
NOVENA PERPÉTUA A MÃE DE DEUS 
DO PERPÉTUO SOCORRO 

RITOS INICIAIS 

 LEITOR: Na Virgem Maria tudo se refere a 
Jesus Cristo e Dele depende. Ela é também a 
Mãe dos doentes e sofredores. Invoquemos o 
seu Socorro e a Proteção de Deus Todo 
Poderoso, para que nossa vida seja um eterno 
despertar para a vivência cristã. Cantemos... 

01. CANTO : Por nós rogai ao bom Jesus, 
que nos salvou por sua cruz. / Por nós velai ó 
Mãe querida, nos abençoai por toda vida.  / 
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro,  / Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro.  

02. CELEBRANTE:   Irmãos e irmãs, 
estamos aqui reunidos com a Mãe de Deus e 
nossa Mãe, EM NOME DO PAI, DO FILHO 
E DO ESPIRITO SANTO UNICO DEUS 
VERDADEIRO.  

03. TODOS:  Amém! 

AGRADECIMENTO E INTENÇÕES 

04. CELEBRANTE: Ó Mãe do Perpétuo 
Socorro, nós nos reunimos nesta novena para 
vos louvar, bendizer e agradecer todas as 
graças que, por vossa intercessão, temos 
recebido.  

(aqui pode-se ler cartas de agradecimento ou 
fazer-se testemunhos) 

05. TODOS:  E queremos também pedir por 
toda a Igreja, pelos missionários e leigos, 
pelas vocações sacerdotais e religiosas, pelas 
famílias, pela paz no mundo, pelos pobres e 
abandonados, pelos injustiçados e oprimidos, 
pelos doentes e aflitos, pelos agonizantes e 
falecidos e pelas nossa intenções particulares.  

06.  CELEBRANTE:  Apresentemos os 
nosso pedidos particulares:  

07. (Aqui se apresenta a Deus  os pedidos de 
oração) 

08. LEITOR:  Ó Maria Santíssima,  Vós 
fostes a serva fiel do Senhor colaborando com 
Jesus Cristo na libertação total da 
humanidade. Vós tendes a missão de trazer 
Jesus Cristo  o Libertador ao mundo e fazer-
nos participantes de sua morte e ressurreição.  

09. TODOS: Ensinai-nos a ouvir o vosso 
Filho e ajudai-nos a realizar em nossa vida 
uma sincera conversão. 

10. CELEBRANTE:  Rogai por nós, ó Mãe 
do Perpétuo Socorro! 

11. TODOS:  Para que sejamos dignos das 
promessas de Cristo.  

SÚPLICA 

12. CELEBRANTE:  Ó Santa Maria – Mãe 
de Deus, que geraste o redentor para o mundo 
e trouxestes a Luz para a humanidade, sede 
para nós Mãe e modelo, guia para a Igreja que 
caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, 
Clamando sempre por nós junto  a  Deus Pai, 
com Jesus Cristo, na unidade do Espírito 
Santo.  

13. TODOS:  Amém. 

14. CANTO: Ó Virgem Maria, Rainha de 
amor, Tu és a Mãe Santa do Cristo Senhor! 
Perpétuo Socorro, tu és, Mãe querida! Teus 
Filhos suplicam socorro na vida!       

15.  CELEBRANTE:  Ó Maria, vós sois a 
Mãe da Igreja, desta família aqui reunida. 
Perseveramos convosco, pedindo ao Pai o 
Espírito Santo prometido por Jesus.  

16. TODOS: Renovai, ó Divino Espírito 
Santo, a vida desta comunidade cristã. 
Queremos viver vida de comunidade, vida de 
Igreja e salvar-nos. Que nossos irmãos, 
afastados de Deus, voltem para o Pai!  



PALAVRA DE DEUS 

CANTO: Eu vim para escutar, Tua Palavra, 
Tua Palavra de Amor. Eu gosto de escutar, 
Tua Palavra, Tua Palavra de Amor. 

(aqui se faz a leitura da Palavra de Deus 
para o dia, com a introdução própria se 
tratando de um trecho do Antigo Testamento, 
Epistola ou Evangelho) 

CANTO: Eu quero entender melhor, Tua 
Palavra, Tua Palavra de Amor.  

(seguindo se faz uma pequena Reflexão sobre 
a Palavra de Deus) 

ORAÇÃO PELA IGREJA  

17. LEITOR : Oremos por toda a Igreja:  

18. TODOS: Protegei o Patriarca! Assisti os 
Arcebispos! Santificai os Padres, Monges, 
Diáconos e Diaconisas e a todos os homens e 
mulheres consagrados a Deus! Conservai a 
paz e a união nas famílias! Abençoai nossa 
Pátria! Esclarecei nosso governo! Ajudai-nos 
a viver como bons cristãos!  

