
NOVENA DE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS -2021

DIA 22/09/2021 – QUARTA-FEIRA 

RESPONSAVÉIS:  EQUIPES PASTORAL LITURGIA 01: MECES, MEPS, COROINHAS, ACÓLITOS

TEMA: HISTÓRIA DE SANTA TEREZINHA E NOSSA HISTÓRIA

1º DIA DA NOVENA: HISTÓRIA DE SANTA TEREZINHA E NOSSA HISTÓRIA

Leitor 1: Iniciemos nossa novena em preparação a Festa de nossa Padroeira, Santa Terezinha do Menino Jesus, com a
alegria e o entusiasmo de discípulos missionários que desejam guardar no coração o evangelho e comunica-lo com nossas
vidas. Somos chamados, a exemplo de Santa Terezinha, nesse tempo da Eucaristia, a fazermos experiência com a pessoa
de Jesus por meio da comunhão e da partilha fraterna, alimentando-nos do Corpo e Sangue de Cristo para caminhada e a
missão.

Leitor 2: Senhor nosso Deus, nós vos louvamos e agradecemos por ter nos dado como doutora da Igreja Santa
Terezinha do Menino Jesus. Percorrendo o caminho do amor,  da sabedoria e da confiança trilhado por nossa
Padroeira,  vos pedimos que nos ensine a ser  sal,  luz e fermento de vida nova em nossa comunidade.  Como
discípulos e missionários, vos pedimos a graça de vivermos com intensidade o Evangelho e a Eucaristia, e com
nosso testemunho, sermos sinais vivos da esperança e da construção do Reino de paz entre os homens.

Leitor 1: No primeiro dia de nossa novena pedimos a intercessão de Santa Terezinha junto ao Pai, por Jesus na unidade
com o Espirito Santo, para que a história de cada um de nós seja transbordada em bênçãos. Vamos acolher a primeira vela
acesa, que marca nossa caminhada rumo ao dia em que celebraremos a festa solene de nossa Padroeira.

(cântico apropriado para entrada da 1ª vela)

Leitor 1: Terezinha nasceu em Aliçon, na França em 1873, e morreu no ano de 1897. Santa Terezinha não só descobriu no
coração da Igreja que sua vocação era o amor, mas sabia que o seu coração – e o de todos nós – foi feito para amar. No
dia 9 de abril de 1888, após muitas dificuldades, consegue realizar seu sonho e é aceita na clausura do Carmelo. Recebe o
hábito da Ordem da Virgem no dia 10 de janeiro do ano seguinte. Emite seus votos religiosos no dia 8 de setembro de
1.890, festa da Natividade da Virgem Maria. Inicia no Carmelo o caminho da perfeição traçado pela Madre Fundadora,
Santa  Tereza  de  Jesus,  cumprindo  com  fervor  e  fidelidade  os  ofícios  que  lhe  são  confiados,  Terezinha  viveu  com
profundidade a experiência da humildade, simplicidade e confiança plena em Deus. Todos os gestos e sacrifícios, do menor
ao maior, a doce jovem oferecia a Deus, pela salvação das almas, e na intenção da Igreja. O mais profundo desejo do
coração de Terezinha era ter sido missionária “desde a criação do mundo, até a consumação dos séculos”. Proclamada
principal padroeira das missões em 1927, padroeira secundária da França em 1944, e Doutora da Igreja, ela nos ensina o
caminho da santidade pela humildade.

Leitor 1: Assim como Deus se manifestou na história de Santa Terezinha, revela seu amor por nós e nos convida a experiência do
encontro pessoal. O documento de Aparecida relata que “a história da humanidade, historia que deus nunca abandona, transcorre
sobre seu olhar compassivo. Deus amou tanto nosso mundo que nos deu seu Filho. Ele anuncia a boa nova do Reino aos pobres e
aos pecadores. Por isso, nós, como discípulos missionários de Jesus, queremos e devemos proclamar o Evangelho, que é próprio
Cristo. Anunciamos a nossos povos que Deus nos ama, que sua existência não é uma ameaça para o homem, que Ele está perto com
o poder salvador e libertador de seu Reino, que Ele nos acompanha na tribulação, que alenta incessantemente nossa esperança em
meio a todas as provas. Os cristãos são portadores de boas novas para a humanidade, não profetas de desventuras.” (DA 30)

Leitor 2: ó Santa Terezinha, sois exemplo de simplicidade e de humildade e sempre vos colocastes nas mãos do
Pai. Intercedei junto a Deus para que compreendamos o vosso caminho, que leva no Céu, para que vencendo o
egoísmo  e  o  orgulho,  possamos  construir  um  mundo  melhor  no  amor,  justiça  e  paz.  Fazei  com  que
compreendamos  a  mensagem  do  Evangelho  e  sejamos  atraídos  a  viver  a  experiência  do  amor  por  meio  da
Eucaristia. Santa Terezinha do Menino Jesus, padroeira das missões, rogai por nós. Amém

Canto Final



DIA 23/09/2021 – QUINTA-FEIRA

RESPONSÁVEIS: (CPAE, Dizimo, Diácono)

TEMA: SANTA TEREZINHA E O ENCONTRO COM DEUS MISERICORDIOSO

2º DIA DA NOVENA: SANTA TEREZINHA E O ENCONTRO COM DEUS MISERICORDIOSO

Leitor 1:  Iniciemos nossa novena em preparação a Festa de nossa Padroeira, Santa Terezinha do Menino
Jesus, com a alegria e o entusiasmo de discípulos missionários que desejam guardar no coração o evangelho e
comunica-lo com nossas vidas. Somos chamados, a exemplo de Santa Terezinha, nesse tempo da Eucaristia, a
fazermos experiência com a pessoa de Jesus por meio da comunhão e da partilha fraterna, alimentando-nos do
Corpo e Sangue de Cristo para caminhada e a missão.

