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1-SÃO JUDAS TADEU NOS CONGREGA 
- Acendimento da segunda vela do lucernário 
(À meia luz o local do encontro, em profundo silêncio orante, 
entra alguém de outro ambiente para o ambiente celebrativo, 
com uma vela acesa. Nas celebrações em família podem 
pedir às crianças que preparem este momento. Enquanto 
entra, acende-se uma vela do lucernário. Enquanto acontece 
esse gesto pode-se cantar um refrão: “Deixa a Luz do Céu 
entrar”; “Vem Espírito Santo Vem”; “Ó Luz do Senhor”. 
Estando acesa a segunda vela do lucernário, pronuncia-se 
a Antífona que segue).

- Ant.: “No seu amor incomparável, o Senhor 
escolheu como Apóstolo Judas Tadeu. E lhe 
deu uma glória eterna! E lhe deu uma glória 
eterna!” (Antifonário da Festa de São Simão e São Judas)
T. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 
Como era no princípio agora e sempre, amém. 

- Hino a São Judas Tadeu    
1. És do Cristo um Apóstolo amado,* do 
Evangelho, fiel seguidor,* mas não eras assim 
tão lembrado,* só por causa de um tal traidor!* 
Porém hoje és um santo querido,* sempre 
a ti pede o povo favor,* e de Deus tu não és 
esquecido,* pois te atende no justo clamor! R.

R. /:São Judas Tadeu* suplica por nós,* 
ressoe lá no céu,* dos pobres a voz!* Na paz 
do Senhor* nos faze viver,* e o mal opressor 
*não deixes vencer!:/

- Sinal da Cruz e Saudação
P. Em nome do Pai, do Filho † e do Espírito 
Santo. Amém.
A vós, irmãos, que fostes chamados, amados 
por Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, 
misericórdia, paz e caridade vos sejam 
concedidas em abundância. (Carta de Judas, vs.1b-2) 
T. Bendito sejais vós, nosso Pai, que nos 
abençoastes, por meio de São Judas e dos 
Santos Apóstolos, em Cristo!

- Recordação da Vida (Quem preside anuncia o 
tema do dia, insere os fatos, os últimos acontecimentos da 
família, da comunidade, do bairro, cidade, país, intenções, 
pedidos para este dia de Novena).

- Oração: Ó Deus, vós criastes o dia e a noite, e 
manifestastes vossa obra de salvação e de amor 
ao ser humano, pelo envio do vosso Filho, por 
seu ministério e por sua oração, que o fortalecia 
no cumprimento da vossa vontade e edificava 

Tema: “Rezai a Deus com salmos e hinos de louvor” (Fl 4,6): 
A Liturgia das Horas.  
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os seus discípulos.  Dá-nos conhecer a beleza 
e os grandes benefícios da santa Liturgia das 
Horas, inspirada na oração de Cristo. Pelo 
mesmo Cristo e Senhor nosso, na unidade do 
Espírito Santo. Amém!   

2- SÃO JUDAS NOS CONVIDA A OUVIR 
O SENHOR (Ef 5,15-20) 
- Leitura da Carta aos Efésios  
L. 15Vede, pois cuidadosamente como andais: 
não como tolos, mas como sábios, 16tirando 
bom proveito do período presente, porque os 
dias são maus. 17Por isso não sejais insensatos, 
mas procurai conhecer a vontade do Senhor. 
18E não vos embriagueis com vinho, que é a 
porta para a devassidão, mas buscai a plenitude 
do Espírito. 19Falai uns aos outros com salmos, 
hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor 
em vosso coração, 20sempre e por tudo dando 
graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor 
Jesus Cristo. Palavra do Senhor. 
T. Graças a Deus!

- Mistagogia: Meditação orante e catequética 
do mistério celebrado. (Quem preside - na celebração 
em família pode ser o pai, a mãe, o avô ou a avó - faz uma 
reflexão, uma dinâmica; ou pode-se programar uma partilha em 
grupo, a partir da Palavra proclamada e dos textos indicados 
pelos links; deixamos algumas perguntas para a reflexão). 

