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Novena dos
Guarda

Santos

Anjos

da

(24 de setembro a 2 de outubro)
A devoção aos Santos Anjos foi cultivada desde os
começos do cristianismo e já era presente no judaísmo, como nos mostram diversas passagens do
Antigo Testamento, desde o Gênesis. Os Anjos da
Guarda são mensageiros de Deus encarregados de
velar por cada um de nós, protegendo-nos no
nosso caminho na terra e aproximando as almas
de Deus. Sua festa no dia 2 de outubro foi instituída pelo Papa Clemente X.

Vinde, Espírito Santo…
Invocações
Oh Santos Anjos da Guarda, nossos fidelíssimos
companheiros, que a providência de Deus nos
deu para amparar-nos, proteger-nos e defendernos; muitas graças vos damos por nos haverdes
livrado de tantos perigos da alma e do corpo, e
favorecido com tantos benefícios, que não pode1 – Orações

mos conhecer nem numerar. Talvez desde há
muito fora o inferno a nossa habitação, se com a
força de vossa intercessão não tivésseis desviado
o golpe que a divina justiça estava prestes a descarregar sobre nós, mas nos esforçaremos para,
daqui em diante, guardar viva a memória dos
vossos benefícios, e obedecer sempre às vossas
santas inspirações.

Pai Nosso, Ave Maria, Glória
Oh Santos Anjos da Guarda, príncipes nobilíssimos da corte celestial; que respeito e veneração
não nos devia inspirar a vossa contínua presença.
Nós vos ofendemos e contristamos todas as vezes que, pecando, vos constrangemos a ser testemunhas de nossas más ações. Perdoai, ó Santos Anjos; nós nos propomos a nunca mais ofender as vossas puríssimas vistas, lembrando-nos
de que estais continuamente ao nosso lado, para
nos dirigir pela senda da virtude, e oferecer a
Deus as nossas boas obras.

Pai Nosso, Ave Maria, Glória
Oh Santos Anjos da Guarda, nossos protetores e
defensores, que, apesar da nossa ingratidão e in2 – Rezando Novenas – volume 3

dignidade, nunca até agora nos abandonastes,
antes sempre nos defendestes e amparastes,
continuais, vo-lo pedimos, os vossos amorosos
cuidados para conosco; preservai-nos de todo
pecado e de toda desgraça; sede o nosso refúgio
nos perigos, a nossa força nas tentações e nos
trabalhos; guiai-nos no perigoso caminho desta
vida, a fim de que nossas almas sejam salvas.

Pai Nosso, Ave Maria, Glória
Leituras Bíblicas para os dias da novena:
1º. dia: Salmo 90
2º. dia: Ex. 23,20-21
3º. dia: At 5,17-20
4º. dia: At 12,7
5º. dia: At 10,3-5
6º. dia: Salmo 33
7º. dia: Ap 11,17-18 e 12,10b-12a
8º. dia: Ap 8,3-4
9º. dia: Lc 1,26-38
Ladainha dos Santos Anjos
Senhor, tende piedade de nós!

Senhor, tende piedade de nós!
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Cristo, tende piedade de nós!

Cristo, tende piedade de nós!
Senhor, tende piedade de nós!

Senhor, tende piedade de nós!
Jesus Cristo, ouvi-nos!

Jesus Cristo, ouvi-nos!
Jesus Cristo, atendei-nos!

Jesus Cristo, atendei-nos!
Deus Pai, Criador dos Anjos, tende piedade de

nós!

Deus Filho, Senhor dos Anjos, tende piedade de

nós!

Deus Espírito Santo, vida dos Anjos, tende pieda-

de de nós!

Santíssima Trindade, alegria de todos os Anjos,

tende piedade de nós!

Santa Maria, rogai por nós.
Rainha dos Anjos, rogai por nós.
Todos os Coros dos Espíritos Celestes, rogai por

nós.

Santos Serafins, Anjos do Amor, rogai por nós.
Santos Querubins, Anjos do Verbo, rogai por

nós.
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Santos Tronos, Anjos da Vida, rogai por nós.
Santos Anjos da Adoração, rogai por nós.
Santas Dominações, rogai por nós.
Santas Virtudes, rogai por nós.
Santas Potesdades, rogai por nós.
Santos Principados, rogai por nós.
Santos Arcanjos, rogai por nós.
Santos Anjos, rogai por nós.
São Miguel Arcanjo, rogai por nós.
Vencedor de Lúcifer, rogai por nós.
Anjo da fé e da humildade, rogai por nós.
Anjo da Unção dos Enfermos, rogai por nós.
Anjo dos moribundos, rogai por nós.
Príncipe dos exércitos celestes, rogai por nós.
Companheiro das almas do Purgatório, rogai por

nós.

São Gabriel Arcanjo, rogai por nós.
Anjo da Encarnação, rogai por nós.
Mensageiro fiel de Deus, rogai por nós.
Anjo da esperança e da paz, rogai por nós.
Protetor de todos os servos e servas de Deus, ro-

gai por nós.

Guarda do Santo Batismo, rogai por nós.
Comunidade Totus Mariæ – 5

Patrono dos sacerdotes, rogai por nós.
São Rafael Arcanjo, rogai por nós.
Anjo do Divino Amor, rogai por nós.
Dominador do Espírito, rogai por nós.
Anjo da cura e do alívio na dor, rogai por nós.
Auxiliador nos casos de necessidade, rogai por

nós.

Patrono dos médicos, viajantes e peregrinos, ro-

gai por nós.

Todos os Santos Arcanjos, rogai por nós.
Anjos do serviço perante o trono de Deus, rogai

por nós.

Anjos do serviço prestado à humanidade, rogai

por nós.

Santos Anjos da Guarda, rogai por nós.
Auxiliadores em nossas necessidades, rogai por

nós.

Luz em nossas trevas, rogai por nós.
Amparo em todos os perigos, rogai por nós.
Admoestadores de nossas consciências, rogai

por nós.

Intercessores perante o trono de Deus, rogai por

nós.

Defensores contra o inimigo, rogai por nós.
6 – Rezando Novenas – volume 3

Nossos guias seguros, rogai por nós.
Nossos mais fiéis amigos, rogai por nós.
Nossos prudentes conselheiros, rogai por nós.
Nossos modelos de obediência, rogai por nós.
Consolação no abandono, rogai por nós.
Espelho de humildade e pureza, rogai por nós.
Anjos das nossas famílias, rogai por nós.
Anjos dos nossos sacerdotes e curas de almas,

rogai por nós.

Anjos das nossas crianças, rogai por nós.
Anjos da nossa terra e da nossa pátria, rogai por

nós.

Anjos da Santa Igreja, rogai por nós.
Todos os Santos Anjos, rogai por nós.
Oremos: Concedei-nos, Senhor, o auxílio de vossos Anjos e Exércitos Celestes, a fim de que, por
eles, sejamos preservados dos ataques de Satanás, e, pelo Precioso Sangue de Nosso Senhor
Jesus Cristo e pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Rainha dos Anjos, libertos de todos
os perigos, possamos servir-vos em paz para
sempre, por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
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Novena à Misericórdia de Deus por
intercessão da Beata Chiara Luce
Badano
Festa: 29 de outubro
Chiara Badano nasceu depois de 11 anos de orações de seus pais, Ruggero e Maria Teresa. Aos
nove anos conheceu o Movimento dos Focolares,
que lhe abriu os horizontes para uma nova visão
do Evangelho. Aos 17 anos foi diagnosticada com
câncer nos ossos. Depois de grande luta interior,
consegue aceitar a vontade de Deus para sua vida:
“Por ti, Jesus. Se tu queres eu também quero!”.
Chiara Lubich, fundadora dos Focolares, acompanha sua trajetória e lhe dá o nome de “Chiara
Luce”.

Oração para todos os dias
Deus, nosso Pai, fonte de todos os bens, nós vos
damos graças pelo admirável testemunho da Beata Chiara Badano. Animada pela graça do Espírito Santo e guiada pelo exemplo luminoso de Je8 – Rezando Novenas – volume 3

sus, ela acreditou firmemente no vosso infinito
amor, decidida a retribui-lo com todas as suas
forças, abandonando-se com plena confiança à
vossa paternal vontade.
Humildemente vos pedimos: concedei-nos também a nós a graça de viver convosco e para vós,
enquanto ousamos pedir-vos se for da vossa
vontade, a graça de… pelos méritos de Cristo,
nosso Senhor. Amém.

Primeiro dia
Ó Pai de imensa bondade, agradeço-te o grande
dom da fé. Consciente das minhas imperfeições,
peço-te que me concedas a graça de imitar mais
fielmente os exemplos do teu filho Jesus, em
conformidade com a vida dos santos.

Pai nosso, Ave Maria, Glória ao Pai…
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Segundo dia
Deus nosso Pai, fonte de todo o bem, dou-te
graças pelo teu imenso amor que chegou ao
ponto de nos dares o teu próprio filho. Peço-te
que me ajudes a retribuir este amor com todas as
forças obedecendo à tua vontade e acolhendo
humildemente as disposições da tua Providência,
segundo o exemplo da Beata Clara: “Se tu o queres, ó Jesus, também o quero eu”.

Pai nosso, Ave Maria, Glória ao Pai…

Terceiro dia
Pai santo de tal modo amaste a humanidade que
lhe deste o teu filho, que, com o sacrifício da
própria vida nos alcançou o grande dom da salvação. Concede-me a graça de imitar a generosidade do seu amor fraterno, dócil ao seu pedido:
“Assim como eu vos amei amai-vos também vós
uns aos outros” (Jo 13,34). Torna-me atento às
10 – Rezando Novenas – volume 3

necessidades e ao sofrimento dos outros, pronto
e disponível em prestar-lhes atenção, dar-lhes
conforto e ajuda segundo as minhas possibilidades.

Pai nosso, Ave Maria, Glória ao Pai…

Quarto dia
Ó Deus santo e onipotente, tenho consciência da
minha imperfeição no conhecer e no poder, no
querer e no agir. Confio-me, portanto à tua infinita bondade, para que me conceda a graça de
obedecer aos teus mandamentos e de acolher as
decisões da tua providência, à imitação da docilidade do teu filho Jesus: “Não se faça a minha
vontade mas sim a tua” (Lc 22,42).

Pai nosso, Ave Maria, Glória ao Pai…

Comunidade Totus Mariæ – 11

Quinto dia
Ó Pai, fonte de todo o bem, sinto-me humilhado
pela minha infidelidade. Em vez de retribuir o teu
imenso amor, cedi à atração do egoísmo e do orgulho, aos impulsos do prazer, à pressão dos
maus exemplos. Arrependido pelas minhas culpas, recorro à tua infinita misericórdia, para ser
perdoado mediante o sacrifício de Jesus. Uma
vez que que o sincero arrependimento exige o
empenho da conversão, imploro a tua ajuda para
tornar mais intensa e fervorosa a oração e a união habitual contigo.

Pai nosso, Ave Maria, Glória ao Pai…

Sexto dia
Deus de paterna benevolência, tu nos exortas a
escutar o teu Filho, admirável exemplo de generosidade na dedicação de muito do seu tempo
ao diálogo contigo. É justo que também eu o
12 – Rezando Novenas – volume 3

imite a fim de te dar graças pelo teu imenso
amor, de meditar a tua Palavra, de implorar luz e
força para cumprir os meus deveres e faz-me intérprete das necessidades dos irmãos: “Senhor,
ensina-nos a rezar” (Lc 11,1).

Pai nosso, Ave Maria, Glória ao Pai…

Sétimo dia
Pai de infinita benevolência, imploro a tua graça
para aprender a dirigir-me muitas vezes a ti no
decorrer dos meus dias, a fim de te confiar espontaneamente o meu estado de ânimo: pensamentos e sentimentos, intenções e decisões, alegrias e dissabores. Que eu aprenda a consultar-te
para ter luz sobre o caminho a seguir; para reconhecer prontamente os erros e culpas; para agradecer o teu amor e os teus dons.

Pai nosso, Ave Maria, Glória ao Pai…
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Oitavo dia
Ó Pai, fortaleza de quem espera em ti, tu que nos
revelaste a perfeição da tua santidade e do teu
amor nos quais se funda a minha inquebrantável
confiança na tua fidelidade às promessas. Tu me
deste a certeza que não serei tentado acima das
minhas forças e que, juntamente com Jesus, estarás sempre comigo para me amparar nas dificuldades. Imploro a tua graça sobretudo para retomar uma esperança firme na vida eterna: a plena,
perene e feliz comunhão contigo. Com a tua ajuda quero aderir à exortação da Beata Clara: “Confia em Deus”.

