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Novena em preparação para a  
120ª Romaria da Arquidiocese de São Paulo 

ao Santuário de Aparecida
 
Ambientação  
Prepare o lugar para realizar esta Novena. Num cantinho que 
seja, sobre uma bela toalha, coloque uma vela acesa, ao lado 
uma imagem ou gravura de Nossa Senhora Aparecida e, se 
quiser, ainda um vaso com flores. A simplicidade, o silêncio e a 
singeleza ajudam a criar um ambiente favorável à oração. 
 
Introdução para todos os dias  
Dirigente: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo! 
Todos: Amém! 
Leitor(a): Ó Mãe Aparecida, Diante de vossa imagem, 
colocamo-nos em humilde oração. Neste tempo difícil, rogamos 
vossa materna intercessão pelas pessoas sofrem os efeitos 
danosos da pandemia do Coronavírus. Também nós estamos 
impossibilitados de comparecer ao vosso Santuário na romaria 
da arquidiocese de São Paulo. Mas desejamos igualmente vossa 
proteção para nós, nossas famílias, comunidades e todas as 
paróquias da nossa Arquidiocese.  
 
Preces para cada dia  

23 de abril - 1⁰ dia: pelos enfermos
Leitor(a): Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogamos 
pelos doentes, principalmente os que necessitam de cuidados 
intensos. Como visitastes vossa prima Isabel para socorrê-la, 
visitai os leitos de nossos irmãos e irmãs abatidos, sufocados 
pela doença e o cansaço físico. Rogai a vosso Filho que alivie 
suas dores e, sendo da vontade de Deus, que recuperem, a 
saúde. 
Todos: Amém! 
Ladainha de Nossa Senhora (página 6) 
Todos: Ave Maria... 
Leitor(a): Nossa Senhora Aparecida: 
Todos: Rogai por nós! 



3

24 de abril - 2⁰ dia: pelos que cuidam dos enfermos
Leitor(a): Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogamos 
pelos que cuidam dos doentes, em casa ou nos hospitais. Vossa 
coragem e disponibilidade inspirem sabedoria e paciência nos 
corações dos profissionais da saúde e de todas as pessoas que 
se dedicam ao cuidado dos enfermos. Que esse serviço de 
acolher e socorrer os irmãos e irmãs debilitados seja para eles 
um caminho de santificação, no qual sintam a vossa presença 
de mãe amável e cheia de compaixão. 
Todos: Amém! 
Ladainha de Nossa Senhora (página 6) 
Todos: Ave Maria... 
Leitor(a): Nossa Senhora Aparecida: 
Todos: Rogai por nós!  

25 de abril - 3⁰ dia: pelas famílias
Leitor(a): Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogamos por 
nossas famílias. A Sagrada Família, da qual fazeis parte, é força 
de bênçãos para nossos lares. Fostes esposa dedicada e terna, 
e fostes mãe exemplar. Rogai a Deus, junto de quem sempre 
estais, que ampare nossas famílias e as proteja de todo mal, 
sobretudo dos 7hmales da divisão, da indiferença e da falta do 
pão de cada dia. 
Todos: Amém! 
Ladainha de Nossa Senhora (página 6) 
Todos: Ave Maria... 
Leitor(a): Nossa Senhora Aparecida: 
Todos: Rogai por nós!  

26 de abril - 4⁰ dia: pelo Brasil
Leitor(a): Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Padroeira do 
Brasil, rogai que se derrame a compaixão do Altíssimo sobre 
nossa pátria. Intercedei por todo o povo brasileiro, que, neste 
momento, atravessa um doloroso vale de lágrimas.  São muitos 
os famintos, os sem teto e sem emprego. Muitas famílias passam 
por grandes necessidades e vivem em situação de risco. 
Cobri-nos com vosso santo manto e consolai nossos irmãos e 
irmãs aflitos. 
Todos: Amém! 
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Ladainha de Nossa Senhora (página 6)  

Todos: Ave Maria... 
Leitor(a): Nossa Senhora Aparecida: 
Todos: Rogai por nós! 

27 de abril - 5⁰ dia: pelas vocações
Leitor(a): Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Mãe dos 
consagrados e consagradas, dos sacerdotes, ministros de 
Cristo, rogai a Deus por novas vocações na Igreja de Cristo. 
Precisamos de pessoas dedicadas ao serviço da evangelização 
nas famílias, em nossas comunidades e em toda a sociedade. 
Que os batizados ouçam de coração aberto a voz de vosso Filho 
Jesus e respondam, ó Mãe, com coragem, quando Ele lhes 
disser pessoalmente “Vem e segue-me”. 
Todos: Amém! 
Ladainha de Nossa Senhora (página 6) 
Todos: Ave Maria... 
Leitor(a): Nossa Senhora Aparecida: 
Todos: Rogai por nós! 

