
 

Oração para antes da Santa Missa 
 
 

Dirigente:Irmãos, meditemos sobre a vida de São João Batista, que, vivendo na simplicidade, na              

oração e na penitência, pregou um batismo de conversão para os pecadores que devem buscar a                

paz e a partilha com os pobres. 
 
 

Recitação do Terço 
 

Dirigente: peçamos a luz do Divino Espírito Santo, para fazermos com fé e piedade este nosso ato                 

de devoção. Vinde Espírito Santo... 
 

Mistérios da vida de São João Batista 
 

1. Mistério – O anúncio do anjo a Zacarias 
 

Quando Zacarias exercia as funções sacerdotais diante de Deus, noturno da sua classe, coube -lhe               

por providência, segundo o costume sacerdotal, entrar no Santuário do Senhor para oferecer o              

incenso. Toda a assembléia do povo durante a oblação, estava do lado de fora em oração.                

Apareceu-lhe, então o Anjo de Senhor, de pé, à direita do altar do incenso, ao vê-lo, Zacarias ficou                  

perturbado e encheu-se de temor, mas o Anjo disse-lhe: Não temas,Zacarias, porque a tua súplica               

foi atendida. Isabel, tua esposa, dar-te-á um filho, ao qual porás o nome de João. Será para ti                  

motivo de grande alegria e muitos hão de alegre-se com o seu nascimento, porque será grande aos                 

olhos do Senhor. Oremos ao Senhor por todas as pessoas da nossa comunidade, que, à               

semelhança de Zacarias, servem a Deus nos mais variados serviços da Igreja. 
 

2. Mistério - A exultação de alegria no seio de Isabel 
 

Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a montanha, em             

direção a uma cidade de Judá.Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a                 

saudação de Maria, o menino exultou-lhe no seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou                

em voz alta: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Oremos ao                   

Senhor por todos aqueles que também são para nós motivo de alegria: os nossos pais, os nossos                 

professores, os nossos catequistas..., os nossos amigos. 
 

 

3. Mistério - O nascimento de João Batista 
 

Naquele tempo, chegou à altura de Isabel ser mãe e Deus deu a ela um filho. Os seus                  

vizinhos e parentes souberam que o Senhor lhe tinha feito tão grande benefício e              

congratularam-se com ela. Oremos ao Senhor por todas as crianças que nasceram nestes dias,              

por aquelas que foram adotadas, pra que sejam alegria das usa famílias. Rezemos também por               

todas aquelas que não chegaram a nascer porque se tornaram vítimas do aborto. 

 

4. Mistério - A circuncisão e o nome de João Batista 
 

Oito dias depois de Isabel dar à luz, vieram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o                

nome do pai, Zacarias. Mas a mãe interveio e disse: Não. Ele vai se chamar João. Disseram-lhe:                 

Não há ninguém da tua família que tenha esse nome. Perguntaram então ao pai, por meio de                 

sinais, como queria que o menino se chamasse. O pai pediu uma tábua e escreveu: O seu nome é                   

João. Todos ficaram admirados. Oremos ao Senhor por todas as pessoas da nossa comunidade              

que, com o seu testemunho cristão, carregam com honra este nome.  

 
 

5. Mistério - A missão de João Batista 
 

Apareceu um homem, envidado por Deus, que se chamava João. Este vinha como             

testemunha, para dar testemunho da Luz e todos creram por meio dele. Ele não era a Luz, mas                  

vinha para dar testemunho da Luz. João deu testemunho dele ao clamar: Este era aquele de quem                 

eu disse: O que vem depois de mim passou à minha frente, porque existia antes de mim. (Jo                  

1,6-8) Oremos ao Senhor por todos quantos hoje continuam a dar testemunho da Luz que é                



Cristo, para que os seus testemunhos, por palavras e obras, nos encaminhemsempre para a              

felicidade eterna. 

 

 

Orações para a Novena 
(antes da benção final) 

 
Ladainha de São João Batista 

 
 

Senhor, tende piedade de nós! 

Cristo, tende piedade de nós! 

Senhor, tende piedade de nós! 

 

Pai dos Céus, que sois Deus! ....................................Tende piedade de nós! 

Filho Redentor do mundo, que sois Deus! ...............  Tende piedade de nós! 

Espírito Santo, que sois Deus! .................................  Tende piedade de nós! 

Santíssima Trindade, que sois um só Deus! ............. Tende piedade de nós! 

 

São João Batista................................................................... Rogai por nós! 

Anunciado pelo Anjo Gabriel...............................................Rogai por nós! 