Pai nosso, Ave Maria, Glória ao Pai…

Nono dia
Deus, fonte de todo o bem, o teu Filho Jesus
pede-nos para tomar parte na sua missão: “Ide e
fazei discípulos todos os povos […] ensinando14 – Rezando Novenas – volume 3

lhes a observar tudo o que vos disse” (Mt 28,19).
Devo ter a peito o bem de cada pessoa: por isso
me pedes para ajudar o próximo com o meu
exemplo e com a palavra, a conhecer Jesus e os
seus ensinamentos de forma que possa acolher
os dons da tua graça, partilhar a tua amizade e
chegar à salvação.
Peço-te, sobretudo, que me concedas a graça
que tanto desejo…

Pai nosso, Ave Maria, Glória ao Pai…

As 9 Primeiras Sextas-feiras
Toda primeira sexta-feira do mês é dedicada ao
Sagrado Coração de Jesus, com orações reparadoras e adoração ao Santíssimo Sacramento.

Nosso Senhor revelou a Santa Margarida Maria
Alacoque uma grande promessa:

«Eu prometo, na excessiva misericórdia do meu
Comunidade Totus Mariæ – 15

Coração, que meu amor todo-poderoso concederá a todos aqueles que comungarem, em nove
primeiras sextas-feiras do mês seguidas, a graça
da penitência final, que não morrerão na minha
desgraça, nem sem receberem seus sacramentos
e que o meu divino Coração será o seu asilo seguro no último momento.»
Condições:
1. confissão sacramental, que nos prepare devidamente para a Santa Comunhão;
2. comunhão na primeira sexta-feira de cada
mês, por nove meses seguidos
3. com o fim de desagravar o Sagrado Coração
de Jesus.

Os 5 Primeiros Sábados
A devoção ao Imaculado Coração de Maria é parte
importante da mensagem de Fátima. Nossa Senhora aponta a devoção dos Cinco Primeiros Sá16 – Rezando Novenas – volume 3

bados como meio importante e concreto de vivência cristã, e não apenas como mais uma devoção.

No dia 10 de dezembro de 1925, em Pontevedra,
aparecendo à Irmã Lúcia com o Seu Imaculado
Coração cercado de espinhos, Nossa Senhora lhe
disse:

«Tu, ao menos, vê de Me consolar e diz que todos aqueles que durante cinco meses, no Primeiro Sábado…
– se confessarem
– receberem a Sagrada Comunhão
– rezarem o Terço
– e Me fizerem 15 minutos de companhia, meditando nos 15 Mistérios do Rosário com o fim de
Me desagravarem,
Eu prometo assistir-lhes na hora da morte com
todas as graças necessárias para a salvação dessas almas.»
Comunidade Totus Mariæ – 17

Numa revelação, na noite de 29 para 30 de maio
de 1930, Nosso Senhor dignou-Se explicar por
que escolheu 5 Sábados:

«São 5 as espécies de ofensas e blasfêmias proferidas contra o Imaculado Coração de Maria:
as blasfêmias contra a Sua Imaculada Conceição
as blasfêmias contra a Sua Virgindade
as blasfêmias contra a Maternidade Divina, recusando ao mesmo tempo recebê-lA como Mãe
dos homens
as blasfêmias dos que procuram infundir nos corações das crianças a indiferença, o desprezo e
até o ódio contra esta Imaculada Mãe
as blasfêmias dos que A ultrajam diretamente
nas Suas Imagens.»
Esta devoção deve ser feita durante 5 meses seguidos.
Havendo motivo justo, qualquer sacerdote pode18 – Rezando Novenas – volume 3

rá transferir todas, ou algumas das condições
para o domingo seguinte.
A 15 de fevereiro de 1926, Nosso Senhor explicou que a Confissão não tem necessariamente de
ser no primeiro sábado, mas pode ser 8 dias antes ou depois, ou muitos mais ainda, contando
que a Comunhão seja feita na Graça de Deus e
com desejo de reparação.
A meditação pode ser feita sobre um ou vários
Mistérios do Rosário, e juntar-se com o Terço,
meditando 3 minutos antes de cada dezena.
O Terço é sempre meditado, pois sem meditação
dos Mistérios não há Terço do Rosário; concluise portanto que além do Terço há uma meditação de 15 minutos.

Podem ser feitas estas orações (não obrigatórias,
mas sugeridas):

Comunidade Totus Mariæ – 19

Oração para antes da Meditação
Imaculada Virgem Maria Mãe de Deus e nossa
Mãe, cheio de pena pelos espinhos que os homens ingratos a todos os momentos cravam em
vosso Coração com blasfêmias e ingratidões,
aqui estou a vossos pés para Vos fazer quinze
minutos de companhia na meditação dos mistérios do Rosário como amorosamente nos pedistes, a fim de Vos consolar.
Vós que guardáveis e meditáveis em vosso Coração o que ouvíeis do vosso Divino Filho e o que
víeis nas suas ações, dignai-vos pela vossa maternal bondade e misericórdia obter-me a graça de
compreender o que esses mistérios nos ensinam
e de praticar as suas lições.
Aceitai, Coração Imaculado de Maria, este meu
pobre tributo de filial devoção e desagravo. Perdoai-me e fazei-me merecedor das graças que
prometestes a este piedoso exercício, principalmente o da perseverança final. Amém.
20 – Rezando Novenas – volume 3

Ato de Consagração e Desagravo
Virgem Santíssima e Mãe nossa querida, ao mostrardes o Vosso Coração cercado de espinhos,
símbolo das blasfêmias e ingratidões com que os
homens ingratos pagam as finezas do vosso
amor, pedistes que vos consolássemos e desagravássemos.
Como filhos vos queremos amar e consolar sempre; mas hoje especialmente, ao ouvir as vossas
amargas queixas, desejamos desagravar o vosso
doloroso e Imaculado Coração que a maldade
dos homens fere com os duros espinhos dos
seus pecados.
De modo especial vos queremos desagravar das
injúrias sacrilegamente proferidas contra a vossa
Conceição Imaculada e Santa Virgindade. Muitos,
Senhora, negam que sejais Mãe de Deus e nem
vos querem aceitar como terna mãe dos homens.
Outros, não vos podendo ultrajar diretamente,
descarregam nas vossas sagradas imagens a sua
Comunidade Totus Mariæ – 21

cólera satânica. Nem faltam também aqueles que
procuram infundir nos corações, sobretudo nas
crianças inocentes, que são o vosso encanto, indiferença, desprezo e até ódio contra Vós.
Virgem Santíssima, aqui prostrados aos vossos
pés, vos mostramos a pena que sentimos por todas estas ofensas e prometemos reparar com os
nossos sacrifícios e orações tantos pecados e
ofensas destes vossos filhos ingratos.
Reconhecendo que também nós, nem sempre
correspondemos às vossas predileções, nem vos
honramos e amamos como Mãe, mas antes entristecemos o vosso Coração e o do vosso divino
Filho, suplicamos para os nossos pecados misericordioso perdão. Queremos ainda pedir-vos, Senhora, compaixão, proteção e bênção para o
povo da Rússia, que outrora vos amou tanto, e
que está confiado e consagrado ao vosso Coração Imaculado. Reconduzi-o ao seio da verdadeira Igreja e sede a sua salvação, como prometes22 – Rezando Novenas – volume 3

tes nas vossas aparições em Fátima.
Para todos quantos são vossos filhos e particularmente para nós, que queremos amar-vos como
mãe muito querida e nos consagrarmos inteiramente ao vosso Coração Imaculado, seja-nos ele
o refúgio nas angústias e tentações da vida e o
caminho que nos conduza até Deus, que esperamos gozar eternamente no Céu. Amém.

Os 7 Domingos em honra de São
José
Esta devoção, manifestada por São José a dois religiosos franciscanos, foi confirmada e indulgenciada pelos Sumos Pontífices, principalmente por
Pio IX.
Trata-se de exercícios para cada um dos sete domingos dedicados em honra e veneração das sete
principais dores e sete alegrias que teve São José
durante sua vida mortal.

Comunidade Totus Mariæ – 23

Oração para todos os domingos:
Ato de Contrição
Deus e Senhor meu, em quem creio e espero e a
quem amo sobre todas as coisas, entre a multidão de meus pecados, me confundo e com sincero arrependimento, peço-Vos perdão e clemência. Pesa-me de Vos ter ofendido e proponho, com a Vossa Divina Graça, nunca mais tornar a vos ofender. Tende piedade de mim, Senhor. Escutai os meus rogos e não permitais que
eu me separe de vós.
E Vós, bondoso São José, intercedei por mim
para que Jesus perdoe os meus pecados e derrame sobre a minha alma os tesouros de Sua santa
graça para que eu possa fazer, com fruto, os Sete
Domingos, em vossa honra e bem de minha
alma. Lembrai-vos, meu doce protetor, que nenhum dos que têm implorado vosso auxílio tem
ficado sem consolo. Animado desta confiança,
venho à vossa presença neste dia, suplicando-vos
24 – Rezando Novenas – volume 3

as graças de que necessito e que espero conseguir de Jesus e Maria. Amém.
Primeiro Domingo
A santa Comunhão deste dia se oferecerá para
agradecer a São José, os serviços que prestou a
Jesus e Maria. A indulgência plenária aplicar-se-á
pelas almas do purgatório que mais amaram o
glorioso Patriarca.

Reza-se o ato de Contrição.
Meditação sobre as Dores e Alegrias de São José
na maternidade de Maria.

(após a meditação sobre o tema acima, reza-se a
Coroa das sete Dores e das sete Alegrias de São
José)
Segundo Domingo
A Santa Comunhão deste dia, se oferecerá para
dar graças a São José pelos favores que nos tem
alcançado com sua poderosa intercessão. A indulgência plenária será aplicada pelas almas do
Comunidade Totus Mariæ – 25

purgatório que mais devoção tiverem à Sagrada
Família.

Reza-se o ato de Contrição.
Meditação sobre as Dores e as Alegrias de São
José por ocasião do nascimento do Menino Jesus
no Presépio de Belém.

(após a meditação sobre o tema acima, reza-se a
Coroa das sete Dores e das sete Alegrias de São
José)
Terceiro Domingo
A Santa Comunhão deste dia se oferecerá pela
conversão dos inimigos da Igreja. A indulgência
plenária se aplicará pelas almas do purgatório
que mais tiveram devoção ao precioso sangue de
Nosso Senhor Jesus Cristo.

Reza-se o ato de Contrição.
Meditação sobre as Dores e as Alegrias de São
José na circuncisão do Menino Jesus.
26 – Rezando Novenas – volume 3

(após a meditação sobre o tema acima, reza-se a
Coroa das sete Dores e das sete Alegrias de São
José)
Quarto Domingo
A Santa Comunhão deste dia se oferecerá ao Pai
Eterno, para imitar a São José quando lhe ofereceu o Menino Jesus. A indulgência plenária se
aplicará pelas almas do purgatório que mais trabalharam em propagar a devoção a São José.

Reza-se o ato de Contrição.
Meditação sobre as Dores e as Alegrias de São
José na apresentação do Menino Jesus no Templo.

(após a meditação sobre o tema acima, reza-se a
Coroa das sete Dores e das sete Alegrias de São
José)
Quinto Domingo
A Santa Comunhão deste dia se oferecerá para
arrojarmos de nosso coração todo ídolo que
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ocupar o lugar de Jesus. A indulgência plenária
será aplicada pelo descanso eterno dos missionários falecidos que levaram o culto de São José a
países infiéis.

Reza-se o ato de Contrição.
Meditação sobre as Dores e as Alegrias de São
José por ocasião de sua fuga para o Egito.

(após a meditação sobre o tema acima, reza-se a
Coroa das sete Dores e das sete Alegrias de São
José)
Sexto Domingo
A Santa Comunhão deste dia se oferecerá pelas
necessidades do Soberano Pontífice da Igreja. A
indulgência plenária será aplicada pelos que nesta vida tiveram o nome de José.

