NOVENA DE SANTA TERESINHA PELAS VOCAÇÕES
‘Um só ato de amor nos fará conhecer melhor Jesus…’

Canto inicial:
Orlando: 1º DIA = PELO ANO VOCACIONAL DE NOSSA DIOCESE DE SANTO ANDRÉ
Angela: Pensamento de Santa Teresinha: ‘Compreendi que o Amor englobava todas as vocações, que o
Amor era tudo…’
Padre: Estamos todos reunidos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Orlando: Queridos irmãos e irmãs. Estamos iniciando mais uma novena em honra a nossa padroeira Santa
Teresinha, PELO ANO VOCACIONAL DE NOSSA DIOCESE DE SANTO ANDRÉ. Durante estes nove dias que
passaremos juntos, que o Senhor, por intercessão de Santa Teresinha, possa suscitar em nós o desejo de
purificar nossos corações e atender aos pedidos que traremos para esse momento de oração. Oremos
juntos:
Padre: Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos
caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos dos nossos
jovens.
Dai coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis na missão de apóstolos leigos,
sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas, para o bem do Povo de Deus e toda a humanidade. Amém!
•

Padre: Iniciemos nossa novena rezando o PAI NOSSO...

Orlando: O Ano Vocacional na Diocese de Santo André foi lançado oficialmente em dezembro de 2019 com
o tema “Acolho o teu chamado”, tendo como objetivo a promoção da cultura, entre o povo de Deus, de rezar
e pedir ao Senhor da messe que envie mais operários para a nossa Igreja, ou seja, o despertar de novas
vocações para o sacerdócio, mas também para o trabalho pastoral de leigos em nossa diocese.
•

Angela: 1ª leitura- Leitura tirada do Livro História de uma Alma.

“E compreendi que para se tornar santa era preciso sofrer muito, ir sempre atrás do mais perfeito e esquecerse a si mesmo [sic]. Compreendi que na perfeição havia muitos graus e que cada alma era livre no responder
às solicitações de Nosso Senhor, no fazer muito ou pouco por Ele, numa palavra, no escolher entre os
sacrifícios que exige. Então, como nos dias de minha primeira infância, exclamei: “Meu Deus, escolho tudo”.
Não quero ser santa pela metade. Não temo sofrer por vós, a única coisa que me dá receio é a de ficar com
minha vontade. Tomai-a vós, pois “escolho tudo” o que vós quiserdes!”
Orlando: A Palavra de Deus é Luz e salvação! Quando nos fazemos surdos a Ela, também nos tornamos cegos
para os perigos de viver sem Ela. Jesus alerta seus discípulos: é preciso estar atentos às suas palavras para
compreender o sentido de sua missão, e a cruz faz parte dela. Em pé, vamos aclamar esta Santa Palavra que
nos sustenta e nos dá forças, para caminhar e lutar por tudo que acreditamos.
•
Canto de aclamação a Palavra de Deus
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA...
Eu te bendigo, ó Pai, que escondestes os mistérios do Reino/
Aos sábios e entendidos e aos pequenos o amor revelastes.
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•

Padre: 2ª leitura - Mateus 28:18-20 - (Após a leitura pode-se fazer uma breve reflexão).

Então, Jesus aproximou-se deles e disse: "Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e
façam que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-as a observar a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos”

Canto Perdão: Quantas vezes quis tudo para mim; o poder, o saber, a riqueza. Quão mesquinho parece o
teu Reino, se rejeito as migalhas da mesa.
Senhor, Senhor, por vossa voz, tende piedade, olhai por nós! Por nossas mãos e o coração, tende piedade,
olhai por nós!!
Padre: Pedidos de perdão: Com muita humildade façamos nossos pedidos de perdão, confiantes na
misericórdia do Pai.
(A cada pedido pode-se cantar o refrão: “...Senhor tende piedade e perdoai a nossa culpa”)
•

• Angela:
Peçamos perdão a Deus quando não compreendemos a nossa cruz, e queremos resolver nossos
problemas sozinhos não confiando em sua providência.

