
 

                     NOVENA DAS ALMAS – TEMPO PASCAL 

         - Especial para o Tempo de Pandemia -  
 

Orientações: Criar ambiente orante em sua casa. Prepara uma vela e deixa-la acessa durante a celebração.  

Anotar o nome dos falecidos por quem quer rezar numa folha. Na hora da deposição do incenso, colocar o nome do fiel falecido sob a vela. 

 

Animador: A graça de Deus está conosco, pois estamos reunidos em seu nome. Felizes somos nós que aqui 

estamos para rezar pelos nossos irmãos e irmãos que já faleceram. Elevemos as nossas preces e súplicas ao 

Coração Misericordioso de Jesus, e a Nossa Senhora do Sagrado Coração que lá do céu, olha com o olhar de 

Mãe para os seus filhos e filhas que ainda peregrinam neste mundo.  

 

Todos: Deus nos reuniu aqui neste Santuário porque nos ama e quer que participemos do mistério de 

sua Paixão, Morte e Ressurreição. Em Jesus brilhou para nós a feliz esperança da ressurreição. E, aos 

que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola.  

 

Canto: Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há!  

Mas eu bem sei, que o meu futuro, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. 

 

Padre: Apresentemos ao Senhor, num breve momento de oração aos nossos irmãos e irmãs, nossos familia-

res, amigos e benfeitores, enfim a todos que viveram neste mundo por causa desta LUZ que brilha em nosso 

meio, que é Jesus Ressuscitado.  

 
Todos: Neste Tempo Pascal queremos celebrar a Ressurreição de Cristo e de todos os nossos irmãos e 

irmãs que acreditaram nele. Jesus, eu sei que Tu és a Ressurreição e a Vida.  

 

Padre: Para o cristão a morte não é apenas o fim da vida terrena, mas representa uma passagem. Através do 

Batismo temos a chance de passar da morte para a ressurreição, juntamente com Cristo, e entrar na vida 

eterna que Deus reserva para nós, seus filhos e filhas. A hora da nossa morte é, então, hora da nossa páscoa.  

Todos: A Morte e a Ressurreição de Cristo são a verdadeira Páscoa, que liberta a humanidade do pecado, 

e a reconcilia com Deus, realizando assim a Nova e Eterna Aliança do Senhor com todas as gerações. 

 

Canto: Eu o ressuscitarei, eu o ressuscitarei, eu ressuscitarei no dia final! (bis) 

 

Padre: Foi vontade de Deus que, na obra da redenção humana, a Santíssima Virgem Maria estivesse insepa-

ravelmente unida a Jesus Cristo; tanto que a nossa salvação é fruto da caridade de Jesus Cristo e dos seus 

padecimentos, aos quais foram intimamente associados o amor e as dores de sua Mãe. Em Jesus, somos fi-

lhos de Maria, a Mãe cheia de graça, a Bem-Aventurada e por isso pedimos: Nossa Senhora do Sagrado Co-

ração guie nossos passos nas estradas da vida rumo ao céu.  

Todos: Senhor Jesus, pelos méritos das lágrimas que a Santa Virgem derramou aos pés de vossa cruz, 

dignai-vos socorrer e livrar as almas do purgatório. Levai-as hoje para o céu, a fim de que, unidas aos 

Anjos e à Vossa Mãe Santíssima, elas vos bendigam para sempre. 
 



 

Na Capela: neste momento o padre coloca incenso sob o braseiro;  

Nas Casas: cada fiel, coloca diante da vela acessa o nome do falecido ou verbaliza o nome do ente querido que faleceu 
 

Canto: "Que minha prece feita a Ti, se eleve como incenso! Minhas mãos com a oferta vespertina!" 

Padre: Nós vos agradecemos Senhor, por essas pessoas tão queridas que nos destes. Elas nos deixaram, 

mas permanece a lembrança da sua amizade. Obrigado, Senhor, pelo bem que fizeram, pela justiça que pra-

ticaram, pela caridade com que se sacrificaram, pela alegria que irradiaram, pelos bons exemplos que nos 

deixaram, pela conformidade com que sofreram. Te agradecemos, particularmente Senhor por aqueles que 

nestes dias perderam sua vida, lutando para cuidar as vítimas do corona vírus: recordamos médicos, enfer-

meiros; profissionais de serviços essenciais e toda e qualquer sorte de fiéis que morreram na luta pela vida. 

Todos: Cremos que os nossos parentes e amigos foram recebidos no céu e estão na presença do Se-

nhor.  Porque nós cremos na vida eterna e nós esperamos a morada permanente no céu. O sacrifício 

de Cristo, que obtém a salvação, abre a eles e a nós as portas da vida eterna.  

Padre: Concedei, Senhor, àqueles que já faleceram a vossa fidelidade e a promessa que fizestes aos nossos 

pais. Não foi em vão que eles viveram e não foi em vão que combateram o bom combate, sempre firmes na 

fé. Obrigado, Senhor, pelos nossos pais e antepassados, por aqueles que nos educaram, pelo seu exemplo e 

pelo seu amor. Pela terra em que nascemos e pela fé que recebemos. Te suplicamos de modo particular óh 

Pai por aqueles que, neste tempo morreram e que não puderam ser velados, muitos dos quais foi negado um 

digno último adeus, uma digna despedida, uma última lágrima vertida.  

Padre: Pedindo o descanso eterno aos falecidos e suplicando o fim dessa pandemia, confiemos na 

proteção maternal de Nossa Senhora do Sagrado Coração, rezemos: 

Todos: Nossa Senhora do Sagrado Coração, Tu nos acompanhas no caminho da vida. Por Teu filho 

Jesus Cristo, és para todos um sinal de Esperança e Salvação. Nesse momento em que enfrentamos, 

em nosso país e no mundo inteiro, a pandemia do corona vírus, um mal que nos aflige, queremos re-

correr a Ti. Tu estavas ao lado de Teu Filho, Jesus, quando sofria e morria na cruz, permaneces ago-

ra junto a teus filhos neste tempo de provação para nossa saúde e bem-estar. Tu sabes que necessi-

tamos e confiamos em Tua intercessão e proteção nestes tempos. Como em Caná pediste ao Teu Filho 

ajuda para aqueles recém-casados, peça agora a Jesus que nos ajude e envie sobre todos nós seu espí-

rito que cura e dá vida. Cremos que Jesus, através de sua morte na cruz, suportou os nossos sofri-

mentos; Concede-nos agora que, através do mistério da cruz, ele nos guie para a alegria da ressurrei-

ção. Nossa Senhora do Sagrado Coração, hoje nos dirigimos a Ti buscando refúgio e proteção. Li-

vrai-nos de todo perigo. Ó gloriosa e bendita Virgem Maria. Amém!  

Oração: Ó Deus, que concedeis o perdão dos pecados e quereis a salvação dos homens, imploramos a Vos-

sa clemência para que, pela intercessão da Bem- aventurada Virgem Maria e de todos os Santos, façais com 

que cheguem a participar da eterna bem-aventurança todos os nossos irmãos, parentes e amigos que passa-

ram desta vida para a outra. Por Cristo Nosso Senhor. Amém.  

Padre: Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno. Todos: E que a luz perpétua os ilumine. 

    Padre: Amado seja por toda parte, o Sagrado Coração de Jesus. Todos: Eternamente. 
 