Reza-se o ato de Contrição.
Meditação sobre as Dores e as Alegrias de São
José por ocasião de seu regresso do Egito.
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(após a meditação sobre o tema acima, reza-se a
Coroa das sete Dores e das sete Alegrias de São
José)
Sétimo Domingo
A Santa Comunhão deste dia se oferecerá a São
José, pedindo-lhe que nos conceda a graça de
que todos os anos, durante nossa vida possamos
fazer com fruto esta devoção dos sete domingos.
A indulgência plenária será aplicada em sufrágio
das almas do purgatório que foram fiéis em praticar esta mesma devoção.

Reza-se o ato de Contrição.
Meditação sobre as Tristezas a as Alegrias de São
José quando perdeu o Menino Jesus no Templo
de Jerusalém.

(após a meditação sobre o tema acima, reza-se a
Coroa das sete Dores e das sete Alegrias de São
José)
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Coroa das Sete Dores e Alegrias de São José
1ª – Ó Esposo puríssimo de Maria Santíssima,
glorioso São José, assim como foi grande a
amargura de vosso coração na perplexidade de
abandonardes vossa castíssima Esposa, assim foi
inexplicável a vossa alegria, quando pelo Anjo
vos foi revelado o soberano mistério da encarnação.
Por esta vossa dor e por este vosso gozo, vos rogamos a graça de consolardes agora e nas extremas dores, a nossa alma com a alegria de uma
boa morte semelhante à vossa entre Jesus e Maria.
Pai Nosso, Ave Maria, Glória.

2ª – Ó felicíssimo Patriarca, glorioso São José,
que fostes escolhido para o cargo de pai putativo
do Verbo Humanado, a dor que sentistes ao ver
nascer em tanta pobreza o Deus Menino, que se
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transformou em celeste júbilo ao escutardes a
angélica melodia e ao verdes a glória daquela
brilhantíssima noite.
Por esta vossa dor e por este vosso gozo, suplicamos a graça de nos alcançardes que depois da
jornada desta vida, passemos a ouvir os angélicos louvores e gozar os resplendores da glória
celeste.
Pai Nosso, Ave Maria, Glória.

3ª – Ó obedientíssimo executor das divinas leis,
glorioso São José, o sangue preciosíssimo, que
na Circuncisão derramou o Redentor Menino vos
transpassou o coração, mas o nome de Jesus volo reanimou, enchendo-o de contentamento.
Por esta vossa dor e por este vosso gozo, alcançai-nos que, sendo arrancados de nós os vícios
nesta vida, com o nome de Jesus no coração e na
boca expiremos cheios de júbilo.
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Pai Nosso, Ave Maria, Glória.

4ª – Ó fidelíssimo Santo, que também tivestes
parte nos mistérios de nossa redenção, glorioso
São José, se a profecia de Simeão a respeito do
que Jesus e Maria tinham de sofrer vos causou
mortal angústia, também vos encheu de sumo
gozo pela salvação e gloriosa ressurreição, que
igualmente predisse, teria de resultar para inumeráveis almas.
Por esta vossa dor e por este vosso gozo, obtende-nos que sejamos aqueles que, pelos méritos de Jesus e pela intercessão da Virgem Sua
Mãe, têm de ressuscitar gloriosamente.
Pai Nosso, Ave Maria, Glória.

5ª – Ó vigilantíssimo guardião, íntimo familiar do
Filho de Deus encarnado, glorioso São José,
quanto penastes para alimentar e servir o Filho
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do Altíssimo, particularmente na fuga que com
ele houvestes de fazer ao Egito! Mas, qual não foi
também vosso gozo por terdes sempre convosco
o mesmo Deus e por verdes cair por terra os ídolos do Egito.
Por esta vossa dor e por este vosso gozo, alcançai-nos que, expelindo longe de nós o inferno tirano, especialmente com a fuga das ocasiões perigosas, sejam derrubados de nosso coração todos os ídolos de afetos terrenos e que inteiramente empregados no serviço de Jesus e de Maria, para eles somente vivamos e felizmente morramos.
Pai Nosso, Ave Maria, Glória.

6ª – Ó anjo da terra, glorioso São José, que cheio
de pasmo vistes o Rei do Céu submisso aos vossos mandatos, se a vossa consolação, ao reconduzi-lo do Egito, foi turbada pelo temor do Arquelau, sossegado pelo Anjo, permanecestes aleComunidade Totus Mariæ – 33

gre em Nazaré com Jesus e Maria.
Por esta vossa dor e por este vosso gozo, alcançai-nos que, desocupado o nosso coração de
vãos temores, gozemos paz de consciência, vivamos seguros com Jesus e Maria, e também entre
eles morramos.
Pai Nosso, Ave Maria, Glória.

7ª – Ó exemplar de toda santidade, glorioso São
José, que perdestes sem culpa vossa o Menino
Jesus, e para maior angústia houvestes de buscálo por três dias, até que com sumo júbilo gozastes do que era vossa vida, achando-o no templo
entre os doutores.
Por esta vossa dor e por este vosso gozo, suplicamos, com o coração nos lábios, que interponhais o vosso valimento para que nunca nos suceda perdermos a Jesus por culpa grave, mas se
por desgraça o perdermos, com tão contínua dor
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o procuremos, que o achemos favorável, especialmente a gozá-lo no céu e lá cantarmos convosco eternamente Suas divinas misericórdias.
Pai Nosso, Ave Maria, Glória.

Novena a São Pio de Pietrelcina
14 a 23 de setembro
Religioso franciscano capuchinho, Padre Pio teve a
vida marcada por milagres e dons extraordinários,
entre os quais os estigmas da Paixão de Cristo.
Construiu um grande e belo hospital para atender
os doentes e incentivou grupos de oração.
Esta novena é rezada com a Coroa do Sagrado Coração de Jesus.

Primeiro dia
Amado São Pio de Pietrelcina, que trouxeste no
teu corpo os sinais da paixão de Nosso Senhor
Jesus Cristo: tu que carregaste a Cruz por todos
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nós, suportando os sofrimentos físicos e morais
que flagelavam a alma e o corpo em um martírio
contínuo, intercede junto a Deus a fim de que
cada um de nós saibamos aceitar as pequenas e
as grandes cruzes da vida, transformando cada
sofrimento em um seguro vínculo que nos liga à
vida eterna.

“Convém acostumar-se com os padecimentos
que agradará a Jesus mandar-vos. Jesus, que não
pode sofrer de manter-vos em aflição, virá a solicitar-vos e a confortar-vos com o infundir no
vosso espírito nova coragem”. (Padre Pio)
Rezar a Coroinha do Sagrado Coração de Jesus.

Segundo dia
São Pio de Pietrelcina, que junto a Nosso Senhor
Jesus Cristo, soubeste resistir às tentações do
maligno. Tu que sofreste os golpes e as vexações
dos demônios que queriam levar-te a abandonar
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a tua estrada de santidade, intercede junto ao
Altíssimo a fim de que também nós, com o teu
auxílio e com aquele de todo o paraíso, encontremos a força para renunciar o pecado e conservar a fé até o dia de nossa morte.

“Tem ânimo e não temas as obscuras iras de
Lúcifer. Lembra-te para sempre disto: ‘Que é
bom sinal quando o inimigo faz barulho e ruge
em torno de tua vontade – uma vez que isto demonstra que ele não está dentro’”. (Padre Pio)
Rezar a Coroinha do Sagrado Coração de Jesus.

Terceiro dia
Virtuoso São Pio de Pietrelcina, que tanto amaste
a Mãe Celeste ao ponto dela receber cotidianas
graças e consolações, intercede por nós junto da
Virgem Santa depondo nas tuas mãos os nossos
pecados e as nossas frias orações, a fim de que,
assim como em Caná de Galiléia, o Filho diga sim
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à Mãe e o nosso nome seja escrito no livro da
vida.

“Maria seja a estrela que vos aclare o caminho,
mostre a via segura para ir ao Pai Celeste; ela
seja como âncora a qual deveis sempre mais estreitamente unir-vos no tempo da prova”. (Padre
Pio)
Rezar a Coroinha do Sagrado Coração de Jesus.

Quarto dia
Casto São Pio de Pietrelcina, que tanto amastes o
teu Anjo da Guarda, o qual te guiava, defendia e
era o teu mensageiro. A ti as figuras angélicas levaram as preces dos teus filhos espirituais. Intercede junto ao Senhor, a fim de que também nós
aprendamos a servir-nos do nosso anjo do Anjo
da Guarda, que por toda a nossa vida está pronto
a sugerir-nos o caminho do bem e dissuadir-nos
da realização do mal.
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“Invoca o teu Anjo da Guarda, que ele te iluminará e conduzirá. O Senhor colocou-o perto de ti
precisamente para isto. Por isso, serve-te dele”.
(Padre Pio)
Rezar a Coroinha do Sagrado Coração de Jesus.

Quinto dia
Prudente São Pio de Pietrelcina, que nutriste uma
grandíssima devoção pelas almas do purgatório,
pelas quais te ofereceste como vítima expiatória,
roga ao Senhor a fim de que infunda em nós o
sentimento de compaixão e de amor que tu tinhas por estas almas, de modo de que nós também consigamos reduzir o seu tempo de exílio,
buscando ganhar para elas, com os sacrifícios e
orações, as santas indulgências que lhes são necessárias.

“A Vós Senhor, suplico de querer derramar sobre
mim os castigos que estão preparados aos pecaComunidade Totus Mariæ – 39

dores e as almas do purgatório; multiplicai-os da
mesma forma sobre mim, desde que convertais e
salveis os pecadores e livreis logo as almas do
purgatório”. (Padre Pio)
Rezar a Coroinha do Sagrado Coração de Jesus.

Sexto dia
Obediente São Pio de Pietrelcina, tu amastes aos
enfermos mais do que a ti mesmo vendo neles
Jesus. Tu que em nome do Senhor operaste milagres de curas no corpo, devolvendo a esperança
de uma vida e renovação no Espírito. Roga a Senhor a fim de que todos os enfermos, por intercessão de Maria Santíssima, possam experimentar teu potente patrocínio e através da cura corporal possam tirar vantagens espirituais para
agradecer e louvar o Senhor Deus eternamente.

“Se depois eu sei que uma pessoa está aflita, seja
na alma ou no corpo, o que eu não faria junto do
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Senhor para vê-la livre dos seus males? Com prazer me carregaria para vê-la salva de todas as
suas aflições, cedendo em seu favor os frutos de
tais sofrimentos, se o Senhor mo permitisse”. (Padre Pio)
Rezar a Coroinha do Sagrado Coração de Jesus.

Sétimo dia
Bendito São Pio de Pietrelcina, tu que aderiste ao
projeto de salvação do Senhor oferecendo teus
sofrimentos para desligar os pecadores dos laços
de satanás, intercede junto a Deus a fim de que
os que não crêem tenham a fé e se convertam.
Os pecadores se arrependam do fundo do coração, os tíbios, se afervorem na sua vida crista e os
justos perseverem no caminho da salvação.

“Se a pobre alma pudesse ver a beleza da alma
na graça, todos os pecados, todos os incrédulos
se converteriam no mesmo instante”. (Padre Pio)
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Rezar a Coroinha do Sagrado Coração de Jesus.

Oitavo dia
Puro São Pio de Pietrelcina, que tanto amaste os
teus filhos espirituais, muitos dos quais conquistaste a Cristo a preço do teu sangue, concede
também a nós que não te conhecemos pessoalmente, considerarmos teus filhos espirituais, assim que com a tua paterna proteção, com a sua
santa guia, e com a força que obterás do Senhor
para nós, poderemos, no momento da morte, encontrar-te nas portas do Paraíso na espera da
nossa chegada.

“Se me fosse possível, quereria obter do Senhor
somente uma coisa; quereria que me dissesse:
‘vá ao Paraíso’, quereria obter esta graça: ‘Senhor, não me deixes ir ao Paraíso até que o último de meus filhos, a última das pessoas confiadas aos meus cuidados sacerdotais não tenha
entrado antes de mim’”. (Padre Pio)
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Rezar a Coroinha do Sagrado Coração de Jesus.

Nono dia
Humilde Padre Pio de Pietrelcina, que tanto
amaste a santa madre Igreja, intercede junto ao
Senhor a fim de que mande operários para sua
messe e dê a cada um deles a força e inspiração
dos filhos de Deus. Pedimos-te além disto, que
intercedas junto da Virgem Maria, a fim de que
guie os homens em direção da unidade dos cristãos, recolhendo-os em uma única grande casa, a
qual seja o farol de salvação no mar de tempestade que é a vida.