Leitor 2: Senhor nosso Deus, nós vos louvamos e agradecemos por ter nos dado como doutora da Igreja
Santa Terezinha do Menino Jesus. Percorrendo o caminho do amor, da sabedoria e da confiança trilhado
por nossa Padroeira, vos pedimos que nos ensine a ser sal,  luz e fermento de vida nova em nossa
comunidade.  Como discípulos e missionários,  vos pedimos a graça de vivermos com intensidade o
Evangelho e a Eucaristia, e com nosso testemunho, sermos sinais vivos da esperança e da construção
do Reino de paz entre os homens.

Leitor 1:  No segundo dia de nossa novena pedimos a intercessão de Santa Terezinha para que, a exemplo
dela,  encontremos  o  rosto  misericordioso  de  Deus  e  façamos  a  experiência  do  perdão.  Vamos  acolher  a
segunda vela acesa, que marca nossa caminhada rumo ao dia em que celebraremos a festa solene de nossa
Padroeira.

(cântico apropriado para entrada da 2ª vela)

Leitor 1: Santa Terezinha cantou sempre a misericórdia de Deus e procurou a fazer de toda sua vida um hino
de louvor, valorizando as pequenas experiências, acolhendo a doçura de Deus. Em constante oração, levava
sempre o Evangelho sobre o coração. Ela não separava da vida a sua experiência da fé e não se fechava sobre
si mesma, ao contrário,  abria seu coração às necessidades de toda a humanidade limitada e sofredora.  A
oração de Terezinha era cheia de ternura e compaixão. Para a jovem, a contemplação da misericórdia de Deus
era motivo de libertação e transformação. Dizia ela: “É na tua bondade sempre infinita que quero me perder, ó
Coração de Jesus!” “...Espero tudo do Bom Deus, como uma criancinha espera tudo de seu pai”. Por meio do
encontro com Deus misericordioso nos tornamos também misericordiosos e acolhedores. Que nunca nos falte o
espirito  de adoração e o desejo de estarmos sempre juntos para louvar e agradecer os incontáveis benefícios
que de vossa bondade recebemos.

 
Leitor 1: O Documento de Aparecida nos chama a atenção: “O fato de ser discípulos e missionários de Jesus Cristo para
que nossos povos, n´Ele, tenham vida leva-nos a assumir evangelicamente e a partir da perspectiva do Reino as tarefas
prioritárias que contribuem para a dignificação do ser humano e a trabalhar junto com os demais cidadãos e instituições
para o bem do ser humano. O amor de misericórdia para com todos so que vêem vulnerada sua vida em qualquer de suas
dimensões, como bem nos mostra o Senhor em todos seus gestos de misericórdia, requer que socorramos as necessidades
urgentes, ao mesmo tempo que colaboremos  com outros organismos  ou instituições para organizar estruturas mais
justas nos âmbitos nacionais e internacionais. É urgente criar estruturas que consolidem uma ordem social, econômica e
política  na  qual  não  haja  possibilidade  para  todos.  Igualmente,  requerem-se  novas  estruturas  que  promovam uma
autêntica convivência humana que impeçam a prepotência  de alguns e que facilitem o diálogo construtivo para os
necessários consensos sociais” (DA 384)

Leitor 2: Ó Santa Terezinha, sois exemplo de simplicidade e de humildade e sempre vos colocastes nas
mãos do Pai. Intercedei junto a Deus para que compreendamos o vosso caminho, que leva no Céu, para
que vencendo o egoísmo e o orgulho, possamos construir um mundo melhor no amor, justiça e paz.
Fazei com que compreendamos a mensagem do Evangelho e sejamos atraídos a viver a experiência do
amor por meio da Eucaristia. Santa Terezinha do Menino Jesus, padroeira das missões, rogai por nós.
Amém

Canto Final



DIA 24/09/2021 – SEXTA-FEIRA

RESPONSÁVEIS: Pastorais Sociais (Assistência as Famílias, Bordado, Crianças, Saúde, Sobriedade, Comunicação,
Campanha Fraternidade)

TEMA: STA. TEREZINHA E A EXPERIÊNCIA DO AMOR QUE SE TRANSFORMA EM SERVIÇO E COMUNHÃO

3º  DIA DA NOVENA:  SANTA  TEREZINHA E A EXPERIÊNCIA  DO AMOR QUE SE TRANSFORMA EM
SERVIÇO E COMUNHÃO

Leitor 01:  Iniciemos nossa novena em preparação a Festa de nossa Padroeira, Santa Terezinha do Menino
Jesus, com a alegria e o entusiasmo de discípulos missionários que desejam guardar no coração o evangelho e
comunica-lo com nossas vidas. Somos chamados, a exemplo de Santa Terezinha, nesse tempo da Eucaristia, a
fazermos experiência com a pessoa de Jesus por meio da comunhão e da partilha fraterna, alimentando-nos do
Corpo e Sangue de Cristo para caminhada e a missão.