•

Peçamos perdão a Jesus Cristo quando não procuramos construir nossas vidas sobre os valores por Ele
pregados.

•

Peçamos perdão a Deus quando não vemos a sua Palavra como fonte educadora, capaz de enriquecer e
transformar a vida de homens, mulheres, jovens e crianças para sempre.

Padre: Oremos: Senhor Jesus Cristo, chamai vocações para servir o vosso Povo e daí ânimo aos que já se
colocaram à disposição de Vosso serviço. Amém
Canto:
Orlando: Ao finalizarmos as reflexões de hoje, coloquemos nossas intenções que trazemos em nossos
corações para a novena das rosas que rezaremos agora:
•

Novena das rosas

Padre faz a novena
•

Pequeno refrão canto de Santa Teresinha

Orlando: Façamos a Oração a Santa Teresinha
•

Padre faz a oração

•

Benção final

- Canto de Santa Teresinha.
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2º DIA: – PELAS VOCAÇÕES SACERDOTAIS
Lucineide: Pensamento de Santa Teresinha: “Sinto em mim a vocação de padre. Com que amor, óh! Jesus
eu te levaria nas minhas mãos, quando pela minha voz descesses do céu… mesmo desejando ser padre,
admiro e invejo a humildade de São Francisco de Assis, e sinto a vocação de imita-lo, recusando a sublime
dignidade do sacerdócio!”
Padre: Estamos todos reunidos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Lucineide: “Quisera que a alma do sacerdote se parecesse com um serafim celestial”, era o que dizia Santa
Teresinha! Teresinha gostaria até de ser sacerdote para celebrar com muito amor a Eucaristia, e para ser
missionária pelo mundo a fora. Conformou-se em não ser Padre vendo a atitude de São Francisco de Assis
que não se considerou digno de ser ordenado sacerdote. Por este amor, neste 2º dia, oremos pelos SACERDOTES:
Padre: Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos
caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos dos nossos jovens.
Dai coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis na missão de apóstolos leigos, sacerdotes,
diáconos, religiosos e religiosas, para o bem do Povo de Deus e toda a humanidade. Amém!

Lucineide: ... Eu sou a salvação do povo, diz o Senhor, se clamar por mim em qualquer provação, Eu o ouvirei
e serei seu Deus para sempre...” A Palavra de Deus é Luz e salvação! Quando nos fazemos surdos a Ela,
também nos tornamos cegos para os perigos de viver sem Ela. Jesus alerta seus discípulos: é preciso estar
atentos às suas palavras para compreender o sentido de sua missão, e a cruz faz parte dela. Vamos aclamar
esta Santa Palavra que nos sustenta e nos dá forças, para caminhar e lutar por tudo que acreditamos.
•
Canto de aclamação a Palavra de Deus
Eu vim para escutar, tua Palavra, tua Palavra, tua Palavra de amor.
Eu gosto de escutar, tua Palavra, tua Palavra, tua Palavra de amor.
•

Padre: — Jeremias 1:4-7 - (Após a leitura pode-se fazer uma breve reflexão).

Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: “Antes que te formasse no ventre de tua mãe, te conheci,
e antes que saísses do útero, te consagrei; às nações e te dei por profeta.
Então disse eu: Ah, Senhor DEUS! Eis que não sei falar; porque ainda sou um menino.
Mas o Senhor me disse: Não digas: “Eu sou um menino”; porque a todos a quem eu te enviar, irás; e tudo
quanto te mandar, falarás.
“Façamos nossa novena das rosas.”
• Padre faz a oração
• Após a novena reza-se 01 Pai Nosso a Ave Maria
Pequeno refrão canto de Santa Teresinha
Oração a Santa Teresinha
•

Padre faz a oração

•

Padre: Estivemos todos reunidos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