“Permanece sempre agarrado à Santa Igreja Católica, porque só ela te pode dar a verdadeira
paz, porque só ela possui Jesus Sacramentado
que é o verdadeiro Príncipe da Paz”. (Padre Pio)
Rezar a Coroinha do Sagrado Coração de Jesus.
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Coroinha do Sagrado Coração de Jesus

Esta Coroinha era rezada diariamente por São Pio
de Pietrelcina (Padre Pio) para todos os que se recomendavam às suas orações.

I – Ó meu Jesus que dissestes: “Em verdade eu
vos digo, pedi e recebereis, procurai e achareis,
batei e vos será aberto!”, eu bato, procuro e peço
a graça...
Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.
Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em
vós.

II – Ó meu Jesus que dissestes: “Em verdade eu
vos digo, tudo o que pedirdes ao Pai em meu
nome, Ele vos concederá!”, ao vosso Pai, em vosso nome, eu peço a graça...
Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.
Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em
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vós.

III – Ó meu Jesus que dissestes: “Em verdade eu
vos digo, passará o Céu e a Terra, mas minhas
palavras não passarão!”, apoiado na infalibilidade
de vossas palavras, eu peço a graça...
Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai.
Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em
vós.

Ó Sagrado Coração de Jesus, a quem é impossível não ter compaixão dos infelizes, tende piedade de nós, pobres pecadores, e concedei-nos as
graças que vos pedimos, por meio do Imaculado
Coração de Maria, vossa e nossa terna Mãe.
São José, Pai putativo do Sagrado Coração de
Jesus, rogai por nós.
Salve Rainha.
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Novena em honra de Nossa Senhora de Guadalupe
Festa: 12 de dezembro
Em 1531, no México, o índio azteca Juan Diego
teve aparições de Nossa Senhora no monte
Tepeyac. Garantindo a ele e a todo o povo
proteção e auxílio, disse-lhe que fosse pedir ao
bispo para ali se construir uma igreja dedicada a
Ela. Mas o bispo pediu a Juan Diego uma prova.
Nossa Senhora lhe disse que ele colhesse flores no
alto do monte (em pleno inverno). Pegando uma
por uma as rosas que o índio lhe apresentava, Ela
o orientou para que abrisse o manto somente na
presença do bispo. Quando Juan Diego se
apresentou diante do prelado, abriu manto cheio
de rosas e este revelou a milagrosa imagem de
Nossa Senhora de Guadalupe, cheia de sinais da
cultura azteca e outros que só a ciência moderna
veio a descobrir mais tarde. Pouco tempo depois
da revelação da imagem, cerca de 8 milhões de
aztecas se converteram. Nossa Senhora de
Guadalupe tornou-se para os mexicanos um
símbolo nacional.
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Primeiro Dia
Querida Senhora de Guadalupe, Mãe de santidade, ensinai-me Vossa doçura e força. Ouvi minha
humilde prece oferecida com cordial confiança
para pedir esta graça…

Pai Nosso, Ave Maria, Glória
Segundo Dia
Ó Maria, concebida sem pecado, venho ao Vosso
trono da graça para compartilhar da fervorosa
devoção de Vossos fiéis filhos mexicanos que
Vos invocam sob o glorioso título Azteca de Guadalupe. Concedei-me uma viva fé para realizar
sempre a santa vontade de Vosso Filho: seja feita
Sua vontade assim na terra como no céu.

Pai Nosso, Ave Maria, Glória.
Terceiro Dia
Ó Maria, cujo Coração Imaculado foi ferido por
sete espadas de dor, ajudai-me a caminhar coraComunidade Totus Mariæ – 47

josamente entre os agudos espinhos que cobrem
meu caminho. Concedei-me a força de ser um
verdadeiro imitador Vosso. Isto eu Vos peço, minha querida Mãe.

Pai Nosso, Ave Maria, Glória
Quarto Dia
Querida Mãe de Guadalupe, eu Vos peço uma
fortalecida vontade de imitar a caridade de Vosso
divino Filho, de sempre procurar o bem para os
necessitados. Humildemente Vos peço que isto
me alcanceis.

Pai Nosso, Ave Maria, Glória
Quinto Dia
Ó Mãe Santíssima, eu Vos peço que me alcanceis
o perdão de todos os meus pecados, abundantes
graças para servir Vosso Filho mais fielmente
deste momento em diante, e finalmente, a graça
de louvá-lO Convosco para sempre no céu.

Pai Nosso, Ave Maria, Glória
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Sexto Dia
Maria, Mãe das vocações, multiplicai as vocações
sacerdotais e enchei a terra com casas religiosas
que serão luz e calor para o mundo, segurança
nas noites tempestuosas. Pedi a Vosso Filho que
nos envie muitos sacerdotes e religiosos. Isto Vos
pedimos, ó Mãe.

Pai Nosso, Ave Maria, Glória.
Sétimo Dia
Ó Senhora de Guadalupe, pedimo-Vos que os
pais vivam uma santa vida e eduquem seus filhos
de maneira cristã; que os filhos obedeçam e sigam as orientações de seus pais; que todos os
membros das famílias rezem e adorem juntos.
Isto Vos pedimos, ó Mãe.

Pai Nosso, Ave Maria, Glória
Oitavo Dia
Com meu coração repleto da mais sincera veneração, eu me prostro diante de Vós, ó Mãe, para
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Vos pedir que me alcanceis a graça de cumprir os
deveres de meu estado de vida com fidelidade e
constância.

Pai Nosso, Ave Maria, Glória
Nono Dia
Ó Deus, foi agradável a Vós derramar sobre nós
incessantes graças, colocando-nos sob a especial
proteção da Bem-Aventurada Virgem Maria.
Concedei-nos, a Vossos humildes servos, que se
rejubilam em honrá-lA hoje sobre a terra, a felicidade de vê-lA face a face no céu.

Pai Nosso, Ave Maria, Glória

Novena a Santa Edwiges
Festa: 16 de outubro
Esta santa polonesa era de família nobre e desde
criança ajudava os necessitados. Casou-se aos
doze anos de idade e cuidou pessoalmente da
educação religiosa do esposo. Levava toda a famí50 – Rezando Novenas – volume 3

lia à missa diariamente, fazia longos períodos de
oração e rigorosos jejuns. Pagava as dívidas dos
pais de família, para que não fossem presos, evitando que as mulheres se prostituíssem para sobreviver. Vivendo em um período de constantes
guerras, construiu conventos para abrigar viúvas e
órfãos, protegendo-os da violência. Após a morte
de dois filhos e do marido, Edwiges retirou-se para
o convento de Trébnitz, onde faleceu. Foi canonizada 24 anos após sua morte.

Vinde, Espírito Santo…

Primeiro dia
MEDITAÇÃO
Para ser um católico perfeito é indispensável, entre outras coisas, não prezar demasiadamente as
comodidades.
Não que se desaconselhe algum bem-estar, principalmente nos casos de saúde frágil, ou quando
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exigido pelo dever de estado.
Mas o que a vida cristã não admite é a procura
exagerada do conforto numa existência esplendorosa, utilizando o dinheiro em luxos e prazeres, mesmo os permitidos às pessoas do mundo.
“Pode-se procurar alguma comodidade, principalmente quando se tem posses para isso, sem
se faltar à virtude, mas o amor próprio excessivo
que daí decorre é que é incompatível com o espírito de pobreza e de perfeição”. Incompatível
com o espírito de pobreza se, por exemplo, se reclamasse um mundo de facilidades ou despesas
injustificadas e exageradas. Incompatível com o
espírito de perfeição se se quiser viver como os
pagãos, gastando sem olhar as necessidades da
pobreza e os sofrimentos dos que esperam de
nós um gesto de amor e de bondade.
EXEMPLO
Santa Edwiges procurou fazer da sua via uma
contínua mortificação. Nada poupou em rigoris52 – Rezando Novenas – volume 3

mo no tratamento do irmão corpo. Exigia dele
muito mais do que as suas forças físicas poderiam oferecer nesse trabalho de permanente ascese, de sacrifício ininterrupto. Submetia-se a jejuns
diários, exceto aos domingos e grandes festas
cristãs. Não comia carne de modo algum. E para
que rompesse tal propósito, quando acometida
de grave enfermidade, foi preciso que o legado
do Papa, Guilherme, bispo de Modena, lhe exigisse isso com uma ordem peremptória. E, cumprida tal determinação, a santa dizia que tal submissão lhe era muito mais mortificante do que a
própria doença. Mas a obediência sufocava qualquer oposição da sua parte.
O seu biógrafo nos dá notícia do regime alimentício que ela seguia. Aos domingos, terças e
quintas-feiras e sábados, legumes secos; nas
quartas e sextas-feiras, somente pão e água. E
tudo isso em quantidades limitadas, o essencial,
apenas, para atender as necessidades do corpo.
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Mais tarde, quando fez o grande voto de continência perpétua na vida conjugal, reduziu a sua
alimentação apenas a pão, legumes secos e água
fria. O esposo, que não tolerava água e só bebia
vinho às refeições, não se conformava com aquela austeridade. Mas acontecia que, muitas vezes,
quando faltava o vinho na mesa, e ele pedia um
pouco de água a Edwiges, o líquido subitamente
se apresentava como vinho.
Os rigores do jejum, apesar de já tão fortes, ainda aumentavam no tempo do Advento e da Quaresma. Em tais épocas Edwiges comia tão só para
não cair sem sentidos.

Pai Nosso, Ave Maria, Glória, Súplicas, Oração,
Ladainha e Oração Final.

Segundo dia
MEDITAÇÃO
Quando alguém é atingido na sua saúde por al54 – Rezando Novenas – volume 3

guma doença, passa a lamentar os contratempos
daí advindos. No entanto, seria conveniente pensar que em vez da saúde se podia perder a vida.
Sendo assim, todas as vezes que nos vier uma
doença, em vez de estarmos a reclamar contra
tudo e contra todos, melhor será abandonarmonos inteiramente à Providência e continuarmos
vivendo em paz. Quando se deixa a Providência
agir conosco, embora tomando nós os cuidados
que a prudência reclama, nunca seremos dominados pela inquietação, pelo desgosto ou pelo
desânimo.
Quem reza todos os dias o “Pai Nosso” não pode
temer o mal, salvo se não tiver confiança em
Deus. Convém não esquecer que não há somente
males no corpo, há também os males da alma. E
há, sobretudo, um único mal, que é o pecado. Se
nos livrarmos dele, com a ajuda da Graça, tudo o
mais que nos acontecer poderá ser aproveitado
como caminho da perfeição.
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EXEMPLO
Assim como previra a morte de Conrado, Edwiges também pressentiu o falecimento de Henrique. Na noite mesma da batalha, enquanto todos
dormiam no castelo de Krossen, a santa acordou
meio sobressaltada e foi logo dizendo à sua aia
favorita: “Perdi meu filho. Meu único filho abandonou-me como um passarinho voando rapidamente. Não o verei mais nesta vida”.
Em vão tentava a moça consolar a sua ilustre senhora, alegando que era impressão aquilo e que
se tivesse havido alguma coisa já teriam mandado mensageiros com qualquer notícia, boa ou
má…
Nada, porém, conseguia demover Edwiges da
sua convicção, e apenas pedia à sua dama de
companhia que nada dissesse daquela conversa
às demais pessoas de casa, a fim de poupar um
pouco mais os corações de Gertrudes e Ana,
principalmente desta última, sua nora.
56 – Rezando Novenas – volume 3

Não se passaram três dias e a dolorosa verdade
veio a cair de chofre no meio das três mulheres.
Henrique morrera, justamente na noite de 9 de
abril de 1241, como havia dito a santa. E, enquanto ela, de ânimo resoluto, embora cruciada
até o mais íntimo da alma, exclamava olhando
para o céu: “É a vontade de Deus e nos deve
aprazer como aprouve ao Senhor”, Ana e Gertrudes choravam inconsolavelmente, externando
uma dor imensa e uma incomensurável mágoa.
Edwiges, como as heroínas e mártires dos primeiros tempos da Igreja, consolava as duas filhas,
enquanto rezava em voz alta: “Oh Senhor, eu vos
dou muitas graças por terdes proporcionado a
felicidade de ser mãe de um tal filho. Ele sempre
me amou e me tratou com o mais filial respeito,
jamais me causando o menor desgosto. Seria
para mim uma grande satisfação continuar
vendo-o ao meu lado. Porém, decidistes chamálo e ele atendeu ao vosso apelo derramando o
seu sangue generoso em defesa da nossa fé e da
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nossa pátria. Agora está ele no céu, convosco.
Encomendo a Vós, Senhor, com toda a minha dor
e com a minha conformidade, a sua alma tão
preciosa!”.