Purificado do pecado original.............................................. Rogai por nós! 

São João Batista...........................................................Intercedei por nós! 

 

Consagrado desde antes do nascimento............................... Rogai por nós! 

Cujo nascimento foi causa de alegria...................................Rogai por nós! 

Repleto do Espírito Santo....................................................Rogai por nós! 

Maior entre os nascidos de mulher............................... Intercedei por nós! 

 

Precursor do Salvador.......................................................... Rogai por nós! 

Preparador dos caminhos do Senhor..................................Rogai por nós! 

Voz que clama no deserto....................................................Rogai por nós! 

Indicador do Cordeiro de Deus....................................Intercedei por nós! 

 

Profeta do Altíssimo............................................................. Rogai por nós! 

Profeta das Nações..............................................................Rogai por nós! 

Profeta da Justiça................................................................Rogai por nós! 

Eras mais que um profeta............................................Intercedei por nós! 

 

Testemunho da Luz.............................................................Rogai por nós! 

Testemunho da verdade....................................................... Rogai por nós! 

Amante da penitência..........................................................Rogai por nós! 

Indigno de desatar-lhe as sandálias.............................Intercedei por nós! 

 

Anunciador do batismo definitivo........................................ Rogai por nós! 

Batizador do próprio autor do batismo...............................Rogai por nós! 

Defensor do matrimônio e da família..................................Rogai por nós! 

Santo mártir da justiça e da verdade............................Intercedei por nós! 

 

Sede-nos propício...........................................................Ouvi-nos Senhor. 

Para que nos livreis de todo o mal..................................Ouvi-nos Senhor. 

Para que nos livreis de todo o pecado.............................Ouvi-nos Senhor. 

Para que nos livreis da morte eterna..............................Ouvi-nos Senhor. 

 

Pela vossa encarnação....................................................Ouvi-nos Senhor. 

Pela vossa ressurreição..................................................Ouvi-nos Senhor. 

Pela efusão do Espírito Santo.........................................Ouvi-nos Senhor. 



Apesar de nossos pecados...............................................Ouvi-nos Senhor. 

Jesus Filho de Deus Vivo.................................................Ouvi-nos Senhor. 

 

Cristo, ouvi-nos................................................................Cristo, ouvi-nos. 

Cristo, atendei-nos......................................................Cristo, atendei-nos 

 

 

 

Todos: 
 

Glorioso São João Batista,  

vós que tivestes como missão de profeta 

preparar os caminhos do Senhor! 

Vós que apontastes Jesus Cristo 

como o Cordeiro que tira os pecados do mundo! 

Vós que fostes enaltecido pelo próprio Cristo 

como sendo o maior dentre  os nascidos de mulher! 

Concedei a vossa proteção 

Sobre a nossa Paróquia e sobre o nosso Município; 

ajudai-nos a sermos fiéis e perseverantes em nossa missão, 

defendendo como vós a causa do Reino de Deus, 

e que após a nossa peregrinação terrena 

possamos convosco participar da glória eterna. 

Amém! 

 

Hino de São João Batista 
 

1. Precursor do Cordeiro de Deus, 

Tu surgiste de pé na montanha. 

Clama forte tua voz no deserto, 

que as primeiras vitórias já ganhas. 

 

São João venceremos contigo 

Tanto mal que vê por aí. 

Salve, salve, fiel padroeiro: 

São João de Itaboraí. 

 

2. De Herodes, o rei orgulhoso, 

Condenaste o indigno ato. 

Da prisão ao festim tu lhe envias 

A sagrada cabeça no prato. 
 

 

São João venceremos contigo 

Tanto mal que vê por aí. 

Salve, salve, fiel padroeiro: 

São João de Itaboraí. 

 

3. Ensinando a fazer penitência, 

Quão sublime é a tua missão. 

Do Jordão nas águas benditas 

Anunciando o batismo cristão. 

 
 

São João venceremos contigo 



Tanto mal que vê por aí. 

Salve, salve, fiel padroeiro: 

São João de Itaboraí. 

 

4. Confiante em teu patrocínio, 

Fiel sempre à Igreja de Cristo, 

Tua Paróquia terá mil venturas, 

Nossa fé um esplendor nuca visto. 

 

 



 

 

Arquidiocese de Niterói 
 

Paróquia de São João Batista 
 
 
 

NOVENA EM HONRA A SÃO JOÃO BATISTA 
 

 
 

 

“Voz de quem clama no deserto:  

Preparai o caminho do Senhor” 
(Lc 3,46) 

 

 
 