- Canto de Santa Teresinha.
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3º DIA: PELA VOCAÇÃO FAMILIAR
Sueli: Pensamento de Santa Teresinha: ‘Sabemos muito bem que a Virgem Santíssima é a rainha do céu e
da terra, mas ela é mais mãe do que rainha’.
Padre: Estamos todos reunidos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Sueli: O Deus todo poderoso, nos deu a FAMÍLIA de Santa Teresinha como modelo de renúncia, aceitação e
fidelidade. Senhor que cumulastes de graças esta família, derramai vossas bênçãos sobre todos nós que
exaltamos vossa misericórdia e ajudai-nos a sermos fiéis à nossa vocação cristã ao Evangelho e à Santa Igreja.
Oremos pela VOCAÇÃO FAMILIAR:
Padre: Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos
caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos dos nossos jovens.
Dai coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis na missão de apóstolos leigos, sacerdotes,
diáconos, religiosos e religiosas, para o bem do Povo de Deus e toda a humanidade. Amém!

Sueli: A união dos pais de nossa amada Santa Teresinha era firmado na escuta e no seguimento da Palavra
de Deus que é capaz de gerar cidadãos mais justos e conscientes do seu papel no mundo e na sociedade.
Ouçamos atentamente como família o que nos diz o Senhor:
•

Canto de aclamação a Palavra de Deus

ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA. (BIS)/ Quando estamos unidos, estás entre nós e nos falarás da tua vida.
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA. (BIS)Este nosso mundo sentido terá se tua palavra renovar.
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA. (BIS)

•

Padre: — Marcos 10:6-9 (Após a leitura pode-se fazer uma breve reflexão).

Naquele tempo disse Jesus aos Saduceus: “No princípio da criação Deus 'os fez homem e mulher'. 'Por esta
razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne'. Assim, eles
já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe”.
“Façamos nossa novena das rosas.”
• Padre faz a oração
• Após a novena reza-se 01 Pai Nosso a Ave Maria
Pequeno refrão canto de Santa Teresinha
Oração a Santa Teresinha
•

Padre faz a oração

•

Padre: Estivemos todos reunidos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

- Canto de Santa Teresinha.

“4º DIA: PELA VOCAÇÃO À VIDA CONSAGRADA
Ana: Pensamento de Santa Teresinha: ‘“Não sou um guerreiro que combateu com armas terrestres, mas
com a espada do Espírito que é a Palavra de Deus’.
Padre: Estamos todos reunidos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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Ana: Sejamos todos bem-vindos a este momento de oração, onde estamos dia após dia, vivendo a
espiritualidade cristã de nossa padroeira Santa Teresinha, que teve no seio de sua família fundamentados a
sua VOCAÇÃO A VIDA RELIGIOSA, através do amor e da fé. Oremos:
Padre: Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos
caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos dos nossos jovens.
Dai coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis na missão de apóstolos leigos, sacerdotes,
diáconos, religiosos e religiosas, para o bem do Povo de Deus e toda a humanidade. Amém!

Ana: Toda vez que nasce uma família a Igreja se enche de alegria e a esperança floresce no mundo. "A
família que está aberta a valores transcendentes, que serve os irmãos na alegria, que o carregam com
generosa fidelidade nos seus deveres e tem consciência da sua participação quotidiana no mistério da Cruz
gloriosa de Cristo, torna-se o viveiro primário e mais excelente de vocações e vida de consagração ao Reino
de Deus". - João Paulo II
A senhora Zélia Martin aplicou em sua vida uma regra de ouro: “floresce no lugar onde Deus te plantou”, e
era na vida de família que devia santificar-se e santificar os outros. Desta forma foi solo fecundo, e fez brotar
frutos de vida e de santidade. - Ouçamos:
•
Canto de aclamação a Palavra de Deus
Vai falar no Evangelho, Jesus Cristo, aleluia!
Sua Palavra é alimento, que dá vida, Aleluia!
Glória a Ti Senhor, toda graça e Louvor.
A mensagem da alegria, ouviremos, Aleluia!
De Deus as maravilhas, cantaremos, Aleluia!
Padre: — Lucas 9:1-6 - . (Após a leitura pode-se fazer uma breve reflexão).
Naquele tempo, Jesus, convocando os seus doze discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os
demônios, para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus, e a curar os enfermos. E
disse-lhes: Nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro; nem
tenhais duas túnicas.
E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade em que não vos
receberem, saindo dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E, saindo eles,
percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho, e fazendo curas por toda a parte.
“Façamos nossa novena das rosas.”
• Padre faz a oração
• Após a novena reza-se 01 Pai Nosso a Ave Maria
Pequeno refrão canto de Santa Teresinha
Oração a Santa Teresinha
•