Pai Nosso, Ave Maria, Glória, Súplicas, Oração,
Ladainha e Oração Final.

Terceiro dia
MEDITAÇÃO
O bom filho da Igreja não tem motivo para andar
de cara amarrada. Por isso, ser-lhe-á sumamente
benéfica a resolução que tomar de sorrir sempre:
sorrir para Deus, sorrir para o próximo, sorrir para
si mesmo.
Se olharmos para o nosso derredor, veremos que
tudo nos sorri: o amigo que nos ajuda, o transeunte que nos cumprimenta, a natureza que nos
auxilia com o sol, com o sono, com a saúde. Por
que, então, vamos ficar de cara fechada? A Provi58 – Rezando Novenas – volume 3

dência, que é tão mal correspondida pelos homens, quando lhes faz benefício, não deixa de
tratar a todos amavelmente. Deus é amor.
Se somos jovens, alegremo-nos pela posse da
mocidade. Se já entramos na idade madura, alegremo-nos por ter conhecido os belos dias que
já vivemos. Se a velhice tomou conta do nosso
organismo, façamos como aquele ancião que, ao
completar os seus oitenta anos, dizia que o “segredo de uma longa existência é sorrir sempre
quatro vezes mais do que nos tempos idos”.
Onde não há sorriso fica apenas a pobreza da
vida e a insignificância do homem. Não esquecer
a frase de São Paulo aos Coríntios: “Deus ama
quem dá com alegria”.
EXEMPLO
O casamento de Edwiges com o jovem Henrique
filho de Boleslau IV, duque e Silésia e pertencente à casa dos Piastas, verificou-se no castelo de
Andechs, no ano de 1186, com a pompa e festeComunidade Totus Mariæ – 59

jos próprios não só da época mas da alta linhagem a que pertenciam os noivos.
A jovem desposada levou de dote a elevada importância de 30.000 marcos que, hoje, representariam uns vários milhões de nossa moeda. Henrique não recebeu esse dinheiro. Quis deixá-lo
inteiramente à disposição da esposa, que o empregou totalmente na fundação de um convento
para as cistercienses, em Trebnitz.
Isso comprova bem claramente que aquele
príncipe, apesar de ter somente 18 anos, mostrava possuir um nobre caráter. Aliás, os seus biógrafos são unânimes em elogiar-lhe a personalidade. Apontam-no como grande estadista, bom
estrategista, valente, dedicado cristão e cavalheiro. Destacavam, também, a sua afabilidade no
trato com os súditos e o seu espírito de justiça
para com todos.
Edwiges, apesar de muito criança, com os seus
doze anos, mostrava-se possuidora de uma gran60 – Rezando Novenas – volume 3

de alma. Culta o quanto se podia ser naqueles
tempos, de inteligência viva e ânimo forte, passou a exercer notável influência sobre o marido.
Pode-se dizer que o seu primeiro cuidado foi
completar a formação religiosa de Henrique. Verificou, desde os primeiros dias da íntima convivência de casados, que a sua instrução no terreno espiritual deixava muito a desejar. Apesar de
ter tido como professores um cônego e o seu
próprio irmão que era clérigo, Henrique sabia
apenas rezar direito. Daí Edwiges percebeu a necessidade de um trabalho de catequese num
sentido mais extenso e intenso. Ela aproveitava
as conversas particulares para ir instruindo o marido nas verdades da fé, “pois desejava que
aquele a quem, abaixo de Deus, amava mais na
terra, fosse também agradável no Céu”.

Pai Nosso, Ave Maria, Glória, Súplicas, Oração,
Ladainha e Oração Final.
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Quarto dia

MEDITAÇÃO
Não devemos nunca perder as ocasiões que
Deus nos oferece para que façamos alguma coisa
pelo nosso próximo. Não falta oportunidade para
nos mostrarmos à altura dos desígnios da Providência. Deus reclama de nós manter sempre vivo
no interior do coração um desejo ardente de
nada recusar. Se assim procedermos, não nos deveremos preocupar com o que poderá acontecer
agora ou mais tarde, nem se estaremos ou não
em condições de levar avante os nossos propósitos. Desde que surja uma ocasião, e se nos sentirmos capazes de realizar aquilo que Deus está
exigindo de nós, não tenhamos tibieza nem receio de executar o que nos é reclamado.
Entregando os nossos atos ao alvedrio divino,
não viveremos dominados por uma espécie de
expectativa febril. Todas as vezes em que formos
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solicitados a agir, antes de consultarmos as nossas capacidades, elevemos o nosso espírito ao
Pai Celeste e verifiquemos se aquela ação é do
seu agrado, porque, assim acontecendo, não nos
faltarão forças nem meios para realizar o bem
que de nós está dependendo. Nesse sentido procuremos sempre utilizar as ocasiões, com generosidade, com serenidade, porque é São Paulo
que nos ensina tudo podermos naquele que nos
conforta.
EXEMPLO
A vida de Santa Edwiges foi uma reprodução perfeita dos conselhos evangélicos, e pode-se dizer
dela o que as Santas Letras dizem de Jesus Cristo.
Passou a vida fazendo o bem.
Desde que, pelo casamento, pôde dispor dos
seus bens, não cessou de aplicar a sua fortuna
em obras de caridade, sob variados aspectos. Começou empregando o seu valioso dote de noivado na construção do Mosteiro Trebnitz. Depois
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disso, estendeu o seu amparo não só a esse convento como a muitos outros existentes no seu
reino. Visitava pessoalmente os eremitas e não
esquecia as religiosas enclausuradas, indo frequentemente procurar, saber das necessidades
de uns e de outros, socorrendo-os com a maior
largueza. Fornecia-lhes tudo o de que precisassem, desde o alimento diário às roupas de inverno e outros objetos que, de outra forma, não seriam conseguidos. Quando acontecia o duque
encher-se de preconceitos contra uma ordem religiosa ou desgostar-se com alguns monges, surgia logo, prestativa e conciliante, a interferência
bondosa da santa, conseguindo, à custa de rogos
e solicitações, desanuviar o ambiente. Além disso, ainda arrancava, com bons modos, generosas
doações eclesiásticas, o que permitia às mesmas
um mais eficaz labor em benefício do povo e da
própria Igreja.
O seu castelo não fechava as portas aos peregri64 – Rezando Novenas – volume 3

nos e penitentes que demandavam em Roma,
não somente hospedava quantos ali batiam,
como lhes dava os meios necessários para as viagens penosas e fatigantes.
A sua compaixão pelos aflitos era proverbial. Daí
ser agora considerada protetora, junto a Deus,
dos desvalidos e desamparados. Não podia ver
ninguém sofrer que não sofresse igualmente e as
lágrimas lhe afloravam aos olhos com abundância, diante de qualquer padecimento alheio.

Pai Nosso, Ave Maria, Glória, Súplicas, Oração,
Ladainha e Oração Final.

Quinto dia
Neste dia maravilhoso que o Senhor fez para nós,
Santa Edwiges nos convida a refletir sobre saber
falar e saber calar.
Diz o apóstolo São Tiago que o homem perfeito
é aquele que não peca pela língua. Realmente,
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quantas pessoas não matam sua alma somente
porque não sabem controlar a língua?!
Nosso Senhor dizia que não é pecado o que entra pela boca, mas o que sai do coração. O nome
alheio nos deve ser tão caro quanto o nosso. Não
devemos divulgar o que os outros não tem o direito de saber. Quantas vezes o silêncio em torno
de certos assuntos nos livra a nós e aos outros de
situações embaraçosas… A língua é uma arma de
dois gumes: é perigosa e traiçoeira.
Na maioria das vezes, é melhor calar do que falar. Não se nega com isso que não haja momentos em que podemos e devemos falar. Mas o cuidado no falar deve ser sempre muito grande,
porque facilmente cometemos excessos e exageros. Esta foi a vida de Santa Edwiges: a tudo e a
todos ouvia e guardava todas as coisas no coração.

Pai Nosso, Ave Maria, Glória, Súplicas, Oração,
Ladainha e Oração Final.
66 – Rezando Novenas – volume 3

Sexto dia
Hoje somos convidados a ter CONFIANÇA EM
Deus.
Quantas pessoas ficam atemorizadas e cheias de
pavor até ao ponto de perderem a confiança em
Deus, ao verem os inimigos da fé ameaçarem de
morte a Igreja de Cristo.
Os que assim procedem começam por esquecer
as palavras de Jesus sobre o tratamento dado a
Ele próprio: “Se tratam assim o madeiro verde,
que farão com o seco?”
Depois convém lembrar que Jesus faz das perseguições uma bem-aventurança. Também é palavra dele: “Bem-aventurados os que são perseguidos por amor da justiça”.
Se Deus permite as perseguições à Igreja também dá a força e a graça para que a Igreja seja
vitoriosa.
“As portas do inferno não prevalecerão…”
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Santa Edwiges tinha esta confiança em Deus: total e absoluta.

Pai Nosso, Ave Maria, Glória, Súplicas, Oração,
Ladainha e Oração Final.

Sétimo dia
Hoje vamos meditar sobre SABER LUTAR.
Na luta não devemos fazer questão de vencer,
mas de lutar. Lutar é nosso dever, enquanto a vitória pertence a Deus. Na vida espiritual, muitas
pessoas só pensam no triunfo e no sucesso, sem
dar muita importância aos embates que é preciso
enfrentar para atingir o fim desejado. Gostam de
encontrar o prato pronto, como se diz. Outros
acham que, por já haverem conquistado um certo sossego espiritual, não necessitam mais estar
alerta.
São pessoas que, só porque fazem certas práticas
espirituais, pensam estar salvas e livres de qual68 – Rezando Novenas – volume 3

quer perigo. Coitadas, nem pensam que o inimigo não dorme.
A palavra de Cristo continua válida: “Estais vigilantes…”
Outra coisa não fazia Santa Edwiges: dia e noite
em vigília constante, permanecia sempre atenta
às investidas do mal.

Pai Nosso, Ave Maria, Glória, Súplicas, Oração,
Ladainha e Oração Final.

Oitavo dia
Neste oitavo dia Santa Edwiges nos convida a
meditar sobre AS PEQUENAS COISAS.
O verdadeiro caminho da santidade consiste em
fazer sempre com amor as pequenas coisas de
que está cheia a nossa vida.
Um alfinete apanhado do chão com amor pode
salvar uma alma.
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Assim, animados pelo amor, essas pequenas coisas se transformarão em um grande ramalhete
do qual Deus tirará a sua glória.
A nossa dificuldade está em não sabermos aproveitar as ocasiões que se apresentam diante de
nós. Julgamos que só grandes feitos é que nos
levam à perfeição.
Nada mais errado. Os pequenos momentos de
cada dia é que são os degraus que nos levam seguramente a Deus.
“Se não vos tornardes como criança, não entrareis no reino dos céus”, assim falou o Mestre.
Santa Edwiges assim procedeu. Não deixava passar nenhuma oportunidade de santificar seu coração.

Pai Nosso, Ave Maria, Glória, Súplicas, Oração,
Ladainha e Oração Final.
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Nono dia
No último dia de nossa novena Santa Edwiges
nos convida a meditar sobre SALVAR A PRÓPRIA
ALMA.
Muitas pessoas, inteiramente dominadas pelo
desejo de fazer o bem aos outros, chegam a negligenciar os próprios interesses espirituais.
O primeiro cuidado do cristão deve ser salvar sua
alma.
Nosso Senhor disse que de nada valeria ao homem conquistar o mundo se não conseguisse
salvar sua alma.
A caridade bem ordenada começa por si mesmo.
Para converter outras almas é indispensável que
nós tenhamos convertido a nós mesmos. Ninguém dá o que não possui.
De que adianta querermos tirar um argueiro do
olho de nosso irmão, se temos uma trave em
nossos próprios olhos?
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Os antigos já diziam: “Médico, cura-te a ti mesmo…”
Fazer o bem aos outros é uma coisa muito bonitas, mas sem prejuízo de nossa própria santificação. Também neste ponto Santa Edwiges é nosso
modelo. Cuidava dos outros, mas sem descuidarse de si própria.

Pai Nosso, Ave Maria, Glória, Súplicas, Oração,
Ladainha e Oração Final.

