28 DE JULHO A
1
6 DE AGOSTO

NOVENA DO
SENHOR BOM JESUS DE IGUAPE
1º PROGRAMA

DO DIA 28 DE JULHO
A 05 DE AGOSTO
INÍCIO

Oremos - Ó Deus, que
esclarecestes os corações
dos fiéis com as luzes do
Espírito Santo, concedeinos a graça de amarmos
neste mesmo Espírito o
que é reto e de sempre
nos alegrarmos com sua
consolação. Por nosso
Senhor Jesus, vosso Filho,
na unidade com o mesmo
Espírito Santo.
Coro: Amém.

Celebrante: (de pé)
Ó Deus, vinde em meu
auxílio.
Coro:
Senhor, apressai-vos em
me socorrer
Glória ao Pai e ao Filho e
ao Espírito Santo
Assim como era no
princípio, agora e sempre e
Pelos séculos dos séculos.
Amém.

AVE MARIA (Três Vezes)

(todos de joelhos)

Vinde, Santo Espírito,
iluminai o meu
entendimento,
Fortificai a minha vontade.
Celebrante: (de joelhos)
Enviai, Senhor, o vosso
Espírito e tudo será criado.
Coro: E renovareis a face da terra.
Celebrante:

(todos de pé)

Coro:
Ave Maria, cheia de graça,
o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as
mulheres e bendito é o
fruto do vosso ventre,
Jesus

(de pé)
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Todos:
“Santa Maria, Mãe de
Deus. Rogai por nós
pecadores
Agora e na hora de nossa
morte. Amém”
Agora e na hora de nossa
morte. Amém”

4.Mãe do Salvador
Virgem Prudentíssima
Virgem Venerável
Virgem Louvável
Todos: (Santa Maria, rogai por nós).
5.Virgem Poderosa
Virgem Benigna
Virgem fiel
Exemplo de justiça
Todos: (Santa Maria, rogai por nós).

LADAINHA (Todos de joelhos)
Senhor tende piedade de nós
Senhor tende piedade de nós
Cristo tende piedade de nós
Cristo tende piedade de nós
Senhor tende piedade de nós
Senhor tende piedade de nós

6.Causa de Nossa Alegria
Rosa Mística
Arca da Aliança
Estrela da Manhã
Todos: (Santa Maria, rogai por nós).

Ladainha 1 (Quatro por Quatro)
7.Saúde dos Enfermos
Refúgio dos Pecadores
Consolo dos Aflitos
Auxílio dos Cristãos
Todos: (Santa Maria, rogai por nós).

(de pé)

1. Santa Maria
Santa Mãe de Deus
Virgem das Virgens
Mãe de Jesus Cristo
Todos: (Santa Maria, rogai por nós).

8.Rainha dos Anjos
Rainha dos Patriarcas
Rainha dos Profetas
Rainha dos Apóstolos
Todos: (Santa Maria, rogai por nós).

2.Mãe da Divina Graça
Mãe Puríssima
Mãe Castíssima
Mãe Imaculada
Todos: (Santa Maria, rogai por nós).
3.Mãe amável
Mãe Admirável
Mãe do Bom Conselho
Mãe do Criador
Todos: (Santa Maria, rogai por nós).

9.Rainha dos Mártires
Rainha dos Confessores
Rainha das Virgens
Rainha de Todos os Santos
Todos: (Santa Maria, rogai por nós).
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10. Rainha Sem Pecado
Rainha Assunta aos Céus
Rainha do Rosário
Rainha da Paz
Todos: (Santa Maria, rogai por nós).

7.Virgem Fiel
Exemplo de Justiça
Causa de Nossa Alegria
Todos: (Santa Maria, rogai por nós)
8.Rosa Mística
Arca da Aliança
Estrela da Manhã
Todos: (Santa Maria, rogai por nós)

Ladainha 2 (Três por Três) (de pé)
1.Santa Maria
Santa Mãe de Deus
Virgem das Virgens
Todos: (Santa Maria, rogai por nós)

9.Saúde dos Enfermos
Refúgio dos Pecadores
Consolo dos Aflitos
Todos: (Santa Maria, rogai por nós)

2.Mãe de Jesus Cristo
Mãe da Divina Graça
Mãe Puríssima
Todos: (Santa Maria, rogai por nós)

