
 

 

 
 

Sociedade das Ciências Antigas 

 
São Judas Tadeu Apóstolo 

 

  
“Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar (...) Ao amanhecer 
chamou seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu o 
nome de Apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu 
irmão André; Tiago e João; Felipe e Bartolomeu; Mateus e Tomé; 
Tiago, filho de Alfeu e Simão chamado o Zelote; Judas, filho de 
Tiago, e Judas Iscariotes, o traidor”. 

(Lc 6, 12:16) 
  

Judas, o Apóstolo Fervoroso 
  
São Judas Tadeu é natural da Galiléia, na Palestina, descendente da linhagem real de Davi, irmão de 
Tiago o Menor, e primo de Jesus. Filho de Alfeu (também chamado Cleófas) e Maria, que era prima 
de Maria, Mãe de Jesus. O nome Judas deriva de Judá, que significa Fortíssimo. Recebeu o nome de 
Tadeu, que significa Valente, justamente pela força com a qual pregou o Evangelho. Era a força de 
seu testemunho de vida, era uma fé inabalável, o que levou a numerosíssimas conversões e causou a 
fúria invejosa de falsos pregadores e de ministros pagãos.  
  
Diz a tradição que São Judas era o noivo nas Bodas de Canã e alguns estudiosos dizem que este 
milagre foi a causa de Judas Tadeu se tornar um seguidor de Jesus. Lucas também chama Judas o 
"Zealote" (o fanático). Alguns pensam que o "Zealote" seria zeloso e não fanático devido ao fervor 
com que São Judas Tadeu seguia a lei judaica e mais tarde os ensinamentos de Jesus.  
  
Há um episódio, no Evangelho de São João (14,22), em que Jesus estava confidenciando aos 
apóstolos as maravilhas do amor do Pai e lhes garantia uma especial manifestação de si próprio, 
quando Judas Tadeu não se conteve e perguntou: “Senhor, por que razão hás de manifestar-te só a 
nós e não ao mundo?”. Jesus lhe respondeu afirmando que teriam a manifestação dele todos os que 
guardassem sua palavra e permanecessem fiéis em seu amor. Um ponto que merece destaque na 
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vida de São Judas é o fato de ele ter sido um dos doze apóstolos, escolhidos pessoalmente por Jesus. 
Desta forma, ele presenciou muitos milagres realizados por Jesus, participou da instituição da 
eucaristia na última ceia, testemunhou a morte, ressurreição e ascensão do Senhor.  
   

Fé, Vocação e Martírio 
  
Ele evangelizou na Mesopotâmia, Palestina, Síria e a Arábia. É localizado na Armênia nos anos de 
43 a 66, onde se juntou a quatro outros Apóstolos do Oriente. Há três Judas no Novo Testamento e 
de acordo com alguns estudiosos, o escritor da "Epistola de Judas", que se denominava "irmão do 
Senhor" é uma outra pessoa. Isto é questionável porque não está claro se a designação "irmão" era 
familiar ou fraternal (como Tomé, o Justo considerava). Esta é uma base muito pobre para se 
descobrir a verdade histórica. Fica claro que o Apóstolo Judas era ativo principalmente na Armênia, 
Síria e Norte da Pérsia. Judas aparentemente viajou acompanhado de Simão, quinto Apóstolo a ir ao 
Oriente, onde foi martirizado.  
  
Este glorioso apóstolo de Jesus dedicou sua vida à evangelização. Foi incansável nesta tarefa, 
pregando o evangelho e convertendo muitas almas. Os pagãos, inconformados com a derrota, 
começaram a colocar o povo contra os apóstolos, prendendo São Judas e São Simão e os levando ao 
templo do sol. No templo, São Judas disse ao povo: "Para que fiqueis sabendo que estes ídolos que 
vós adorais são falsos, deles sairão os demônios e os hão de quebrar". No mesmo instante, dois 
demônios hediondos quebraram todo o templo e desapareceram. Indignado, o povo atirou-se contra 
os apóstolos furiosamente e Judas foi trucidado a golpes de machado no dia 28 de outubro do ano 
70. É por esse motivo que sua festa é comemorada nesse dia e que o santo é figurado segurando um 
machado embora na arte litúrgica da Igreja São Judas Tadeu seja, algumas vezes, mostrado como 
um homem de meia idade com uma serra ou um livro ou um barco. Outras vezes ele é mostrado 
segurando um remo e algumas vezes um peixe. Suas relíquias estariam em Rheims e Tolouse, 
França. Ele é venerado como um dos mais populares santos da Igreja e é considerado o patrono das 
causas perdidas.  
  
