N O V E N A

NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO

CANTO INICIAL: LOUVANDO A MARIA
Louvando a Maria
o povo fiel
A voz repetia
de São Gabriel:
Ave, Ave, Ave, Maria!
Ave, Ave, Ave, Maria!
O Anjo descendo
Num raio de luz,
Feliz Bernadete
À fonte conduz.

Celebrante:


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



Palavra de Deus...



Intenção Geral da Novena...



Intenção particular...

OFERECIMENTO
Ó Mãe do Perpétuo Socorro / ó meus amáveis protetores São José
e Santo Afonso Maria / eu vos ofereço esta novena / por intenção
dos doentes / dos aflitos e atribulados / dos pobres pecadores /
pelas necessidades da Igreja / por suas vocações sacerdotais,
religiosas e leigas / por minha família / e por minhas intenções
particulares. / Dignai-vos atender-me bondosamente. Amém!

INVOCAÇÕES
À MÃE DO PERPÉTUO SOCORRO
Eis,aqui, ó Mãe do Perpétuo Socorro / aos vossos pés um miserável
pecador / que a Vós recorre e em Vós confia. / Ó Mãe de
misericórdia, tende piedade de mim! / Ouço que todos Vos
chamam o Refúgio e a Esperança dos pecadores; / logo então,
sede Vós o meu refúgio e a minha esperança. / Por amor de Jesus
Cristo, socorrei-me. / Dai a mão a um mísero caído, / que a Vós se
entrega e recomenda. / Eu bendigo e rendo graças a Deus, por se
ter dignado conceder-me esta confiança em Vós / que eu
considero um penhor de minha salvação eterna. / Ah! É mais do
que certo que no passado / quando tive a desgraça de cair, / a
Vós não recorri. / Contudo, ó minha benigníssima Mãe, / não me
recuseis o Vosso socorro; / pois sei que com ele serei vencedor. /
Sim, sei que vireis em meu socorro / se a Vós me recomendar; /
mas temo as ocasiões de pecar, / receio deixar então de invocar o
Vosso Auxílio, / e deste modo perder-me. / É esta a graça que
peço / e Vos conjuro que m’a concedais; / fazei, ó Maria / que eu
a Vós recorra / em todos os assaltos que me der o inferno, / e que
eu possa dizer-Vos continuamente: / Maria, ajudai-me! Mãe do
Perpétuo Socorro. / Não permitais que eu perca o meu Deus!
Celebrante: Motiva as três Ave-Marias.

Maria:


Saúde dos enfermos

Todos: Rogai por nós.



Consoladora dos aflitos

Todos: Rogai por nós.



Refúgio dos pecadores

Todos: Rogai por nós.



Rainha dos apóstolos

Todos: Enviai-nos muitas e santas vocações.



Rogai por nós, ó Mãe do Perpétuo Socorro.
Todos: Para que sejamos dignos...

ORAÇÃO
Ó Deus fiel e misericordioso, / que nos destes a graça de venerar
a vossa bem aventurada Mãe, sob o título de Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro, concedei-nos que em todas as nossas
necessidades, sejamos acompanhados pela proteção da Virgem
Maria, e que, depois de nossa peregrinação nesta vida,
alcancemos o prêmio da Redenção Eterna. Vós que viveis e
reinais, por todos os séculos dos séculos. Amém!

ORAÇÃO DE SANTO AFONSO À SANTÍSSIMA VIRGEM
Santíssima Virgem Imaculada, / Maria, minha Mãe, / a Vós que
sois a Mãe do meu Senhor, / a Rainha do Mundo, / a advogada, a
esperança, o refúgio dos pecadores / recorro hoje eu, que sou o
mais miserável de todos. / Aos vossos pés me prostro, ó grande
Rainha, / e vos dou graças por todos os benefícios / que até agora
me tendes feito, / especialmente por me haverdes livrado do
inferno / por mim tantas vezes merecido. / Eu vos amo, Senhora
amabilíssima, / e pelo amor que vos tenho, / prometo servir-vos
sempre / e fazer quanto possa para que de todos sejais servida. /
Em Vós depois de Jesus, ponho todas as minhas esperanças, / toda
minha salvação. / Aceitai-me por vosso servo, / e acolhei-me
debaixo do vosso manto, / ó Mãe de misericórdia! E já que sois tão
poderosa para com Deus, / livrai-me de todas as tentações / ou
impetrai-me força para vencê-las até a morte. / A Vós suplico o
verdadeiro amor a Jesus Cristo, / de Vós espero alcançar uma boa
morte. / Minha Mãe, pelo amor que tendes a Deus, / vos rogo que
me ajudeis sempre, / mormente no último instante de minha vida.
/ Não me desampareis enquanto não me virdes salvo no céu, / a
bendizer-vos e a cantar as vossas misericórdias / por toda a
eternidade. / Assim espero, assim seja.
Refrão: Eu confio em Nosso Senhor, com fé, esperança e amor...