10.Auxílio dos cristãos
Rainha dos Anjos
Rainha dos Patriarcas
Todos: (Santa Maria, rogai por nós)

3.Mãe Castíssima
Mãe Imaculada
Mãe Amável
Todos: (Santa Maria, rogai por nós)

11.Rainha dos Profetas
Rainha dos Apóstolos
Rainha dos Mártires
Todos: (Santa Maria, rogai por nós)

4.Mãe Admirável
Mãe do Bom Conselho
Mãe do Criador
Todos: (Santa Maria, rogai por nós)

12.Rainha dos Confessores
Rainha das Virgens
Rainha de Todos os Santos
Todos: (Santa Maria, rogai por nós)

5.Mãe do Salvador
Virgem Prudentíssima
Virgem Venerável
Todos: (Santa Maria, rogai por nós)

13.Rainha sem Pecado
Rainha do Rosário
Rainha da Paz
Todos: (Santa Maria, rogai por nós)

6.Virgem Louvável
Virgem Poderosa
Virgem Benigna
Todos: (Santa Maria, rogai por nós)

Todos se ajoelham
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Coro:
Cordeiro de Deus que tirais o pecado
do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado
do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado
do mundo, dai-nos a paz.

esplendor da glória,
Jesus, figura substancial do Pai.
Veio ao mundo salvar os
pecadores,
E sobre um monte,
manifesta hoje,
O esplendor de sua glória.

Celebrante: (de pé)
Rogai por nós, Santa Mãe
de Deus.

Celebrante: (de pé)
A glória e a riqueza estão
em sua casa.

Coro:
Para que sejamos dignos
das promessas de Cristo.

Coro:
Sua justiça permanece
para sempre.

Celebrante:
Oremos – Nós vos rogamos,
ó Deus onipotente, concedei
a vossos fiéis, que se alegram
com o nome e a proteção da
Santíssima Virgem Maria que,
por sua piedosa intercessão,
se vejam livres de todos os
males na terra e mereçam
chegar às alegrias eternas
no céu. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo.

Celebrante:
Oremos - Ó Deus que na
gloriosa
transfiguração
do Vosso Filho unigênito,
confirmastes os mistérios
de fé pelo testemunho
dos patriarcas e, pela voz
saída da nuvem resplendente, maravilhosamente proclamastes a adoção
perfeita de vossos filhos,
concedei benigno, a graça
de nos tornarmos co-herdeiros deste Rei da glória
fazendo-nos participar da
mesma glória. Pelo mesmo nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo.
Coro: Amém.

Coro: Amém
ANTÍFONA
Coro:
Maravilhosa luz,
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LEITURA BÍBLICA
DO DIA DA NOVENA
PREGAÇÃO

força de sua Palavra e pelo
exemplo de seu pontificado
e, assim, ele e seu
rebanho alcancem a vida
eterna. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, Vosso Filho,
na Unidade do Espírito
Santo.

(todos sentados)

CANTO DE EXPOSIÇÃO
ORAÇÃO PELO PAPA
Coro:
Senhor que nos
mandastes,
Pedi recebereis,
De nós tem piedade.
Salva tua Grei.
Salva o Papa, Salva a
Igreja
Que sempre, sempre
Mais santa ela seja.

Coro: Amém.
ORAÇÃO PELO BISPO
Coro:
Vigilante, ele apascente,
Senhor, o seu rebanho.
Com vossa fortaleza e na
grandeza de vosso nome.
Celebrante:
Tu és Sacerdote para
sempre.

Celebrante: (de pé)
Tu és Pedro!

Coro:
Segundo a ordem de
Melquisedeque.

Coro:
E sobre esta pedra
edificarei a minha Igreja.

Celebrante:
Oremos – Ó Deus, que
cuidas do vosso povo com
carinho, e o governais com
amor, nós vos pedimos
pelo vosso servo Dom
Manoel Ferreira dos Santos
Junior, a quem quiseste
colocar como pastor desta
vossa Igreja particular,

Celebrante:
Oremos – Deus, Pastor
e guia de todos os fies,
olhai com bondade para
o vosso servo o Papa
Francisco a quem quiseste
colocar como Pastor de
vossa Igreja. Concedei-lhe
que dirija seu povo com a
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Coro:

que está em Registro,
guiando-o com espírito de
sabedoria e muita luz, para
apascentar o seu rebanho.
Por nosso Senhor Jesus
Cristo, Vosso Filho, que
convosco vive e reina na
unidade do Espírito Santo.