Súplicas
Santa Edwiges, vinde em nosso auxílio e prote-

gei-nos.
Santa Edwiges, farol da fé cristã, rochedo de santidade, espelho do amor divino, vinde em nosso

auxílio e protegei-nos.
Santa Edwiges, ardente discípula de Cristo, humilde serva de nosso Senhor, modelo de amor à
Cruz, vinde em nosso auxílio e protegei-nos.
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Santa Edwiges, bondosa mãe dos pobres, consolação e auxílio dos doentes, refúgio de todos os
oprimidos, vinde em nosso auxílio e protegei-

nos.
Santa Edwiges, modelo das mães cristãs, guarda
do sagrado matrimônio, adorno da Santa Igreja,

vinde em nosso auxílio e protegei-nos.
Rogai por nós Santa Edwiges, para que sejamos
dignos das promessas de Cristo. Amém.

Oremos
Oh! Deus, que ensinaste Santa Edwiges a renunciar de todo coração ao esplendor deste mundo,
para seguir a humildade de vossa Cruz, concedeinos aprender, com o seu exemplo, a desprezar o
luxo transitório desta vida. Concedei-nos, também, vencer as dificuldades espirituais e materiais para, fortalecidos com vossa graça e os méritos de Santa Edwiges, chegar ao reino da eterna
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glória. Assim vos pedimos, por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como
era no princípio, agora e sempre. Amém.

Oração da Novena
Santa Edwiges, vós que na terra fostes o amparo
dos pobres, a ajuda dos fracos e o socorro dos
endividados, e agora no céu desfrutais do eterno
prêmio da caridade que praticastes em vida, suplicante vos peço que sejais a minha intercessora,
para que eu obtenha de Deus a graça de que urgentemente preciso [fazer o pedido]. E, por fim, a
graça suprema da salvação eterna. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.

Ladainha de Santa Edwiges
Senhor, tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.
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Jesus Cristo, tende piedade de nós.

Jesus Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, ouvi-nos.

Jesus Cristo, ouvi-nos.
Jesus Cristo, atendei-nos.

Jesus Cristo, atendei-nos.
Deus Pai do céu, tende piedade de nós.
Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade

de nós.
Deus Espírito Santo, tende piedade de nós.
Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende

piedade de nós.
Santa Maria, rogai por nós.
Santa Mãe de Deus,
Santa Virgem das virgens,
Santa Edwiges, rogai por nós.
Santa Edwiges, exemplo da vida cristã,
Santa Edwiges, fiel discípula do Crucificado,
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Santa Edwiges, particular serva da Mãe de Deus,
Santa Edwiges, abrasada do amor divino,
Santa Edwiges, modelo de oração confiante,
Santa Edwiges, abençoada por Cristo, na Cruz,
Santa Edwiges, transbordante de amor pela Santa Missa,
Santa Edwiges, diligente leitora da Sagrada Escritura,
Santa Edwiges, dedicada à santa vontade de
Deus,
Santa Edwiges, purificada por provações e tentações,
Santa Edwiges, forte nas tristezas e na opressão,
Santa Edwiges, sempre cheia de gratidão para
com Deus,
Santa Edwiges, penitente estrênua,
Santa Edwiges, pobre de espírito no meio da riqueza e do esplendor,
Santa Edwiges, submissa à vontade de Deus, na
morte de seus filhos,
Santa Edwiges, modelo de esposa cristã,
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Santa Edwiges, mãe e mestra piedosa de seus filhos,
Santa Edwiges, modelo de proteção dos noivos,
Santa Edwiges, protetora da família cristã,
Santa Edwiges, mãe dos pobres,
Santa Edwiges, irmã dos humildes e simples,
Santa Edwiges, auxiliadora das viúvas e órfãos,
Santa Edwiges, serva dos doentes e leprosos,
Santa Edwiges, libertadora dos prisioneiros,
Santa Edwiges, auxílio dos endividados,
Santa Edwiges, intercessora da paz entre os homens,
Santa Edwiges, glória da Santa Igreja,
Santa Edwiges, agraciada com uma santa morte,
Santa Edwiges, glorificada com inúmeros milagres,
Santa Edwiges, proclamada no número dos eleitos, rogai por nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,

perdoai-nos Senhor.
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Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,

ouvi-nos Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,

tende piedade de nós.

Ó Santa Edwiges, a chama do amor divino iluminou toda a vossa vida. Como amastes a Cruz nas
trevas das vossas penas e, mesmo na morte do
vosso filho amado, aceitastes com serenidade a
vontade de Deus, nós vos pedimos que, na infelicidade e na penúria, na doença e na morte, na
perturbação e no perigo, sempre encontremos
auxílio junto de vós. Amém.

Pai Nosso, Ave Maria, Glória..

Novena em honra da Sagrada Face
Festa: Terça-feira de Carnaval
A devoção à Sagrada Face tem como objetivo
principal fazer reparação a Nosso Senhor ultrajado
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por nossos pecados. Diz-se que o próprio Senhor
incentivou esta devoção, ao deixar impressa Sua
Sagrada Face no lenço da piedosa Verônica. Santa
Teresinha do Menino Jesus foi grande incentivadora dessa devoção. O Papa Pio XI chegou a dizer:
“Em toda casa e toda igreja haja um quadro da
Santa Síndone”.
Esta versão em português da “Alpha Omega Novena” é de responsabilidade da Comunidade Totus
Mariae e é publicada com permissão da Holy Face
Association – http://holyface.com/ – holyface@holyface.com

Oração preparatória diária
Oh Santíssima e Bendita Trindade, pela intercessão da Virgem Maria, cuja alma foi traspassada
por uma espada de dor à vista da Paixão de Seu
Divino Filho, suplicamos vosso auxílio para fazermos uma perfeita novena de reparação com Jesus, unidos com todas as Suas dores, amor e total abandono.
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Imploramos agora que todos os Anjos e Santos
intercedam por nós enquanto rezamos esta Santa Novena à Sacratíssima Face de Jesus e para
glória da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito
Santo.
Amém.

Primeiro Dia
Salmo 51, 3-4
Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia! Na
imensidão de vosso amor, purificai-me!
Lavai-me todo inteiro do pecado, e apagai completamente a minha culpa.

Oh Santíssima Face de Jesus, olhai com ternura
sobre nós, pecadores. Sois um Deus Misericordioso, cheio de amor e compaixão. Mantende-nos
puros de coração, para que sempre possamos
80 – Rezando Novenas – volume 3

Vos contemplar.
Maria, nossa Mãe, intercedei por nós; são José,
rogai por nós.
Pelos méritos de vosso precioso Sangue e vossa
Santa Face, oh Jesus, concedei-nos a graça (mencionar a graça pedida)… Perdão e misericórdia.

Oração ao nosso Pai Todo-Poderoso
Pai Altíssimo, vinde em nossos corações e preenchei-nos com vosso amor, para que, renunciando
a todos os maus desejos, nós abracemos a Vós,
nosso único bem. Dizei às nossas almas: “Eu sou
vossa salvação”; dizei para que possamos ouvir.
Nossos corações estão diante de Vós; abri nossos
ouvidos; fazei que sigamos pressurosos vossa
voz. Suplicamos que não escondais vossa Face de
nós, oh Senhor! Abri nossos corações para que
possais entrar. Reparai as mansões arruinadas,
para que possais habitar em nós. Ouvi-nos, ó Pai
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Celeste, por vosso Filho Único, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina convosco e o Espírito
Santo, Deus Único, agora e para sempre.
Amém.
(Santo Agostinho)

Pai Nosso, 3 Ave-Marias, Glória
Oh Face Ensanguentada, oh Face Divina, a Vós
toda adoração! (3 vezes)

Recitar o Ato de Consagração

Segundo Dia
Salmo 51, 5-6a
Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu
pecado está sempre à minha frente.
Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei, e
pratiquei o que é mau aos vossos olhos!

82 – Rezando Novenas – volume 3

Santíssima Face de Jesus, nós estamos verdadeiramente arrependidos de Vos ter ferido tanto, fazendo constantemente o que é errado, e por todas as boas obras que falhamos em fazer. Imaculado Coração de Maria, São José, intercedei por
nós, ajudai-nos a consolar a Sacratíssima Face de
Jesus. Rogai para que possamos partilhar do tremendo amor que tendes um pelo outro, e pela
Santíssima Trindade. Amém.
Pelos méritos de vosso precioso Sangue e vossa
Santa Face, oh Jesus, concedei-nos a graça (mencionar a graça pedida)… Perdão e misericórdia.

Oração ao Espírito Santo
Vinde, Espírito Santo santificador, todo-poderoso
Deus de amor, que cumulastes a Virgem Maria
de graça, que maravilhosamente transformastes
os corações dos apóstolos, que dotastes todos
os vossos mártires com um milagroso heroísmo,
vinde e santificai-nos, iluminai nossas mentes,
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fortalecei nossa vontade, purificai nossas consciências, retificai nossos julgamentos, incendiai
nossos corações e preservai-nos da desgraça de
resistir a vossas inspirações. Consagramos a Vós
nosso entendimento, nosso coração e nossa vontade, todo nosso ser no tempo e na eternidade.
Que nosso entendimento seja sempre submisso
às vossas celestes inspirações e aos ensinamentos de Vossa Santa Igreja Católica, da qual Vós
sois o guia infalível; que nosso coração seja sempre inflamado do amor de Deus e ao próximo;
que nossa vontade sempre se conforme à divina
vontade, e toda nossa vida seja uma fiel imitação
da vida e virtudes de nosso Senhor e Salvador,
Jesus Cristo, a quem, com o Pai e convosco, seja
a honra e a glória para sempre. Amém.

Pai Nosso, 3 Ave-Marias, Glória
Oh Face Ensanguentada, oh Face Divina, a Vós
toda adoração! (3 vezes)

Recitar o Ato de Consagração.
84 – Rezando Novenas – volume 3

Terceiro Dia
Salmo 51, 6b-7
Mostrais assim quanto sois justo na sentença, e
quanto é reto o julgamento que fazeis.
Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade e
pecador já minha mãe me concebeu.

Oração do Papa Pio IX
Oh, meu Jesus, lançai sobre nós um olhar de
misericórdia! Volvei Vossa Face para cada um de
nós, como fizeste à Verônica, não para que A
vejamos com os olhos corporais, pois não o
merecemos.

Mas

volvei-A

para

os

nossos

corações, a fim de que, amparados sempre em
Vós, possamos haurir nesta fonte inesgotável as
forças necessárias para nos entregarmos ao
combate que temos que sustentar. Amém.
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Maria, nossa Mãe, intercedei por nós; são José,
rogai por nós.
Pelos méritos de vosso precioso Sangue e vossa
Santa Face, oh Jesus, concedei-nos a graça
(mencionar

a

graça

pedida)…

Perdão

e

misericórdia.

Oração de São Francisco
Oh glorioso Deus altíssimo, iluminai as trevas do
meu coração; concedei-me uma fé verdadeira,
uma esperança firme, um amor perfeito e
profunda humildade, para que com sabedoria,
coragem e conhecimento, oh Senhor, eu possa
fazer o que é verdadeiramente vossa santa
vontade. Amém.

Aos Anjos e Santos
Nós Vos saudamos pela Sagrada Face e Sagrado
Coração de Jesus, oh todos os Santos e Anjos de
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Deus. Nós nos alegramos em vossa glória e
damos graças a nosso Senhor pó todos os
benefícios que Ele derramou sobre vós: nós O
louvamos e glorificamos e vos oferecemos, para
aumento de vossa alegria e glória, a Santíssima
Face e o terno Coração de Jesus. Rogai para que
sejamos formados segundo o Coração de Deus.
Amém.

Pai Nosso, 3 Ave-Marias, Glória
Oh Face Ensanguentada, oh Face Divina, a Vós
toda adoração! (3 vezes)

Recitar o Ato de Consagração.

Quarto Dia
Salmo 51, 8-9
Mas vós amais os corações que são sinceros, na
intimidade me ensinais sabedoria.
Aspergi-me e serei puro do pecado, e mais branComunidade Totus Mariæ – 87

co do que a neve ficarei.

Oh Senhor Jesus, que dissestes: “aprendei de
Mim que sou manso e humilde de coração”, e
que manifestastes em Vossa Santa Face os sentimentos de Vosso divino coração, concedei que
amemos ir com freqüência meditar sobre Vossa
Face divina. Que nela possamos ler Vossa ternura
e humildade, e aprendamos a formar nossos corações na prática destas duas virtudes que desejais ver brilhar em vossos servos.
Maria, nossa Mãe, intercedei por nós; são José,
rogai por nós.
Pelos méritos de vosso precioso Sangue e vossa
Santa Face, oh Jesus, concedei-nos a graça (mencionar a graça pedida)… Perdão e misericórdia.