Leitor 02: Senhor nosso Deus, nós vos louvamos e agradecemos por ter nos dado como doutora da
Igreja Santa Terezinha do Menino Jesus. Percorrendo o caminho do amor, da sabedoria e da confiança
trilhado por nossa Padroeira, vos pedimos que nos ensine a ser sal, luz e fermento de vida nova em
nossa comunidade. Como discípulos e missionários, vos pedimos a graça de vivermos com intensidade
o Evangelho e a Eucaristia, e com nosso testemunho, sermos sinais vivos da esperança e da construção
do Reino de paz entre os homens.

Leitor 01:  No terceiro dia de nossa novena pedimos a intercessão de Santa Terezinha para que tenhamos a
coragem de fazer a experiência do amor de Deus em nossas vidas e transformar essa experiência em ação
concreta por meio do serviço e da comunhão junto ao próximo. Vamos acolher a terceira vela acesa, que marca
mais uma etapa rumo á celebração da festa solene de nossa Padroeira. 

(cântico apropriado para entrada da 3ª vela)

Leitor 01: No coração da Igreja, Terezinha foi o próprio amor; ela refletiu e conclui: “ Minha vocação é o amor!
Jesus, quero amá-lo, amá-lo como nunca foi amado.” Compreendeu que a Igreja tinha um corpo, composto de
diferentes membros, e que Igreja tinha um coração, e que este coração ardia de amor. Compreendeu que só o
amor fazia os membros da Igreja agirem, que se o amor viesse a se apagar, os Apóstolos não anunciaram mais
o Evangelho, os Martires se recusariam a derramar seu sangue. Nesse sentido, ao meditarmos o amor como
serviço e comunhão, entramos no âmago da espiritualidade de Terezinha. Toda sua vida foi um ato de amor,
amor vivido a cada instante como comunhão e discipulado. Na doce carmelita compreendemos que o amor a
Deus é autêntico quando se manifesta no amor ao próximo.

 
Leitor 01: O Documento de Aparecida nos convida a reflexão: “A Igreja e comunhão no amor. Esta é sua essência
através da qual é chamada a ser reconhecida como seguidora de Cristo e servidora da humanidade. O novo mandamento
é o que une os discípulos entre si, reconhecendo-se como irmãos e irmãs, obedientes ao mesmo Mestre, membros unidos
à mesma Cabeça e, por isso, chamados a cuidarem uns dos outros. No povo de Deus a comunhão e a missão estão
profundamente unidas entre si... A comunhão é missionária e a missão é para a comunhão. Nas igrejas locais todos os
membros do povo de Deus, segundo suas vocações especificas, são convocados à santidade na comunhão e na missão
(DA 161-163)

Leitor 02: ó Santa Terezinha, sois exemplo de simplicidade e de humildade e sempre vos colocastes nas
mãos do Pai. Intercedei junto a Deus para que compreendamos o vosso caminho, que leva no Céu, para
que vencendo o egoísmo e o orgulho, possamos construir um mundo melhor no amor, justiça e paz.
Fazei com que compreendamos a mensagem do Evangelho e sejamos atraídos a viver a experiência do
amor por meio da Eucaristia. Santa Terezinha do Menino Jesus, padroeira das missões, rogai por nós.
Amém

Canto Final



DIA 25/09/2021 – SÁBADO 

RESPONSÁVEIS: Pastoral da Família (Setor Família, Curso de Noivos)

TEMA: SANTA TEREZINHA E A VIVÊNCIA DO EVANGELHO COMO CAMINHO PARA SANTIDADE

4º  DIA  DA NOVENA:  SANTA TEREZINHA  E  A  VIVÊNCIA  DO  EVANGELHO  COMO  CAMINHO  PARA
SANTIDADE

Leitor 01:  Iniciemos nossa novena em preparação a Festa de nossa Padroeira, Santa Terezinha do Menino
Jesus, com a alegria e o entusiasmo de discípulos missionários que desejam guardar no coração o evangelho e
comunica-lo com nossas vidas. Somos chamados, a exemplo de Santa Terezinha, nesse tempo da Eucaristia, a
fazermos experiência com a pessoa de Jesus por meio da comunhão e da partilha fraterna, alimentando-nos do
Corpo e Sangue de Cristo para caminhada e a missão.

Leitor 02: Senhor nosso Deus, nós vos louvamos e agradecemos por ter nos dado como doutora da
Igreja Santa Terezinha do Menino Jesus. Percorrendo o caminho do amor, da sabedoria e da confiança
trilhado por nossa Padroeira, vos pedimos que nos ensine a ser sal, luz e fermento de vida nova em
nossa comunidade. Como discípulos e missionários, vos pedimos a graça de vivermos com intensidade
o Evangelho e a Eucaristia, e com nosso testemunho, sermos sinais vivos da esperança e da construção
do Reino de paz entre os homens.

Leitor 01: No quarto dia de nossa novena pedimos a intercessão de Santa Terezinha junto ao Pai, por Jesus na
unidade com o Espírito Santo, para que alimentados da Palavra de Salvação, trilhemos o caminho da vocação a
santidade e aprendamos, com Jesus,  a sermos bem-aventurados. Vamos acolher a quarta vela acesa,  que
marca nossa caminhada ruma a festa solene de nossa Padroeira. 