Padre faz a oração

•

Padre: Estivemos todos reunidos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

- Canto de Santa Teresinha.
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5º DIA: PELA VOCAÇÃO DOS LEIGOS
Kátia: Pensamento de Santa Teresinha: ‘“Eu não me acho uma santa! Eu me julgo uma santinha. Mas penso
que aprouve ao bom Deus colocar em mim coisas que fazem bem a mim e aos outros.”.
Padre: Estamos todos reunidos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Kátia: Irmãos e irmãs, sejamos todos bem vindos a este 5º dia de nossa novena. Por todos os que buscam
viver uma vida de amor a Deus e aos irmãos, oremos:
Padre: Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos
caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos dos nossos jovens.
Dai coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis na missão de apóstolos leigos,
sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas, para o bem do Povo de Deus e toda a humanidade. Amém!
Kátia. Irmãos e irmãs todos nós somos chamados à santidade, santidade que se constrói dia a dia, com a
graça do Espirito Santo, no caminho da vida. Santa Teresinha tinha em seu coração o desejo de ser santa, e
deixou-nos como herança seu caminho: Deixar-se amar por Jesus para ser transformada pelo seu tão grande amor!

Talvez nos aconteça pensar: ser santo, isso não é para mim, contudo ninguém pode ser acolhido no Reino
sem estar em harmonia com Deus Santo. Ouçamos o que Ele nos fala através de seu Apóstolo Paulo.
•
Canto de aclamação a Palavra de Deus
Eu quero entender melhor / tua Palavra, tua Palavra, tua Palavra de amor.
O mundo ainda vai viver/ tua Palavra, tua Palavra, tua Palavra de amor.
Padre: Col.3, 17.23 (Após a leitura pode-se fazer uma breve reflexão).
"Tudo quanto fizerdes, por palavra ou por obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a
Deus Pai. Tudo o que fizerdes, fazei-o de bom coração, como para o Senhor e não para os homens"
“Façamos nossa novena das rosas.”
• Padre faz a oração
• Após a novena reza-se 01 Pai Nosso a Ave Maria
Pequeno refrão canto de Santa Teresinha
Oração a Santa Teresinha
•

Padre faz a oração

•

Padre: Estivemos todos reunidos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

- Canto de Santa Teresinha.

6º DIA: PELA VOCAÇÃO DOS CATEQUISTAS
Mercedes: Pensamento de Santa Teresinha: Na importância da oração a Sagrada Escritura e a imitação de
Cristo vem em meu socorro. Nelas encontro um alimento sólido e muito puro. Mas, acima de tudo, é o
Evangelho que me entretêm durante as minhas meditações. Nele encontro tudo o que é necessário para a
minha alma.”
Padre: Estamos todos reunidos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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Mercedes: Ao chegarmos ao 6º dia de nossa novena queremos nos unir em oração A TODOS OS
CATEQUISTAS que buscam na Palavra de Deus, tudo para se formar e encontrar o próprio caminho de
santidade. Oremos
Padre: Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos,
pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos dos nossos jovens.
Dai coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis na missão de apóstolos leigos, sacerdotes,
diáconos, religiosos e religiosas, para o bem do Povo de Deus e toda a humanidade. Amém!

