CONSAGRAÇÃO AO DIVINO PAI ETERNO

DIVINO PAI ETERNO,
aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem.
Nós cremos em Vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador.
Confiamos em vossa bondade e poder.
Queremos amar-vos sempre, cumprindo vossos mandamentos
e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos irmãos.
Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura.
Vós nos atraís ao Vosso Santuário e nos acolheis de braços abertos.
Vós nos guiais com os ensinamentos do Vosso Filho, Nosso Senhor,
e nos dais sempre o vosso perdão.
DIVINO PAI ETERNO,
queremos consagrar a Vós:
Nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia;
Nossas casas, para que sejam iluminadas pela Vossa presença,
Nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor;
Nossas preocupações, para que sejam acolhidas em Vossa bondade;
Nossas doenças, para que sejam remediadas com Vossa misericórdia;
Nossos trabalhos, para que sejam fecundos pela vossa bênção.
DIVINO PAI ETERNO,
Recebei a homenagem da nossa fé,
fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor.
Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja.
Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do Vosso querido Filho, dai-nos
a perseverança na fé e a graça da salvação eterna.
Amém!

NOVENA PERPÉTUA EM LOUVOR AO DIVINO PAI ETERNO
Primeira Novena
C. Divino Pai Eterno, iniciamos hoje esta santa novena. Estamos aqui para louvar a vossa grandeza,
a vossa bondade e a vossa misericórdia. Vós criastes todas as coisas. Quisestes criar o homem e a
mulher para contemplar a obra criada e amar-vos para sempre. Um dia o ser humano achou que não
precisava de Vós e resolveu caminhar sozinho. Com essa atitude, pecamos e perdemos a Vossa
amizade. Mas Vós não deixastes de nos amar. Prometestes o Salvador, Nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele nos mostrou que a Vossa vontade é salvar a todos.
Antes ainda, chamastes Abraão para começar a formar o Vosso povo. Enviastes Moisés para tirar o

povo da escravidão do Egito e levá-lo à Terra Prometida. Depois os Profetas, que anunciaram a
Vossa Palavra para orientar a caminhada de Vossos filhos. O próprio Jesus nos afirma que veio a
terra para revelar o Vosso Amor e nos convidar a fazer parte da Vossa família. Divino Pai Eterno, por
amor de Jesus Cristo, que durante sua peregrinação nesse mundo tanto promoveu a Vossa glória, por
palavras e ações, dai-nos nesta santa novena à graça de Vos amar e cantar Vossos louvores,
recebendo de Vós os favores e graças que necessitamos. Ensinai-nos a confiar em Vossa proteção e
a proclamar a Vossa infinita misericórdia.
C. Sede bendito Senhor de nossos pais.
T. A Vós, louvor e glória eternamente!
C. Bendito seja o Vosso nome de glória e santidade.
T. A Vós, louvor e glória eternamente!
C. Bendito sois Vós que conheceis todas as coisas.
T. A Vós, louvor e glória eternamente!
C. Sede bendito, no firmamento celeste.
T. A Vós, louvor e glória eternamente!
C. Que todas as Vossas obras cantem vossos louvores.
T. A Vós, louvor e glória eternamente!
C. Oremos: Divino Pai Eterno, ouvi nossa oração. Nós Vos pedimos: Dai-nos um coração grande
para amar, compreender e perdoar a todos. Que de hoje em diante saibamos contemplar as Vossas
criaturas e reconhecer a Vossa presença em nossos irmãos.
T. Amém!
Segunda Novena
C. Senhor Jesus Cristo, viestes à terra para nos ensinar a viver como filhos de Deus. Para isto
quisestes assumir nossa vida, nascendo na simplicidade e na pobreza. Passastes pela vida fazendo o
bem, anunciando a Boa Nova, curando os doentes, consolando os tristes, dando vista aos cegos,
alimento aos que tinham fome... Vós nos destes a missão de continuar a Vossa obra redentora. A
Vossa Palavra nos mostra o caminho e a Eucaristia sustenta a nossa caminhada. Queremos ficar
sempre convosco. Ó Jesus, ajudai-nos a caminhar sempre unidos. Ajudai-nos a lutar pela vida. E
quando chegar a nossa hora derradeira, voltai para nós Vosso olhar misericordioso.