No Brasil, a devoção a este santo é relativamente recente. Surgiu no início deste século, alcançando, 
porém, popularidade muito grande. É invocado como o santo dos desesperados e aflitos, das causas 
sem solução ou perdidas. Sua festa litúrgica celebra-se, todos os anos, na data de sua morte: 28 de 
outubro.  
 

Epístola de São Judas Tadeu 
  
São Judas é apontado, segundo a tradição eclesiástica, como sendo o autor da epístola canônica que 
traz o seu nome. Ao que parece, essa carta foi dirigida aos judeus cristãos da Palestina, pouco 
depois da destruição da cidade de Jerusalém, quando a maioria dos apóstolos já havia falecido. O 
breve escrito de São Judas Tadeu é uma severa advertência contra os falsos mestres e um convite a 
manter a pureza da fé. 
 
A carta de Judas foi escrita por um homem apaixonado e preocupado com a pureza da fé cristã e a 
boa reputação do povo cristão. O escritor diz que ele planejava escrever uma carta diferente, mas 
ouvindo os pontos de vista errados de falsos professores da comunidade cristã ele urgentemente 
escreveu esta carta para alertar a igreja para acautelar-se contra eles. A tradição ocidental baseada 
nos contos apócrifos da "Paixão de Simão e Judas" diz que após pregarem no Egito, Simão juntou-
se a Judas e foram em missões para a Pérsia. Lendas do século sexto descrevem o martírio de 
ambos Simão e Judas na Pérsia, na cidade de Sufian (Siani); embora a tradição oriental diz que 
Simão morreu pacificamente em Edessa. Como São Tadeu, Judas tem sido confundido também com 
Santo Addai na Mesopotâmia .  
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A Epístola 
  
