
P. Rezemos três Avé-Marias pela PAZ no mundo: 

- Avé Maria… 

- São/Santo/Santa ________________. 

 - Ave Maria… 

 

No final, todos:  Pai-Nosso… 

 

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. –  

 

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. – 

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 – 

 

Jesus Cristo, ouvi-nos. – 

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

Jesus Cristo, atendei-

nos. 

                                                                  NCT 739: 

Dou-vos um mandamento novo; 

Dou-vos um mandamento novo; 

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. 

 

    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) 

- O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal, 

  e nos conduza à vida eterna. 
T. Ámen.  

                           (Pode-se cantar um cântico de despedida) 

 

 

PARÓQUIA de SABUGOSA e de   

S. MIGUEL DO OUTEIRO 

(Póvoa da Catarina e Fial)  

DIOCESE DE VISEU 

 

 

NOVENA ou 

louvor em honra de um(a)  

SANTO(A) 

                                             
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

Todos: Ámen 

 

P.: 

Ó Deus, Vós instruis o mundo inteiro com o 

exemplo do(a) Santo(a) ___________: 

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. 

 

Sto /São / Santa ____________:  

Todos: Rogai por nós. 

Elaborada por ocasião da Novena de Santo Amaro  

de Vilarinho de Cova de Lua (Bragança), 
 em 2004, pelo Pe. JRibeiro. 



 

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

Cantai comigo 

Povos da terra  

e Anjos do Céu. 

Glória ao Senhor, 

Aleluia! 

1.                                          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. 

 

Mistérios dolorosos (sextas e terças-feiras) 

1º A agonia de Jesus no horto das oliveiras. 
- Quando chegou ao local, Jesus disse-lhes: “Orai para 

que não entreis em tentação”. 

2º A flagelação de Jesus. 
- “Que mal fez Ele?” Pilatos mandou-O açoitar e depois 

crucificar. 

3º A coroação de espinhos. 
- Puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos, 

escarneciam dizendo: “Salve, rei dos judeus”. 

4º Jesus a caminho do calvário. 
- Simão de Cirene ajudou Jesus. O povo chorava e Jesus 

disse: “Filhas de Jerusalém, não choreis por Mim,  
chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos.” 

5º Crucificação e morte de Jesus. 
- As trevas cobriam a terra. O véu do templo rasgou-se 
e Jesus exclamou: “Pai, nas Tuas mãos entrego o Meu 

espírito”. 

(No final dos Mistérios) 

 Pai-Nosso, 10 Avé-Marias e Glória ao Pai. 

- Ó Maria concebida sem pecado, 

* Rogai por nós que recorremos a Vós. 

- Ó meu Jesus perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, 

* Levai as almas todas para o céu, principalmente as que 

mais precisarem. 

- Nossa Senhora e São/Santo/Santa ________________. 

* Rogai por nós. 

                                                          Pode cantar-se um 

cântico. 

 

Mistérios gozosos (sábados e segundas-feiras) 

1º A Anunciação do Anjo a Nossa Senhora. 

- “Salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo”. 

Maria disse: “Eis a serva do Senhor”. 

2º A visita de Nª Senhora a sua prima Sta Isabel. 

- “Bendita és tu entre as mulheres e bendito  

é o fruto do teu ventre”. Maria disse:  

“A minha alma glorifica ao Senhor…” 

3º O nascimento de Jesus em Belém. 

- Completaram-se os dias de dar à luz  

e teve o seu filho primogénito. 

4º A Apresentação de Jesus no templo. 

- “Todo o primogénito varão será consagrado ao 

Senhor”. Simeão bendisse a Deus. 

5º O encontro de Jesus no templo entre os 

doutores. 

- Todos quantos O ouviam estavam estupefactos com a 

Sua inteligência e as Suas respostas. 

Mistérios gloriosos  

(Domingos e quartas-feiras) 

 

1º A Ressurreição de Jesus. 
- Encontraram a pedra removida e não acharam o 

corpo do Senhor Jesus. 

2º A ascensão de Jesus ao Céu. 
- Enquanto os abençoava, separou-se deles e 

elevava-se ao céu. 

3º A descida do Espírito Santo sobre Nossa 

Senhora e os Apóstolos 
-Viram aparecer umas línguas à maneira de fogo e 

poisou sobre cada um deles. 

4º A Assunção de Nossa Senhora. 
- Vi um novo céu e uma nova terra. E vi a cidade 

santa, a nova Jerusalém que descia do céu,  

de junto de Deus. 

5º A coroação de Nossa Senhora Rainha dos 

Anjos e Santos. 
- Apareceu um grande sinal no Céu:  

uma mulher revestida de Sol. 

 

Mistérios Luminosos (quintas-feiras) 

 

1º O Baptismo de Jesus no Jordão. 

- “Este é o meu filho muito amado” 

2º A revelação de Jesus nas bodas de Cana. 

- “Não têm vinho”. “Fazei o que Ele vos disser”. 

3º O anúncio do Reino de Deus  

com o convite à conversão. 

- Completou-se o tempo, o Reino de Deus está 

perto. 

4º A Transfiguração do Senhor. 

- “Levantai-vos e não tenhais medo” 

5º A Instituição da Eucaristia. 

- “Tomai e comei, isto é o meu corpo”. 



 

 

 