19. LEITOR: Com vosso auxílio e exemplo, 
queremos que nossa vida seja um testemunho 
claro da fé, da esperança e do amor ao mundo.  

20. TODOS: Ficai conosco, ó Mãe do 
Perpétuo Socorro, para que possamos 
perseverar convosco na procura de Jesus 
Cristo. Devemos liberta-nos dos erros sociais, 
das nossas faltas na vida familiar, social e 
profissional, para melhor amarmos a Deus e 
aos nossos irmãos. Ajudai-nos!  

21. LEITOR:  O pecado da injustiça, que é a 
causa de tanto sofrimento, é pior que a doença 
e a atribulação, porque é mal que está no 
coração das pessoas.  

22. TODOS: Ajudai-nos a libertar-nos do 
egoísmo e da injustiça! Socorrei os oprimidos 
e os explorados pela maldade dos homens. 

23. CELEBRANTE: “Felizes os que 
promovem a paz, porque serão chamados 
filhos e filhas de Deus!”(Mt 5,9)    

24. CANTO: Ó Virgem Maria, Rainha de 
amor, Tu és a Mãe Santa do Cristo Senhor! 
Nas dores e angústias, nas lutas da vida. Tu és 
a Mãe nossa por Deus, concedida.  

ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES 

25. CELEBRANTE:  Ó Mãe  de Nosso 
Senhor Jesus Cristo – Sumo e Eterno 
Sacerdote , queremos agora falar bem de perto 
ao vosso coração de Mãe.  

26. TODOS:  Sinceramente vos agradecemos 
porque nos trouxestes Jesus, nosso caminho, 
nossa vida, a verdade que ilumina.  

27. CELEBRANTE:  Ó Maria Santíssima, 
Mãe da Igreja. Quem continuará está presença 
de Deus entre nós? É pelos continuadores de 
vosso Filho que agora pedimos:  

28. TODOS:  Que tenham Sacerdotes santos, 
para que possamos viver a presença de Deus , 
o Amor, a Paz e a Salvação.  

29. LEITOR:  Alcançai-lhes uma fé 
inabalável como a rocha, que os leve a viver 
com fidelidade seus compromissos com Deus 
e a Igreja.  

30. TODOS:  Convosco, ó Mãe de Deus,  
pedimos ao Pai, em nome de Jesus Cristo, 
mais operários para a messe do Senhor; e 
também homens e mulheres consagrados ao 
serviço do Reino de Deus na Vida Religiosa.  

31. LEITOR:  Que as famílias cristãs saibam 
educar seus filhos para o amor de Deus e o do 
próximo e os ajudem a descobrir e a seguir a 
própria vocação.  



32. TODOS: Dai perseverança aos 
vocacionados e aos que procuram ser fiéis a 
Deus que os chama.  

33. LEITOR:  Ao dar a vida a cada ser 
humano, o Senhor o convoca para uma missão 
de amor, de doação pessoal e de serviço, a 
Deus e ao próximo.  

34. TODOS: Ajudai-nos, ó Mãe do Perpétuo 
Socorro, a viver com responsabilidade nossa 
vocação de batizados. Amém.    

ORAÇÃO PELOS DOENTES 

35. CELEBRANTE:  A Paz esteja 
Convosco! 

36. TODOS: E com o teu espírito.  

37.CELEBRANTE OU LEITOR:  Senhor 
Jesus nós vos Clamamos por nós e por nossos 
doentes: 

38. CELEBRANTE:  Por Sua Dolorosa 
Paixão! 

39. TODOS:  Tende Misericórdia de nós 
todos e do mundo inteiro!  

40.CELEBRANTE:  Senhor Jesus Cristo, 
uni aos acontecimentos da vossa Paixão e 
ressurreição os sofrimentos e as dores de 
todos os que padecem e estão doentes.  

41. TODOS:  Fazei que compreendam 
Senhor, que não estão sozinhos nem são 
inúteis, mas estão crucificados convosco para 
a salvação do mundo.  

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

43. TODOS:  Senhor, tende piedade de 
nossos doentes!  

44. CELEBRANTE:  Olhai com bondade 
para as pessoas idosas que sofrem na solidão 
ou na doença. Que sejam amparadas pela 
nossa caridade fraterna!  