Quando eu estiver na agonia, dizei ao Pai Eterno:
T. Pai, perdoai-lhe!
C. Dizei a Nossa Senhora:
T. Eis aí o teu filho!
C. Dizei a mim:
T. Hoje estarás comigo no Paraíso!
C. Do mais profundo do coração rezemos:
T. Glória a Vós, Senhor!
C. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus.
T. Glória a Vós, Senhor!
C. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
T. Glória a Vós, Senhor!
C. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra.
T. Glória a Vós, Senhor!
C. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados.
T. Glória a Vós, Senhor!
C. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
T. Glória a Vós, Senhor!
C. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus.
T. Glória a Vós, Senhor!
C. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus.
T. Glória a Vós, Senhor!
C. Bem-aventurados os que sofrem perseguições, por causa da justiça, porque deles é o reino dos
céus.
T. Glória a Vós, Senhor!
C. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo gênero
de calúnia contra vós, por causa de mim.
T. Glória a Vós, Senhor!
C. OREMOS: Dai-nos, Senhor nosso Deus, por nossa fé, por esta santa devoção, a graça de amar a
Vós sobre todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos.
T. Amém!

Terceira Novena
C. Ó Divino Espírito Santo, força de Amor que orienta e anima a caminhada de toda a Igreja. Vós sois
o Espírito de Verdade e de Amor que, desde a criação do mundo, viestes preparando a humanidade
para acolher Nosso Senhor Jesus Cristo. Dais vida à Igreja e estais presente em cada um de nós.
Supliquemos ao Divino Pai Eterno, que anima, sem cessar, a Igreja pelo dom do Espírito Santo,
dizendo-lhe com alegria:
T. Que o Espírito Santo renove todas as coisas!
C. Divino Pai Eterno, quereis reunir numa mesma fé, os vossos filhos dispersos; iluminai o mundo
inteiro pela graça do Espírito Santo.
T. Que o Espírito Santo renove todas as coisas!
C. Quereis congregar na unidade, pela força do Espírito Santo, todos aqueles que trazem o nome de
cristãos; concedei aos que crêem, um só coração e uma só alma.
T. Que o Espírito Santo renove todas as coisas!
C. Quereis que o mundo inteiro seja iluminado pelo Espírito Santo; dai-nos a graça de trabalharmos
juntos pela unidade e pela paz.
T. Que o Espírito Santo renove todas as coisas!
C. Curai os doentes, reconfortai os infelizes e abençoai nossas famílias.
T. Que o Espírito Santo renove todas as coisas!
C. Ressuscitastes vosso Filho pelo dom do Espírito Santo; dai-nos a graça da perseverança na fé e a
alegria da vida eterna.
T. Que o Espírito Santo renove todas as coisas!
C. OREMOS: Divino Pai Eterno, revelastes aos homens Vosso admirável mistério, enviando ao
mundo Vossa Palavra de Verdade e Vosso Espírito de Santidade, fazei que na profissão da
verdadeira fé, reconheçamos a glória da Trindade Eterna e adoremos a unidade em Sua onipotência.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
T. Amém!
Quarta Novena
C. Ó Divino Pai Eterno, estamos aqui para louvar-Vos. Damos glória à Vossa Trindade, um só Deus
em três Pessoas, do qual tudo procede. Deus-Pai criou o mundo; Deus-Filho o remiu; Deus-Espírito
Santo o santifica. Tudo o que existe, vem d’Ele; tudo caminha para Ele e tudo foi feito para louvá-Lo e
glorificá-Lo eternamente. É grande demais a riqueza e a sabedoria de Deus.