RITOS EUCARÍSTICOS
COMUNHÃO
Celebrante:
Receber o corpo e sangue de Cristo é entrar em profunda
comunhão com Ele e com os irmãos e irmãs. A comunhão nos une,
nos fortalece e nos envia em missão. Para realizarmos com
intensidade esse momento, rezemos juntos, como o próprio Jesus
nos ensinou...
Todos: Pai Nosso...
Celebrante:
Felizes os convidados para a Ceia do Senhor!
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo!
Todos: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha
morada, mas dizei uma palavra e serei salvo!
Cântico de Comunhão:...

INVOCAÇÃO A SÃO JOSÉ
(De joelhos)

Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Maria, / ó meu amável
protetor, São José / que nunca se ouviu dizer / ficasse sem
consolo/ quem invoca vossa proteção / e solicita vosso apoio.
Cheio desta confiança, apresento-me diante de vós / e animado
de fervor / me recomendo a vós. / Ah! Não desprezeis minha
súplica / ó Pai nutrício do Redentor / mas dignai-vos acolhê-la
piedosamente. Amém.


Amparo das famílias:

Todos: Rogai por nós!



Esperança dos enfermos:

Todos: Rogai por nós!



Padroeiro dos agonizantes:

Todos: Rogai por nós!

ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES
Senhor da Messe e Pastor do Rebanho,
faz ressoar em nossos ouvidos
teu forte e suave convite: “Vem e segue-me”!
Derrama sobre nós o teu Espírito,
que Ele nos dê sabedoria para ver o caminho
e generosidade para seguir tua voz.
Senhor, que a Messe não se perca
Por falta de operários.
Desperta nossas comunidades para a Missão.
Ensina nossa vida a ser serviço.
Fortalece os que querem dedicar-se ao Reino,
na vida religiosa e consagrada.
Senhor, que o Rebanho não pereça por falta de Pastores.
Sustenta a fidelidade de nossos bispos,
padres e ministros.

Dá perseverança a nossos seminaristas.
Desperta o coração de nossos jovens
para o ministério pastoral em tua Igreja.
Senhor da Messe e Pastor do Rebanho,
chama-nos para o serviço de teu povo.
Maria, Mãe da Igreja,
modelo dos servidores do Evangelho,
ajuda-nos a responder SIM. Amém.
Celebrante: Santo Afonso Maria, grande servo de Maria.
Todos: Rogai por nós.
Celebrante: Santo Afonso Maria, zeloso apóstolo de Maria.
Todos: Suscitai vocações comprometidas com a Igreja.

CARTAS DE AGRADECIMENTO

Escreva a sua carta de agradecimento.

A carta poderá ser entregue a um dos missionários aqui no Santuário ou
então a envie pelo correio:

MISSIONÁRIOS REDENTORISTAS
CAIXA POSTAL, 20.013
CURITIBA – PARANÁ
80.062-980

PENSAMENTO DO DIA
O pensamento que ouvimos hoje nas novenas é publicado amanhã
na página 02 do Jornal Gazeta do Povo.

INTENÇÕES E BÊNÇÃOS
•
•
•
•
•
•
•

Pelos falecidos...
Pelos doentes...
Por seus familiares...
Pelas pessoas com as quais você convive...
Pelo seu trabalho...
Pelos seus estudos...
Pelos desafios da sua vida...

