deves, minha filha, quanto me deves, 
minha amada, tu e toda a humanidade, por eu ter instituído este Alimento sagrado. Que 
bem que me sinto, minha louquinha, ao abrigo do teu coração. Nele encontro toda a 
riqueza, toda a pureza, toda a candura, todo o amor. Encontro nele tudo que Jesus espera 
duma alma que só e ele pertence. Dou-me a ti por amor, és o meu paraíso na terra. (S. 24-03-
1943) 

Tu partes para a Pátria e ficas comigo na Eucaristia; serás a pombinha eucarística que não 
abandona o seu ninho. É como a pombinha e pastorinha das almas que te quero pintar nas 
portinhas e cortinas dos meus sacrários. (S. 02-03-1945) 

Oração final 

Ó minha querida Mãe do Céu, vinde apresentar ao Vosso e meu querido Jesus, nos 
Vossos sacrários, as minhas orações e fazer mais valiosos os meus pedidos. Ó Refúgio 
dos pecadores, dizei a Jesus que quero ser santa! Dizei-Lhe que O amo muito, mas que O 
quero amar ainda muito mais. Quero morrer abrasada no amor de Jesus e no Vosso. 
Dizei-Lhe muitas coisas de mim; fazei-Lhe todos os meus pedidos. Confio, confio em Vós! 
Ó Maria, dai-me o Céu! 

Ó Mãezinha, obtende-me uma dor tão grande dos meus pecados, que seja tal o meu 
arrependimento que eu fique pura, que eu fique um anjo! Pura como fiquei depois do 
meu Baptismo, para que pela minha pureza mereça a compaixão de Jesus de O receber 
sacramentalmente todos os dias e de possuí-Lo para sempre em mim até dar o último 
suspiro. 

SÉTIMO DIA 

Invocação inicial 

Ó meu Jesus, vinde ao meu pobre coração! Ah, Eu desejo-Vos, não tardeis! Vinde 
enriquecer-me das Vossas graças; aumentai-me o Vosso santo e divino amor. Uni-me a 
Vós! Escondei-me no Vosso Sagrado Lado! Não quero outro bem senão a Vós! Só a Vós 
amo, só a Vós quero, só por Vós suspiro! Dou-vos graças, Eterno Pai, por me haverdes 
deixado a Jesus no Santíssimo Sacramento. Dou-Vos graças, meu Jesus, e por último 
peço-Vos a Vossa santa bênção! Seja louvado em cada momento o Santíssimo e 
Diviníssimo Sacramento da Eucaristia! 

Meditação 

Minha filha, ó filhinha amada, tesoureira do teu Jesus, depositária, distribuidora do amor 
do meu divino Coração. O teu corpo é o sacrário que contém o vaso sagrado da minha 
Eucaristia. O teu coração é esse vaso, a Eucaristia sou eu. Dei-me em alimento às almas, 
criei-te para alimento das mesmas almas. Tens em ti o sangue de Cristo, a vida de Cristo. És 
a vida que dá vidas, és o cofre que possui todo o amor de Jesus. Atraíste-o, colheste-o para 
ti, és tesoureira de amor; guardei-o, depositei-o todo em ti; distribui-o, minha mensageira, 
enriquece o mundo, salva-me, salva-me as almas. Faço aqui o meu céu na terra, o meu 



paraíso no teu coração. Adoram-me, louvam-me em ti os anjos. Olha que multidão deles e 
de bem-aventurados! Olha tantas almas já salvas por ti! 

Que grande massa eu vi! Eram as almas e ao lado delas muitos anjos. Que grande alegria 
e que grande louvor davam a Jesus. (S. 04-05-1945) 

Oração final 

Ó minha querida Mãe do Céu, vinde apresentar ao Vosso e meu querido Jesus, nos 
Vossos sacrários, as minhas orações e fazer mais valiosos os meus pedidos. Ó Refúgio 
dos pecadores, dizei a Jesus que quero ser santa! Dizei-Lhe que O amo muito, mas que O 
quero amar ainda muito mais. Quero morrer abrasada no amor de Jesus e no Vosso. 
Dizei-Lhe muitas coisas de mim; fazei-Lhe todos os meus pedidos. Confio, confio em Vós! 
Ó Maria, dai-me o Céu! 

Ó Mãezinha, obtende-me uma dor tão grande dos meus pecados, que seja tal o meu 
arrependimento que eu fique pura, que eu fique um anjo! Pura como fiquei depois do 
meu Baptismo, para que pela minha pureza mereça a compaixão de Jesus de O receber 
sacramentalmente todos os dias e de possuí-Lo para sempre em mim até dar o último 
suspiro. 

OITAVO DIA 

Invocação inicial 

Ó meu Jesus, vinde ao meu pobre coração! Ah, Eu desejo-Vos, não tardeis! Vinde 
enriquecer-me das Vossas graças; aumentai-me o Vosso santo e divino amor. Uni-me a 
Vós! Escondei-me no Vosso Sagrado Lado! Não quero outro bem senão a Vós! Só a Vós 
amo, só a Vós quero, só por Vós suspiro! Dou-vos graças, Eterno Pai, por me haverdes 
deixado a Jesus no Santíssimo Sacramento. Dou-Vos graças, meu Jesus, e por último 
peço-Vos a Vossa santa bênção! Seja louvado em cada momento o Santíssimo e 
Diviníssimo Sacramento da Eucaristia! 