C. Dai graças ao Senhor, porque ele é bom;
T. Porque Eterno é o seu amor.
C. Dai graças ao Senhor dos senhores;
T. Porque Eterno é o seu amor.
C. Só Ele fez grandes maravilhas;
T. Porque Eterno é o seu amor.
C. Fez os céus com sabedoria;
T. Porque Eterno é o seu amor.
C. Firmou a terra sobre as águas.
T. Porque Eterno é o seu amor.
C. Criou os astros do céu;
T. Porque Eterno é o seu amor.
C. O sol para presidir o dia;
T. Porque Eterno é o seu amor.
C. A lua e as estrelas para presidirem a noite;
T. Porque Eterno é o seu amor.
C. Livrou-nos de nossos inimigos;
T. Porque Eterno é o seu amor.
C. Ele dá o pão a todo ser vivente;
T. Porque Eterno é o seu amor.
C. Dai graças ao Deus dos céus;
T. Porque Eterno é o seu amor.
C. OREMOS: Velai, ó Divino Pai Eterno, com carinho de Pai, sobre a vossa família. E, como só
confiamos na Vossa graça, guardai-nos sob a Vossa proteção, Por Cristo, Senhor nosso.
T. Amém!

Quinta Novena
C. Divino Pai Eterno, eu creio em Vós, mas aumentai a minha fé. Espero em Vós, mas fortificai a
minha esperança. Amo-Vos, mas aumentai o meu amor. Arrependo-me de tudo aquilo que fiz de
errado e Vos desgostou, mas peço-Vos o perdão confiante na Vossa misericórdia. Divino Pai Eterno,
adoro-Vos como meu criador; quero-Vos como meu único bem, e invoco a Vossa constante proteção.
Jesus nos prometeu todas as graças que Vos pedíssemos em Seu nome. É com essa confiança que
queremos fazer subir até Vós a nossa oração dizendo com fé:
T. Piedade, Senhor, porque pecamos.
C. Deus de misericórdia, conduzi nossos passos por um caminho santo, fazei que procuremos o que
é verdadeiro e justo, puro e do Vosso agrado.
T. Piedade, Senhor, porque pecamos.
C. Senhor, por causa do Vosso nome, não nos abandoneis para sempre, e não repudieis a Vossa
aliança.
T. Piedade, Senhor, porque pecamos.
C. Recebei nosso coração contrito e nosso espírito humilhado; pois sabemos que aqueles que têm
confiança em Vós, não serão envergonhados.
T. Piedade, Senhor, porque pecamos.
C. OREMOS: Ó Divino Pai Eterno, fonte de amor e de ternura, olhai pelos fiéis que Vos invocam e
dai-nos o perdão dos nossos pecados. Renovai em nós a vossa presença, abençoai nossas famílias,
e ajudai-nos a seguir de perto os passos do Vosso Filho amado. Isto vos pedimos em nome de Vosso
Filho Jesus, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo.
T. Amém!
Sexta Novena
C. Quando chegou à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, para
salvar a humanidade. Ó Maria, Deus quis que Vós fôsseis a cooperadora na obra da Redenção da
humanidade. Por isso, Ele Vos colocou no seu mistério mais íntimo, no mistério da Santíssima
Trindade. Nós podemos saudar-Vos como a Filha do Deus Pai, a Mãe do Deus Filho e Esposa do
Deus Espírito Santo. Deus Vos salve, templo vivo da Santíssima Trindade. E nós Vos saudamos
cantando a Ave-Maria.
Canto: Ave-Maria...
C. Irmãos e irmãs, rezemos todos ao nosso Salvador, que quis nascer da Virgem Maria, e digamos
com ela:
T. Minha alma se alegra em Deus meu Salvador.
C. Filho de Deus vivo, por Vossos merecimentos preservastes Vossa Mãe de toda impureza, fazeinos puros de toda pecado.
T. Minha alma se alegra em Deus meu Salvador.
C. Redentor da humanidade escolhestes como habitação o seio puríssimo da Virgem Maria, fazei de
nós sempre mais templos do Espírito Santo.
T. Minha alma se alegra em Deus meu Salvador.
C. Senhor das inteligências, Vossa Mãe meditava em seu coração vossos gestos e palavras, fazei
que conservemos vossas palavras num coração puro e bom.
T. Minha alma se alegra em Deus meu Salvador.
C. Salvador do mundo, quisestes que Maria estivesse ao pé da Cruz para Vos assistir, concedei-nos,
em meio às provações, a alegria da esperança.
T. Minha alma se alegra em Deus meu Salvador.
C. Rei dos reis, glorificastes Maria em corpo e alma, voltai sempre mais nossos desejos para as
realizações eternas.