Peça sobre tudo isso, a intercessão da Mãe e as bênçãos do Pai.

e
Juntos, peçamos uma bênção especial para todos os doentes:

BÊNÇÃO DOS DOENTES
Nosso auxílio está no nome do Senhor.
Que fez o céu e a terra.

Senhor, ouvi a minha oração.
Chegue a Vós o meu clamor.

O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.

OREMOS
Senhor, que passastes pelo mundo fazendo o bem e curando a todos, nós vos
pedimos que abençoeis os vossos filhos enfermos. Daí-lhes a força do corpo
e a firmeza de espírito, a resistência à dor e a saúde completa, para que
voltando ao convívio dos entes queridos com alegria vos bendigam. Vós que
viveis e reinais para sempre. Amém.

(Em seguida, o celebrante, estendendo a mão direita sobre todos, abençoa dizendo):

Nosso Senhor Jesus Cristo...
Esteja perto de vós para vos defender;
Esteja em vosso coração para vos conservar;
Que ele seja vosso guia para vos conduzir;
Que vos acompanhe para vos guardar;
Que sobre vós derrame sempre sua bênção:
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

BÊNÇÃO DOS ARTIGOS RELIGIOSOS
Bendito sois, Senhor, fonte e origem de toda benção, pois nos
permitis este momento de fé e confiança. Permaneça ao nosso
lado e conceda que usemos estes símbolos (terços, velas, água,
orações, imagens), que são sinais de fé e piedade para nos
transformarmos na imagem do vosso Filho, que vive e reina
para sempre. Amém!
Abençoe-nos Deus todo poderoso: Pai, Filho e Espírito Santo. Amém
O Celebrante asperge o povo com água benta, e logo após dá
a benção com o ícone de nossa Senhora do Perpétuo Socorro.
CANTO
Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe,
Penhor seguro do Sumo Bem, (2x)

BÊNÇÃO COM O ÍCONE DE
NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO
Ó Maria, Mãe do Perpétuo Socorro, abençoai o povo
desta cidade, cidades vizinhas e todos os vossos
devotos.
Protegei os pais, as mães, os jovens, os adolescentes,
as crianças e os idosos.
Restituí a saúde aos enfermos.
Confortai os aflitos.
Ajudai-nos a resolver os nossos problemas pessoais e
familiares.
Sede nossa Mãe do Perpétuo Socorro e dai-nos a vossa
bênção.
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Amém!

(Imediatamente após a bênção com o ÍCONE, inicia-se o
“Tão Sublime Sacramento”).

TANTUM ERGO
1. Tão sublime sacramento / vamos todos adorar, / pois um Novo
Testamento vem o antigo suplantar! / Seja a fé nosso
argumento / se o sentido nos faltar.
2. Ao eterno Pai cantemos / e a Jesus, o Salvador, / igual honra
tributemos / ao Espírito de amor, / Nossos hinos cantaremos,
/ chegue aos céus nosso louvor.
DIR.:
Povo:

Do céu lhes destes o pão
Que contém todo o sabor.

OREMOS
Deus, que neste admirável sacramento nos deixaste o
memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos
sagrados mistérios de vosso Corpo e do vosso Sangue que
experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora.
Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.
Amém!
CÂNTICO FINAL
(De pé)
Adeus, ó Virgem Santa
Ó Mãe do Redentor!
Adeus, supremo anseio
Do meu sincero amor!

Não falte em minha vida
Tua bênção maternal
Saúde dos enfermos
Protege-me do mal!

CORO: Adeus, adeus, adeus
Adeus, ó Mãe querida
A ti dei minha vida
De ti espero os céus.

O teu olhar bendito
Saudoso eu vou deixar
Oh! deixa-me que volte
Teus olhos contemplar!

