
NOVENA PELOS SACERDOTES 

OFERECIMENTO 

Unimo-nos a Maria, aos Anjos e Santos, para rezar por nossos sacerdotes. Que por esta novena muitos se salvem e 

procedam segundo a Perfeitíssima Vontade de Deus e encontrem a força necessária, em Cristo Jesus, para que 

caminhem neste vale de lágrimas e sofrimento, unindo suas dores as dores de Cristo. 

Lembrai-vos, Senhor, do Teu servo (nome do seu pároco). Concedei-lhe força e todos os dons de Teu Espírito. Que 

ele nos seja um bom pastor e nos ajude a chegar ao Céu. 

Por todo o seu amor que será derramado sobre nossos sacerdotes, Bendito seja Deus. Amém. 

 

ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS 

Salve Jesus, pois chegastes manso, crescestes manso e morrestes em profunda agonia. Sepultado fostes no silêncio 

das lágrimas de Tua mãe, Maria, e na aurora que fulmina os olhos, tal brilho maior era Vossa Glória. Chegastes e não 

descansastes. Permanecestes em pé para que todos O vissem e enxergassem Vossa misericórdia. Concedei-nos a 

graça de poder unir nossos sofrimentos aos Vossos, para, que as oferecendo a Vós, possam ser derramados sobre 

Teus servos, isto é, nossos sacerdotes, afim de que, vivendo a mercê de Teu Espírito Santo, possam se santificar e 

santificar Teu povo, para que um dia possamos todos nós, cantar Vosso amor. Por Cristo Nosso Senhor. Amém. 

1º DIA 

→PELAS VOCAÇÕES SACERDOTAIS, RELIGIOSAS E MISSIONÁRIAS 

 ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS 

A nós descei divina luz (2x) 

Em nossas almas acendei, 

O amor, o amor de Jesus. 

Senhor Deus que criastes o Universo, e semeando a terra com inúmeros dons, deixaste pelo Espírito Santo 

verdadeiras vocações. Sabemos, ó Pai, que todos provêm de Vosso Coração, mas pedimos, neste momento, pelas 

vocações sacerdotais, religiosas e missionárias. 

Sabes Senhor que a doação da vida é custosa e faz afastar os medrosos, contudo, estamos aqui para suplicar que 

estes teus servos, que, com a graça do Espírito Santo, darão seu “sim”, como Tua mãe um dia disse, ofertarão seu 

maior tesouro: a vida. Que Vosso amor incondicional possa esquentá-los quando as noites escuras vierem e em Ti 

permaneçam e lhe rendam glória e o amor que mereceste. 

 

“Aplicou-a na minha boca e disse: ‘Tendo esta brasa tocado teus lábios, teu pecado foi tirado, e tua falta, apagada’. 

Ouvi então a voz do Senhor que dizia: ‘Quem enviarei eu? E quem irá por nós?’. ‘Eis-me aqui’ – disse eu - , ‘envia-me’. 

‘Vai, pois, dizer a esse povo’.” 

(Isaías 6, 7-9a) 

 

R.: Dai-nos, Senhor, santos e verdadeiros pastores. 

V.: Pois a messe é grande e os operários são poucos. 

 Pai-Nosso, Cinco Ave-Marias (por cada chaga de Jesus) e Glória ao Pai. 

 ORAÇÃO FINAL DE TODOS OS DIAS. 

2º DIA 

→PELA MISSÃO DOS SACERDOTES 

 ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS 

Aquele que vos chamou, Aquele que vos chamou, 

É fiel, é fiel. 

É fiel Aquele que vos chamou. 

 



Pai, vós enviastes Teu Filho, Jesus Cristo, com a missão de realizar as leis como deveriam ser feitas. Ele veio com a 

missão de mostrar Tua face, que é misericórdia e amor. Ele veio e ensinou e disse o que Vós mandastes. Realizou o 

que Vós Nele inspirastes. Concedei sucesso nas missões de Vossos servos, afim de que tudo seja para Vossa Glória. 

Derramai Teu Santo Espírito, de forma que tudo se realize segundo a Vossa Perfeitíssima Vontade e encontremos 

nelas o caminho para a vida eterna. Amém. 

