
D. (Cântico)                                         CT 380 

Dou-vos um mandamento novo; (bis) 

Que vos ameis uns aos outros como  

                                        Eu vos amei. 
1. 

Quando todos vos amardes como irmãos, 

Será esse o testemunho do meu Reino. 

Quando todos praticardes a justiça, 

Dais ao mundo a conhecer o Evangelho. 
2. 

Todo aquele que me fizer conhecido 

Pelas obras da verdade e do amor, 

Anuncia a certeza de um caminho, 

Aproxima os que vivem sem esperança. 

E. (Cântico)                                                   CT 821                                                                             

1. Povo teu somos, ó Senhor, / Pois Tu nos libertaste 

Pela palavra e pelo amor / Com que nos resgataste. 

2. És maravilha sem igual: / Um Deus ao homem dado. 

Numa partilha fraternal / Vivendo, lado a lado! 
3. Tu vens, Senhor, p’ra reunir / Os homens num só povo, 

Que vão contigo construir / Novos céus: mundo novo! 

4. Teu coração aberto está / Para nos dar guarida: 

Seja quem for só n’Ele terá / A salvação, a vida. 

5. Dos quatro pontos cardeais, / Pisando a terra dura, 

Partem os pobres dos mortais / Só à tua procura!… 

6. Vinha sagrada, abrindo em flor, / É tua santa Igreja: 

Fá-la florir em paz e amor / E salvo o mundo seja! 

7. Dá-nos, Senhor, a nós cristãos /Eterna juventude, 

  Para seguirmos com os irmãos / As sendas da virtude. 

8. Homens-irmãos, cantai, cantai / Hinos d’ hossana e glória 
A Cristo, ao ‘Spírito e ao Pai, / Cantai: Honra! Vitória! 

F. (Cântico)                                                   CT 817                                                                             

Povo de reis, assembleia santa, povo sacerdotal, 

povo de Deus, bendiz o teu Senhor! 
1. Nós Te cantamos, ó Filho bem amado do Pai, 

     Nós Te louvamos, ciência eterna e Verbo de Deus. 

G. (Cântico)                                                   CT 870                                                                            

Saboreai e vede como o Senhor é bom. (bis) 

H. (Cântico)                                                   CT 438                                                                            

Eu estou sempre convosco 

até ao fim dos tempos. Eu estou sempre convosco. 
1. Em Vós, Senhor, me refugio, 

jamais serei confundido. 

Pela vossa justiça, defendei-me e salvai-me, 
prestai ouvidos e libertai-me. 

CONCLUSÃO 

P/. Oremos. 

Proclamamos, Senhor, que só Vós sois santo, 

e que ninguém pode ser bom sem a vossa graça. 

Nós Vos pedimos humildemente, 

por intercessão de S. ……………………………., 

que nos ajudeis a viver de tal modo 

que mereçamos alcançar a vossa glória. 

Por Nosso Senhor Jesus Cristo. 
T/. Ámen. 

                   
                                                        Responsório breve: 

 

P/.: O Senhor o(a) amou e o(a) enalteceu. 
Todos: O Senhor o(a) amou e o(a) enalteceu. 

P/.: Revestiu-o(a) com um manto de glória, 
Todos: O Senhor o(a) amou e o(a) enalteceu. 

P/.: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito 

Santo, 
Todos: O Senhor o(a) amou e o(a) enalteceu. 

P/.: S. …………………………….. 
Todos: Rogai por nós.           

    
 

Conclusão [se não fôr um sacerdote]: 
                         (Todos fazendo o sinal da cruz sobre si) 

P/. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo  

     o mal, e nos conduza à vida eterna. 
T/. Ámen.  

                           (cantar um cântico de despedida ) 

 

 

1. (Cântico)                                                                   CT 537 

 Ide por todo o mundo, anunciai a Boa Nova. (bis) 

2. (Cântico)                                                                  CT 326 

Cristo vence, Cristo reina, 

Cristo, Cristo, impera 

1.  Louvai o Senhor todas as nações, 

    aclamai-O todos os povos. 