Mercedes: Devemos sempre nos colocar diante da palavra de Deus. Jesus é esta Palavra, viva e atuante que
quer morar em nossos corações! Nos disse uma vez o Bispo Dom Nelson Westrupp: “... - Não basta conhecer
e saber o Evangelho, é preciso converter-se e transforma-lo em vida”. Ouçamos com atenção.
•
Canto de aclamação a Palavra de Deus
Fala Senhor, preciso ouvir Tua voz, Eis aqui o Teu servo... Fala no irmão, na Palavra, Senhor, e no meu coração.
• Padre: — 1 Timóteo 4, 12-16 (Após a leitura pode-se fazer uma breve reflexão).
Que ninguém o despreze por ser jovem. Quanto a você mesmo, seja para os fiéis um modelo na palavra, na conduta,
no amor, na fé, na pureza. Esperando pela minha chegada, dedique-se à leitura, animação e ensinamento. Não
descuide o dom da graça que há em você e que lhe foi dado através da profecia, juntamente com a imposição das
mãos do grupo dos presbíteros. Cuide bem dessas coisas e persevere nelas, a fim de que o seu progresso fique
manifesto diante de todos. Vigie a si mesmo e ao ensinamento, e seja perseverante. Desse modo você salvará a si
mesmo e aos seus ouvintes.

“Façamos nossa novena das rosas.”
• Padre faz a oração
• Após a novena reza-se 01 Pai Nosso a Ave Maria
Pequeno refrão canto de Santa Teresinha
Oração a Santa Teresinha
•

Padre faz a oração

•

Padre: Estivemos todos reunidos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

- Canto de Santa Teresinha.

7º DIA: PELOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Mari: Pensamento de Santa Teresinha: ‘… Compreendi que meu amor não se devia traduzir somente por palavras.’

Padre: Estamos todos reunidos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mari: Comunicação é o ato ou efeito de comunicar, de emitir, transmitir e receber mensagens. Neste tempo
de pandemia os meios de comunicação são fundamentais para p anuncio do Evangelho. Oremos por todos
os AGENTES E PROFISSIONAIS DA COMUNICAÇÃO:
Padre: Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos
caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos dos nossos jovens.
Dai coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis na missão de apóstolos leigos, sacerdotes,
diáconos, religiosos e religiosas, para o bem do Povo de Deus e toda a humanidade. Amém!
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Mari.: Há momentos que nosso olhar não consegue ver luz diante da vida, tão confusa ela nos parece. Teresa
nos alerta: fazei aquilo que podeis! Seguindo Santa Teresinha, agradecemos a todos que buscam anunciar a
Palavra de Deus através dos meios de comunicação. Com certeza o maior tesouro que recebemos de Deus
é sua Palavra. Ouçamos o Santo Evangelho com o coração de Teresa!
•
Canto de aclamação a Palavra de Deus
Aleluia, aleluia, aleluia! / aleluia, aleluia, aleluia! (Bis)
Quero ouvir o que o senhor irá falar, tua Palavra vai minha vida transformar. Luz para o meu caminho, verdade e vida.

•

Padre:— Mc 16,15 (Após a leitura pode-se fazer uma breve reflexão).
“Jesus disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura”.

“Façamos nossa novena das rosas.”
• Padre faz a oração
• Após a novena reza-se 01 Pai Nosso a Ave Maria
Pequeno refrão canto de Santa Teresinha
Oração a Santa Teresinha
•

Padre faz a oração

•

Padre: Estivemos todos reunidos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

- Canto de Santa Teresinha.

8º DIA: PELOS ENFERMOS E PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Andréia: Pensamento de Santa Teresinha: Não desejo mais viver que morrer, isto é, se tivesse de escolher,
preferiria morrer. Mas, como é o bom Deus que escolhe por mim, prefiro aquilo que Ele quer. É o que Ele faz
que amo.””
Padre: Estamos todos reunidos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Andréia: É bom estarmos aqui, trazendo a Deus nossos pedidos, nossas preocupações, mas também
ofertando a Ele esta hora de nosso dia, para louvar e agradecer. Deixemos que o bom Pai despeje em nós
sementes de vida e que o nosso coração esteja aberto, para recebê-las. Oremos PELOS ENFERMOS E PELOS
PROFISSIONAIS DE SAÚDE:
Todos: Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos
caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos dos nossos jovens.
Dai coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis na missão de apóstolos leigos, sacerdotes,
diáconos, religiosos e religiosas, para o bem do Povo de Deus e toda a humanidade. Amém!