T. Minha alma se alegra em Deus meu Salvador.
C. OREMOS: Ó Divino Pai Eterno, nós vos pedimos, concedei-nos saúde do corpo e da alma, e pela
gloriosa intercessão da Virgem Maria, fazei que sejamos livres das tristezas deste mundo e gozemos
da alegria eterna. Por Cristo nosso Senhor.
T. Amém!
Sétima Novena
C. Glória ao Divino Pai Eterno, que por seu poder nos tirou do nada, e nos criou à sua imagem e
semelhança! Glória ao Filho Jesus, que por seu amor nos livrou das penas eternas e nos abriu as
portas do Céu! Glória ao Espírito Santo, que por sua misericórdia nos santificou no Batismo e opera
continuamente a nossa santificação pelas graças que todos os dias recebemos de sua infinita
bondade!

T. Demos Glória à Santíssima Trindade agora e sempre!
C. Nós Vos adoramos,Trindade Santíssima, com humildade devoção e profundo respeito, e vos
damos graças por nos haverdes revelado tão glorioso mistério. Humildemente Vos suplicamos a
graça da perseverança nessa fé por toda vida, para que um dia possamos contemplar-Vos, face a
face no Céu!
C. Benedito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do Céu nos abençoou em
Cristo, com todas as bênçãos espirituais.
T. Bendito sejais Vós, nosso Pai, que nos abençoastes em Cristo.
C. Antes da criação do mundo Deus nos escolheu em Cristo: para sermos diante Dele, santos e
imaculados.
T. Bendito sejais Vós, nosso Pai, que nos abençoastes em Cristo.
C. Conforme sua livre vontade, nos predestinou a sermos seus filhos adotivos, por Jesus Cristo,
fazendo assim brilhar a grandeza de sua graça.
T. Bendito sejais Vós, nosso Pai, que nos abençoastes em Cristo.
C. Eis a graça que Ele nos oferece em seu Filho amado: Nele temos a redenção adquirida por seu
sangue, a remissão dos pecados.
T. Bendito sejais Vós, nosso Pai, que nos abençoastes em Cristo.
C. Inesgotável graça que até nós transborda em toda sua sabedoria e conhecimento, revelando-nos
assim o mistério de amor de seu desígnio benevolente.
T. Bendito sejais Vós, nosso Pai, que nos abençoastes em Cristo.
C. Aquilo que previra realizar em seu Filho na plenitude dos tempos, recapitular todas as coisas do
Céu e da Terra no Cristo.
T. Bendito sejais Vós, nosso Pai, que nos abençoastes em Cristo.
C. OREMOS: Acompanhai, ó Deus, os vossos filhos, que se gloriam de Vos ter por criador e guia.
Renovai em nós o que criastes, e conservai o que renovastes. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo.
T. Amém!

Oitava Novena
C. Na Quinta-feira Santa, Jesus quis celebrar a última Ceia com os discípulos. Sabia que estava
chegando a hora de voltar para o Pai, mas queria continuar presente na vida e na missão de seus
discípulos. Enquanto ceavam, Ele quis nos dar a maior prova do seu Amor. Primeiro Ele lavou os pés
dos discípulos, para nos deixar o exemplo de que o amor verdadeiro se revela quando servimos os
irmãos. Depois, quis ficar conosco na Eucaristia para ser nosso alimento. Pela Palavra Jesus nos
mostra o caminho a seguir. Pela Eucaristia sustenta a nossa caminhada. Ele permanece conosco,
como nosso amigo e companheiro. Está sempre disposto a ouvir nossas orações e a nos dar a mão
na hora das dificuldades.
Rezemos ao Senhor Jesus Cristo, Pão da Palavra e Pão da Eucaristia, dizendo-lhe com esperança e
fé:
T. Feliz quem segue o Senhor e se alimenta do Pão da vida Eterna.
C. Ó Cristo, Sacerdote da nova e eterna Aliança, ensinai-nos a amar e servir nossos irmãos.
T. Feliz quem segue o Senhor e se alimenta do Pão da vida Eterna.
C. Ó Cristo, Rei da Paz e Justiça, consagrastes o Pão e o Vinho em sinal de Vossa própria oferenda;
ensinai-nos a nos oferecer convosco.