2.  É firme a sua misericórdia para connosco, 
   a fidelidade do Senhor permanece para sempre. 

 

       UNIDADE PASTORAL DE SÃO BENTO 

       Diocese de Bragança-Miranda 

 

 

Celebrar os Santos 
[novena, celebração, procissão] 

 
Oração inicial [P/.]: 

Ó Deus, Vós instruis o mundo inteiro com 

o exemplo do(a/s) Santo(a/s) ………………..: 

concedei-nos a graça de caminharmos 

para Vós à sua imitação, e com o seu 

auxílio nas nossas tribulações faz com que 

sejamos no mundo testemunhas fiéis do 

Vosso Evangelho e alcancemos a Vossa 

misericórdia. 

Por Cristo, Senhor nosso. Ámen. 

P/.: Sto / São / Santa ………………………..:  

Todos: Rogai por nós. 

 
Atendimento: 2ª a 6ª feira:  

 9h30/12h30 -14.00/17h00 

5300-210 Bragança  960436409 

upsbento@gmail.com 

 



P/.: Cantemos a glória de Deus nos seus Santos. 

A. (Rezar alternadamente) 

1. 

Santos amigos de Deus 

e dos homens padroeiros 

ajudai-nos a seguir 

por caminhos verdadeiros. 

2.                       NCT 643 

Por caminhos de justiça 

e por caminhos de amor 

vosso exemplo nos 

conduza 

aos convites do Senhor. 

3. 

Servidores do altíssimo, 

vigilantes e fiéis, 
ensinai-nos a servir 

como vós o Rei dos Reis. 

5. 

Louvor a Deus nosso Pai 

pela graça que nos deu; 

amparai nossa fraqueza 

até ao Reino do Céu. 

4. 

Pelo Senhor coroados 

e na sua glória imersos, 
lembrai-vos de nós pisando 

tantos caminhos diversos. 

6. 

Pela glória dos teus Santos 

nós Te louvamos Senhor; 

pela sua intercessão 

firma-nos no teu amor. 

             Todos: A ti, Deus Pai de bondade 

e a Jesus Nosso Senhor 

e ao Espírito Paráclito 

honra, glória e louvor. 

 B. (Cântico)                                                                                 

Cantai comigo 

Povos da terra  

e Anjos do Céu. 

Glória ao Senhor, 

Aleluia! 

1.                            CN 279 / NCT 736 

Povos da terra louvai ao Senhor, 

Anjos e Santos, cantai seu louvor. 

2. 

Nuvens do espaço, louvai ao Senhor, 

Estrelas do espaço, cantai seu louvor. 

3.  

Montes e vales, louvai ao Senhor, 

Águas das fontes, cantai seu louvor. 

C. (Cântico)                                                                                

Caminha, Povo de 

Deus, (bis) 

Nova Lei, Nova 

Aliança, / numa 

nova Criação. 

Caminha, Povo de 

Deus. 

1.                                            CN 264 

- Olha par’o Calvário: / sobr’a pedra 

está uma cruz: /A morte que traz a 
vida, / Novos homens, nova luz. 

- Cristo veio salvar-nos / Com sua 

Mort’e Ressurreição; / Todas as 

coisas renascem / Numa nova criação. 

2.  

- Cristo toma em seu corpo /o pecado, 

a escravidão: / Ao destruí-los obtém-

nos / O direito à salvação. 

- Põe os homens em paz, / O universo 

em união. / Todas as coisas renascem 

/ Numa nova criação. 
 

P/. Rezemos pela PAZ  (ou outra….) no mundo: 

- Pai-Nosso … 

- São/Santo/Santa …………………………. 

                   - Rogai por nós 
- Glória ao Pai e ao Filho … (3 vezes) 

P/. Rezemos a Deus Pai pela intercessão dos  

     Santos e Santas: 

              [Da LADAÍNHA de todos os SANTOS] 

Senhor, tende piedade de nós. – Senhor… 

Cristo, tende piedade de nós. – Cristo… 

Senhor, tende piedade de nós. – Senhor… 

 

Pai do céu, que sois Deus. – tende piedade de nós. 