 

“Jesus enviou em missão, após lhes ter dado as seguintes instruções: Não ireis no meio dos gentios nem entrareis em 

Samaria; ide antes às ovelhas que se perderam da casa de Israel. Por onde andardes, anunciai que o Reino dos Céus 

está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebestes de 

graça, de graça daí!” 

(Mt 8, 5-8) 

 

R.: Dai-nos, Senhor, santos e verdadeiros pastores. 

V.: Pois a messe é grande e os operários são poucos. 

 

 Pai-Nosso, Cinco Ave-Marias (por cada chaga de Jesus) e Glória ao Pai. 

 ORAÇÃO FINAL DE TODOS OS DIAS. 

3º DIA 

→PELA PERSEVERANÇA DOS SACERDOTES 

 ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS 

Confia no Senhor, pois Ele te dará: 

Carinho paz e proteção. 

Pai, Teu Filho assumiu nossas dores e viveu a totalidade humana, exceto o pecado. Desde pequeno, foi perfeito 

exemplo e amou todos com a mesma intensidade. Pai, Teu Filho bebeu do cálice da amargura e andou sobre os 

cuspes do povo a que Ele viera salvar e também teve medo, ansiedade e vontade de desistir. Então o Teu Filho orou 

e encontrou em Ti esperança e conforto. Concedei, ó Pai Bondoso, que nossos sacerdotes sejam fortalecidos por 

Vosso Santo Espírito, afastando deles as coisas mundanas e diabólicas, afim de que perseverem no caminho rumo ao 

Céu e, quando chegar a hora, cantar vossas maravilhas. Por Cristo Nosso Senhor. Amém. 

“Mas Jesus aproximou-se deles e tocou-os, dizendo: ‘Levantai-vos e não temais! ’ Eles levantaram os olhos e não 

viram mais ninguém, senão unicamente a Jesus”. 

(Mt 17, 7-8) 

R.: Dai-nos, Senhor, santos e verdadeiros pastores. 

V.: Pois a messe é grande e os operários são poucos. 

 Pai-Nosso, Cinco Ave-Marias (por cada chaga de Jesus) e Glória ao Pai. 

 ORAÇÃO FINAL DE TODOS OS DIAS. 

4º DIA 

→PELA CONVERSÃO DOS SACERDOTES DESESPERANÇADOS E TÍBIOS 

 ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS 

Teu sol não se apagará, 

Tua lua não será minguante, 

Porque o Senhor será tua luz, 

Ó povo (servo) que Deus conduz. 

Pai, vistes o sofrimento de Vosso Filho quando exercia sua missão e sabes bem como é árdua e cansativa esta 

caminhada. Teu Filho nos mostrou grandes coisas e abriu nosso coração para o Vosso amor, contudo, mesmo diante 

de tantos sinais, muitos não acreditaram em Teu filho e o entregaram à cruz. Concedei Pai Bondoso, que nossos 



sacerdotes sejam consolo e não carrasco. Que eles não envergonhem Vosso Filho e sejam “sal da terra e luz do 

mundo”. Que eles sejam a presença e a imagem de Jesus, Nosso Salvador, e vivam esta intensidade na tutela do 

Santo Espírito. Que o Senhor renove o coração de cada um, concedendo verdadeira conversão e, aos incrédulos, 

mostre-lhes Vossa Glória, iluminando-os com o fogo do Paráclito, afim de que tudo seja para Vossa Glória. Por Cristo 

Nosso Senhor. Amém. 

 

“Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve 

medo e, começando a afundar, gritou: ‘Senhor, salva-me!’. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o 

e lhe disse: ‘homem de pouca fé, por que duvidastes?’” 

(Mt 14, 29b-31) 

 

R.: Dai-nos, Senhor, santos e verdadeiros pastores. 

V.: Pois a messe é grande e os operários são poucos. 

 

 Pai-Nosso, Cinco Ave-Marias (por cada chaga de Jesus) e Glória ao Pai. 

 ORAÇÃO FINAL DE TODOS OS DIAS. 

