
2020 Senhor Santo Niño Novena 
 

10 de janeiro: Oh, Jesus sempre sábio, que em sua sabedoria havia enviado missionários zelosos às nossas humildes praias para pregar 
o Evangelho a nossos antepassados, para que eles pudessem ver a Luz e abraçar a FÉ CATÓLICA. Pedimos humildemente que você 
nos dê uma fé viva, para que possamos sempre agradá-lo em tudo o que fazemos. Pedimos isso em seu santo Nome. Amém. 
 
11 de janeiro: Oh, Jesus mais amoroso, você mostrou seu amor por nós, morrendo por nós ao se entregar a nós no Sacramento de 
EUCARISTIA SANTA, pedimos que compartilhe conosco o seu amor, para que possamos sempre amá-lo com todo o coração, com 
todo o nosso alma e com toda a nossa força, e também para que possamos sempre amar nossos vizinhos como a nós mesmos. Isso 
pedimos em seu santo Nome. Amém. 
 
12 de janeiro: Oh, Jesus, você disse: “Aprenda comigo, porque sou manso e humilde de coração”, conceda-nos as virtudes do 
MEEKNESS e HUMILDADE para que possamos progredir em nossa vida espiritual e para que nosso próximo veja sua imagem em 
nós. Pedimos isso em sua Nome sagrado. Amém. 
 
13 de janeiro: Oh, misericordioso Jesus, você perdoou aqueles que o crucificaram, nós imploramos que você nos dê um CORAÇÃO 
PERDÃO, para que para que possamos sempre perdoar aqueles que nos magoam com palavras ou ações. Pedimos isso em seu santo 
Nome. Amém. 
 
14 de janeiro: Oh, misericordioso Jesus! Você disse que “haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 
outra noventa e nove justos que não precisam de arrependimento ”; pedimos que você nos conceda a graça do arrependimento para 
que possamos nos arrepender nossos pecados e viver somente para você. Pedimos isso em seu santo Nome. Amém. 
 
15 de janeiro: Oh, Jesus mais amoroso! Você nos deu um exemplo de uma vida casta enquanto estava na terra; nós imploramos que 
você nos conceda virtude da CASTIDADE, para que possamos sempre viver uma vida casta em qualquer estado de vida que 
escolhemos. Isso pedimos em seu santo Nome. Amém. 
 
16 de janeiro: Oh, Jesus misericordioso! Você sempre foi obediente ao seu Pai celestial até a morte; nós pedimos que você 
conceda-nos a graça de estarmos sempre DOCULOSOS com os sussurros do Espírito Santo, para sempre glorificarmos seu Pai no 
céu.  Pedimos isso em seu santo Nome. Amém. 
 
17 de janeiro: Oh, misericordioso Jesus! Você abriu os portões do céu para nós através de sua morte e ressurreição; nós imploramos 
que você conceda VIDA ETERNA após a nossa permanência aqui na terra. Pedimos isso em seu santo Nome. Amém. 
 
18 de janeiro: Oh, misericordioso Jesus! Você disse: "Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida"; Imploramos que você nos guie em 
nosso caminho para céu, para que possamos superar todas as dificuldades e obstáculos que encontraremos neste mundo enganoso. 
Conceda-nos também a virtude da ESPERANÇA, para que sempre tenhamos sede das coisas celestiais e da sua glória. Pedimos isso 
em seu santo Nome. Amém. 
 
19 de janeiro, dia do festival: Oh, menino Jesus! Você se humilhou quando criança em Nazaré e ficou sujeito a Maria e José. 
Conceda que possamos aprender com o seu exemplo e abraçar sua vontade em todas as coisas e, mantendo a dignidade de todos, 
servir nossos irmãos e irmãs com mãos abertas e coração gentil. Pedimos isso em seu santo 
Nome. Amém. 
 
Todos os dias: O Senhor Santo Niño, que disse: “peça e você receberá; Procura e encontrarás; 
bata e será aberto a você ”, nós rogamos a você, que pedimos o presente do seu divino amor, para 
que possamos amá-lo com todo o coração, em palavras e obras, e nunca deixar de mostrar o seu 
louvor. Faze-nos, ó Senhor, ter um medo e amor perpétuos do Teu Santo Nome, pois nunca 
deixes de governar aqueles a quem estabeleces solidamente no Teu amor; através de Jesus Cristo, 
nosso Senhor. Amém. 
 
Ó milagroso senhor Santo Niño, chegamos diante de você e imploramos que lance um olhar 
misericordioso em nossos corações perturbados. Que seu terno amor, tão inclinado à piedade, seja 
abrandado em nossas orações, e conceda-nos a graça pela qual lhe imploramos ardentemente. Tira 
de nós toda aflição e desespero insuportáveis. Pelo amor de sua sagrada infância, ouça nossas 
orações e envie-nos consolo e ajuda para que possamos louvá-lo, com o Pai e o Espírito Santo, 
um Deus para todo o sempre. Amém. 