Oração em honra das Dores da Santíssima Virgem
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Oh Santíssima e aflita Virgem, Rainha dos Mártires, que permanecestes de pé junto à cruz, testemunhando a agonia de vosso Filho agonizante,
olhai com ternura e piedade de Mãe para nós,
ajoelhados diante de Vós para venerar vossas
dores e apresentar nossos pedidos, com filial
confiança, no santuário de vosso coração ferido.
Apresentai-os por nós a Jesus, pelos méritos de
Sua sacratíssima Paixão e morte, juntamente com
vossos sofrimentos ao pé da cruz, e pela eficácia
unida de ambos, obtende o favor que humildemente suplicamos. A quem iremos em nossas necessidades e misérias, senão a vós? Oh Mãe de
Misericórdia, que tendo bebido tão profundamente do cálice de vosso Filho, aliviai misericordiosamente os sofrimentos daqueles que ainda
suspiram nesta terra de exílio. Amém.

Oração pelas Almas do Purgatório
Meu Jesus, pelas dores que sofrestes em vossa
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agonia no jardim, em vossa flagelação e coroação de espinhos, no caminho do Calvário, em
vossa cruci-fixão e morte, tende misericórdia das
almas do Purgatório, e especialmente daquelas
mais esquecidas. Livrai-as dos terríveis tormentos. Chamai-as e recebei-as no vosso doce abraço no Paraíso. Amém.

Pai Nosso, 3 Ave-Marias, Glória
Oh Face Ensanguentada, oh Face Divina, a Vós
toda adoração! (3 vezes)

Recitar o Ato de Consagração.

Quinto Dia
Salmo 51, 10-11
Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria, e
exultarão estes meus ossos que esmagastes.
Desviai o vosso olhar dos meus pecados e apagai
todas as minhas transgressões!
90 – Rezando Novenas – volume 3

Sagrada Face de Jesus, Sagrado Semblante de
Deus, quão grande é vossa paciência com a humanidade, quão infinito vosso perdão! Somos
pecadores, não obstante nos amais. Isto nos dá
coragem. Para a glória de vossa Santa Face e da
Santíssima Trindade, ouvi-nos e atendei-nos.
Maria, nossa Mãe, intercedei por nós; são José,
rogai por nós.
Pelos méritos de vosso precioso Sangue e vossa
Santa Face, oh Jesus, concedei-nos a graça (mencionar a graça pedida)… Perdão e misericórdia.

Oração a são José
Querido são José! Adotai-nos como vossos filhos,
cuidai de nossa salvação; olhai-nos dia e noite;
preservai-nos das ocasiões de pecado; alcançainos a pureza de corpo e alma e o espírito de oração; por vossa intercessão junto a Jesus, conceComunidade Totus Mariæ – 91

dei-nos um espírito de sacrifício, de humildade e
de renúncia; obtende-nos um amor ardente a Jesus no Santíssimo Sacramento e um doce e terno
amor a Maria, nossa Mãe. São José, permanecei
conosco na vida, ficai conosco na morte e obtende-nos um julgamento favorável de Jesus,
nosso misericordioso Salvador. Amém.

Pai Nosso, 3 Ave-Marias, Glória
Oh Face Ensanguentada, oh Face Divina, a Vós
toda adoração! (3 vezes)

Recitar o Ato de Consagração.

Sexto Dia
Salmo 51, 12-13
Criai em mim um coração que seja puro, dai-me
de novo um espírito decidido.
Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito.
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Sejam nossos corações purificados, oh Senhor,
pelo derramamento do Espírito Santo, e que Ele
os torne fecundos pela aspersão de Seu orvalho
divino.
Maria, castíssima esposa do Espírito Santo, intercedei por nós; são José, rogai por nós.
Pelos méritos de vosso precioso Sangue e vossa
Santa Face, oh Jesus, concedei-nos a graça (mencionar a graça pedida)… Perdão e misericórdia.

Oração a São Miguel Arcanjo
Oh Vitorioso Príncipe, humilíssimo guardião da
Igreja de Deus e das almas fiéis, que com tal caridade e zelo tomastes parte em tantos conflitos e
tivestes tão grandes vitórias sobre o inimigo, pela
conservação e proteção da honra e glória que todos devemos a Deus, bem como pela promoção
da nossa salvação; vinde, nós vos rogamos, em
Comunidade Totus Mariæ – 93

nosso auxílio, porque somos continuamente sitiados por tão grandes perigos por nossos inimigos: a carne, o mundo e o demônio. E assim
como fostes um líder para o povo de Deus no
deserto, sede também nosso fiel líder e companheiro pelo deserto deste mundo, até que nos
conduzais com segurança à feliz terra dos viventes, a pátria abençoada da qual somos todos exilados. Amém.
(Santo Aloísio)

Pai Nosso, 3 Ave-Marias, Glória
Oh Face Ensanguentada, oh Face Divina, a Vós
toda adoração! (3 vezes)

Recitar o Ato de Consagração.

Sétimo Dia
Salmo 51, 14-15
Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confir94 – Rezando Novenas – volume 3

mai-me com espírito generoso!
Ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para
vós se voltarão os transviados.

Senhor Jesus! Depois de contemplar vossa Face,
desfigurada de dor, depois de meditar sobre
Vossa Paixão com compunção e amor, como podem nossos corações não ser inflamados de um
santo ódio ao pecado, que ainda hoje ultraja
Vossa Adorável Face? Senhor, que não nos contentemos em ter apenas compaixão, mas que nos
dês a graça de seguir-Vos tão de perto neste Calvário, que o opróbrio destinado a Vós caia sobre
nós, oh Jesus, e que assim tenhamos uma parte,
pequena que seja, em expiação do pecado.
Amém.
Maria, nossa Mãe, intercedei por ns; são José, rogai por nós.
Pelos méritos de vosso precioso Sangue e vossa
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Santa Face, oh Jesus, concedei-nos a graça (mencionar a graça pedida)… Perdão e misericórdia.

Oração em honra de Maria
Ave, Maria, Filha de Deus Pai.
Ave, Maria, Mãe de Deus Filho.
Ave, Maria, Esposa do Espírito Santo.
Ave, Maria, templo da Santíssima Trindade.
Ave, Maria, Senhora minha, meu bem, meu amor,
Rainha do meu coração, Mãe, vida, doçura e esperança minha mui querida, meu coração e minha alma. Sou todo vosso, e tudo que possuo é
vosso, ó Virgem sobre todos bendita. Esteja, pois,
em mim vossa alma, para engrandecer o Senhor,
esteja em mim vosso espírito, para rejubilar em
Deus.
Colocai-vos, ó Virgem fiel, como selo sobre meu
coração, para que, em vós e por vós, seja eu
achado fiel a Deus. Concedei, ó Mãe de misericórdia, que me encontre no número dos que
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amais, ensinais, guiais, sustentais e protegeis
como filhos. Fazei que, por vosso amor, despreze
todas as consolações da terra e aspire só às celestes; até que, para a glória do Pai, Jesus Cristo,
vosso Filho, seja formado em mim, pelo Espírito
Santo, vosso Esposo fidelíssimo, e por vós, sua
Esposa mui fiel. Assim seja.
(São Luís Maria Grignon de Montfort)

Pai Nosso, 3 Ave-Marias, Glória
Oh Face Ensanguentada, oh Face Divina, a Vós
toda adoração! (3 vezes)

Recitar o Ato de Consagração.

Oitavo Dia
Salmo 51, 16-17
Da morte como pena, libertai-me, e minha língua
exaltará vossa justiça!
Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha
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boca anunciará vosso louvor.

Misericordiosíssima Face de Jesus, que neste vale
de lágrimas fostes tão tocado por nosso infortúnio para serdes chamado curador dos doentes e
bom Pastor das ovelhas perdidas, não permitais
que Satanás nos leve para longe de vós, mas
mantende-nos sob vossa amável proteção, junto
com todas as almas que se empenham em Vos
consolar.
Maria, nossa Mãe, intercedei por nós; são José,
rogai por nós.
Pelos méritos de vosso precioso Sangue e vossa
Santa Face, oh Jesus, concedei-nos a graça (mencionar a graça pedida)… Perdão e misericórdia.

Oração a São Pedro
Ó glorioso São Pedro, que por vossa vibrante e
generosa fé, profunda e sincera humildade e vos98 – Rezando Novenas – volume 3

so flamejante amor, foi honrado por Nosso Senhor com singulares privilégios e em especial a
liderança dos outros apóstolos e o primado de
toda a Sua Igreja, da qual fostes feito a pedra angular. Obtende-nos a graça de uma fé viva, que
não tema professar-se abertamente e em plenitude e em todas as suas manifestações, mesmo
até o derramamento de sangue, se preciso for, e
até o sacrifício da própria vida para não renunciá-la. Obtende-nos também uma lealdade sincera à nossa Santa Madre Igreja.
Concedei-nos que permaneçamos cada vez mais
próximos e unidos ao Santo Padre, que é o herdeiro de vossa fé e de vossa autoridade, única e
verdadeira cabeça visível da Igreja Católica. Concedei-nos ainda que sigamos, com toda humildade e mansidão, o ensinamento e conselho da
Igreja e sejamos obedientes a todos os seus preceitos, para que sejamos capazes de desfrutar na
terra da paz que é verdadeira e imperturbável, e
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para conseguirmos um dia no céu a felicidade
eterna. Amém.

Pai Nosso, 3 Ave-Marias, Glória
Oh Face Ensanguentada, oh Face Divina, a Vós
toda adoração! (3 vezes)

Recitar o Ato de Consagração.

Nono Dia
Salmo 51, 18-21
Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e, se
oferto um holocausto, o rejeitais.
Meu sacrifício é minha alma penitente, não
desprezeis um coração arrependido!
Sede benigno com Sião, por vossa graça,
reconstruí Jerusalém e os seus muros!
E

aceitareis

o

verdadeiro

sacrifício,

holocaustos e oblações em vosso altar!
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os

Sagrada Face de nosso Senhor e nosso Deus, que
palavras teremos para expressar nossa gratidão?
Como podemos falar de nossa alegria? Que vos
dignastes ouvir-nos, que escolhestes atender-nos
em nossa hora de necessidade. Dizemos isto
porque sabemos que nossas orações serão
atendidas. Sabemos que Vós, em vossa amorosa
ternura, ouvistes nossos corações suplicantes, e
nos dareis, de vossa plenitude, a resposta para
nossos problemas.
Maria, nossa Mãe, intercedei por nós; são José,
rogai por nós.
Pelos méritos de vosso precioso Sangue e vossa
Santa Face, oh Jesus, concedei-nos a graça
(mencionar

a

graça

pedida)…

Perdão

e

misericórdia.
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Oração à Santíssima Trindade
Santíssima Trindade, Divindade indivisível, Pai,
Filho e Espírito Santo, nosso primeiro começo e
nosso último fim. Como nos fizestes segundo
Vossa própria imagem e semelhança, concedeinos que todos os pensamentos de nossas
mentes, todas as palavras de nossas bocas, todas
as afeições de nossos corações e todas as nossas
ações

sejam

sempre

conformes

a

vossa

Santíssima Vontade, para que depois de Vos
vermos aqui na terra sob aparências e de
maneira nebulosa por meio da fé, por fim
cheguemos a contemplar-Vos face a face, na
posse perfeita de Vós para sempre no Paraíso.
Amém.

Pai Nosso, 3 Ave-Marias, Glória
Oh Face Ensanguentada, oh Face Divina, a Vós
toda adoração! (3 vezes)

Recitar o Ato de Consagração
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Ato de Consagração
Oh Senhor Jesus, cremos firmemente em Vós e
Vos amamos. Vós sois o Filho Eterno de Deus e o
Filho Encarnado da Bem-Aventurada Sempre
Virgem Maria. Vós sois o Senhor e Absoluto
Condutor

de

toda

criação.