5º DIA 

→PELO LIVRAMENTO DAS TENTAÇÕES DOS SACERDOTES 

 ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS 

Senhor, põe teus Anjos aqui com a espada desembainhada. 

Não deixes que o inimigo escarneça e zombe de nós. 

Toca, Senhor, com Teu Sangue. Senhor, põe Teus Anjos aqui. 

 

Pai, Teu Filho veio para que todos tivessem vida e vida em abundância. Ele mostrou seu desejo a este mundo frio e 

viveu a humanidade até seu fim. Sofreu nossas dores, conheceu nossos desejos e sentiu nossa miséria. Caminhou 

conosco, falou conosco, nos amou e nos expôs uma exortação: “Orai e vigiai”, “pois o demônio é como um leão que 

ruge”, afirma São Paulo. Foi ele também incapacitado de ser esquecido pelo demônio, quando, ao vir o próprio 

divisor tirar-lhe a paz, derrotou-o com Vossa Santa Palavra. Concedei Senhor, que nossos sacerdotes sejam firmes na 

tentação, com a intercessão de Maria, dos Anjos e dos Santos e, que pela força do Espírito Santo, combatam as 

incidias do demônio e se gloriem na Tua Glória. 

Não os deixai desamparados, mas socorrei-os, para que Vos glorifiquem mais e aclamem Vosso Nome na alegria 

Celeste. Por Cristo Nosso Senhor. Amém. 

 

“Se o mundo vos odeia, sabei que, antes de vós, odiou a mim.” 

(Jo 15, 18-19) 

 

Que Maria cubra seus pastores, 

Para que estes cubram suas ovelhas, 

Com o manto Daquela que na serpente pisou 

E no seu ventre, Jesus Cristo carregou. 

R.: Ouve, Senhor, nossa oração. 

V.: Que suba depressa ao Vosso Coração! 

R.: Dai-nos, Senhor, santos e verdadeiros pastores. 

V.: Pois a messe é grande e os operários são poucos. 

 

 Pai-Nosso, Cinco Ave-Marias (por cada chaga de Jesus) e Glória ao Pai. 

 ORAÇÃO FINAL DE TODOS OS DIAS. 

 



6º DIA 

→PELA SANTIFICAÇÃO DOS SACERDOTES 

 ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS 

Reveste-me, Senhor. 

Reveste-me, Senhor. 

Reveste-me, Senhor, com teu amor. 

Pai, Teu Filho viveu Vossa Vontade como ninguém viveu e fez de cada segundo um ensinamento de amor. Tu, meu 

Deus, sabes que neste vale de lágrimas sujamos nossos pés e nosso coração, iludidos num prazer momentâneo e 

sem sentido. Como me alegraria não mais pecar, mas sou pecador, um miserável, e logo retorno a ofender-te. Sei 

também, meu Senhor, que se peco, sofro menos que Teus servos, nossos sacerdotes, e eis aqui o que Vos peço: 

concedei que nossos sacerdotes sejam santificados, a cada dia, pelo Teu Santo Espírito, afim de que sejam um 

perfeitíssimo reflexo de Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, e que possam nos encaminhar, ao dia eleito, às 

Moradas Celestes. Por Cristo Nosso Senhor. Amém. 

 

“Senhor, eu vos chamo, vinde logo em meu socorro; escutai a minha voz quando vos invoco. Que minha oração suba 

até Vós como a fumaça do incenso, que minhas mãos estendidas para Vós sejam como a oferenda da tarde. Não 

deixes meu coração inclinar-se ao mal, para impiamente cometer alguma ação criminosa.” 

(Sl 140, 1-2. 4a) 

 

R.: Senhor, lembrai-vos de vossos servos. 

V.: vinde, socorrei-os. 

R.: Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. 

V.: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 

R.: Dai-nos, Senhor, santos e verdadeiros pastores. 

V.: Pois a messe é grande e os operários são poucos. 

 

 Pai-Nosso, Cinco Ave-Marias (por cada chaga de Jesus) e Glória ao Pai. 

 ORAÇÃO FINAL DE TODOS OS DIAS. 

