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NOVENA DURANTE A QUARESMA
ORAÇÕES EM HONRA DAS CINCO CHAGAS DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
(EXTRAÍDO DA RACCOLTA # 199)
SINAL DA CRUZ
Em sua mão direita, coloque juntos o indicador eo dedo médio para o polegar (trazendo todos os
três dígitos juntos como um só). Desta forma, você pode honrar a Santíssima Trindade ao fazer o
Sinal da Cruz. Agora diga, "Em Nome do Pai (você deve tocar sua testa), e do Filho (contato
com seus três dedos o seu peito) e do Espírito Santo (tocar o seu ombro esquerdo, em seguida,
tocar em seu ombro direito). Amém ".
ATO DE CONTRIÇÃO
Ó meu Deus, estou sinceramente arrependido por ter-vos ofendido, e eu detesto todos os meus
pecados, porque temo a perda do céu e as dores do inferno. Mas acima de tudo, meu Deus,
porque eu tenho-vos ofendido, que és tudo de bom e merecedor de todo meu amor. E estou convencido de resolver com a ajuda da Tua graça, para confessar os meus pecados, fazer penitência
e de alterar a minha vida. Amen.
ABERTURA ORAÇÕES
Grant, Senhor Jesus Cristo, que nós, que devotamente adorar os teus cinco feridas mais preciosos, pode mantê-los profundamente impressionado em nossos corações, tanto em nossa vida e
em nossos atos. (Por favor, recitar o Glória a oração cinco vezes). Esta oração foi tirada Raccolta
# 203, uma indulgência de 3 anos (Ap SP., 12 de dezembro de 1936.)
V. Ó Deus, vinde a minha ajuda.
R. Senhor, apressa-te para me ajudar.
V. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo;
R. Como era no princípio, agora e sempre o será, mundo sem fim. Amen.
PRIMEIRA MEDITAÇÃO: HOMENAGEM À DIREITA DE JESUS
Meu querido Senhor Jesus Crucificado, inclinada diante de Ti, com Maria Santíssima e com todos os anjos e santos do paraíso, eu adoro a ferida mais sagrado em tua mão direita. Eu vos dou
graças pelo amor infinito, fizeste com que tu queres sofrer tantas dores amargas por causa de
meus pecados que eu detesto com todo meu coração, eu te imploro para conceder graciosamente
a Tua vitória santa Igreja sobre todos os seus inimigos, e para todos seus filhos a graça de
caminhar na santidade, no caminho dos teus mandamentos. (Recite um Pai Nosso, Ave Maria,
Glória)
Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu Nome. Venha o teu reino, Seja feita vossa
vontade assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. E perdoa-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem contra nós. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amen.
Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre todas as mulheres e bendito é
o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na
hora de nossa morte. Amen.
Glória a Deus Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre o será,
mundo sem fim. Amen.
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NOVENA DURANTE A QUARESMA
ORAÇÕES EM HONRA DAS CINCO CHAGAS DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO (CONTINUAÇÃO)
(EXTRAÍDO DA RACCOLTA # 199)

SEGUNDA MEDITAÇÃO: HOMENAGEM A MÃO ESQUERDA DE JESUS
Meu querido Senhor Jesus Crucificado, inclinada diante de Ti, juntamente com Maria Santíssima e
com todos os anjos e santos do paraíso, eu adoro a ferida sagrada na tua mão esquerda, e eu Te suplico a graça para todos os pobres pecadores, para a morte e especialmente para aqueles que não se
reconcilie com ti. (Recite um Pai Nosso, Ave Maria, Glória)
TERCEIRA MEDITAÇÃO: HONRAR O PÉ DIREITO DE JESUS
Meu querido Senhor Jesus Crucificado, inclinada diante de Ti, com Maria Santíssima, e com todos os
anjos e santos do paraíso, eu adoro a ferida sagrada no teu pé direito, e eu vos suplico esta graça, que
inúmeras flores de santidade pode flor amoung o clero e todos aqueles que são consagrados a Ti.
(Recite um Pai Nosso, Ave Maria, Glória)
QUARTA MEDITAÇÃO: HONRAR O PÉ ESQUERDO DE JESUS
Meu querido Senhor Jesus Crucificado, inclinada diante de Ti, com Maria Santíssima e com todos os
anjos e santos do paraíso, eu adoro a ferida sagrada no teu pé esquerdo, e te imploro para libertar as
almas do Purgatório, e especialmente aqueles que na vida eram mais devotos em direção a Vossas
Chagas sagrados. (Recite um Pai Nosso, Ave Maria, Glória)
QUINTA MEDITAÇÃO: HONRAR O LADO TRESPASSADO DE JESUS
Meu querido Senhor Jesus Crucificado, inclinada diante de Ti, com Maria Santíssima e com todos os
anjos e santos do paraíso, eu adoro a ferida sagrada no teu lado mais sagrado, e eu oro a Ti para abençoar e ouvi todos aqueles que têm recomendado -se às minhas orações. (Recite um Pai Nosso, Ave
Maria, Glória)
Orações de encerramento
V. Ó Virgem Dolorosa,
R. Rogai por nós (para ser recitado três vezes).
Meu Jesus Crucificado, confirmar estas orações pelos méritos de vossa Paixão, dá-me a santidade de
vida, a graça de receber Teus Santos Sacramentos na hora da minha morte, e glória eterna. Amen.
(Uma indulgência de 3 anos (SC do Offi Santo., 06 de maio de 1935 SP Ap., 15 de janeiro de 1935).
ORAÇÃO FINAL
Ó Deus, que pela Paixão de Teu Filho unigênito, e pelo derramamento do seu sangue precioso através
de Suas feridas cinco, tu restaurar a natureza humana quando foi perdida pelo pecado; concedei-nos,
nós Vos suplicamos, que nós, que veneramos em terra as feridas sofridas por Ele, pode ser achado
digno de obter no céu os frutos desse mesmo Sangue preciosíssimo. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amen. (Raccolta # 202 Uma indulgência de 5 anos. A indulgência plenária uma vez por mês com
as condições habituais para a recitação diária desta oração {SP Ap., 12 de dezembro de 1936}).
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