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1-SÃO JUDAS TADEU NOS CONGREGA 
- Acendimento da quarta vela do lucernário 
(À meia luz no 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 se pode cantar 
um refrão: “Deixa a Luz do Céu entrar”; “Vem Espírito 
Santo Vem”; “Ó Luz do Senhor”. Estando acesa a quarta 
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    
3. Teu exemplo de amor já floresce* em mil 
vidas tão cheias de amor.* E na glória do 
céu resplandece* o teu nome, em sublime 

esplendor!* No teu nobre fervor caminhando,* 
Eis o povo na paz a viver,* e com todos o pão 
partilhando,* Mundo novo aqui faz florescer! 
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 Tadeu e 
dos Santos Apóstolos, em Cristo!

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

Tema: “Deixa meu povo ir ao deserto, para que me preste um 
culto agradável!” (Ex 5,1): As Liturgias de Peregrinação.
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- Oração: Ó Deus, vós caminhastes com 
vosso povo ao longo da história da salvação, 
e nos enviastes vosso Filho Amado, o eterno 
peregrino pelas estradas da Palestina, a fim de ser 
o nosso caminho rumo à definitiva realização. 
Concedei-nos pelos méritos de São Judas 
Tadeu, anunciador do vosso Evangelho aos 
povos mesopotâmicos, a graça de celebrarmos 
nossas procissões e peregrinações renovando 
a disposição de caminhar firmes e decididos 
no seguimento do Vosso Filho.  Pelo mesmo 
Cristo e Senhor nosso, na força e no impulso do 
Espírito Santo. Amém! 

2- SÃO JUDAS NOS CONVIDA A OUVIR 
O SENHOR (Lc 24, 14-35) 
- Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, 
segundo Lucas 
L. 13Naquele mesmo dia, o primeiro da 
semana, dois dos discípulos de Jesus IAM para 
um povoado chamado Emaús, distante onze 
quilômetros de Jerusalém. 14Conversavam 
sobre todas as coisas que tinham acontecido. 
15Enquanto conversavam e discutiam, o próprio 
Jesus se aproximou e começou a CAMINHAR 
com eles. 16Os discípulos, porém, estavam 
como cegos, e não o reconheceram. 17Então 
Jesus perguntou: “Que ides conversando pelo 
CAMINHO?” Eles pararam, com o rosto triste, 
18e um deles chamado Cléofas, lhe disse: “Tu 
és o único PEREGRINO em Jerusalém que não 
sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?” 
19Ele perguntou: “Que foi?” Os discípulos 
responderam: “O que aconteceu com Jesus, o 
Naza¬reno, que foi um profeta poderoso em 
obras e palavras, diante de Deus e diante de todo 
o povo. 20Nossos sumos sacerdotes e nossos 
chefes o entregaram para ser condenado à morte 
e o crucificaram. 21Nós esperávamos que ele 
fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já 
faz três dias que todas essas coisas aconteceram! 
22É verdade que algumas mulheres do nosso 
grupo nos deram um susto. Elas FORAM de 
madrugada ao túmulo 23e não encontraram o 

corpo dele. Então VOLTARAM, dizendo que 
tinham visto anjos e que estes afirmaram que 
Jesus está vivo. 24Alguns dos nossos FORAM 
ao túmulo e encontraram as coisas como as 
mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o 
viu”. 25Então Jesus lhes disse: “Co-mo sois sem 
inteligência e lentos para crer em tudo o que os 
profetas falaram! 26Será que o Cristo não devia 
sofrer tudo isso para ENTRAR na sua glória?” 
27E, começando por Moisés e passando pelos 
Profetas, explicava aos discípulos todas as 
passagens da Escritura que falavam a respeito 
dele. 28Quando CHEGARAM perto do povoado 
para onde IAM, Jesus fez de conta que IA mais 
ADIANTE. 29Eles, porém, insistiram com Jesus, 
dizendo: “FICA CONOSCO, pois já é tarde 
e a noite vem che¬gando!” Jesus ENTROU 
para ficar com eles. 30Quando se sentou à mesa 
com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e 
lhes distribuía. 31Nisso os olhos dos discípulos 
se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, 
porém, desapareceu da frente deles. 32Então um 
disse ao outro: “Não estava ardendo o nosso 
coração quando ele nos falava pelo CAMINHO, 
e nos explicava as Escrituras?” 33Naquela 
mesma hora, eles se levantaram e VOLTARAM 
para Jerusalém onde encontraram os Onze 
reunidos com os outros. 34E estes confirmaram: 
“Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a 
Simão!” 35Então os dois contaram o que tinha 
acontecido no CAMINHO, e como tinham 
reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da 
Salvação.
 T. Glória a vós, Senhor!