28 de abril - 6⁰ dia: pela nossa Arquidiocese
Leitor(a): Nossa Senhora da Conceição Aparecida, nossa 
prece de hoje é pela Arquidiocese de São Paulo. Estamos num 
caminho de comunhão, conversão e renovação missionária 
e recorremos à vossa santa proteção. Nesta imensa Cidade, 
somos enviados a evangelizar crianças, jovens, idosos, adultos e 
famílias. Encontramos numerosos e grandes desafios pastorais 
em ser testemunhas de Jesus Cristo em todos os ambientes e 
espaços da Cidade. Intercedei por nós, por nossos agentes de 
pastoral leigos e leigas, religiosos e religiosas, padres, diáconos 
e seminaristas. Com vosso amparo, sejamos uma Igreja viva, 
acolhedora, humilde e servidora. 
Todos: Amém! 
Ladainha de Nossa Senhora (página 6) 
Todos: Ave Maria... 
Leitor(a): Nossa Senhora Aparecida: 
Todos: Rogai por nós! 
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29 de abril - 7⁰ dia: pelos pobres
Leitor(a): Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogamos hoje 
especialmente pelos pobres. Milhões de pessoas pelo mundo, 
inclusive no Brasil e em São Paulo, encontram-se em situação 
de fome e desabrigo. Tornai-nos atentos às suas necessidades e 
sofrimentos. Muitos são peregrinos que caminham sem rumo, 
sem terra e sem pátria. Olhai compassivamente pelos esquecidos 
e descartados deste mundo. Filhos e filhas de Deus, esta gente 
humilde, mas cheia de fé, faz o percurso da vida em busca do 
encontro da misericórdia divina. Velai, ó Mãe dos Aflitos, pelos 
pobres para que alcancem o dia da justa distribuição dos bens 
da Terra, dia em que se encerrará a penúria dos maltratados e 
explorados. 

Todos: Amém! 

Ladainha de Nossa Senhora (página 6)  

Todos: Ave Maria... 

Leitor(a): Nossa Senhora Aparecida: 

Todos: Rogai por nós! 

 

30 de abril - 8⁰ dia: pelos missionários
Leitor(a): Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogamos pelos 
nossos irmãos e irmãs missionários. Deixando o conforto de suas 
casas, homens e mulheres partem em missão evangelizadora 
pelo mundo. Inseridos nas várias realidades da vida humana, 
eles levem a alegria do Evangelho e recebam, já neste mundo 
e para eternidade, o prêmio do amor de Jesus Cristo, que lhes 
diz a cada dia e a cada gesto de amor “Vinde benditos de meu 
Pai para o Reino que vos está preparado desde o início”. E fazei 
que também nós sejamos fiéis discípulosmissionários de Jesus 
Cristo, teu Filho. 

Todos: Amém! 

Ladainha de Nossa Senhora (página 6) 

Todos: Ave Maria... 

Leitor(a): Nossa Senhora Aparecida: 

Todos: Rogai por nós! 
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1º de maio - 9⁰ dia: pela paz no mundo
Leitor(a): Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogamos pela 
paz no mundo. Em meio a guerras, atentados e à precariedade 
da vida, vivem milhões de pessoas misturadas a escombros e 
corpos dilacerados por poderosas armas destruti vas. Muitas 
famílias perderam tudo e precisam fugir para o exílio, para salvar 
suas vidas. Vossa intercessão salutar alcance junto de Deus a 
solução dos confl itos, o cessar-fogo, o encontro dos dispersos, 
a reconstrução dos lares, o acesso ao trabalho e ao sustento 
digno para suas vidas e para suas famílias. 
Todos: Amém! 
Ladainha de Nossa Senhora Ladainha de Nossa Senhora
(página 6)
Todos: Ave Maria... 
Leitor(a): Nossa Senhora Aparecida: 
Todos: Rogai por nós! 

Ladainha de Nossa Senhora 
Senhor, tende de piedade de nós! 
Cristo, tende de piedade de nós! 
Senhor, tende de piedade de nós! 
Cristo, ouvi-nos! 
Cristo, atendei-nos! 
Deus, Pai dos Céus, tende de piedade de nós! 
Deus, Filho Redentor do mundo, tende de piedade de nós! 
Deus, Espírito Santo, tende de piedade de nós! 
Santí ssima Trindade, que sois um só Deus, tende de piedade 
de nós!  
Santa Maria, rogai por nós! 
Santa Mãe de Deus, rogai por nós! 
Santa Virgem das Virgens, rogai por nós! 
Mãe de Cristo, rogai por nós! 
Mãe da Igreja, rogai por nós! 
Mãe da Esperança, rogai por nós! 
Mãe da Divina Graça, rogai por nós! 
Mãe digna de amor, rogai por nós! 
Mãe do Bom Conselho, rogai por nós! 
Virgem poderosa, rogai por nós! 
Virgem fi el, rogai por nós! 
Fonte de nossa alegria, rogai por nós! 
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Arca da aliança, rogai por nós!  
Porta do Céu, rogai por nós!  
Saúde dos enfermos, rogai por nós!  
Refúgio dos pecadores, rogai por nós!  
Consoladora dos aflitos, rogai por nós!  
Auxílio dos cristãos, rogai por nós!  
Rainha dos Anjos, rogai por nós!  
Rainha dos Apóstolos, rogai por nós!  
Rainha dos Mártires, rogai por nós!  
Rainha de todos os Santos, rogai por nós!  
Rainha do Santo Rosário, rogai por nós!  
Rainha da paz, rogai por nós!  
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-
nos Senhor!  
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos 
Senhor!  
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende 
piedade de nós!  
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,  
Para que sejamos dignos das promessas de Cristo!  
Amém! 


