
 
COMUNHÃO ESPIRITUAL 
  

Creio, Meu Jesus, que estais 
presente no Santíssimo 

Sacramento do Altar. Amo-vos 
sobre todas as coisas e desejo 

possuir-Vos em minha alma. Mas 

como agora não posso receber-Vos 
Sacramentalmente, vinde ao menos 

espiritualmente ao meu coração. 
E, como se Vos já tivesse recebido,  

uno-me inteiramente a Vós. 
Àmen 
   

REZAR UM PAI NOSSO E UMA AVÉ MARIA 
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