- 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- A partir deste texto do Evangelho, qual o 
sentido espiritual do caminhar, peregrinar, 
fazer procissões? 
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B- Relembre e busque o sentido de cada rito 
processional que acontece na celebração dos 
Sacramentos.
C- Qual o significado temporal dos ritos 
processionais? Pense nos ritos e que sentido 
eles dão para a vida? 
D- Qual o significado escatológico (aconteci-
mentos futuros) dos ritos processionais? 
E- Qual o compromisso social que os ritos e 
peregrinações nos levam a assumir?
F- Em tempos de pandemia, como foi a 
experiência de estacionar/parar, das múltiplas 
peregrinações da vida que fazíamos todos os 
dias? O que nos fez refletir sobre a importância 
sagrada do “caminhar” em nossa existência 
humana e cristã?   

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
- http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/
p2s2cap4_1667-1690_po.html

OUTROS MATERIAIS AUXILIARES
- http://www.liturgia.pt/dicionario/dici_ver.php?cod_dici=353
-http://www.arquidiocesedepassofundo.com.br/formacao/liturgia/
a-mistagogia-das-procissoes-de-entrada-e-saida-na-acao-liturgica
- https://www.liturgia.pt/questoes/questao_v.php?cod_quest=1
- https://www.youtube.com/watch?v=FRbGyl_s6P4
- https://www.youtube.com/watch?v=UXjRZcYfT-s 
- https://www.youtube.com/watch?v=-cfeRT6bOA4
- https://www.youtube.com/watch?v=kVSkfciyk94

- Aos pés de São Judas  (Neste momento, alguém 
recolhe os pedidos escritos a São Judas em uma ou mais 
caixinhas; em seguida depositam 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. São Judas Tadeu, Apóstolo e mártir do Senhor 
Jesus, fostes peregrino anunciador do Santo 
Evangelho. Meditando sobre a espiritualidade 
e as liturgias processionais e de peregrinação. 
Nós vos pedimos:
T. São Judas Tadeu, rogai por nós!
- Pela Santa Igreja, peregrina neste mundo, 
anunciadora do Senhor Jesus. Dai-nos caminhar 
junto com a humanidade a fim de, a exemplo 
do Mestre que caminhou com os discípulos 
de Emaús, sermos luz no caminho de tantos 
irmãos que se perdem nas estradas da vida. Nós 
vos pedimos.
- Pelas autoridades legitimamente constituídas, 
a fim de que encontrem, pelo Cristo Senhor, 
peregrino do Pai, os melhores caminhos para 
conduzir os concidadãos a condições de vida 
digna e justa, nós vos pedimos.
- Pelos que caminham sem direção, os que 
estão perdidos pelos vícios, pela desesperança, 
sem rumo e horizonte em sua vida familiar e 
profissional. Nós vos pedimos. 
- Por nossa comunidade local, para que sempre 
encontre, na espiritualidade do Caminho, alento 
e ardor para ir em frente, sem nunca olhar para 
trás em seus projetos de ação evangelizadora. 
Nós vos pedimos.
- Outras súplicas...

P. Oremos, irmãos e irmãs:
São Judas Tadeu, apóstolo escolhido por 
Cristo, eu vos saúdo e louvo pela fidelidade 
e amor com que cumpristes vossa missão. 
Chamado e enviado por Jesus, sois uma das 
doze colunas que sustentam a verdadeira 
Igreja fundada por Cristo*. Inúmeras pessoas, 
imitando vosso exemplo e auxiliadas por vossa 
oração, encontram o caminho para o Pai, abrem 
o coração aos irmãos e descobrem forças para 
vencer o pecado e superar todo o mal. Quero 

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/archive/cathechism_po/index_new/p2s2cap4_1667-1690_po.html
 http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/p2s2cap4_1667-1690_po.html
http://www.liturgia.pt/dicionario/dici_ver.php?cod_dici=353
http://www.arquidiocesedepassofundo.com.br/formacao/liturgia/a-mistagogia-das-procissoes-de-entrada-e-saida-na-acao-liturgica 
http://www.arquidiocesedepassofundo.com.br/formacao/liturgia/a-mistagogia-das-procissoes-de-entrada-e-saida-na-acao-liturgica 
https://www.liturgia.pt/questoes/questao_v.php?cod_quest=1
https://www.youtube.com/watch?v=FRbGyl_s6P4
https://www.youtube.com/watch?v=UXjRZcYfT-s  
https://www.youtube.com/watch?v=-cfeRT6bOA4
https://www.youtube.com/watch?v=kVSkfciyk94 
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imitar- vos, comprometendo-me com Cristo e 
com sua Igreja, por uma decidida conversão a 
Deus e ao próximo, especialmente o mais pobre. 
E, assim convertido, assumirei a missão de viver 
e anunciar o Evangelho, como membro ativo 
de minha comunidade. Espero, então, alcançar 
de Deus a graça que imploro (pedido em silêncio) 
confiando na vossa poderosa intercessão. 
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. 

- 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):
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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 
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 
tragam 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.  

PARA TER ACESSO AO MATERIAL EXPLICATIVO DA SANTA NOVENA 
EM PREPARAÇÃO À FESTA LITÚRGICA DE SÃO JUDAS TADEU, 
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