Ladainha do Nome de Jesus
Senhor, tende piedade de nós.
JESUS CRISTO, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
JESUS, ouvi-nos.
JESUS, atendei-nos.
DEUS PAI dos céus, tende piedade de nós.
DEUS FILHO, Redentor do mundo,
DEUS ESPÍRITO SANTO,
Santíssima TRINDADE, que sois um só DEUS,
JESUS, FILHO de DEUS vivo,
JESUS, esplendor do PAI,
JESUS, pureza da luz eterna,
JESUS, Rei DA glória,
JESUS, sol de justiça,
JESUS, Filho da Virgem MARIA,
JESUS amável,
JESUS, DEUS forte,
JESUS PAI do futuro século,
JESUS, Anjo do grande conselho,
JESUS, poderosíssimo,
JESUS, pacientíssimo,
JESUS obedientíssimo,
JESUS, manso e humilde de Coração,
JESUS, amante da castidade,
JESUS, amigo nosso,
JESUS, DEUS da paz,
JESUS, autor da vida,
JESUS, exemplar das virtudes,
JESUS, zelador das almas,
JESUS, nosso DEUS,
JESUS, nosso refúgio,
JESUS, PAI dos pobres,
JESUS, tesouro dos fiéis,
JESUS, bom Pastor,
JESUS, luz verdadeira,
JESUS, sabedoria eterna,
JESUS, bondade infinita,
JESUS, nosso caminho e nossa vida,
JESUS, alegria dos Anjos,
JESUS, rei dos patriarcas,
JESUS, mestre dos Apóstolos,
JESUS, doutor dos Evangelistas,
JESUS, fortaleza dos Mártires,
JESUS, luz dos Confessores,
JESUS, pureza das Virgens,
JESUS, coroa de todos os Santos,
Sede-nos propício; perdoai-nos, JESUS.
Sede-nos propício; ouvi-nos, JESUS.

De todo o mal, livrai-nos, JESUS.
De todo o pecado,
De vossa ira,
Das ciladas do demônio,
Do espírito da impureza,
Da morte eterna,
Do desprezo das Vossas inspirações,
Pelo mistério da Vossa santa Encarnação,
Pela Vossa natividade,
Pela Vossa infância,
Pela Vossa santíssima vida,
Pelos Vossos trabalhos,
Pela Vossa agonia e Paixão,
Pela Vossa Cruz e desamparo,
Pelas Vossas angústias,
Pela Vossa Morte e sepultura;
Pela Vossa Ressurreição,
Pela Vossa Ascensão,
Pela Vossa instituição da Santíssima Eucaristia,
Pelas vossas alegrias,
Pela Vossa glória,
Cordeiro de DEUS, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, JESUS.
Cordeiro de DEUS, que tirais o pecado do mundo, ouví-nos, JESUS.
Cordeiro de DEUS, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
JESUS, ouví-nos.
JESUS, atendei-nos.
OREMOS: Senhor JESUS CRISTO, que dissestes: Pedi e recebereis, buscai e
achareis, batei e abrir-se-vos-á, nós Vos suplicamos que nos concedais, desde
que Vo-lo pedimos, os sentimentos afetivos de vosso amor, a fim de que Vos
amemos de todo o nosso coração, por palavras e ações, e nunca deixemos de
Vos louvar.
Permiti, Senhor, que tenhamos sempre um igual temor e amor por vosso santo
Nome, porque não deixais de governar àqueles que estabeleceis na firmeza de
Vosso amor. Vós, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.
Amém.
Sacratíssimo Coração de JESUS que tanto nos amais
fazei que Vos amemos cada vez mais.
Sagrado Coração de JESUS,
nós temos confiança em Vós.

