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04.03.2021 
De Manuel De Jesus Bermudez Vallejos: 

Para Publicar al Apostolado Mundial 
 

O ÂNGELUS DO GETSÊMANI 
 
Da fonte das orações preferidas do instrumento do Apostolado, 

Manoel de Jesus, que há cinco anos mantém esta Devoção durante 
a Quaresma, na Hora do Ângelus. 

A transcrevemos aqui para você fazer também, se desejar. É 
uma oração do Cardeal Merry de Val, nascido em Londres em 10 de 
outubro de 1865. 

Depois de concluir os estudos secundários em Bruxelas, entrou 
na Universidade de Ushaw (Reino Unido), onde foi despertada a sua 
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vocação sacerdotal. Ele era um bom jovem desportista, apaixonado 
por tênis, xadrez, equitação, esgrima. 

Um dia, seu pai, o marquês Merry del Val, diplomata de 
carreira, para testar a firmeza das intenções de seu filho de ser 
sacerdote, disse-lhe: Como pode ser padre, Rafael, você que é tão 
amante dos esportes, dos jogos e passeios a cavalo? Pelo amor de 
Deus, tudo pode e deve ser sacrificado! Foi sua resposta firme e 
determinada. 

A grande inteligência de que foi dotado e o domínio das línguas 
que possuía logo abriram as portas das mais altas distinções 
acadêmicas. 

Distinguido pelo afeto e admiração de Leão XIII, este confiou-
lhe, ainda antes de ser ordenado, missões difíceis, das quais 
sucedeu o nobre eclesiástico. 

Em 20 de julho de 1903, Leão XIII morreu. 
O Sacro Colégio dos Cardeais escolheu Merry del Val para ser 

secretário do conclave de onde sairia o sucessor do falecido Papa. 
Em 4 de agosto de 1903, o Patriarca de Veneza, Cardeal Sarto, 

foi eleito Papa, levando o nome de Pio X. O novo Pontífice confirmou 
todos os prelados da Cúria em seus cargos. A única exceção foi a do 
Secretário de Estado. 

Para esta posição de honra e confiança, além de uma grande 
responsabilidade, encontrou um colaborador incansável, 
complemento providencial da sua personalidade, Monsenhor Merry 
del Val, um homem culto, tão piedoso como um diplomata astuto. 

Desde o primeiro momento, Merry del Val despertou um 
sentimento de confiança e atração em Pio X, que, apesar de seus 
repetidos apelos em contrário, o nomeou seu Secretário de Estado. 

Após a morte de Pio X, e a cessação do Secretário de Estado, 
intensificou o apostolado social, de tal forma que este trabalho, em 
conjunto com o secretariado do Santo Ofício, cargo para o qual foi 
nomeado por Bento XV, e a redação de seus testemunhos para o 
processo de beatificação do Papa Sarto, absorveu as principais 
angústias da última etapa de sua existência. 

O cardeal Merry del Val compôs várias orações, entre outras: 
• Ladainhas da humildade, 
• Oração para pedir a conversão de uma alma. 
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• O Ângelus do Getsêmani. 
Não se sabe se estas orações têm Imprimatur, mas sim as 

mesmas que têm grande favor de Manuel de Jesús e lhe foi dado 
permissão do Céu para rezar o Ângelus durante a Quaresma às 
12h00. 

Rafael Merry del Val faleceu em Roma em 26 de fevereiro de 
1930. Atualmente está aberto seu processo de beatificação, já tendo 
declarado o heroísmo das virtudes cristãs do Servo de Deus. 

O Ângelus do Getsêmani 
V. O anjo do Senhor apareceu para ajudar Jesus. 
R. E ele foi confortado pelo Espírito Santo. 
Pai Nosso. 
 
V. Eis-me aqui em agonia: se possível, passe de mim este 

cálice. 
R. Mas não se faça a minha vontade, mas a tua. 
Pai Nosso. 
 
V. O Verbo feito Homem foi pregado na cruz. 
R. E padeceu por nós. 
Pai Nosso. 
 
V. Tende misericórdia de nós, ó Jesus! 
R. Para que sejamos dignos de vossas consolações. 
Pai Nosso. 

SÚPLICA 
Rogamos-vos, Senhor, derramai vossas graças sobre nossos 

corações, a fim de que, havendo oferecido vosso Unigênito Jesus, 
sua agonia no Horto das Oliveiras, pelos méritos de sua Paixão e 
Crua, possamos algum dia renascer para a glória da Ressurreição. 

 a sua agonia no Horto das Oliveiras, pelos méritos da sua 
Paixão e Cruz, possamos um dia renascer para a glória de a 
ressurreição. 
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Pelo mesmo Jesus Cristo Nosso Senhor. Amém. 
Manuel De Jesus Bermudez Vallejos - Esclarecimento: 
Manuel de Jesús, o pequeno profeta do Apostolado reza o 

Ângelus do Getsêmani durante a Quaresma as: 
6:00 da Manhã - 12h00 - 18h00 