A- O que é a Liturgia das Horas? Como 
funciona sua estrutura? Porque “das Horas”? 
B- Como a Igreja reza, no ciclo de um dia, todo 
o Mistério da Vida de Cristo?
C- Como compreender a oração dos Salmos na 
Liturgia das Horas?  
D- A Liturgia das Horas é para todos os batizados 
ou só para religiosos? Quais Horas os leigos 
são também chamados a rezar, principalmente?
E- Por que a Liturgia das Horas é chamada 
também Ofício Divino?
F- O que o surpreendeu no tema de hoje? Qual 
a grande novidade?  

Links de textos para auxiliar na meditação: 

CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA 
- http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/
p2s1cap2_1135-1209_po.html   nº1174
- http://www.vatican.va/news_services/liturgy/details/
ns_lit_doc_20120613_quando-celebrare4_po.html

OUTROS MATERIAIS AUXILIARES
- http://www.liturgia.pt/lh/pdf/000InsGeralLH.pdf

- https://pt.aleteia.org/2016/06/16/liturgia-das-horas-o-que-
e-para-que-serve-como-se-reza/
- https://www.liturgiadashoras.online/
- https://www.youtube.com/watch?v=Fg1ri7zvjoo
- http://www.iliturgia.com.br/iliturgia/iLiturgia.html

- Aos pés de São Judas  (Neste momento, alguém 
recolhe os pedidos escritos a São Judas; colocar numa ou 
mais caixinhas, em seguida pode-se depositar os pedidos 
aos pés da imagem - com a relíquia, se houver, no caso da 
celebração em Igreja ou Santuário;  enquanto recolhem os 
pedidos, canta-se o hino “Rogamos-te patrono”).  
1.Rogamos-te, patrono,* a tua intercessão. *Nas 
dores, no abandono, *nas penas, na aflição.
R. /: São Judas, consola os pobres filhos teus, 
* que esperam, suplicam a paz e o amor de 
Deus!*:/
2. O teu nome esquecido* queremos relembrar.* 
Torná-lo mui querido,* fazê-lo retumbar!*
3. Se chora nossa alma,* premida pela dor,*a 
suspirada calma,* derramas com amor!
4. Atende os nossos votos,* o céu é quem nos 
diz.* A graça aos teus devotos,* o teu Jesus prediz!

- Súplicas de intercessão  
P. Supliquemos a intercessão de São Judas 
Tadeu, Apóstolo e mártir do Senhor, que com 
Cristo aprendeu o sentido e a beleza da oração. 
Em meio aos sofrimentos do tempo presente, 
rezemos confiantes:
T. São Judas Tadeu, rogai por nós!
- Pela Santa Igreja que, pela oração do Oficio 
Divino, age e intercede incessantemente 
pelo bem e pela santificação da humanidade. 
Rezemos confiantes:
- Pelas autoridades políticas e civis, para que 
na sua liturgia do serviço ao bem comum, 
sejam alcançados pela força de nossas súplicas 
e intercessões cotidianas. Rezemos confiantes:
- Pelos que sofrem de enfermidades causadas 
pelo stress de uma sociedade que não respeita 
o rítmo saudável da vida humana. Rezemos 
confiantes:
- Por nossa comunidade, a fim de que 
descubramos os grandes benefícios da 
celebração da Liturgia das Horas e façamos 
progressos espirituais em nossa participação na 
vida da Igreja. Rezemos confiantes: 
- Outras súplicas... 

P. Oremos, irmãos: 
Homens: São Judas Tadeu,* fiel apóstolo 
e primo de Jesus,* socorro nos casos 
desesperados,* nossa sociedade vive hoje* 

- http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/p2s1cap2_1135-1209_po.html 
- http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/p2s1cap2_1135-1209_po.html 
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/details/ns_lit_doc_20120613_quando-celebrare4_po.html 
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/details/ns_lit_doc_20120613_quando-celebrare4_po.html 
http://www.liturgia.pt/lh/pdf/000InsGeralLH.pdf
https://pt.aleteia.org/2016/06/16/liturgia-das-horas-o-que-e-para-que-serve-como-se-reza/ 
https://pt.aleteia.org/2016/06/16/liturgia-das-horas-o-que-e-para-que-serve-como-se-reza/ 
https://www.liturgiadashoras.online/ 
https://www.youtube.com/watch?v=Fg1ri7zvjoo 
http://www.iliturgia.com.br/iliturgia/iLiturgia.html 
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um tempo de insegurança e fragilidade* por 
causa da Covid-19*. Com vossos devotos,* 
pedimos a vossa intercessão junto a Deus, Pai 
de misericórdia,* para que tenha compaixão de 
nós neste tempo de crise*. 