Andreia.: Em um trecho do livro “História de uma família”, Zélia Martin é categórica em dizer: “... - Nunca é
feliz o coração que busca alguma coisa fora de Deus”. Com esta sensatez e com uma confiança inabalável na
providência divina, ela soube encarar com coragem seu maior obstáculo, a doença que rapidamente se
alastrava pelo seu corpo. O seguimento de Jesus implica em não termos medo de enfrentar as inseguranças
do futuro e disposição para nunca abandonar ou adiar a missão. Ouçamos a Palavra que vem do Pai para
nós! Cantemos para aclamar o Evangelho.
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•
Canto de aclamação a Palavra de Deus
Quero ouvir o que o senhor irá falar/ Tua palavra vai minha vida transformar/ Luz para o meu caminho
verdade e vida!
Aleluia... aleluia, aleluia! // Aleluia... aleluia, aleluia!
• Padre: 2ª leitura — Mt 11: 28-29 (Após a leitura pode-se fazer uma breve reflexão).
"Venham a mim, todos vós que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre
vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as
vossas vidas.”
Oração a Santa Teresinha
•

Padre faz a oração

“Façamos nossa novena das rosas.”
• Padre faz a oração
• Após a novena reza-se 01 Pai Nosso a Ave Maria
Pequeno refrão canto de Santa Teresinha
Oração a Santa Teresinha
•

Padre faz a oração

•

Padre: Estivemos todos reunidos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

- Canto de Santa Teresinha.

Mari: 9º DIA: PELA COMUNIDADE E SUAS PASTORAIS
leitor: Pensamento de Santa Teresinha: “No coração da igreja, minha mãe, eu serei o amor”
Padre: Estamos todos reunidos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mari.: Chegamos ao nosso 9º dia de novena e temos a certeza que esses dias foram para nós de muito valor
espiritual, sairemos daqui fortalecidos em nossa fé, para levarmos AOS QUE AMAMOS, a nossa amada
COMUNIDADE DE SANTA TERESINHA E SUAS PASTORAIS, tudo quanto aprendemos com nossa padroeira
Santa Teresinha, que nos ensina que devemos e podemos ser missionários pela oração e pelo sacrificio, a
fim de nos tornarmos fermento da vida nova dentro da igreja e principalmente do próprio Jesus que nos
falou todos os dias através do seu Santo Evangelho. Oremos:
Padre: Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos
caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos dos nossos
jovens.
Dai coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis na missão de apóstolos leigos,
sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas, para o bem do Povo de Deus e toda a humanidade. Amém!
•

Padre: Iniciemos nossa novena rezando o PAI NOSSO...

9

Mari: A missão não pode ser encarada como uma obra meramente humana, unidos a Cristo cada Qual com
seu dom, colaboramos para a construção do reino. Ouçamos e aprendamos com nossa Doutora da Igreja.
Leitor: 1ª leitura - Leitura tirada dos manuscritos autobiográficos de Santa Teresinha.
“… quereria iluminar as almas como os Profetas, os Doutores, sentia a vocação de ser Apóstolo… Queria ser
missionário, não apenas durante alguns anos, mas queria tê-lo sido desde o princípio do mundo e continuar
até à consumação dos séculos. O Apóstolo explica que os dons mais perfeitos não são nada sem o Amor...
que a caridade é o Caminho por Excelência, o qual leva a Deus com segurança. Encontrará, enfim,
tranquilidade... Tomando em consideração o corpo Místico da igreja, não me identificava em nenhum dos
membros descrito por São Paulo, por outra queria identificar-me em todos eles. A caridade deu-me a chave
da minha vocação. Compreendi que, se a Igreja tinha corpo, composto de vários membros, não lhe faltava o
mais necessário, o mais nobre de todos. Compreendi que a igreja tinha coração, e que o coração era Ardente
de Amor. Compreendi que só o amor fazia os membros da igreja atuarem, e que seu amor se extinguisse, os
Apostos já não mais anunciaria o Evangelho e os Mártires se recusariam a derramar seu sangue...
Compreendi que o Amor abrange todas as vocações, alcançando todos os tempos e todos os lugares... “
Mari: O encontro com o Profeta Isaias marcou a vida de Santa Teresinha. Como é bom escutar o profeta
dizendo que o Senhor nos carrega no colo como cordeirinhos e nos acaricia e consola. Nos nossos
sofrimentos e dificuldades sempre precisamos encontrar alguém que em nome de Deus nos fale de
misericórdia, de amor e de perdão. Ouçamos a leitura:
•