(cântico apropriado para entrada da 4ª vela)

Leitor 01:  O Evangelho pode ser vivido por pequenos pássaros como nós. Terezinha, com seu ensinamento,
nos mostra como isso pode acontecer. A jovem prova-nos que o Evangelho está vivo e pode pulsar em nós, em
nossa vida. Ele existe também para nós, cristãos frágeis e atônitos  ante a realidade que nos aflige. O chamado
evangélico à missão nasce da vocação à santidade para qual todos fomos chamados. Santa Terezinha ensinou
e mostrou por sua vida que a santidade está ao alcance de todos. Para sermos santos, a exemplo de Santa
Terezinha, precisamos buscar a conversão, a renovação espiritual,  a oração intensa e acolhida ao próximo,
contando com a graça misericordiosa de Deus, que nos conduz à Montanha da Santidade. Ser santo é ser
humano e agir como Jesus agiu, respeitando, libertando as pessoas da ignorância e apresentando um Deus
amor. O desejo de Terezinha é que todos nós tenhamos sede de santidade, sejamos fiéis à nossa vocação
cristã, ao Evangelho e à nossa Santo Igreja. 
 
Leitor 01: O Documento de Aparecida nos convida à santidade e a vivência do Evangelho: “No seguimento de Jesus
Cristo, aprendemos e praticamos a bem-aventuranças do Reino, o estilo de vida do próprio Jesus: seu amor e obediência
filial  ao  Pai,  sua  compaixão  entranhável  frente  a  dor  humana,  sua  proximidade  aos  pobres  e  aos  pequenos,  sua
fidelidade à missão encomendada, seu amor serviçal até a doação de sua vida. Hoje, comtemplamos a Jesus Cristo tal
como os Evangelhos nos transmitiram para conhecer o que Ele fez e para discernir o que nós devemos fazer nas atuais
circunstâncias.  (DA 139)

Leitor 02: ó Santa Terezinha, sois exemplo de simplicidade e de humildade e sempre vos colocastes nas
mãos do Pai. Intercedei junto a Deus para que compreendamos o vosso caminho, que leva no Céu, para
que vencendo o egoísmo e o orgulho, possamos construir um mundo melhor no amor, justiça e paz.
Fazei com que compreendamos a mensagem do Evangelho e sejamos atraídos a viver a experiência do
amor por meio da Eucaristia. Santa Terezinha do Menino Jesus, padroeira das missões, rogai por nós.
Amém

Canto Final



DIA 26/09/2021 – DOMINGO

RESPONSÁVEIS: Catequese/Crisma

TEMA: SANTA TEREZINHA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

5º DIA DA NOVENA: SANTA TEREZINHA E A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

Leitor 01:  Iniciemos nossa novena em preparação a Festa de nossa Padroeira, Santa Terezinha do Menino
Jesus, com a alegria e o entusiasmo de discípulos missionários que desejam guardar no coração o evangelho e
comunica-lo com nossas vidas. Somos chamados, a exemplo de Santa Terezinha, nesse tempo da Eucaristia, a
fazermos experiência com a pessoa de Jesus por meio da comunhão e da partilha fraterna, alimentando-nos do
Corpo e Sangue de Cristo para caminhada e a missão.

Leitor 02: Senhor nosso Deus, nós vos louvamos e agradecemos por ter nos dado como doutora da
Igreja Santa Terezinha do Menino Jesus. Percorrendo o caminho do amor, da sabedoria e da confiança
trilhado por nossa Padroeira, vos pedimos que nos ensine a ser sal, luz e fermento de vida nova em
nossa comunidade. Como discípulos e missionários, vos pedimos a graça de vivermos com intensidade
o Evangelho e a Eucaristia, e com nosso testemunho, sermos sinais vivos da esperança e da construção
do Reino de paz entre os homens.

Leitor  01:  No quinto  dia  de  nossa  novena  pedimos  a  intercessão  de  Santa  Terezinha  para  que  sejamos
promotores  da dignidade e da vida humana.  Escolhemos,  pois,  a  vida e a  vida em abundância  e por  ela
lutaremos sem cessar. Vamos acolher a quinta vela acesa, que marca nossa caminhada ruma a festa solene de
nossa Padroeira. 

(cântico apropriado para entrada da 5ª vela)

Leitor 01:  Terezinha foi uma discípula, uma autêntica missionária a serviço da vida por meio da oração, pelo
exemplo  de  santidade,  pelo  respeito  e  compreensão  às  limitações  humanas  e  por  sacrifícios.  Ajudou  a
humanidade e os missionários, participando dos trabalhos através de seu coração solidário, sedento de conduzir
as pessoas ao conhecimento do amor misericordioso de Deus. O ardor missionário de Terezinha se manifesta
no seu zelo em salvar almas, isto é, conduzir as pessoas a Deus, fonte e caminho de vida, fazendo-as cientes
do quanto são amadas pelo Senhor. Sua missão foi tentar dar sentido a muitas vidas e fazer Deus adorado por
seu amor e por sua bondade. 
 