1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos eleitos amados em Deus Pai e conservados por 
Jesus Cristo:  
2. a misericórdia, a paz e o amor vos sejam dados copiosamente.  
3. Caríssimos, desejando vivamente escrever-vos acerca de nossa comum salvação, senti a 
necessidade de fazê-lo exortando a combaterdes pela fé, que uma vez para sempre foi dada aos 
santos.  
4. Porque dissimuladamente se introduziram alguns homens, já desde tempos antigos, destinados a 
esta condenação, ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam nosso 
único soberano e Senhor, Jesus Cristo.  
5. Embora saibais tudo, quero, não obstante, lembrar-vos uma vez por todas que o Senhor, depois 
de salvar o povo do Egito, fez perecer, a seguir, os incrédulos.  
6. Os anjos que não guardaram sua dignidade e abandonaram seu domicílio, ele os guardou presos 
com cadeias eternas nas trevas para o julgamento do grande dia.  
7. Da mesma forma Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que, como elas, cometeram 
imoralidades, correndo atrás dos vícios contra a natureza, servem como advertência, agora que 
sofrem a pena de um fogo eterno.  
8. Assim também eles num louco desvario mancham o próprio corpo, menosprezam a soberania de 
Deus e blasfemam dos seres angélicos.  
9. O arcanjo Miguel, quando discutia com o diabo, disputando-lhe o corpo de Moisés, não se 
atreveu a proferir um juízo de blasfêmia mas disse: Repreenda-te o Senhor.  
10. Estes, no entanto, blasfemam de tudo que ignoram. E se corrompem mesmo naquilo que, à 
maneira de animais irracionais, só conhecem de modo instintivo.  
11. Ai deles, porque andaram pelo caminho de Caim e, pelo amor do lucro, caíram no erro de 
Balaão e pereceram na revolta de Coré!  
12. Eles são a vergonha de vossos banquetes. Banqueteiam-se convosco sem vergonha nenhuma, 
apascentando-se a si mesmos. São nuvens sem água arrastadas pelo vento. São árvores no fim do 
outono sem fruto algum, duas vezes mortas, sem raízes.  
13. São ondas furiosas do mar, que lançam a espuma de suas impurezas. Astros errantes, aos quais 
está reservada a escuridão das trevas para sempre.  
14. É deles que Henoc, o sétimo patriarca desde Adão, profetizou, dizendo: "Eis que vem o Senhor 
com suas santas miríades,  
15. para exercer um juízo contra todos e convencer todos os ímpios de todas as impiedades que 
praticaram e de todas as palavras duras que os pecadores ímpios falaram contra ele".  
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16. São murmuradores, queixosos, que andam segundo suas paixões, cuja boca fala arrogâncias e 
que adulam as pessoas por interesse.  
17. Vós, caríssimos, lembrai-vos do que foi predito pelos apóstolos de Nosso Senhor Jesus Cristo.  
18. Eles vos diziam: "No final dos tempos haverá zombadores que andarão segundo seus ímpios 
desejos".  
19. Estes são os que fomentam as divisões. Vivem à mercê dos instintos, e não têm o Espírito.  
20. Vós, porém, caríssimos, edificando-vos pela vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo,  
21. conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de Nosso Senhor Jesus Cristo para a 
vida eterna.  
22. Para uns exercei vossa misericórdia, pois que ainda vacilam.  
23. A outros salvai, arrancando-os do fogo. Dos outros compadecei-vos com temor, execrando até a 
túnica contaminada por sua carne.  
24. Àquele que pode guardar-vos da queda e apresentar-vos irrepreensíveis e com alegria perante a 
sua glória,  
25. ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo Nosso Senhor, seja a glória, a magnificência, o 
império e o poder, desde antes de todo tempo e agora e por todos os séculos. Amém. 
   

Orações 
 

 
  

Oração a São Judas Tadeu – 1 
 
São Judas Tadeu, glorioso apóstolo, fiel servo e amigo de Jesus, o nome do traidor foi a causa de 
que fôsseis esquecido por muitos, mas a Igreja vos honra e invoca universalmente como patrono 
nos casos desesperados, nos negócios sem remédios. Rogai por mim que sou um miserável. Fazei 
uso, eu vos imploro, desse particular privilégio que vos foi concedido, de trazer viável e imediato 
auxílio, onde o socorro desapareceu quase por completo.  
 
Assisti-me nesta grande necessidade, para que eu possa receber as consolações e auxílios do Céu 
em todas as minhas precisões, atribulações e sofrimentos, alcançando-me a graça de (aqui se faz o 
pedido particular), e para que eu possa louvar a Deus convosco e com todos os eleitos, por toda 
eternidade.  
 
Eu vos prometo, ó Bendito Judas Tadeu, lembrar-me deste grande favor e nunca deixar de vos 
honrar como meu especial e poderoso patrono, e fazer de tudo o que estiver ao meu alcance para 
incentivar a devoção para convosco. Amém. São Judas Tadeu, rogai por nós e por todos os que vos 
honram e invocam vosso auxílio.  
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Rezar 3 Pai Nossos, 3 Ave-Marias e 3 Glórias ao Pai.  
  

Oração a São Judas Tadeu – 2 
 

São Judas Tadeu, glorioso apóstolo, fiel servo e amigo de Jesus. A Igreja vos honra e vos invoca 
por todo o mundo como patrono dos casos desesperados e dos negócios sem remédio. Rogai por 
mim que estou tão desolado. Eu vos imploro a fazer uso do privilégio que tendes de trazer socorro 
imediato, para este que está sem socorro por completo. Assisti-me nesta grande necessidade, para 
que eu possa receber o consolo e o auxílio do céu em todas minhas necessidades, tribulações e 
sofrimentos. São Judas Tadeu, alcançai-me a graça que vos peço (pedir a graça) .Eu vos prometo, ó 
bendito São Judas, de nunca esquecer deste grande favor, sempre vos louvando e honrando como 
meu especial e poderoso patrono, fazendo de tudo que estiver ao meu alcance para espalhar vossa 
devoção por toda parte.  
 
