
Nos perigos, nas angústias, nas incertezas pensa em 
Maria, invoca Maria. Que ela nunca abandone os teus 
lábios, nem o teu coração; e para obteres a ajuda de sua 
oração, nunca esqueças o exemplo de sua vida. Se a 
segues, não te podes desviar; se lhe rezas, não te podes 
desesperar; se pensas nela não podes errar. Se ela te 
ampara, não cais; se ela te protege, nada temes; se ela te 
guia, não te cansas; se ela te é propícia, alcançarás a meta 
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Conclusão

- A nossa proteção está no nome do Senhor!

R. Que fez o seu e a terra!

-  Senhor que curastes tantos enfermos, se for da vontade do 
Pai, restitui a saúde aos nossos irmãos e irmãs que padecem.

R. Senhor tende piedade dos nossos doentes.

-  Oh Deus nosso Pai, por intercessão de Nossa Senhora de 
Lourdes e de vossos Santos e Santas, fazei descer sobre 

vossos filhos e filhas enfermos e todos os que estão 
sofrendo, vossa bênção salvadora.

R. Senhor tende piedade dos nossos doentes.

-  Deus Pai nos dê a sua benção!

R. Amém.

-  Deus Filho conceda a saúde aos enfermos!

R. Amém.

-  Deus Espírito Santo ilumine a todos!

R. Amém.

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

R. Amém.



Novena dos Enfermos 

Nossa Senhora de Lourdes
9 dias para olhar para Maria e confiar-lhe todas as nossas 

necessidades.

Existem muitas realidades onde nos encontramos que sozinhos 
somos incapazes de conseguir vencer, mas a Virgem Maria é a 
aliada certa, a força que precisamos para alcançar as graças 

que necessitamos.

Invocação ao Espírito Santo

A nós descei, Divina Luz
A nós descei, Divina Luz

Em nossas almas acendei
O amor, o amor de Jesus!
Em nossas almas acendei
O amor, o amor de Jesus!

Saudação à Trindade

- Pelo sinal da Santa Cruz,
livrai-nos, Deus, Nosso Senhor, dos nossos inimigos.

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

- A paz do Senhor esteja nesta casa e com todos os seus 
habitantes.

R. O amor de Cristo nos uniu.

Oração à Nossa Senhora de Lourdes 

 Saúde dos Enfermos

Virgem puríssima, Nossa Senhora de Lourdes,
que sois a Saúde dos enfermos,

o Refúgio dos pecadores,
a Consoladora dos aflitos

e a Despenseira de todas as graças,
na minha fraqueza e no meu desânimo,

apelo hoje para os tesouros da vossa misericórdia e bondade
e atrevo-me a chamar-vos pelo doce nome de Mãe.

Sim, ó Mãe, atendei-me em minha enfermidade,
dai-me a saúde do corpo, 

para que possa cumprir os meus deveres com ânimo e alegria,
e com a mesma disposição, sirva o vosso Filho Jesus

e agradeça a vós, Saúde dos enfermos.

Nossa Senhora de Lourdes – Saúde dos enfermos,

rogai por nós.

Amém!

Terço da Divina Misericórdia

- Pai Nosso
- Ave Maria

- Credo (Símbolo dos Apóstolos)

- Nas contas maiores do Terço, ao rezar o Pai Nosso reza-se:

Eterno Pai, eu Vos ofereço o Corpo e Sangue, a Alma e 
Divindade de Vosso diletíssimo Filho, Nosso Senhor 
Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do 

mundo inteiro.

- Nas contas menores do Terço, ao rezar a Ave Maria, reza-se:

Pela Sua dolorosa Paixão, tende misericórdia de nós e do 
mundo inteiro.

Invocação. No final do terço, reza-se por três vezes:

Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de 
nós e do mundo inteiro.

Oração

Deus, Pai Misericordioso, que revelou Teu amor em Teu Filho 
Jesus Cristo, e o derramou sobre nós no Espírito Santo, 

confiamos-Te hoje o destino do mundo e de cada homem. Dobre-
se sobre nós pecadores, cure nossa fraqueza, vença todo o mal, 

deixe que todos os habitantes da Terra experimentem a Tua 
misericórdia, para que em Ti, o Deus Trino, possam sempre 

encontrar a fonte da esperança. Pai Eterno, pela dolorosa Paixão 
e Ressurreição de Teu Filho, tende piedade de nós e do mundo 

inteiro. Amém.

Leituras Bíblicas para cada Dia

1º Dia: 2Cor 1,3-7

2º Dia: Mt 11,28-30

3º Dia: Mc 6,53-56

4º Dia: Mt 5,1-12ª

5º Dia: Mt 11,25-30

6º Dia: Lc 5,1-11

7º Dia: Mc 7,31-37

8º Dia: Tg 5, 13-16

9º Dia: Jo 10,11-18

Oração da Bênção aos Enfermos

Senhor nosso Deus, que enviastes o vosso Filho ao mundo 

para carregar as nossas enfermidades e 

levar sobre si as nossas dores, 

nós vos suplicamos por todos as pessoas doentes, 

para que, com a paciência fortalecida e a esperança renovada, 

superem a doença por vossa bênção e 

voltem a gozar saúde por vossa ajuda. 

Por Cristo, nosso Senhor.

Amém! 