Leitor 01: De acordo com o Documento de Aparecida: “Nossa missão, para que nossos povos tenha vida n´Ele, manifesta
nossa convicção de que o sentido, a fecundidade e a dignidade da vida humana se encontra no Deus vivo e revelado em
Jesus. É urgente a tarefa de entregar a nossos povos a vida plena e feliz que Jesus nos traz, para que cada pessoa
humana viva de acordo com a dignidade que Deus lhe deu. Fazemos isso com a consciência de que essa dignidade
alcançará sua plenitude quando Deus for tudo em todos. Ele é o Senhor da vida e da historia, vencedor do mistério do
mal e acontecimento salvífico que nos faz capazes de emitir um juízo verdadeiro sobre a realidade, que salvaguarde a
dignidade das pessoas e dos povos” (DA 389). E ainda conforme a promoção da dignidade humana, podemos refletir:
“Nossa fé proclama que Jesus Cristo é o rosto humano de Deus e o rosto divino do home. Por isso, a opção preferencial
pelos pobres está implícita na fé cristológica naquele Deus que se fez pobre por nós,  para nos enriquecer com sua
pobreza. Esta opção nasce de nossa fé em Jesus Cristo, o Deus feito homem, que se fez nosso irmão. Ela, no entanto, não
é exclusiva, nem excludente.” (DA 392)

Leitor 02: ó Santa Terezinha, sois exemplo de simplicidade e de humildade e sempre vos colocastes nas
mãos do Pai. Intercedei junto a Deus para que compreendamos o vosso caminho, que leva no Céu, para
que vencendo o egoísmo e o orgulho, possamos construir um mundo melhor no amor, justiça e paz.
Fazei com que compreendamos a mensagem do Evangelho e sejamos atraídos a viver a experiência do
amor por meio da Eucaristia. Santa Terezinha do Menino Jesus, padroeira das missões, rogai por nós.
Amém

Canto Final



DIA 27/09/2021 – SEGUNDA-FEIRA

RESPONSÁVEIS: Movimentos: (Jucrist, Legião de Maria, Apostolado da Oração, Escola Missionária, Grupo de
Oração Santa Terezinha)

TEMA: SANTA TEREZINHA E A LIBERTAÇÃO DA MULHER

6º DIA DA NOVENA: SANTA TEREZINHA E A LIBERTAÇÃO DA MULHER

Leitor 01:  Iniciemos nossa novena em preparação a Festa de nossa Padroeira, Santa Terezinha do Menino
Jesus, com a alegria e o entusiasmo de discípulos missionários que desejam guardar no coração o evangelho e
comunica-lo com nossas vidas. Somos chamados, a exemplo de Santa Terezinha, nesse tempo da Eucaristia, a
fazermos experiência com a pessoa de Jesus por meio da comunhão e da partilha fraterna, alimentando-nos do
Corpo e Sangue de Cristo para caminhada e a missão.

Leitor 02: Senhor nosso Deus, nós vos louvamos e agradecemos por ter nos dado como doutora da
Igreja Santa Terezinha do Menino Jesus. Percorrendo o caminho do amor, da sabedoria e da confiança
trilhado por nossa Padroeira, vos pedimos que nos ensine a ser sal, luz e fermento de vida nova em
nossa comunidade. Como discípulos e missionários, vos pedimos a graça de vivermos com intensidade
o Evangelho e a Eucaristia, e com nosso testemunho, sermos sinais vivos da esperança e da construção
do Reino de paz entre os homens.

Leitor 01: No sexto dia de nossa novena pedimos a intercessão de Santa Terezinha por todas as mulheres, as
que sofrem e se alegram, as que são mães ou filhas, irmãs ou esposas, para que sejam corajosas e libertem-se
dos tantos rótulos que recebem de uma sociedade vazia e pouco sensível. Vamos acolher a sexta vela acesa,
que marca a proximidade da festa solene de nossa Padroeira. 

(cântico apropriado para entrada da 6ª vela)

Leitor 01: Terezinha foi um sinal da ternura e da presença atuante da mulher na sociedade e na igreja. Nos seus
escritos,  a jovem carmelita revela sua feminilidade,  está convicta da igualdade entre homens e mulheres e
ressalta a presença das mulheres nos Evangelhos e na história da Salvação. Passados mais de cem anos,
Terezinha e o testemunho de muitas outras mulheres, livres de preconceitos e corajosas diante dos desafios da
realidade, tem palavras fortes e esclarecedoras a nos dizer; palavras proféticas de mulheres missionárias que
nos faz retornar ao Evangelho. Acabaram os argumentos daqueles que tentavam escapar aos desafios da vida
cristã e dos caminhos da santidade. 
 
Leitor 01:  Tratando-se das mulheres, o Documento de Aparecida nos convoca a reflexão: “As mulheres constituem,
geralmente, a maioria de nossas comunidades. São as primeiras transmissoras da fé e colaboradoras dos pastores, que
devem atende-las, valorizá-las e respeitá-las” (DA 455), e ainda “A sabedoria do plano de Deus nos exige favorecer o
desenvolvimento de sua identidade feminina em reciprocidade e complementaridade com a identidade do homem. Por
isso a Igreja é chamada a compartilhar, orientar e acompanhar projetos de promoção da mulher com organismos sociais
já existentes, reconhecendo o ministério essencial e espiritual que a mulher leva em suas entranhas: receber a vida,
acolhê-la, alimentá-la, dar-lhe a luz, sustenta-la, acompanha-la e exercitar seu ser mulher criando espaços habituáveis
de comunidade e  de comunhão.  A maternidade não é  uma realidade exclusivamente biológica,  mas se  expressa de
diversas maneiras. A vocação materna se cumpre através de muitas formas de amor, compreensão e serviço aos demais. A
dimensão  maternal  também se  concretiza,  por  exemplo,  na  adoção  de  crianças,  oferecendo-lhes  proteção  e  lar.  O
compromisso da Igreja neste esfera é ético e profundamente evangélico.” (DA 457).