T. Feliz quem segue o Senhor e se alimenta do Pão da vida Eterna.
C. Ó Cristo, verdadeiro adorador do Pai, Vossa oferenda pura é apresentada pela Igreja, de uma a
outra extremidade do mundo; reuni numa só família aqueles que alimentastes com o mesmo Pão.
T. Feliz quem segue o Senhor e se alimenta do Pão da vida Eterna.
C. Ó Cristo, Pão vivo descido do Céu, saciais a Igreja com o Vosso Corpo e o Vosso Sangue;
fortificai-nos em nossa caminhada para o Pai.
T. Feliz quem segue o Senhor e se alimenta do Pão da vida Eterna.
C. Ó Cristo, Pão da fraternidade servido sobre a mesa do altar, abençoai o pão nosso de cada dia,
para que nossas famílias sejam santificadas por Vós!
T. Feliz quem segue o Senhor e se alimenta do Pão da vida Eterna.
C. OREMOS: Ó Deus, que neste admirável Sacramento nos deixastes o memorial da vossa Paixão,
concedei que veneremos de tal modo os mistérios do Vosso Corpo e Vosso Sangue, que possamos
sentir em nós os frutos da Vossa Redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito
Santo.
T. Amém!

Nona Novena
C. Divino Pai Eterno, completamos hoje nossa novena em louvor, honra e glória ao Vosso Amor.
Queremos pedir-Vos mais uma vez as graças que mais necessitamos (fazer o pedido...). Pedimos
também a graça da FÉ, para que possamos crer em tudo aquilo que Vós nos revelastes através de
Vosso Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo. Fé para que possamos amar e compreender mais nossos
irmãos. Fé para que saibamos distinguir o que é certo e o que é errado. Pedimo-Vos a graça da
ESPERANÇA, para que saibamos viver esta vida sem esquecer as realidades que nos aguardam.
Dai-nos, ó Divino Pai Eterno, a graça de sermos também perseverantes e fiéis aos vossos
ensinamentos. Pedimo-Vos a graça da CARIDADE, para que possamos amar-Vos sobre todas as
coisas e a nosso próximo como a nós mesmos. Dai-nos um coração generoso para amar a todos sem
distinção. Livrai-nos do pecado, e ajudai-nos a ter humildade para buscar a reconciliação cada vez
que nos distanciamos de Vós. Abençoai as crianças do nosso Brasil, aumentai a fé no coração dos
jovens, dai aos pais a sabedoria para orientar bem os seus filhos. Socorrei os doentes. Livrai nosso
povo da fome, da peste e da guerra. Dai paz às nossas famílias, ao Brasil, ao mundo. Iluminai nossos
governantes para que conduzam a nação conforme a Vossa vontade. Ajudai-nos a ter um coração
agradecido para que possamos contemplar a Vossa bondade e glorificar o Vosso nome para sempre.
C. Grandes e admiráveis são as Vossas obras, Senhor, Deus de Amor e de Misericórdia. Justos e
verdadeiros são os Vossos ensinamentos.
T. Grandes são as Vossas obras, Senhor!
Quem poderia deixar de Vos amar, Senhor, e quem não gostaria de glorificar o Vosso nome? Pois só
Vós sois Santo! E em Vós está nossa esperança!
T. Grandes são as Vossas obras, Senhor!
C. Todas as nações virão prostrar-se diante de Vós, pois governais com sabedoria o céu e a terra. O
Vosso Amor é Eterno e infinita é a Vossa Bondade.
T. Grandes são as Vossas obras, Senhor!
C. Vós nos reunistes em vossa casa e nos acolhestes com amor e ternura, por isso nós Vos louvamos
e Vos bendizemos.
T. Grandes são as Vossas obras, Senhor!
C. OREMOS: Divino Pai Eterno, fazei que sejamos esclarecidos para Vos conhecer, prontos para Vos
procurar, hábeis para Vos encontrar, perseverantes em Vos agradecer e fiéis pra observar Vossos
ensinamentos. Assim estaremos sempre convosco e poderemos amar-Vos e louvar-Vos por toda a
Eternidade!
T. Amém!