45. TODOS:  Pedimos também pelos que se 
acham em perigo de vida, ou que nestes dias, 
deverão passar deste mundo para a eternidade. 
Que a vossa presença amiga e certa, alcance 
para eles, perdão, esperança e salvação.  

46. CELEBRANTE:  Os remédios são os 
meios que vossa providência concede para a 
recuperação da saúde. Iluminai pois os 
médicos e todos os que se dedicam aos 
enfermos, para que descubram os recursos 
adequados ao seu tratamento.  

47. TODOS:  Senhor escutai a nossa prece!  

BENÇÃO DA SAÚDE 

48. CELEBRANTE:  A Paz esteja 
Convosco! 

49. TODOS: E com o teu espírito.  

50. CELEBRANTE:  Ó Deus, nosso Pai, por 
intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro, e de todos os Santos, fazei descer 
sobre vossos filhos e filhas aqui reunidos e 
sobre todos os doentes e sofredores, vossa 
benção salvadora.  

51. CELEBRANTE:  Que Deus Pai + vos dê 
a sua Benção.  

52. TODOS:  Amém.  

53. CELEBRANTE:  Que Deus Filho + 
conceda saúde aos enfermos.  

54. TODOS:  Amém.  

55. CELEBRANTE:  Que Deus Espírito 
Santo + ilumine a todos!  

56. TODOS:  Amém.  

BENÇÃO DA ÁGUA 



57. CELEBRANTE:  A Paz + esteja 
Convosco! 

58. TODOS: E com o teu espírito.  

59. CELEBRANTE:  Eu vos exorcizo água 
criatura de Deus, em nome de Deus Pai – 
Todo Poderoso +, em  nome de Jesus Cristo + 
seu Filho e Nosso Senhor, pela força, ação e 
infusão do Espírito Santo + para que se torne 
água exorcizada afim de por em fuga o 
inimigo com seus anjos rebeldes pela Virtude 
do mesmo Jesus Cristo Nosso Senhor que há 
de Vir e Julgar os vivos e os falecidos e este 
mundo pelo fogo. 

60. TODOS: Amém! 

61. CELEBRANTE: Nós te pedimos Senhor 
que seja Abençoada +, Santificada + e 
Purificada + esta água natural pelo poder 
sacerdotal e Divino e a Força da Santíssima 
Trindade.  Aquele que a toma com fé, 
bebendo, lavando ou aspergindo, será curado 
das doenças espirituais e corporais, dos 
sonhos maus, das magias, feitiçarias e 
sortilégios; para afastar os maus espíritos,  
alucinações impuras e tudo o que provier do 
demônio contra o gênero humano; para afastar 
as serpentes venenosas e não venenosas; para 
aumentar as Bênçãos Celestes e os bens que 
tem em suas casas, quintais, jardins, hortas, 
pomares, animais e em todo o lugar em que 
estiverem. Pelo poder sacerdotal e Divino e 
pela força da Santíssima Trindade: o Pai +, o 
Filho + e o Espírito Santo +. 

62. TODOS: Amém! 

BENÇÃO FINAL 

64. CELEBRANTE: Que Nosso Senhor 
Jesus Cristo, Esteja a Teu lado para Te 
defender, Dentro de Ti para Te conservar, 
Diante de Ti para Te conduzir, Atrás de Ti 
para Te guardar, Acima de Ti para Te 

abençoar. Ele que vive e reina  com o Pai e o 
Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. 

65. TODOS: Amém! 

CANTO FINAL 

1. Socorrei-nos, ó Maria,/ neste nosso 
caminhar; 
os doentes e os aflitos,/ vinde todos consolar! 
  
VOSSO OLHAR A NÓS VOLVEI, 
VOSSOS FILHOS PROTEGEI! 
Ó MARIA MÃE DA IGREJA,  
VOSSOS FILHOS SOCORREI! 
  
2. Visitai os que padecem,/ aliviando-lhes a 
dor; 
a nós todos /volvei, hoje,/ um olhar cheio de 
amor! 
  
3. Dai saúde ao corpo enfermo,  
dai coragem na aflição. 
Sede a nossa /doce estrela /a brilhar na 
escuridão. 
  
4. Que tenhamos,/cada dia,/ pão e paz / em 
nosso lar; 
e de Deus / a Santa Graça / vos pedimos neste 
altar. 
  
5. Convertei os pecadores/ pra que voltem / 
para Deus; 
dos transviados / sede guia  
no caminho / para os céus. 
  
6. Nas angústias e receios / sede, ó Mãe, / a 
nossa luz, 
dai-nos sempre  / fé e confiança  
no amor  / do Bom Jesus. 
 