Leitor 02: ó Santa Terezinha, sois exemplo de simplicidade e de humildade e sempre vos colocastes nas
mãos do Pai. Intercedei junto a Deus para que compreendamos o vosso caminho, que leva no Céu, para
que vencendo o egoísmo e o orgulho, possamos construir um mundo melhor no amor, justiça e paz.
Fazei com que compreendamos a mensagem do Evangelho e sejamos atraídos a viver a experiência do
amor por meio da Eucaristia. Santa Terezinha do Menino Jesus, padroeira das missões, rogai por nós.
Amém

Canto Final



DIA 28/09/2021 – TERÇA-FEIRA

RESPONSAVÉIS: Devoções Populares e Rede de Comunidades: (Equipe Mãe Peregrina, Irmandade Santo Antônio,
coordenação da rede, Setores 01, 02, 03, 04, 05, 06)

TEMA: SANTA TEREZINHA, DOUTORA DA CIÊNCIA E DO AMOR

7º DIA DA NOVENA: SANTA TEREZINHA, DOUTORA DA CIÊNCIA E DO AMOR

Leitor 01: Iniciemos nossa novena em preparação a Festa de nossa Padroeira, Santa Terezinha do Menino Jesus, com a
alegria e o entusiasmo de discípulos missionários que desejam guardar no coração o evangelho e comunica-lo com nossas
vidas. Somos chamados, a exemplo de Santa Terezinha, nesse tempo da Eucaristia, a fazermos experiência com a pessoa
de Jesus por meio da comunhão e da partilha fraterna, alimentando-nos do Corpo e Sangue de Cristo para caminhada e a
missão.

Leitor 02: Senhor nosso Deus, nós vos louvamos e agradecemos por ter nos dado como doutora da Igreja Santa
Terezinha do Menino Jesus. Percorrendo o caminho do amor,  da sabedoria e da confiança trilhado por nossa
Padroeira,  vos pedimos que nos ensine a ser  sal,  luz e fermento de vida nova em nossa comunidade.  Como
discípulos e missionários, vos pedimos a graça de vivermos com intensidade o Evangelho e a Eucaristia, e com
nosso testemunho, sermos sinais vivos da esperança e da construção do Reino de paz entre os homens.

Leitor 01: No sétimo dia de nossa novena pedimos a intercessão de Santa Terezinha junto ao Pai, por Jesus na unidade
com o Espírito Santo, para que no coração da Igreja sejamos o amor e a doce presença da sabedoria e da ciência. Vamos
acolher a sétima vela acesa, que marca nossa caminhada em preparação a festa solene de nossa Padroeira. 

(cântico apropriado para entrada da 7ª vela)

Leitor 01: Entre os “Doutores da Igreja”, Tereza do Menino Jesus e da Sagrada Face é a mais jovem, mas o seu ardente
itinerários espiritual  demonstra  muita  maturidade,  e  as instituições da fé  expressa em seus escritos são tão vastas e
profundas  que  a  tornam  digna  de  ser  posta  entre  os  grandes  mestres  espirituais.  Terezinha  oferece  uma  síntese
amadurecida da espiritualidade cristã. Ela une a teologia e a vida espiritual, exprime-se com vigor e autoridade, com grande
capacidade de persuasão e de comunicação, como demonstram o acolhimento e a difusão da sua mensagem no Povo de
Deus. Sua sabedoria e inteligência colocadas a serviço do anúncio da Palavra vêm transformando os corações, conduzindo
gerações de pessoas no mundo inteiro à experiência do amor misericordioso de Deus, de forma simples, descomplicada.
Santa Terezinha, com sua sabedoria e amor nos faz descobrir que o Evangelho não é um compendio de frases edificantes
escritas para os comover ou atemorizar, mas sim Jesus de Nazaré. Uma vez apaixonados por Ele e atentos à lição de
Terezinha, saberemos encontrar o melhor modo de segui-lo.
 
Leitor 01: Santa Terezinha com sua sabedoria, atualizada hoje pelas vozes proféticas do Documento de Aparecida, diria a cada um de
nós: “O prazo se cumpriu. O Reino de Deus esta chegando. Convertam-se e creiam no Evangelho”. A voz do Senhor continua nos
chamando como discípulos missionários e nos desafia a orientar toda nossa vida a partir da realidade transformadora do Reino de
Deus que se faz presente em Jesus. Acolhemos com muita alegria esta boa nova. Deus amor é Pai de todos os homens e mulheres de
todos os povos e raças. Jesus Cristo é o Reino de Deus que procura demonstrar toda sua força transformadora em nossa Igreja e em
nossas sociedades.  N´Ele,  Deus tem nos escolhido para que sejamos seus filhos com a mesma origem e destino, com a mesma
dignidade, com os mesmos direitos e deveres vividos no mandamento supremo do amor. O Espirito colocou este germe do Reino em
nosso Batismo e o faz crescer pela graça da conversão permanente graças a Palavra de Deus e aos sacramentos.” (DA 382).