Que contém todo sabor.
Celebrante: (de pé)
Oremos - Deus, que neste
admirável sacramento nos
deixastes o memorial da
vossa paixão, concedei-nos
tal veneração pelos sagrados
mistérios do vosso Corpo
e do vosso Sangue que
experimentemos sempre em
nós a sua eficácia redentora.
Vós que viveis e reinais pelos
séculos dos séculos.

Coro: Amém.
TÃO SUBLIME SACRAMENTO
Todos se ajoelham.

Coro:
Tão sublime sacramento,
Adoremos neste altar.
Pois o Antigo Testamento,
Deu ao novo seu lugar.
Venha a fé por
suplemento,
Os sentidos completar.

Coro: Amém.
FÓRMULAS DE LOUVORES
Celebrantes e Todos:
Bendito seja Deus.
Bendito seja seu santo nome.
Bendito seja Jesus
Cristo, verdadeiro Deus e
verdadeiro Homem.
Bendito seja o nome de
Jesus.
Bendito seja o seu
sacratíssimo coração.
Bendito seja seu
preciosíssimo sangue.
Bendito seja Jesus no
Santíssimo Sacramento do altar.
Bendito seja o Espírito
Santo Paráclito.

Durante a segunda estrofe do canto,
o celebrante incensa o Santíssimo.

Ao eterno Deus cantemos,
E a Jesus, o Salvador.
Ao Espírito exaltemos,
Na Trindade, eterno amor.
Ao Deus uno e trino demos
A alegria do louvor. Amém.
Celebrante:
Do céu lhes destes o Pão.
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Bendita seja a grande Mãe
de Deus, Maria Santíssima.
Bendita seja sua santa e
imaculada Conceição.
Bendita seja sua gloriosa
Assunção.
Bendito seja o nome de
Maria Virgem e Mãe.
Bendito seja N. Sra.
das Neves, Padroeira de
Iguape.
Bendito seja São José, seu
castíssimo esposo.
Bendito seja Deus, nos
seus anjos e nos seus
santos.

sa bondade, o Brasil, este
bispado, a paróquia em que
habitamos, a cada um de
nós em particular e a todas
as pessoas por quem somos
obrigados a orar, ou que se
recomendaram às nossas
orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis, que
padecem no purgatório, dai-lhes, Senhor, o descanso e a
luz eterna.
Celebrante:
Pai nosso, que estais nos
céus, santificado seja o
vosso nome, venha a nós
o vosso reino, seja feita a
vossa vontade, assim na
terra como nos céus.

ORAÇÃO PELA IGREJA
Celebrante junto com o povo:
Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja, dai-lhe
santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas
bênçãos sobre o nosso Santo
Padre, o Papa, sobre o nosso
Bispo, sobre o nosso pároco
e sobre todo o clero; sobre
o chefe da nação e do estado, e sobre todas as pessoas
constituídas em dignidade,
para que governem com justiça. Daí ao povo brasileiro
paz constante e prosperidade completa. Favorecei, com
os efeitos contínuos de vos-

Todos:
O pão nosso de cada dia
nos daí hoje. Perdoai-nos as
nossas ofensas, assim como
nos perdoamos a quem nos
tem ofendido. E não nos
deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal.
Celebrante:
Ave, Maria, cheia de graça. O
Senhor é convosco. Bendita sois
vós entre as mulheres e bendito
é o fruto de vosso ventre, Jesus.
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Todos:
Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai pôr nós, pecadores,
agora e na hora de nossa
morte. Amém.

2.Coro:
Senhor Bom Jesus,
Senhor da bondade,
Da alma pecadora
Tende piedade.
Todos:
Senhor Bom Jesus,
Deus de bondade,
Da alma pecadora,
Tende piedade.
3.Coro:
Mostrai-vos amante
Meu Jesus querido,
Que eu serei
Sempre arrependido.
Todos:
Senhor Bom Jesus,
Deus de bondade,
Da alma pecadora
Tende piedade.