Meditação 

Minha filha, prenda valiosíssima que eu dei ao mundo. Quanto ele tem de agradecer-me! Tu 
és a depositária, és o cofre das riquezas e dons divinos. És a mensageira da paz, de quanto 
a humanidade te é devedora. Coloquei-te no meio dela, és um centro de virtudes, és um 
centro de flores cândidas e puras. És a vida das almas, és a nova Eucaristia delas. Purifica-
las dos seus defeitos, lava-las dos seus crimes, prepara-las para mim que sou a verdadeira 
Eucaristia. És a pastorinha que conduz o rebanho ao Pastor Divino. Tu és o porta-voz de 
Jesus para o Santo Padre. Diz, minha filha, ele que fale à humanidade inteira. Ele, que é o 
pai da terra, que peça em nome do Pai do Céu. Quero uma reconciliação firme e sincera, 
quero um mundo novo de pureza e de amor. Penitência, penitência e oração. Penitência no 
lugar dos prazeres, oração em vez das vaidades e passatempos ilícitos. (S. 11-05-1945) 

Oração final 

Ó minha querida Mãe do Céu, vinde apresentar ao Vosso e meu querido Jesus, nos 
Vossos sacrários, as minhas orações e fazer mais valiosos os meus pedidos. Ó Refúgio 
dos pecadores, dizei a Jesus que quero ser santa! Dizei-Lhe que O amo muito, mas que O 
quero amar ainda muito mais. Quero morrer abrasada no amor de Jesus e no Vosso. 
Dizei-Lhe muitas coisas de mim; fazei-Lhe todos os meus pedidos. Confio, confio em Vós! 
Ó Maria, dai-me o Céu! 



Ó Mãezinha, obtende-me uma dor tão grande dos meus pecados, que seja tal o meu 
arrependimento que eu fique pura, que eu fique um anjo! Pura como fiquei depois do 
meu Baptismo, para que pela minha pureza mereça a compaixão de Jesus de O receber 
sacramentalmente todos os dias e de possuí-Lo para sempre em mim até dar o último 
suspiro. 

NONO DIA 

Invocação inicial 

Ó meu Jesus, vinde ao meu pobre coração! Ah, Eu desejo-Vos, não tardeis! Vinde 
enriquecer-me das Vossas graças; aumentai-me o Vosso santo e divino amor. Uni-me a 
Vós! Escondei-me no Vosso Sagrado Lado! Não quero outro bem senão a Vós! Só a Vós 
amo, só a Vós quero, só por Vós suspiro! Dou-vos graças, Eterno Pai, por me haverdes 
deixado a Jesus no Santíssimo Sacramento. Dou-Vos graças, meu Jesus, e por último 
peço-Vos a Vossa santa bênção! Seja louvado em cada momento o Santíssimo e 
Diviníssimo Sacramento da Eucaristia! 

Meditação 

Tudo vai a caminho do seu fim, até mesmo as minhas maravilhas e o sentires o meu amor. 
Tem coragem! Mais do que nunca me amas, mais que nunca estou em ti. Vou dar-me agora 
a ti na Eucaristia. Como prova de que és a minha verdadeira crucificada, prometo-te, 
minha filha, não deixar-te sexta-feira nenhuma sem me dar a ti, sacramentado, ou pelas 
mãos dos meus discípulos ou pelos meus anjos ou eu mesmo, como agora vou fazer. 

Tomou Jesus em Suas santíssimas mãos uma hóstia e disse: 

“Corpus Domini Jesu Christi”. Sou eu mesmo sacramentado, sou a tua vida, o teu alimento. 
Pede-me agora o que quiseres, confias que sou eu? 

Confio, porque confio na Vossa palavra; não por me parecerdes aquele Jesus, cheio de luz 
e amor.  

Contudo, aqueceu Jesus o meu coração e fez-me gozar uma grande paz.  

Jesus, peço-Vos para ser santa, como Vós o quereis, se o quereis. Peço-Vos para amar-
Vos tanto como o Vosso Divino Coração deseja; peço-Vos para não Vos ofenderem 
gravemente todos os que me são queridos e me pertencem; peço-Vos para não Vos 
ofender; deixai-me entrar com todos no Vosso Santíssimo Coração e lá viver e morrer. 
Deixai-me entrar com o mundo inteiro, para que ele seja salvo. (S. 14-09-1945) 

Oração final 

Ó minha querida Mãe do Céu, vinde apresentar ao Vosso e meu querido Jesus, nos 
Vossos sacrários, as minhas orações e fazer mais valiosos os meus pedidos. Ó Refúgio 
dos pecadores, dizei a Jesus que quero ser santa! Dizei-Lhe que O amo muito, mas que O 
quero amar ainda muito mais. Quero morrer abrasada no amor de Jesus e no Vosso. 
Dizei-Lhe muitas coisas de mim; fazei-Lhe todos os meus pedidos. Confio, confio em Vós! 
Ó Maria, dai-me o Céu! 

Ó Mãezinha, obtende-me uma dor tão grande dos meus pecados, que seja tal o meu 
arrependimento que eu fique pura, que eu fique um anjo! Pura como fiquei depois do 
meu Baptismo, para que pela minha pureza mereça a compaixão de Jesus de O receber 
sacramentalmente todos os dias e de possuí-Lo para sempre em mim até dar o último 
suspiro. 