Leitor 01: ó Santa Terezinha, sois exemplo de simplicidade e de humildade e sempre vos colocastes nas mãos do
Pai. Intercedei junto a Deus para que compreendamos o vosso caminho, que leva no Céu, para que vencendo o
egoísmo  e  o  orgulho,  possamos  construir  um  mundo  melhor  no  amor,  justiça  e  paz.  Fazei  com  que
compreendamos  a  mensagem  do  Evangelho  e  sejamos  atraídos  a  viver  a  experiência  do  amor  por  meio  da
Eucaristia. Santa Terezinha do Menino Jesus, padroeira das missões, rogai por nós. Amém

Leitor 01: Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo, Amém!

Canto Final



DIA 29/09/2021 – QUARTA-FEIRA 

RESPONSÁVEIS: EQUIPES PASTORAL LITURGIA 02: (ACOLHIDA, BATISMO, MATRIMONIO, GOTAS DE LITURGIA)

TEMA: SANTA TEREZINHA E A ALEGRIA MISSIONÁRIA

8º DIA DA NOVENA: SANTA TEREZINHA E A ALEGRIA MISSIONÁRIA

Leitor 01: Iniciemos nossa novena em preparação a Festa de nossa Padroeira, Santa Terezinha do Menino Jesus, com a
alegria e o entusiasmo de discípulos missionários que desejam guardar no coração o evangelho e comunica-lo com nossas
vidas. Somos chamados, a exemplo de Santa Terezinha, nesse tempo da Eucaristia, a fazermos experiência com a pessoa
de Jesus por meio da comunhão e da partilha fraterna, alimentando-nos do Corpo e Sangue de Cristo para caminhada e a
missão.

Leitor 02: Senhor nosso Deus, nós vos louvamos e agradecemos por ter nos dado como doutora da Igreja Santa
Terezinha do Menino Jesus. Percorrendo o caminho do amor,  da sabedoria e da confiança trilhado por nossa
Padroeira,  vos pedimos que nos ensine a ser  sal,  luz e fermento de vida nova em nossa comunidade.  Como
discípulos e missionários, vos pedimos a graça de vivermos com intensidade o Evangelho e a Eucaristia, e com
nosso testemunho, sermos sinais vivos da esperança e da construção do Reino de paz entre os homens.

Leitor 01: No oitavo dia de nossa novena pedimos a intercessão de Santa Terezinha para que tenhamos um coração aberto
ao  espírito  de  missionariedade  que  paira  sobre  nossa  Igreja.  Vamos  acolher  a  oitava  vela  acesa,  que  marca  nossa
caminhada em preparação a festa solene de nossa Padroeira. 

(cântico apropriado para entrada da 8ª vela)

Leitor 01: Nada há de extraordinário na vida da doce Terezinha. O que há de especial é a simplicidade com que amou a
Deus. Nunca pôde deixar  o seu Carmelo para ir  evangelizar  em terras distantes e mesmo assim, seu desejo  de ser
missionária era tão intenso que chegou a confessar que não desejava sê-lo somente durante alguns anos, mas desde a
criação até a consumação dos séculos. Terezinha compreendeu que sua missão era "fazer amado o Rei do céu, submeter-
lhe o reino dos corações..." e com isso, amplia o conceito de missão, levando-nos a compreender que, pela oração, também
podemos nos tornar missionários. Para a Padroeira das Missões, a oração é uma arma invencível que Jesus lhe deu para
tocar  as  pessoas.  Muito  mais  que  as palavras,  a  oração  sensibiliza,  testemunha,  conforta  e  transmite  esperança.  É
necessário cultivar uma espiritualidade substanciosa, radicada no Evangelho, marcada pela necessidade de estarmos na
presença de Deus numa atitude de adoração e escuta. Santa Terezinha, padroeira das missões, intercede hoje junto a
Jesus por todos os missionários e missionárias, por aqueles que deixam suas famílias para anunciar o Evangelho em terras
distantes e nos convida a espalharmos a boa notícia de Jesus como tarefa integral de nossa fé!
 
Leitor 01: Ao refletirmos o Documento de Aparecida, que intensifica a importância de um renovado ardor missionário, encontramos
a seguinte mensagem: “Desejamos que a alegria que recebemos no encontro com Jesus Cristo, a quem reconhecemos como o Filho
de Deus encarnado e redentor, chegue a todos os homens e mulheres feridos pelas adversidades; desejamos que a alegria da boa nova
do Reino de Deus, de Jesus Cristo vencedor do pecado e da morte, chegue a todos quantos jazem à beira do caminho, pedindo esmola
e compaixão. A alegria do discípulo é antídoto frente a um mundo atemorizado pelo futuro e agoniado pela violência e pelo ódio. A
alegria do discípulo não é um sentimento de bem-estar egoísta, mas uma certeza que brota da fé, que serena o coração e capacita
para anunciar  a boa nova do amor  de  Deus.  Conhecer  a Jesus é  o  melhor  presente  que qualquer  pessoa  pode receber;  tê-lo
encontrado foi o melhor que ocorreu em nossas vidas, e fazê-lo conhecido com nossa palavra e obras é nossa alegria.” (DA 32)
 