São Judas Tadeu, rogai por nós. 
 
Rezar 1 Pai Nosso, 3 Ave-Marias e 1 Glória do Pai 
  

Oração a São Judas Tadeu – 3 
 

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 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 (faça seu pedido) que 
imploro confiando na vossa poderosa intercessão.  
 
São Judas Tadeu, rogai por nós! Amém! 

  
Oração a São Judas Tadeu – 4 

 
Glorioso Apóstolo, primo e amigo de Jesus, quero por meio de minha devoção favorecer para que o 
vosso nome, ó poderoso São Judas Tadeu, chegue a todas as pessoas de boa vontade. Recebam, pela 
vossa intercessão, os auxílios mais necessários para suas vidas, seus trabalhos e suas famílias, 
sobretudo quando em grande aflição. Agradeço às graças e os auxílios recebidos pela vossa 
poderosa intercessão. Quero propagar a vossa devoção e os vossos favores para muitos, 
especialmente aos doentes e a todos os que têm dificuldade de chegar ao vosso Santuário. Participei 
com todos os devotos, através da minha singela ajuda, para que o vosso nome, ó São Judas Tadeu, 
possa penetrar em todos os lares, através dos meios de comunicação. 
 
São Judas Tadeu, Apóstolo, rogai por nós e nossas famílias! Amém. 

  
Oração de Santa Gertrudes a São Judas Tadeu 

 
Ó São Judas Tadeu, benigníssimo Apóstolo mártir de Jesus Cristo, peço-vos que vos lembreis da 
dulcíssima alegria experimentada por vosso coração, quando Cristo, vosso amadíssimo Mestre, vos 
ensinou e aos vossos companheiros do apostolado a santa oração do Pai Nosso. Por estas delícias, 
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rogo-vos que me alcanceis a graça de, com grande constância, aderir ao Divino Mestre, em todo 
tempo, até o fim da minha vida. Amém (Pai Nosso - Ave Maria) 
  

Novena a São Judas Tadeu 
 

1.º Dia 
São Judas Tadeu, escolhido por Cristo, o amor profundo a Jesus fez que soubésseis escolher o 
caminho de Deus, na pregação do Evangelho. É necessário que aprendamos vossas virtudes, 
sigamos vosso exemplo como o melhor meio de tornarmo-nos Discípulos de Cristo. Que nós 
sigamos o vosso exemplo tanto na alegria e na vitória como na luta e no sofrimento. Que 
compreendamos que todas as realidades, agradáveis ou difíceis, deverão ser assumidas como 
oportunidades benfazejas, que nos levarão ao crescimento na fé e à capacidade de servir no amor de 
Cristo. 
São Judas Tadeu, rogai por nós! 
  
2.º Dia 
São Judas Tadeu, Apóstolo e construtor do Reino de Deus, que espalhastes a Boa Nova da Salvação 
em Cristo, desejamos que venha o quanto antes o Reino de Deus a todos os homens, sedentos de 
Deus e da sua verdade. É preciso que muitos sejam como vós fostes: construtores do Reino de 
Deus. Desejamos ser apóstolos e propagadores da mensagem, da verdade e do amor que Cristo 
ensinou e dar testemunho cristão nos ambientes em que vivemos sem vacilar na fé e na esperança. 
Queremos dar testemunho, vivendo o Evangelho, mediante o amor que nos compromete com 
Cristo.  
São Judas Tadeu, rogai por nós!  
  
3.º Dia 
São Judas Tadeu, Apóstolo de Jesus Cristo e servidor dos homens, vós que vistes o exemplo de 
Cristo, que veio para servir e não para ser servido, rogai por nós para que compreendamos o valor 
do serviço desinteressado e gratuito. Auxiliai-nos a adquirir o sentido da doação ao próximo, na 
família, no trabalho e na comunidade. Vós que fizestes de vossa vida uma doação total, pelo 
anúncio do Evangelho e pelo testemunho de Cristo até o martírio, inspirai-nos coragem e sabedoria, 
para colocarmos nossas energias e talentos a serviço do irmão.  
São Judas Tadeu, rogai por nós!  
  
