COMENTÁRIO INICIAL: Sejam bem-vindos ao 1º dia da 1ªnovena de
Nossa Senhora dos Remédios.
Intenção Geral
Rezemos esta novena para que Nossa Senhora interceda a Deus a fim
de nos livrar da Pandemia do Corona Vírus.

De Joelhos:
Oferecimento: Ó Mãe da Divina Providência, Nossa Senhora dos Remédios / ó meus amáveis
protetores Santo Agostinho e Santa Mônica e todos os Santos Cônegos / Eu vos ofereço esta novena / por
intenção dos doentes / dos aflitos e atribulados / dos pobres pecadores / pelas necessidades da Igreja / por
suas vocações sacerdotais, religiosas e leigas / por minha família / e por minhas intenções particulares /.
Dignai-vos atender-me bondosamente. Amém.

Invocações
ORAÇÃO POR TODOS OS QUE INVOCAM A INTERCESSÃO DE NOSSA SENHORA
Oh! Rainha do Céu e da Terra, Santíssima Virgem, nós a veneramos. Sois a Filha bem-amada do Deus
Altíssimo, a eleita Mãe do Verbo Encarnado, a imaculada Esposa do Espírito Santo, o sagrado Vaso da
Altíssima Trindade. Ó Mãe do Divino Redentor, que, sob o título de Nossa Senhora dos Remédios, vinde
em ajuda de todos os que Vos invocam, estendei a nós a vossa proteção maternal. Dependemos de Vós,
Oh! querida Mãe, como filhos sem ajuda e necessitados dependem de mãe terna e cuidadosa.
Ave-Maria…

ORAÇÃO PELOS POBRES, DOENTES E PELOS QUE SOFREM
Nossa Senhora dos Remédios, fonte de ajuda infalível, permite-nos retirar de vosso tesouro de graças, nos
momentos de necessidade, tudo quanto precisarmos. Tocai os corações dos pecadores, para procurarem a
reconciliação e o perdão. Confortai os aflitos e os abandonados, ajudai aos pobres e aos que perderam a
esperança, amparai os enfermos e os que sofrem. Possam eles ser curados de corpo e alma, e fortalecidos
no espírito para suportar seus sofrimentos com paciente resignação e fortaleza cristã.
Ave-Maria…

PARA QUE NOSSA SENHORA INTERCEDA A DEUS EM FAVOR DOS PEDIDOS DE
QUE ESTÁ REALIZANDO A NOVENA.
Querida Senhora dos Remédios, fonte de ajuda infalível, vosso Coração compassivo conhece o remédio
para toda aflição e miséria que encontramos na vida. Ajudai-nos, com vossas orações e intercessão, a
encontrar remédio para nossos problemas e necessidades, especialmente... (Faça aqui os pedidos que
deseja.) De nossa parte, Oh! amorosa Mãe, nós nos comprometemos a um estilo de vida mais
intensamente cristão, a uma observância mais cuidadosa da Lei de Deus, a sermos mais conscientes em
cumprir as obrigações do nosso estado de vida, e a esforçar-nos para sermos instrumentos de salvação
neste mundo arruinado. Querida Senhora dos Remédios, nós Vos pedimos que estejais sempre presente
junto a nós e, por vossa intercessão, possamos gozar de saúde de corpo, de paz de espírito, e crescer na
Fé e no amor ao vosso Filho, Jesus.
Ave-Maria…
 Rogai por nós, Oh! Santa Mãe dos Remédios.
 Para que possamos aprofundar nossa dedicação ao vosso Filho e reavivar o mundo com o seu
Espírito.

Oração (de pé)
Ó Virgem bendita, nós Vos louvamos, sob o título, para nós tão querido, de Nossa Senhora dos
Remédios.
Cada um de nós confessa que é um doente da alma, mas, ao mesmo tempo, reconhece também que
Vós nos destes o Cristo, Remédio Universal para todo o pecado do mundo. Por isso, prostrados aos

Vossos pés, suplicamos ardentemente que, pela Vossa intercessão, nos sejam aplicados os méritos
infinitos da Redenção.
Confiamos na Vossa onipotência suplicante, pois sabemos que o Senhor pôs em Vossas mãos a
distribuição dos favores celestes. Dizei-lhe, como Maria de Betânia, que está doente aquele a quem
tanto ama.
Fazei descer sobre nós a graça divina, suficiente a cada estado de vida, e movei-nos a torná-la eficaz
pela nossa fiel correspondência.
Tirai, Senhora, tirai deste tesouro inesgotável, que é o Coração do Vosso Filho, esta graça que com
particular fervor, Vos pedimos. Dai-nos que perseveremos docilmente, e até à morte, no amor Vosso e
do Vosso Filho Jesus, que com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina por todos os séculos. Assim seja.