Leitor 02: ó Santa Terezinha, sois exemplo de simplicidade e de humildade e sempre vos colocastes nas mãos do
Pai. Intercedei junto a Deus para que compreendamos o vosso caminho, que leva no Céu, para que vencendo o
egoísmo  e  o  orgulho,  possamos  construir  um  mundo  melhor  no  amor,  justiça  e  paz.  Fazei  com  que
compreendamos  a  mensagem  do  Evangelho  e  sejamos  atraídos  a  viver  a  experiência  do  amor  por  meio  da
Eucaristia. Santa Terezinha do Menino Jesus, padroeira das missões, rogai por nós. Amém

Canto Final



DIA 30/09/2021 – QUINTA-FEIRA

RESPONSÁVEIS: EQUIPES PASTORAL LITURGIA 03 (COORDENAÇÃO LITURGIA, COODENADORES
MISSA, MÚSICA, SOM)

TEMA: SANTA TEREZINHA E O SORRISO DE DEUS

9º DIA DA NOVENA: SANTA TEREZINHA E O SORRISO DE DEUS

Leitor 01:  Iniciemos nossa novena em preparação a Festa de nossa Padroeira, Santa Terezinha do Menino
Jesus, com a alegria e o entusiasmo de discípulos missionários que desejam guardar no coração o evangelho e
comunica-lo com nossas vidas. Somos chamados, a exemplo de Santa Terezinha, nesse tempo da Eucaristia, a
fazermos experiência com a pessoa de Jesus por meio da comunhão e da partilha fraterna, alimentando-nos do
Corpo e Sangue de Cristo para caminhada e a missão.

Leitor 02: Senhor nosso Deus, nós vos louvamos e agradecemos por ter nos dado como doutora da
Igreja Santa Terezinha do Menino Jesus. Percorrendo o caminho do amor, da sabedoria e da confiança
trilhado por nossa Padroeira, vos pedimos que nos ensine a ser sal, luz e fermento de vida nova em
nossa comunidade. Como discípulos e missionários, vos pedimos a graça de vivermos com intensidade
o Evangelho e a Eucaristia, e com nosso testemunho, sermos sinais vivos da esperança e da construção
do Reino de paz entre os homens.

Leitor  01: No nono dia  de nossa novena pedimos a  intercessão de Santa Terezinha para que,  depois  de
percorridos oito dias de oração e reflexão, assumamos a consciência de discípulos-missionários, aderindo ao
mandato de anunciar o Evangelho a todas as criaturas. Assim, Deus sorri para nós, assim como sorri para Santa
Terezinha. Vamos acolher a última vela acesa, que marca a proximidade da festa solene de nossa Padroeira.
Amanhã, nosso coração exultará de alegria, pois em ação de graças Santa Terezinha, vivenciaremos uma chuva
de bênçãos. 

(cântico apropriado para entrada da 9ª vela)

Leitor 01: Santa Terezinha escreveu: “Não me arrependo de haver-me entregue ao amor.” Também Deus, com
tanto amor que recebeu da doce Teresinha, sorriu pela satisfação de tê-la ao seu lado, como intercessora da
humanidade. A mensagem de Terezinha, que motivou o sorriso de Deus e fez com que Ele a acolhesse na
eternidade, pode ser resumida em quatro pontos: sigamos o caminho da simplicidade; entreguemo-nos com todo
nosso ser ao amor; em tudo busquemos fazer cumprir  a vontade de Deus; e que o zelo pela salvação das
pessoas devore nossos corações. Graças a uma vida dedicada a vivência do Evangelho, nossa padroeira nos
convida ao seguimento de seu exemplo: sejamos, no coração da Igreja, o próprio amor.

Leitor 01: Com o coração cheio de alegria, assim como o de Terezinha, baseados no Documento de Aparecida, rendamos
graças a Deus que sorri  para nós e nos faz  comunidade: “Bendizemos a Deus com ânimo agradecido,  porque nos
chamou para sermos instrumentos de seu reino de amor e de vida, de justiça e de paz, pelo qual tantos se sacrificaram.
Ele  mesmo  nos  encomendou  a  obra  de  suas  mãos  para  que  cuidemos  dela  e  a  coloquemos  a  serviço  de  todos.
Agradecemos a Deus por  nos fazer seus colaboradores para que sejamos solidários com sua criação pela qual somos
responsáveis. Bendizemos a Deus que nos deu a natureza criada que é seu primeiro livro para possamos conhecer a Ele e
viver nela como em nossa casa.” (DA 25)

Leitor 02: ó Santa Terezinha, sois exemplo de simplicidade e de humildade e sempre vos colocastes nas
mãos do Pai. Intercedei junto a Deus para que compreendamos o vosso caminho, que leva no Céu, para
que vencendo o egoísmo e o orgulho, possamos construir um mundo melhor no amor, justiça e paz.
Fazei com que compreendamos a mensagem do Evangelho e sejamos atraídos a viver a experiência do
amor por meio da Eucaristia. Santa Terezinha do Menino Jesus, padroeira das missões, rogai por nós.
Amém

Canto Final