7º DIA 

→PELO ENVIO DO ESPÍRITO SANTO SOBRE OS SACERDOTES 

 ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS 

Enviai o Vosso Espírito, Senhor, 

E renova a face da terra. 

Pai, Teu Filho nos prometeu que estaria conosco até o fim e ainda mandaria o Paráclito, para que em nossos 

empreendimentos houvesse sucesso e que nos lembrasse de todas as coisas, afim de que, a cada dia, 

aproximássemos mais da Eternidade. Concedei que nossos sacerdotes sejam totalmente conduzidos por 

Vosso Santo Espírito, progredindo na fé e na caridade, para que em tudo o que fazerem, seja feito conforme 

a Vossa Vontade. Por Cristo Nosso Senhor. Amém. 

 

“Pois a luz da ciência que eu derramo sobre todos é como a luz da manhã, e de longe eu a torno conhecida. 

Continuarei a espalhar a minha doutrina como uma profecia, e a deixarei aos que buscam a sabedoria, e não 

abandonarei seus descendentes até o século santo. Considerai que não trabalhei só para mim, mas para 

todos aqueles que buscam a verdade.” 

(Eclo 24, 44. 46-47) 

 

R.: Recebereis o Espírito Santo. 



V.: E serão minhas testemunhas! 

R.: Dai-nos, Senhor, santos e verdadeiros pastores. 

V.: Pois a messe é grande e os operários são poucos. 

 

 Pai-Nosso, Cinco Ave-Marias (por cada chaga de Jesus) e Glória ao Pai. 

 ORAÇÃO FINAL DE TODOS OS DIAS. 

8º DIA 

→POR TODO O CLERO UNIVERSAL 

 ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS 

Igreja Santa, Templo do Senhor. 

Glória a Ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos. 

Que Teus filhos, hoje e sempre, vivam todos como irmãos! 

 

Pai amoroso, no tempo de nossos Patriarcas, chamaste e ordenaste o sacerdócio e seu ofício conforme 

Vossa Vontade. Deixaste-nos as Palavras, mas eles esqueceram. Mandastes sinais e eles ignoraram. 

Mandastes profetas, mas eles não ouviram. Então mandastes Teu Filho, contudo, eles o mataram. Todavia, 

Tua misericórdia é maior e da habitação dos mortos tirastes Teu Filho e, em Vossa Glória, vivo está. 

Meu Jesus, vós que edificastes Tua Igreja sobre Pedro, sendo-nos pedra angular, concedei que Ela triunfe e 

que todos seus servos, com Vosso auxílio, vençam o mundo e os demônios, afim de que, como Maria, eles 

sejam porta para o Céu, conduzindo-nos ao Vosso Remanso, que é Teu Coração, para que um dia, que não 

está a tardar, possa eu cantar em Vossa presença. Amém. 

 

“Adorai o Senhor, com ornamentos sagrados. Diante dele estremece a terra inteira. Dizei às nações: ‘O 

Senhor é Rei! ’. E (a terra) não vacila, porque Ele a sustém.” 

(Sl 95, 9-10) 

 

R.: Lembrai-vos, ó Pai, da Vossa Igreja. 

V.: Tende misericórdia e salvai-nos. 

R.: Dai-nos, Senhor, santos e verdadeiros pastores. 

V.: Pois a messe é grande e os operários são poucos. 

 

 Pai-Nosso, Cinco Ave-Marias (por cada chaga de Jesus) e Glória ao Pai. 

 ORAÇÃO FINAL DE TODOS OS DIAS. 

 

9º DIA 

→PELAS ALMAS DOS SACERDOTES QUE SOFREM AS PENAS DO PURGATÓRIO 

 ORAÇÃO INICIAL PARA TODOS OS DIAS 

Misericórdia, Senhor, misericórdia. 

Senhor escuta o lamento e tem de nós compaixão. 

Ao povo, dá novo alento, a tua graça e perdão. 

Pai, quando Adão e Eva pecaram, não os desprezou, mas mandou-os a serviço, para que “tivessem” vida. 