Nós

Vos

reconhecemos, portanto, como o Soberano
Universal de todas as criaturas. Vós sois o Senhor
e Supremo Governante de toda humanidade, e
em reconhecimento de Vosso domínio nós nos
consagramos a Vós agora e para sempre. Amável
Jesus, nós colocamos nossa família sob a
proteção de Vossa Sagrada Face, e de Vossa
Virgem Mãe Dolorosíssima. Prometemos ser fiéis
a Vós pelo resto de nossas vidas e observar com
fidelidade Vossos Santos Mandamentos. Diante
dos homens jamais negaremos a Vós e a Vossos
Divinos direitos sobre nós e toda a humanidade.
Concedei-nos a graça de não pecar novamente;
no entanto, se cairmos, oh Divino Salvador, tende
misericórdia de nós e restaurai-nos na Vossa
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graça. Irradiai Vosso Divino Semblante sobre nós
e abençoai-nos agora e sempre. Acolhei-nos na
hora de nossa morte em Vosso Reino por toda
eternidade, pela intercessão de Vossa Mãe
Santíssima, de todos os Vossos Santos que Vos
contemplam no Céu, e os justos que Vos
glorificam na terra. Oh Jesus, cuidai de nós
sempre e jamais Vos esqueçais de nós; protegei
nossa família. Oh Mãe das Dores, pela glória
eterna que desfrutais no Céu, pelos méritos de
vossa amarga angústia na Sagrada Paixão de
Vosso Amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo,
obtende-nos a graça de que o Precioso Sangue
derramado por Jesus pela redenção de nossas
almas não tenha sido em vão. Nós Vos amamos,
oh Mãe. acolhei-nos e abençoai-nos. Protegeinos na vida e na morte. Amém. Glória ao Pai e ao
Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio,
agora e sempre. Amém.
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Novena a Nossa Senhora Aparecida
Festa: 12 de outubro
Em 1717, três pescadores lançavam as redes no
Rio Paraíba sem sucesso, trabalhando em prol de
um banquete que seria oferecido para uma autoridade de passagem pela cidade de Guaratinguetá.
Estavam quase desistindo da pescaria, quando as
redes trouxeram uma imagem de Nossa Senhora
da Conceição, sem cabeça. Lançaram as redes novamente e pescaram a cabeça, que se encaixou
perfeitamente na imagem. Em seguida as redes
trouxeram uma pesca prodigiosa. Logo a população se reuniu em torno da imagem aparecida das
águas para rezar, alcançando numerosos milagres
e graças. Em 1888 a Princesa Isabel ofertou uma
coroa de ouro a Nossa Senhora Aparecida; a imagem foi solenemente coroada em 1904. O Papa
Pio XI decretou Nossa Senhora da Conceição Aparecida como Rainha e Padroeira do Brasil.

Oração Inicial
– Meu Deus, vinde em meu auxílio.
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– Senhor, apressai-vos em me socorrer.
Ó Espírito Santo, Espírito de amor e de verdade,
autor da santificação das nossas almas, eu Vos
adoro como o princípio de minha felicidade eterna. Muitas graças Vos dou, Soberano Dispensador dos benefícios que do céu recebo, e Vos invoco como a fonte das luzes e da fortaleza que
me são necessárias para conhecer o bem e poder
praticá-lo. Espírito de luz e de fortaleza, alumiai o
meu entendimento, fortificai a minha vontade,
purificai o meu coração, regulai todos os meus
movimentos, e fazei-me dócil a todas as vossas
inspirações. Espírito Consolador, aliviai as penas e
os trabalhos que me afligem neste vale de lágrimas, dai-me conformidade e paciência, para que
eu mereça fazer neste mundo penitência dos
meus pecados e gozar no outro a luz da eterna
bem-aventurança. Amém.
Virgem puríssima, concebida sem pecado, e des106 – Rezando Novenas – volume 3

de aquele primeiro instante toda bela e sem
mancha, gloriosa Maria, cheia de graça, Mãe de
meu Deus, Rainha dos anjos e dos homens: eu
vos saúdo humildemente como Mãe do meu Salvador, que com aquela estima, respeito e submissão, com que vos tratava, me ensinou quais
sejam as honras e a veneração que eu devo prestar-vos; dignai-vos, eu vo-lo rogo, de receber as
que nesta Novena vos consagro. Vós sois o seguro asilo dos pecadores penitentes, e assim tenho
razão para recorrer a vós; sois Mãe de misericórdia, e por este título não podeis deixar de enternecer-vos à vista das minhas misérias; sois depois
de Jesus Cristo toda a minha esperança, e por
esta razão não podereis deixar de reconhecer a
terna confiança que tenho em vós; fazei-me digno de chamar-me vosso filho, para que possa
confiadamente dizer-vos: mostrai que sois nossa
Mãe!
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Primeiro dia
Eis-me aqui aos vossos santíssimos pés, ó Virgem
Imaculada! Convosco me alegro sumamente,
porque desde a eternidade fostes eleita Mãe do
Verbo eterno e preservada da culpa original. Eu
bendigo e dou graças à Santíssima Trindade, que
vos enriqueceu com este privilégio em vossa
Conceição, e humildemente vos suplicamos me
alcanceis a graça de vencer os tristes efeitos que
em mim produziu o pecado. Ah! Senhor, fazei
que eu os vença e jamais deixe de amar a meu
Deus.
Pai Nosso, Ave-Maria, Glória.
Jaculatória:
Senhora Aparecida, milagrosa Padroeira, sede
nossa guia nesta mortal carreira!
Ó Virgem Aparecida, sacrário do Redentor, dai à
alma desfalecida vosso poder e valor.
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Ó Virgem Aparecida, fiel e seguro norte, alcançainos graças na vida, favorecei-nos na morte!

Segundo Dia
Ó Maria, lírio imaculado de pureza, eu me congratulo convosco, porque desde o primeiro instante da vossa Conceição fostes cheia de graça e
além disto vos foi conferido o perfeito uso da razão. Dou graças e adoro a Santíssima Trindade,
que vos concedeu tão sublimes dons; e me confundo totalmente na vossa presença ao ver-me
tão pobre de graça. Vós, que de graça celeste
fostes tão copiosamente enriquecida, reparti-a
com a minha alma e fazei-me participante dos
tesouros que começastes a possuir em vossa
imaculada Conceição.
Pai Nosso, Ave-Maria, Glória.
Jaculatória:
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Senhora Aparecida, milagrosa Padroeira, sede
nossa guia nesta mortal carreira!
Ó Virgem Aparecida, sacrário do Redentor, dai à
alma desfalecida vosso poder e valor.
Ó Virgem Aparecida, fiel e seguro norte, alcançainos graças na vida, favorecei-nos na morte!

Terceiro Dia
Ó Maria, mística rosa de pureza, eu me alegro
convosco, que gloriosamente triunfastes da infernal serpente, na vossa imaculada Conceição, e
que fostes concebida sem mácula de pecado.
Dou graças e louvo a Santíssima Trindade, que
tal privilégio vos concedeu e vos suplico que me
alcanceis força para superar todas as tradições
do comum inimigo, e para não manchar minha
alma com o pecado. Ah! Senhora, ajudai-me
sempre, e fazei quem com a vossa proteção,
sempre triunfe de todos os inimigos de nossa
110 – Rezando Novenas – volume 3

eterna salvação.
Pai Nosso, Ave-Maria, Glória.
Jaculatória:
Senhora Aparecida, milagrosa Padroeira, sede
nossa guia nesta mortal carreira!
Ó Virgem Aparecida, sacrário do Redentor, dai à
alma desfalecida vosso poder e valor.
Ó Virgem Aparecida, fiel e seguro norte, alcançainos graças na vida, favorecei-nos na morte!

Quarto Dia
Ó espelho de pureza, Imaculada Virgem Maria,
eu me encho de sumo gozo ao ver que desde a
vossa Conceição, foram em vós infundidas as
mais sublimes virtudes e, ao mesmo tempo, todos os dons do Espírito Santo. Dou graças e louvo a Santíssima Trindade que com estes priviléComunidade Totus Mariæ – 111

gios vos favoreceu; e suplico-vos, ó benigna Mãe,
que me alcanceis a prática das virtudes, e me façais também digno e receber os dons e a graça
do Espírito Santo.
Pai Nosso, Ave-Maria, Glória.
Jaculatória:
Senhora Aparecida, milagrosa Padroeira, sede
nossa guia nesta mortal carreira!
Ó Virgem Aparecida, sacrário do Redentor, dai à
alma desfalecida vosso poder e valor.
Ó Virgem Aparecida, fiel e seguro norte, alcançainos graças na vida, favorecei-nos na morte!

Quinto Dia
Ó Maria, refulgente lua de pureza, eu me congratulo convosco, porque o mistério de vossa Imaculada Conceição foi o princípio da salvação de
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todo o mundo. Dou graças e bendigo à Santíssima Trindade, que assim magnificou e glorificou
vossa pessoa, e vos suplico me alcanceis a graça
de saber aproveitar-me da Paixão e Morte do
vosso Jesus, e que não seja para mim inútil o seu
sangue derramado na cruz, mas que viva santamente e salve a minha alma.
Pai Nosso, Ave-Maria, Glória.
Jaculatória:
Senhora Aparecida, milagrosa Padroeira, sede
nossa guia nesta mortal carreira!
Ó Virgem Aparecida, sacrário do Redentor, dai à
alma desfalecida vosso poder e valor.
Ó Virgem Aparecida, fiel e seguro norte, alcançainos graças na vida, favorecei-nos na morte!
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Sexto Dia
Ó estrela resplandecente de pureza, Imaculada
Conceição causasse um imenso gozo a todos os
anjos do paraíso. Dou graças e bendigo à Santíssima Trindade, que vos enriqueceu com tão
belo privilégio. Ah! Senhora, fazei que eu um dia
tenha parte nessa alegria e que possa em companhia dos anjos, louvar-vos e bendizer-vos eternamente.
Pai Nosso, Ave-Maria, Glória.
Jaculatória:
Senhora Aparecida, milagrosa Padroeira, sede
nossa guia nesta mortal carreira!
Ó Virgem Aparecida, sacrário do Redentor, dai à
alma desfalecida vosso poder e valor.
Ó Virgem Aparecida, fiel e seguro norte, alcançainos graças na vida, favorecei-nos na morte!
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Sétimo Dia
Ó aurora nascente e pura, Imaculada Maria, eu
me alegro e exulto convosco porque no mesmo
instante da vossa Conceição, fostes confirmada
em graça e tornada impecável. Dou graças e
exalto a Santíssima Trindade, que somente a vós
distinguiu com esse especial privilégio, Ah! Virgem Santa, alcançai-me um total e contínuo
aborrecimento do pecado sobre todos os outros
males, e que antes morra do que torne a cometê-lo.
Pai Nosso, Ave-Maria, Glória.
Jaculatória:
Senhora Aparecida, milagrosa Padroeira, sede
nossa guia nesta mortal carreira!
Ó Virgem Aparecida, sacrário do Redentor, dai à
alma desfalecida vosso poder e valor.
Ó Virgem Aparecida, fiel e seguro norte, alcançaiComunidade Totus Mariæ – 115

nos graças na vida, favorecei-nos na morte!

Oitavo Dia
Ó sol sem mácula, Virgem Maria, eu me congratulo convosco e me alegro de que em vossa Conceição vos fosse conferida por Deus uma graça
maior e mais copiosa do que tiveram todos os
Anjos e todos os Santos no auge de seus merecimentos. Dou graças e admiro a suma bondade
da Santíssima Trindade, que vos enriqueceu com
tal privilégio. Ah! Senhora, fazei que eu corresponda à graça divina, e não torne a abusar dela;
mudai-me o coração, e fazei que desde agora
comece o meu arrependimento.
Pai Nosso, Ave-Maria, Glória.
Jaculatória:
Senhora Aparecida, milagrosa Padroeira, sede
nossa guia nesta mortal carreira!
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Ó Virgem Aparecida, sacrário do Redentor, dai à
alma desfalecida vosso poder e valor.
Ó Virgem Aparecida, fiel e seguro norte, alcançainos graças na vida, favorecei-nos na morte!

Nono Dia
Ó viva luz de santidade e exemplo de pureza, Virgem e Mãe, Maria Santíssima, vós, apenas concebida, adorastes profundamente a Deus e lhe destes graças, porque, por meio de vós, levantada a
antiga maldição, desceu uma grande bênção sobre os filhos de Adão. Ah! Senhora, fazei que esta
bênção acenda no meu coração um grande amor
para com Deus; inflamai-o, para que, constantemente ame o mesmo Senhor, e depois goze eternamente no Paraíso, onde possa dar-lhe as mais
vivas graças pelos singulares privilégios a vós
concedidos e possa também ver-vos coroada de
tamanha vitória.
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