Celebrante:
Glória ao Pai e ao Filho e
ao Espírito Santo.
Todos:
Assim como era no princípio,
agora e sempre e por todos os
séculos dos séculos. Amém.
Celebrante:
Graças e louvores se deem
a cada momento.
Todos:
Ao santíssimo e diviníssimo
Sacramento.
AVISOS

HINO FINAL

(Comentarista)

Coro:
Deste povo, Senhor, se
levanta
Este hino vibrante de amor.
Seja emblema de fé a mais
santa
Que aos pés de Jesus vem
depor.

JACULATÓRIAS
1.Coro:
Senhor Bom Jesus,
Deus de compaixão,
Aceitai benigno,
A nossa devoção.
Todos:
Senhor Bom Jesus,
Deus de bondade,
Da alma pecadora,
Tende piedade.

Estribilho: Salve, Senhor Bom
Jesus! Oh! Padroeiro bendito!
Levai-nos pôr Vossa Cruz ao
vosso reino infinito!
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Abençoai compassivo, nosso
viver, nosso lar!
Queremos sempre guarida
em vosso manto buscar.

Pela sua palavra
Ele vos criou assim,
E vos ordenou prá sempre
Segundo uma lei
Que jamais passará.

Nossa prece, Senhor Bom
Jesus,
dignai-vos, bondoso
escutar
Concedei que possamos na luz
Enlevados de amor, vos
louvar.

Celebrante:
Vinde, louvar o Senhor.
Todos:
Vinde, louvar o Senhor.
Coro:
Vós, todas as criaturas
Da terra e do mar,
Reconhecei seu poder
criado.
Fogo e granizo
Neve cerração
Furacão violento;
Dócil à sua palavra
Os animais ferozes
E o gado do campo.
Os que rastejam
E os pássaros que voam.

DIA 06 DE AGOSTO
CANTO DE EXPOSIÇÃO
CANTO DE LOUVOR
Celebrante:
Vinde, louvar o Senhor.
Todos:
Vinde, louvar o Senhor.
Coro:
Vós, Criaturas todas
Lá do alto do firmamento,
Vós que nos anunciais
A grandeza do seu poder
Sol e lua
Todos os astros
E estrelas brilhantes
Tudo que existe na
imensidão do espaço
Louvai o nome do Senhor.

Celebrante:
Vinde, louvar o Senhor.
Todos:
Vinde, louvar o Senhor.
Coro:
Todos os povos da terra,
Seus líderes e
governantes,
10

Celebrante:
Oremos - Ó Deus, cuja misericórdia é sem limites e cuja bondade
é um tesouro inesgotável. Prostrados ante a vossa majestade,
vos rendemos graças pelos benefícios que nos haveis feito, suplicando sempre a vossa clemência,
para que não desampareis nunca aqueles aos quais concedeis
ao que vos pedem, dispondo-os para receberem os prêmios
eternos. Pôr nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade
do Espírito Santo.

Moços e moças,
Velhos e crianças,
Vós todos
Louvai o nome do Senhor,
Porque Ele é só Ele,
É digno de louvor,
Sua presença radiante
Cobre o universo.
Vinde louvá-lo
Todos os homens de boa
vontade.
E vós seus amigos mais
queridos,
O povo do seu coração,
LOUVAI O SENHOR.

Coro: Amém.

Celebrante:
Bendigamos ao Pai, ao
Filho e ao Espírito Santo.

TÃO SUBLIME SACRAMENTO
O celebrante se ajoelha.

Coro:
Louvemo-lo e exaltemo-lo
para sempre.

Coro:
Tão sublime sacramento,
Adoremos neste altar.
Pois o Antigo Testamento,
Deu ao novo seu lugar.
Venha a fé por
suplemento,
Os sentidos completar.
Ao eterno Deus cantemos,
E a Jesus, o Salvador.
Ao Espírito exaltemos,
Na Trindade, eterno amor.
Ao Deus uno e trino
demos,
A alegria do louvor. Amém.

Celebrante:
Ouvi, Senhor a minha
oração.
Coro: E a vós chegue o meu
clamor.
Celebrante:
O Senhor esteja convosco.
Coro:
Ele está no meio de nós.
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Celebrante:
Do céu lhes destes o pão.

Bendito seja Jesus no
Santíssimo Sacramento do altar.
Bendito seja o Espírito
Santo Paráclito.
Bendita seja a grande Mãe
de Deus, Maria Santíssima.
Bendita seja sua santa e
imaculada Conceição.
Bendita seja sua gloriosa
Assunção.
Bendito seja o nome de
Maria Virgem e Mãe.
Bendita seja N. Sra.
das Neves, Padroeira de
Iguape
Bendito seja São José, seu
castíssimo esposo.
Bendito seja Deus, nos
seus anjos e nos seus
santos.