4.º Dia  
São Judas Tadeu, Apóstolo sempre fiel ao chamado do Mestre e obediente à voz do Pai, nada vos 
afastou de seu plano de amor. De vós queremos aprender a renunciar a qualquer plano egoísta para 
aceitar em tudo a Vontade do Pai. Ajudai-nos, São Judas, a sermos generosos no seguimento de 
Cristo, e humildes na renúncia a tudo o que nos afasta de seu caminho. Fazei que procuremos, em 
primeiro lugar, o que nos torna instrumentos de paz e sinais de Cristo para nossos irmãos.  
São Judas Tadeu, rogai por nós!  
  
5.º Dia  
São Judas Tadeu, Apóstolo de Jesus Cristo e sinal de santidade de Deus, ajudai-nos a alcançar a 
graça da pureza de intenções para que nosso interior seja fonte de paz e bondade, jorrando a vida de 
Deus para nossos irmãos. Que saibamos ser donos de nós mesmos e de nossos sentidos, e possamos 
estar entre aqueles que são chamados bem-aventurados porque são puros de coração. Conquistai-
nos um coração puro, para que através dele possamos enxergar o Cristo em nosso caminho e indicá-
lo aos irmãos. 
São Judas Tadeu, rogai por nós!  
  
6.º Dia  
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São Judas Tadeu, Apóstolo e instrumento de reconciliação, alcançai-nos do pai o dom da firmeza 
diante do mal, do egoísmo e da injustiça. Fazei-nos sempre atentos à advertência de Cristo: "Vigiai 
e orai, para não cairdes em tentação". Vós que lutastes para vencer o pecado, dai-nos um espírito 
resoluto e a graça de não cairmos em tentação. E se isto acontecer, rogai por nós, para termos ânimo 
de nos reerguermos e voltarmos à união com Cristo, vosso e nosso Mestre.  
São Judas Tadeu, rogai por nós!  
  
7.º Dia  
São Judas Tadeu, Apóstolo e homem de fé inabalável, a ponto de fazerdes de Cristo vossa única e 
absoluta certeza, rogai por nós, para que cresça nossa fé e se torne luz para os irmãos. 
Reconhecemos, diante de Deus, que freqüentemente nossa fé é vacilante e frágil. Sabemos que é um 
precioso dom de Deus, que é preciso acolher com simplicidade, cultivar pela oração e pelo 
reconhecimento do Evangelho. Ajudai-nos a pedir humildemente, como vós pedistes com os 
apóstolos: Senhor, aumentai a nossa fé!  
São Judas Tadeu, rogai por nós!  
  
8.º Dia  
São Judas Tadeu, Apóstolo e irmão dos pobres, hoje vos pedimos que nos alcanceis o espírito de 
pobreza. Com Cristo anunciastes a boa nova aos pobres e dele ouvistes a solene proclamação: 
"Bem-aventurados os que têm espírito de pobre porque deles é o reino do céu". Rogai por nós, para 
que o desejo de lucro não nos domine e a ganância de ter mais não tire a capacidade de doar-nos aos 
mais necessitados e de sermos solidários com os pobres, os doentes, os oprimidos e marginalizados. 
Encorajados pelo testemunho dos apóstolos, não nos falte o senso de fraternidade, para 
trabalharmos com todas as forças pela defesa e promoção dos mais desamparados. E que 
aprendamos a reconhecer em cada um deles o próprio Cristo, nosso irmão e Senhor!  
São Judas Tadeu, rogai por nós!  
  
9.º Dia  
São Judas Tadeu, Apóstolo e Mártir, que experimentastes no convívio com Cristo o infinito amor 
do seu Coração, alcançai-nos a graça da conversão, para que nossos corações se tornem 
semelhantes ao dele. Reconhecemos em Jesus o homem que mais amou, e modelo para todos os 
homens de bom coração. Por vossa intercessão, sejamos renovados interiormente, segundo a 
promessa de Deus, de derramar sobre nós uma água pura e dar-nos um coração novo.   
São Judas Tadeu, rogai por nós! 
   