Aqui em teu Santuário
Deixando o coração
Eu peço me acompanhe
A tua proteção

ATO DE CONSAGRAÇÃO À
NOSSA SENHORA ( pg 11)
Eu vos saúdo, ó Maria, Mãe do Perpétuo Socorro. Eu
vos saúdo, Rainha do céu e da terra, a cujo império, está
sujeito tudo o que existe abaixo de Deus. Eu vos saúdo,
Refúgio dos pecadores, cuja misericórdia jamais falhou.
Atendei à vontade que tenho de possuir o Amor Eterno, a
graça de Deus, a salvação eterna. Dai-me a graça de ser
discípulo de Jesus na santidade dos costumes, no
cumprimento dos deveres, no zelo da salvação das
almas. Transformai a minha vida em um santuário de
virtude onde Jesus seja o centro. Recebei, ó Maria, meus
votos e desejos e ofertai-os a Jesus. Quero que Ele
receba, por Vossas mãos, os meus obséquios, e por Vosso
Coração, o meu coração.
Consagro-me, pois, inteiramente a Vós, e ponho-me
inteiramente em Vossas mãos. Em Vossas mãos eu renovo
as promessas do meu Batismo; renuncio ao demônio,
suas obras, suas pompas. Em Vossas mãos, eu me
comprometo a levar a minha cruz, obrigando-me a
imitar-Vos. Em Vossas mãos eu deposito o propósito de
ser fiel a Jesus, mais fiel do que tenho sido até agora.
Ó Maria, eu Vos escolho por minha Mãe e Mestra. Eu
vos consagro tudo o que tenho e tudo o que sou. Eu Vos
dou o meu corpo, a minha alma, os meus bens, o meu
passado, o meu presente, o meu futuro, as minhas
alegrias, as minhas dores, a minha vida, a minha morte,
a minha eternidade. Disponde de mim como Vos
aprouver. Recebei este meu ato de amor: quero ser
Vossa para ser de Jesus.
Santa Mãe do Perpétuo Socorro, abençoai-me!
Amém!

CÂNTICO
MÃE DO PERPÉTUO SOCORRO
1- Na longa estrada da vida, tua gente sofrida em busca do

amor. Percorre diversos caminhos de cravos e espinhos
de lutas e de dor. Em ti nossa gente confia e em romaria
vem te contemplar, mãezinha consolo dos crentes ensina
esta gente a Jesus adorar.
Ref.: Mãe do Perpétuo Socorro, venho a ti e recorro,
vem ó Mãe me valer. Mãe nosso eterno auxílio vem nos
dar o teu filho. Mãe vem nos socorrer.
2- Refúgio do fraco e do pobre, do rico, do nobre, de todo o

que crer. Conforto na dor e aflição, de todo o irmão que
a ti recorrer. A nossa família abençoa, e a toda pessoa
que busca Jesus. A Igreja caminha em teus braços
seguindo os passos da divina luz.
3- A ti consagramos noss’alma, tua paz nos acalma dá força

e vigor, coração, voz, boca e ouvidos e os nossos sentidos
consagra com amor. Protege o pequeno carente, o
deficiente, o sem terra e o sem lar. Aos que estão à
margem da vida, mãezinha querida, ó vens consolar.

BENÇÃO COM ÍCONE DE NOSSA
SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO
Ó MARIA SANTÍSSIMA, MÃE DO PERPÉTUO SOCORRO,
ABENÇOAI O POVO DESTA CIDADE,
DAS CIDADES VIZINHAS E TODOS OS VOSSOS
DEVOTOS.
PROTEGEI OS PAIS, AS MÃES, AS CRIANÇAS, OS
ADOLESCENTES, OS JOVENS E OS IDOSOS.
DERRAMAI VOSSAS BÊNÇÃOS SOBRE TODOS OS
ENFERMOS.
CONFORTAI OS AFLITOS, OS DEPRIMIDOS.
AJUDA-NOS A RESOLVER OS NOSSOS PROBLEMAS
PESSOAIS, FAMILIARES E COMUNITÁRIOS.
EM VOSSOS BRAÇOS NOS COLOCAMOS, PEDIMOS A
PAZ QUE VEM DE VOSSO OLHAR SERENO QUE NOS
TOCA COM AMOR. ENVOLVIDOS POR VOSSA
INTERCESSÃO, ROGA POR TODOS AQUELES QUE
BUSCAM POR UM EMPREGO.
MÃE QUERIDA, QUE AO CELEBRARMOS A VOSSA
FESTA SEJAMOS REVESTIDOS DO AMOR DE
VOSSO PERPÉTUO SOCORRO.
DAÍ-NOS A VOSSA BENÇÃO BONDOSA.
EM NOME DO PAI DO FILHO DO ESPÍRITO SANTO.
AMÉM !