Dessa forma procedeis com Seus servos que, iludidos com o mundo, enganados pelo Demônio, deixaram-se 

perder neste mundo. Eis que agora purgam seus delitos e esperam ansiosamente pela entrada definitiva ao 

Céu, quando, totalmente limpos, Vos louvarão em Espírito e Verdade. Concedei, ó Pai Bondoso, que os 

flagelos das almas dos sacerdotes que purgam no fogo, suas vidas ímpias, cessem, e que pelo refrigério de 

Teu Santo Espírito, as console e possam logo, puros e livres, cantar Vossa Eterna misericórdia. Não pedimos 



por nós, mas pelos méritos e sofrimentos de Teu Filho Jesus, que vive e reina pelos séculos dos séculos. 

Amém. 

 

“Recordai-vos, ó meu Deus, daqueles que profanaram assim o sacerdócio e os deveres sagrados. Tende 

piedade, segundo Vossa misericórdia.” 

(Ne 13, 29. 22b) 

 

R.: Daí-lhes, Senhor, o descanso eterno. 

V.: E que a Luz Perpétua os ilumine. 

R.: Descansem em paz. 

V.: Amém. 

R.: Por Vossa misericórdia, Dai-nos, Senhor, santos e verdadeiros pastores. 

V.: Pois a messe é grande e os operários são poucos. 

 

 Pai-Nosso, Cinco Ave-Marias (por cada chaga de Jesus) e Glória ao Pai. 

 ORAÇÃO FINAL DE TODOS OS DIAS. 

 

ORAÇÃO FINAL PARA TODOS OS DIAS 

Senhor, fazei de vossos servos, instrumentos da vossa 

paz 

Onde houver ódio, que levem o amor 

Onde houver ofensa, que levem o perdão 

Onde houver discórdia, que levem a união 

Onde houver dúvida, que levem a fé 

Onde houver erro, que levem a verdade 

Onde houver desespero, que levem a esperança 

Onde houver tristeza, que levem a alegria 

Onde houver trevas, que levem a luz. 

Ó mestre, fazei que procurem mais, consolar do que 

serem consolados. 

Compreender do que serem compreendidos. 

Amar que serem amados. 

Pois, é dando que se recebe 

É perdoando que se é perdoado; 

E morrendo que se vive 

Para a vida eterna. Assim pedimos por Teu Filho Jesus, 

que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém

CONSAGRAÇÃO DOS SACERDOTES À MARIA  

(Para todos os dias) 

Ó Senhora que ilumina as minhas trevas, sois como a lua, pois só reflete a luz que provém do Divino Sol. 

Nada tenho, ó Soberana, a não serem meus pecados, que a vós não agrada, porém, eis que eu vos dou meu coração, 

para que assim, tu me moldes e conduza-me ao Vosso Filho Jesus. 

Sei minha mãe que todos que se escondem sob tua proteção, nada temem, pois sois refúgio e esperança 

nossa, por isto, como obrigação e desejo, consagro a vós, minha Mãe e Senhora, todos os sacerdotes do mundo 

inteiro. Suplico por suas vidas e missões, juntamente com as almas que padecem no purgatório. Sede nosso socorro 

e defendei-nos contra o mal. Consagro também seu local de serviço e o rebanho, para que, a cada dia, motivados 

pelo Espírito Santo e por ti, ó Maria, possam ser canal de graça aos meus irmãos, de forma que um dia, no dia que 

não tarda, cantar vossa Bem-aventurança. Amém. 

OFERECIMENTO FINAL 

(Somente no último dia da novena) 

Unidos a Maria, aos Anjos e Santos, rezamos por nossos sacerdotes. Que por esta novena muitos tenham se salvado 

e que procedam segundo a Perfeitíssima Vontade de Deus encontrando a força necessária, em Cristo Jesus, para que 

caminhem neste vale de lágrimas e sofrimento, unindo sempre as suas dores as dores de Cristo. 

Lembrai-vos, Senhor, continuamente, do Teu servo (nome do seu pároco). Concedei-lhe força e todos os dons de Teu 

Espírito, por esta novena pedidos. Que ele nos seja um bom pastor e nos ajude a chegar ao Céu. 

Por todo o seu amor que foi derramado sobre nossos sacerdotes, Bendito seja Deus. Amém. 