Canto de aclamação a Palavra de Deus (Não utilizar canto de Aleluia e Evangelho)

Padre: 2ª leitura — Isaias 66:10-14
Regozijai-vos com Jerusalém, e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais; enchei-vos por ela de alegria,
todos os que por ela pranteastes; Para que mameis, e vos farteis dos peitos das suas consolações; para
que sugueis, e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Porque assim diz o Senhor: Eis que estenderei
sobre ela a paz como um rio, e a glória dos gentios como um ribeiro que transborda; então mamareis, ao
colo vos trarão, e sobre os joelhos vos afagarão. Como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos
consolarei; e em Jerusalém vós sereis consolados.
E vós vereis e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos ossos reverdecerão como a erva tenra; então a
mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos.
Homilia Breve
Mari: Deus de amor e misericórdia! Receba o nosso amor às vezes infiel, o nosso amor precário que deseja
crescer e ser purificado para a glória de seu nome. Com a confiança e a fé que sempre acompanharam Santa
Teresinha façamos a novena das rosas:
• Novena:
-Canto pequeno refrão
Mari: Através da ladainha de Santa Teresinha, elevemos nossas preces a Deus, para que Ele, em sua infinita
bondade, nos escute em nosso anseios e venha em nosso socorro por intercessão de Santa Teresinha.
•
•

Ladainha de Santa Teresinha *Presidente da celebração
Oração coleta de Santa Teresinha

Padre: Oh Deus, que preparais o vosso reino para os pequenos e humildes, dai-nos seguir confiantes o
caminho de Santa Teresinha, para que, por sua intercessão, nos seja revelada a vossa glória. Por Nosso
Senhor Jesus Cristo, Vosso filho, na unidade do Espirito Santo. Amém
• Benção final com a relíquia
- Canto: Hino a Santa Teresinha
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ORAÇÕES:
•

NOVENA DAS ROSAS:

Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu Vos agradeço por todos os favores e todas as graças com que
enriquecestes a alma de vossa serva Santa Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face, durante os 24 anos que passou
na Terra. Pelos méritos de tão querida Santa, concedei-me a graça que ardentemente Vos peço (...cada um faz aqui o
pedido...) se for conforme a vossa santíssima vontade e para a salvação de minha alma.
Aumentai a minha fé e esperança, ó Santa Teresinha; cumprindo mais uma vez, vossa promessa de que ninguém vos
invocaria em vão, fazendo-me ganhar uma rosa, sinal de que alcançarei a graça pedida.
*Reza-se em seguida: 24 vezes “Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e
sempre, Amém!
Pode-se acrescentar a cada “Glória ao Pai”, a jaculatória: “Santa Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face, rogai por
nós!
*Rezar 01 Pai Nosso e 01 Ave Maria

•

ORAÇÃO DE SANTA TERESINHA:

Trindade Santa! Pai, Filho e Espírito Santo! Nós vos adoramos, vos bendizemos, vos damos graças por vossa imensa
glória! Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito do Pai, tende piedade de nós!
Santa Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face, padroeira das missões, que durante a vossa existência terrena
amastes a Deus sobre todas as coisas, vos oferecestes como vítima ao seu amor misericordioso e rezastes ardentemente
pelas missões, ajudai-me a tornar preciosos todos os momentos da minha vida transformando-os em atos de sincero
amor a Deus e ao próximo. Que eu possa contemplar em todos os sofredores a face agonizante de Jesus e servi-Lo
neles. Dai-me seguir a vossa infância espiritual, vivendo na simplicidade e humildade, seguindo fielmente o Evangelho
de Nosso Senhor e Mestre, Jesus Cristo.
Oh, Santa Teresinha, que prometestes derramar sobre o mundo uma chuva de graças, como pétalas de rosas, em sinal
do vosso amor para com os que a vós recorrem, ensinai-me a aceitar todo sofrimento como um dom precioso de Deus,
feito a quem Ele mais ama, para que possa também eu encerrar a minha vida terrena repetindo as vossas últimas
palavras: “Meu Deus, eu vos amo!”
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Ladainha de Santa Teresinha