Filho, Redentor do mundo, que sois Deus. –  

Espírito Santo, que sois Deus. –  

Santíssima Trindade, que sois um só Deus. –  
No final de cada grupo de 3 ou 6 inovações sempre: 

- Pai-Nosso … (7 Pai nossos) 

- Glória ao Pai e ao Filho … (3 vezes) 

- São/Santo/Santa …………………………. 

- Rogai por nós.          {cântico} 

(grupos de 3 ou 6 conforme a distância a percorrer) 

*Santa Maria. – Rogai por nós. 

Santa Mãe de Deus.  

São Miguel.  
 

*Santos Anjos de Deus. -  

São João Baptista.  

São José.  

 

*São Pedro e São Paulo. - 

Santo André.  

São João.  

 

*Santa Maria Madalena. - 

Santo Estêvão.  
Santo Inácio de  

                    Antioquia. 

*São Lourenço. - 

São João de Brito.  

Santa Perpétua.  

 

*Santa Felicidade. - 

Santa Inês.  

São Gregório.   

*Santo Agostinho. - 

Santo Atanásio.  
São Basílio.  

 

*São Martinho. - 

São Bento.  

São Teotónio.  

 

*São Francisco. - 

São Domingos.  

Santo António de Lisboa. 

 

*São João de Deus. - 
São Francisco Xavier.  

São João Maria Vianey.  

 

*Santa Isabel de Portugal. - 

Santa Catarina de Sena.  

Santa Teresa de Ávila.  

 

*Santa Rita de Cássia. - 

Santo Amaro.  
 

Santo Antão. – Rogai por nós. 
 

*São Silvestre. - 
Santa Luzia. 

Santa Brígida. 

 

*São Sebastião. - 

São Vicente.  

São João Bosco. 

 

*São Brás. - 

Santa Escolástica. 

São Francisco Marto e 

               Jacinta Marto. 

 
*São Luís Gonzaga. - 

Santa Cecília. 

São Joaquim e Sta Ana. 

 

*Santa Clara. - 

Santa Beatriz da Silva. 

São Bernardo. 

 

*Santa Rosa de Viterbo. - 

São Julião. 

Santo Ambrósio. 
 

*Santa Teresa de Calcutá.- 

São Bartolomeu dos  

                   Mártires. 

São Martinho de Dume,  

         Frutuoso e Geraldo. 

 

*São João Paulo II. - 

São Paulo VI. 

São João XXIII. 

 

*Santos Mártires. - 
São Nuno de Santa Maria. 

Santos Pontífices e  

                Confessores. 

 

* Santos Doutores. - 

Santos Monges, Virgens  

                      e Eremitas. 

Todos os Santos e  

           Santas de Deus. 

**** 

Sede-nos propício –  

          Livrai-nos, Senhor. 

De todo o mal. 

De todo o pecado. 

Da morte eterna. 

Pela Vossa encarnação. 

Pela Vossa morte e 

             Ressurreição. 

Pela efusão do Espírito 

              Santo. 

Pela vossa Vinda. 

Pelo vosso Nascimento. 

Pelo vosso Batismo e  
               santo Jejum. 

Pela vossa admirável  

                     Ascensão. 

**** 

Governai e conservai a vossa 

          santa Igreja.  

            - Ouvi-nos Senhor. 

Afastai os inimigos da 

            santa Igreja. 

Confortai-nos e  

           conservai-nos no  
           vosso santo serviço. 

Dai-nos e conservai  

            os frutos da terra. 

Concedei o descanso eterno 

     a todos os fiéis defuntos. 

 

**** 

Cordeiro de Deus,  

       que tirais os pecados 

      do mundo,  

  - perdoai-nos, Senhor. 

Cordeiro de Deus,…  
   - ouvi-nos, Senhor. 

Cordeiro de Deus,… 

   - tende piedade de nós. 

 

*Jesus Cristo, ouvi-nos. – 

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

Jesus Cristo, atendei-nos. 

  



 

 

 

 