Benção dos doentes: cada um é convidado a colocar em silêncio o nome da
pessoa enferma que deseja que seja abençoada.
Nosso auxílio está no nome do Senhor.
Que fez o céu e a terra.
Senhor, ouvi a minha oração.
Chegue a Vós o meu clamor.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
OREMOS: Senhor, que passastes pelo mundo fazendo o bem e curando a todos, nós vos pedimos que abençoeis os
vossos filhos enfermos. Daí-lhes a força do corpo e a firmeza de espírito, a resistência à dor e a saúde completa, para
que voltando ao convívio dos entes queridos com alegria vos bendigam. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém.
(Em seguida, o celebrante, estendendo a mão direita sobre todos, abençoa dizendo): Nosso Senhor Jesus Cristo
esteja perto de vós para vos defender; Esteja em vosso coração para vos conservar; Que ele seja vosso guia para vos
conduzir; Que vos acompanhe para vos guardar; Que sobre vós derrame sempre sua bênção: Em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo. Amém.

Benção dos artigos religiosos
Bendito sois, Senhor, fonte e origem de toda benção, pois nos permitis este momento de fé e confiança. Permaneça
ao nosso lado e conceda que usemos estes símbolos (terços, velas, água, orações, imagens), que são sinais de fé e
piedade para nos transformarmos na imagem do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém! Abençoe-nos Deus
todo poderoso: Pai, Filho e Espírito Santo. Amém

Benção do povo: aspersão.
Consagração a nossa senhora: Ó Virgem Imaculada e nossa suave Mãe dos Remédios, eu
me ofereço inteiramente ao vosso doce amor e ao vosso santo serviço. Consagro a vós minha
mente, meu coração, e inteiramente todo o meu ser, e prometo trabalhar sempre para a maior
glória de Deus e para a salvação das almas. Vós, no entanto, ó Virgem incomparável, que
sempre fostes o seguro remédio do povo cristão, continuais a sê-lo especialmente nestes dias.
Fazei, ó Nossa Senhora dos Remédios, que sejamos todos amparados sob o vosso manto de
Mãe, e a recordação do amor que tendes para com os vossos devotos, nos seja de tal conforto
até tornar-nos vitoriosos contra os perigos da nossa alma na vida e na morte, e nos dê a
certeza de estarmos convosco gozando da vossa presença no Paraíso. Amém. CANTO:
“SALVE REGINA”

Bênção final
Ó MARIA SANTÍSSIMA, NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, ABENÇOAI O POVO DESTA PARÓQUIA, DO NOSSO BAIRRO,
DAS PARÓQUIAS E BAIRROS VIZINHOS E TODOS OS VOSSOS DEVOTOS. PROTEGEI OS PAIS, AS MÃES, AS CRIANÇAS, OS
ADOLESCENTES, OS JOVENS E OS IDOSOS. DERRAMAI VOSSAS BÊNÇÃOS SOBRE TODOS OS ENFERMOS. CONFORTAI OS
AFLITOS, OS DEPRIMIDOS. AJUDA-NOS A RESOLVER OS NOSSOS PROBLEMAS PESSOAIS, FAMILIARES E
COMUNITÁRIOS. EM VOSSOS BRAÇOS NOS COLOCAMOS, PEDIMOS A PAZ QUE VEM DE VOSSO OLHAR SERENO QUE
NOS TOCA COM AMOR. ENVOLVIDOS POR VOSSA INTERCESSÃO, ROGA POR TODOS AQUELES QUE BUSCAM POR UM
EMPREGO. MÃE QUERIDA, QUE AO CELEBRARMOS A VOSSA FESTA SEJAMOS REVESTIDOS DO AMOR DE VOSSA
MATERNA PROTEÇÃO. DAÍ-NOS A VOSSA BENÇÃO BONDOSA.
EM NOME DO PAI DO FILHO DO ESPÍRITO SANTO. AMÉM !
Hino de Nossa Senhora dos Remédios