Desejo de renúncia, rogai por nós.
Desejo de retidão, rogai por nós.
Desejo de fidelidade, rogai por nós.
Desejo de perfeição, rogai por nós.
Alma simples, rogai por nós.
Alma sublime, rogai por nós.
Alma cândida, rogai por nós.
Alma missionária, rogai por nós.
Alma penitente, rogai por nós.
Alma pequenina, rogai por nós.
Alma paciente, rogai por nós.
Alma humilde, rogai por nós.
Alma pacífica, rogai por nós.
Alma suave, rogai por nós.
Alma que escolheu tudo, rogai por nós.
Alma dos pequenos sacrifícios, rogai por nós.
Alma doce na noite da provação, rogai por nós.
Apóstola da Misericórdia, rogai por nós.
Apóstola da Confiança e do Abandono, rogai por nós.
Apóstola da Simplicidade de Coração, rogai por nós.
Anjo dos Enfermos e Prisioneiros, rogai por nós.
Pequena Irmã dos Pobres de espírito, rogai por nós.
Irmã Universal, rogai por nós.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
perdoai-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
ouvi-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo,
tende piedade de nós.
Jesus Cristo, ouvi-nos.
Jesus Cristo, atendei-nos.
Rogai por nós, Santa Teresa do Menino Jesus e da
Santa Face, para que sejamos dignos das promessas de
Cristo.

Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Deus, Pai do Céu, tende piedade de nós.
Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós.
Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende
piedade de nós.
Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós.
São José, rogai por nós.
Santa Teresa de Ávila, rogai por nós.
São João da Cruz, rogai por nós.
São Rafael Kalinowski, rogai por nós.
Santa Elisabeth da Trindade, rogai por nós.
Santa Teresa dos Andes, rogai por nós.
Santa Teresa Margaret Redi, rogai por nós.
Santa Teresa Benedita da Cruz (Edith Stein), rogai por
nós.
Santa Maria das Maravilhas de Jesus, rogai por nós.
Beata Maria Sacrário de São Luiz Gonzaga, rogai por
nós.
Santa Teresinha, estrela luminosa do Carmelo, rogai
por nós.
Santa Teresinha, Padroeira das Missões, rogai por nós.
Santa Teresinha, Doutora da Pequena Via, rogai por
nós.
Santa Teresinha, Padroeira da França, rogai por nós.
Santa Teresinha, Filigrana do Espírito Santo, rogai por
nós.
Santa Teresinha, do amor filial, rogai por nós.
Santa Teresinha, perfeição de fé, rogai por nós.
Santa Teresinha, pequena fortaleza de Deus, rogai por
nós.
Santa Teresinha, vocação para o amor, rogai por nós.
Santa Teresinha, asceta e mística, rogai por nós.
Santa Teresinha, amor no coração da Igreja, rogai por
nós.
Confiança obstinada, rogai por nós.
Confiança invencível, rogai por nós.
Confiança heroica, rogai por nós.
Confiança na própria fraqueza, rogai por nós.
Desejo de santidade, rogai por nós.
Desejo de amor, rogai por nós.
Desejo de virtudes, rogai por nós.

Oremos… Ó Deus, que sois glorificado em
vossos santos e santas, ouvi-nos, por
intercessão de Santa Teresinha do Menino
Jesus e da Santa Face, que nos ensinou o
Pequeno Caminho da confiança e do
abandono em vossa Misericórdia. Por
Cristo Nosso Senhor, Amém.
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