Mulheres: Aumentai em todos a solidariedade* e 
protegei-nos do contágio e de todo mal*. Confiamos 
aos vossos cuidados,* apóstolo de Cristo,* todos os 
doentes e suas famílias,* os médicos, enfermeiros 
e todos nós,* para que cada um cumpra a sua 
missão* no combate a esta pandemia*. 

H: Arrancai da nossa mente* pensamentos 
perturbadores que possam propagar medo,* 
pessimismo, angústia e egoísmo*. Que, mesmo 
em meio aos desafios,* tenhamos coragem 
e força para enfrentar este período* com 
consciência, inteligência e empatia*. 

M: Reavivai em nosso coração e atitudes a 
esperança*, o cuidado com os mais fracos e 
idosos* e a compaixão para com todos*. São 
Judas Tadeu*, que tantas graças concedeis a 
vossos devotos*, suplicai ao Senhor por vosso 
povo* para que não perca a paz e a serenidade,* 
e dai aos nossos governantes* o discernimento 
e a responsabilidade*. 

Todos: Enfim, que sejamos, como vós*, 
discípulos e missionários,* semeadores de fé 
e confiança em Jesus Cristo,* nosso Senhor 
e Salvador*. São Judas Tadeu, rogai por nós 
que recorremos a vós* e livrai-nos de todas 
as aflições.* Nós cremos que, no Coração 
de Cristo,* com a intercessão de nossa Mãe 
Aparecida* e sob a vossa proteção,* não 
seremos desamparados. 
Amém!
P. São Judas Tadeu 
T. Rogai por nós! (3x) 

3- SÃO JUDAS NOS LEVA AO ENCONTRO 
COM O SENHOR NA EUCARISTIA
(Na igreja prepara-se o ostensório e segue-se a exposição 
da Eucaristia, para um breve culto de adoração. Nas casas, 
pode-se preparar uma Cruz com a Bíblia, voltada na direção 
da igreja mais próxima, e se convida os participantes para 
um gesto de adoração. Pode ser de joelhos, numa atitude de 
oração silenciosa e contemplativa diante da Cruz e da Bíblia).

- Canto para exposição do Santíssimo 
Sacramento 
R: Bendito, louvado seja. Bendito, louvado 

seja. O Santíssimo Sacramento, o Santíssimo 
Sacramento! 
1.Os anjos, todos os anjos, os anjos todos os 
anjos, louvem a Deus para sempre amém!
2.Fazei-nos Virgem Maria, fazei-nos virgem 
Maria. Sacrários vivos da Eucaristia! 
3.São Judas acompanhai-nos, São Judas 
acompanhai-nos, neste momento de adoração! 

(No culto de adoração ao Santíssimo)
P. Graças e louvores...  T. Ao Santíssimo e 
Diviníssimo Sacramento (3X) 

(Nas casas, diante da Cruz)
P. Nós vos adoramos, Senhor e vos bendizemos. 
T. Porque pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo! 

- Rito de Adoração (+/- 10’) – (Silêncio, orações, 
cânticos de louvor, menções à Palavra de Deus, aspectos do 
tema do dia, intenções...)

Especificamente para o Rito na igreja: Faz-
se um profundo silêncio adorante. Em seguida, 
quem preside pode espontaneamente conduzir 
uma oração de louvor, súplica, adoração 
retomando elementos do tema em conexão 
com o Mistério Pascal de Cristo, que se pode 
contemplar e evocar pela Santa Eucaristia. 
Pede-se, conforme orientações do Ritual 
para o Culto Eucarístico fora da Missa, o uso 
de leituras, responsos, salmos entre outras 
menções à Palavra de Deus. Neste caso, 
ligados ao tema meditado no dia. 