Novena a São Judas Tadeu – 2 
 

Ó glorioso São Judas Tadeu, pelos sublimes privilégios de vosso parentesco com Nosso Senhor 
Jesus Cristo, e de vosso apostolado, privilégios que tanto nobilitaram vossa vida, pela glória que 
nos céus estais gozando como prêmio de vosso trabalho e de vosso martírio, alcançai-nos d'Aquele 
de quem procedem todos os bens, as graças espirituais e temporais de que temos necessidade para 
podermos aproveitar bem o tesouro dos santos ensinamentos que nos deixastes em vossa epístola 
divinamente inspirada.  
 
Fazei que elevemos o edifício da perfeição sobre o alicerce da fé por uma oração fervorosa e 
ajudados pela graça do Espírito Santo.  
 
Que permaneçamos constantes e fiéis no amor de Deus, à espera da misericórdia de Jesus Cristo 
para a vida eterna.  
 
Fazei que, por todos os meios oportunos, possamos ajudar os que erram, a fim de que sejam 
glorificados e exaltados, o poder, o império e a majestade d'Aquele Deus que é todo poderoso para 
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nos livrar do pecado e fazer com que possamos nos apresentar cheios de pureza e de alegria quando 
vier Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Assim seja.  
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.  

  
Novena a São Judas Tadeu – 3 

 
Consiste em visitar durante 40 dias uma igreja ou altar ou mesmo imagens que se tenha em casa e 
rezar no 1° dia um Pai Nosso (entre a primeira e segunda oração, vide abaixo), no 2° dia, dois e 
assim sucessivamente até 40 no último dia. 
  
Primeira Oração: 
Ó glorioso São Judas Tadeu, pelos sublimes privilégios de vosso parentesco com Nosso Senhor 
Jesus Cristo e de vosso apostolado, privilégios que tanto nobilitaram vossa vida, pela glória que nos 
céus estais gozando como prêmio de vosso trabalho e de vosso martírio, alcançai-nos d'Aquele de 
quem procedem todos os bens, as graças espirituais e temporais de que temos necessidade para 
podermos aproveitar bem o tesouro dos santos ensinamentos que nos deixastes em vossa epístola 
divinamente inspirada.  
Fazei que elevemos o edifício da perfeição sobre o alicerce da fé por uma oração fervorosa e 
ajudados pela graça do Espírito Santo.  
Que permaneçamos constantes e fiéis no amor de Deus, à espera da misericórdia de Jesus Cristo 
para a vida eterna.  
Fazei que, por todos os meios oportunos, possamos ajudar os que erram, a fim de que sejam 
glorificados e exaltados, o poder, o império e a majestade d'Aquele Deus que é todo poderoso para 
nos livrar do pecado e fazer com que possamos nos apresentar cheios de pureza e de alegria quando 
vier Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Assim seja.  
Pai Nosso que estais no Céu... 
  
Segunda Oração  
Glorioso e bendito São Judas Tadeu, amado de Jesus que vos concedeu tão grande poder para nos 
salvar e ajudar neste vale de lágrimas, vinde em meu socorro. Apresentai àquele Senhor de quem 
procedem todos os bens, a minha oração e se for da vontade de Deus e para o bem da minha alma, 
alcançai-me por vossa intercessão valiosa a graça que ardentemente suplico. 
 
No quadragésimo dia, quando se reza o 40° e último Pai Nosso, em vez de rezar a 2a Oração, reza-
se a seguinte: 
 
Poderoso Apóstolo São Judas Tadeu, ao terminar estas visitas e preces pelas quais durante 40 dias 
vos venho pedindo uma graça com todo o fervor de minha alma, rogai ao Senhor que se compadeça 
de mim e pela melhor das orações tantas vezes repetidas nestes dias, valei-me apresentando pelos 
méritos e pelo vosso poder o pedido desta graça, àquele Deus e Senhor a quem fostes, neste mundo, 
ligado pelos laços de sangue e parentesco e mais ainda por um ardente amor. Valei-me por Nosso 
Senhor Jesus Cristo que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Assim seja.  
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