Coro:
Que contém todo sabor.
Celebrante: (de pé)
Oremos - Deus, que neste
admirável sacramento nos
deixastes o memorial da
vossa paixão, concedei-nos
tal veneração pelos sagrados
mistérios do vosso Corpo e
do vosso Sangue que experimentemos sempre em nós
a sua eficácia redentora. Vós
que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.
Coro: Amém.
FÓRMULAS DE LOUVORES

ORAÇÃO PELA IGREJA

Celebrante:
Bendito seja Deus.
Bendito seja seu santo
nome.
Bendito seja Jesus
Cristo, verdadeiro Deus e
verdadeiro Homem.
Bendito seja o nome de
Jesus.
Bendito seja o seu
sacratíssimo coração.
Bendito seja seu
preciosíssimo sangue.

Celebrante junto com o povo:
Deus e Senhor nosso, protegei a vossa Igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros, derramai
as vossas bênçãos sobre o
nosso Santo Padre, o Papa,
sobre o nosso Bispo, sobre o nosso pároco e sobre
todo o clero; sobre o chefe
da nação e do estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para
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Celebrante:
Ave, Maria, cheia de graça.
O Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre
as mulheres e bendito é
o fruto de vosso ventre,
Jesus.

que governem com justiça.
Daí ao povo brasileiro paz
constante e prosperidade
completa. Favorecei, com
os efeitos contínuos de vossa bondade, o Brasil, este
bispado, a paróquia em que
habitamos, a cada um de
nós em particular e a todas as pessoas por quem
somos obrigados a orar, ou
que se recomendaram às
nossas orações. Tende misericórdia das almas dos
fiéis, que padecem no purgatório, dai-lhes, Senhor, o
descanso e a luz eterna.

Todos:
Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai pôr nós, pecadores,
agora e na hora de nossa
morte. Amém.
Celebrante:
Glória ao Pai e ao Filho e
ao Espírito Santo.

Celebrante:
Pai nosso, que estais nos
céus, santificado seja o
vosso nome, venha a nós
o vosso reino, seja feita a
vossa vontade, assim na
terra como nos céus.

Todos:
Assim como era no
princípio, agora e sempre
e por todos os séculos dos
séculos. Amém.
Celebrante:
Graças e louvores se deem
a cada momento.

Todos:
O pão nosso de cada dia
nos daí hoje. Perdoai-nos as
nossas ofensas, assim como
nos perdoamos a quem nos
tem ofendido. E não nos
deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal.

Todos:
Ao santíssimo e diviníssimo
Sacramento.
O Celebrante, auxiliado pelo
diácono, repõe o Santíssimo no
sacrário da capela.
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JACULATÓRIAS

HINO FINAL
Coro:
Deste povo, Senhor, se
levanta
Este hino vibrante de amor.
Seja emblema de fé a mais
santa
Que aos pés de Jesus vem
depor.

1.Coro:
Senhor Bom Jesus,
Deus de compaixão,
Aceitai benigno,
A nossa devoção.
Todos:
Senhor Bom Jesus,
Deus de bondade,
Da alma pecadora,
Tende piedade.
2.Coro:
Senhor Bom Jesus,
Senhor da bondade,
Da alma pecadora
Tende piedade.
Todos:
Senhor Bom Jesus,
Deus de bondade,
Da alma pecadora,
Tende piedade.
3.Coro:
Mostrai-vos amante
Meu Jesus querido,
Que eu serei
Sempre arrependido.

Estribilho: Salve, Senhor Bom
Jesus! Oh! Padroeiro bendito!
Levai-nos pôr Vossa Cruz ao
vosso reino infinito!
Abençoai compassivo, nosso
viver, nosso lar!
Queremos sempre guarida
em vosso manto buscar.
Nossa prece, Senhor Bom
Jesus,
dignai-vos, bondoso
escutar
Concedei que possamos na luz
Enlevados de amor, vos
louvar.

Todos:
Senhor Bom Jesus,
Deus de bondade,
Da alma pecadora
Tende piedade.
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Paróquia Nossa Senhora das Neves
Iguape - Diocese de Registro-SP

Missionários do
Verbo Divino
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