- Conclusão (Nas casas, enquanto se acende as 
velas se canta “Bendita e louvada seja, no céu a 
divina luz”. Em seguida, já proclama a fórmula 
da bênção na segunda opção adaptada. Na igreja/
Santuário se continua como está na sequência:) 
P. Graças e louvores... T. Ao Santíssimo e 
Diviníssimo...
P. Enquanto cantamos “Tão Sublime 
Sacramento” acendamos nossas velas.
T. Tão Sublime Sacramento adoremos neste altar...
P. Do Céu lhes destes o Pão. T. Que contém 
todo sabor. 
P. Oremos: Senhor, que, neste admirável 
Sacramento, nos deixastes o memorial de vossa 
Paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal 
modo os sagrados mistérios de vosso Corpo e 
Sangue, que possamos experimentar sempre 
em nós o fruto de vossa redenção. Vós que 
viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo. 
T. Amém. 
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- Bênção com o Santíssimo Sacramento
P. Deus, que vos firmou na fé apostólica, vos 
abençoe pelos méritos e a intercessão do santo 
Apóstolo, São Judas Tadeu.  
T. Amém.
- Aquele que vos quis instruir pela doutrina 
e exemplo dos Apóstolos vos torne, por sua 
proteção, testemunhas da verdade para todos. 
T. Amém.
- Pela intercessão dos Apóstolos que vos deram, 
por sua doutrina, a firmeza da fé, possais chegar 
à pátria eterna. 
T. Amém.
- Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho 
† e Espírito Santo. 
T. Amém.

Benção nas Casas: (Nas celebrações das casas, os 
pais ou avós podem tomar a Cruz e/ou a Bíblia e, apenas 
erguendo, proferem a fórmula da bênção que segue. Ao final, 
podem fazer o sinal da Cruz na fronte dos participantes):
P. Deus, que nos firmou na fé apostólica, nos 
abençoe pelos méritos e a intercessão do santo 
Apóstolo, São Judas Tadeu.  
T. Amém.
- Aquele que nos quis instruir pela doutrina e 
exemplo dos Apóstolos nos tornemos, por sua 
proteção, testemunhas da verdade para todos. 
T. Amém.
- Pela intercessão dos Apóstolos que nos deram, 
por sua doutrina, a firmeza da fé, possamos 
chegar à pátria eterna. 
T. Amém.
- Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai e 
Filho † e Espírito Santo. 
T. Amém.
- Canto para transladar o Santíssimo 
Sacramento de volta ao Sacrário (Tanto nas 
Casas como nas Igrejas mantêm-se as velas acesas para 

PARA TER ACESSO AO MATERIAL EXPLICATIVO DA SANTA NOVENA 
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concluir o gesto que segue após a adoração. Nas casas se 
entoa o canto como um canto conclusivo de louvor)
1. Senhor meu Deus, quando eu, maravilhado*. 
Fico a pensar nas obras de Tuas mãos*. No 
céu azul de estrelas pontilhado* o Teu poder, 
mostrando a criação*.
R: Então minh'alma canta a Ti, Senhor* 
Quão grande és Tu! Quão grande és Tu!* 
Então minh'alma canta a Ti, Senhor Quão 
grande és Tu! Quão grande és Tu!

- Louvor Final (Da Carta de Judas, vv. 24-25)
P. Oremos irmãos, com São Judas Tadeu, o 
Louvor Final: 
Homens: “Àquele que pode guardar-vos da 
queda e apresentar-vos perante sua glória, 
irrepreensíveis e muito felizes,”
Mulheres: “ao único Deus, nosso Salvador, 
mediante Jesus Cristo nosso Senhor,” 
Todos: “Glória, majestade, poder e domínio, 
agora e por todos os séculos! Amém!” 

- Anuncia-se o tema do dia seguinte, pede-se para que traga, num 
envelope, pedidos e ofertas aos que sentirem o desejo de fazê-lo.     

P. Bendigamos ao Senhor!
T. Demos graças a Deus! 

- Canto Final 
R. Dá-nos cantar vitória, * ó São Judas Tadeu. 
* E ver na eterna glória,* Jesus, o Rei do céu.
1. Com todo o amor e confiança* vimos um 
culto te render.* Sabemos que jamais se cansa* 
tua bondade em nos valer.
2. Socorres as necessidades,* do que te implora 
proteção.* Em todas as calamidades,* abres 
amante coração. 
3. Teu patrocínio reclamamos,* para seguir de 
Deus a Lei.* Na terra, enquanto batalhamos,* 
dá-nos seguir a Cristo Rei.  

SANTUÁRIO SÃO JUDAS TADEU 
Av. Jabaquara, 2.682 – Mirandópolis
São Paulo – SP  / CEP 04046-500
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