
Novena  à Santa Luzia 
 

Esta  novena foi retirada do  livro  “novena em Louvor a Santa Luzia” criado 

pelos padres assuncionistas  e autorizado pelo então Bispo Diocesano de São 

João da Boa Vista Dom Tomás Vaquero.   

 

Na entrada pode-se cantar um hino apropriado ou o Hino de Santa Luzia que 

você souber. 

 

Dirigente : Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 

Todos:  Amém. 

 

1 - ACOLHIDA:   

Dirigente: A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a 

comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. 

Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo e na devoção a 

Santa Luzia. 

 

2 – PRIMEIRA INVOCAÇÃO 

Dirigente : Rezemos agora de joelhos louvando a Santa Luzia. 

Todos: Santa Luzia, Virgem e Mártir gloriosa nós vos louvamos. Vós 

despresastes  tudo o que é mundano. Fiel a Cristo, vosso esposo, vivestes com 

paciência vossa vida jovem e pura. Agora brilhais no céu, com os anjos, 

porque, com vosso próprio sangue vencestes os inimigos de Deus. Fazei, ó 

Santa Mártir, que, por vosso exemplo, nossa  vida seja dirigida pelo Espírito 

Santo, enquanto caminhamos rumo ao Céu. Santa Luzia,  virgem pura, ajudai-

nos a estimar muito o imenso tesouro do reino dos céus. Amém. 

 

3- PALAVRA DE DEUS 

(pode-se também ler a liturgia do dia) 

 

Dirigente: Irmãos, ouçamos agora a palavra de Deus, que Santa Luzia com 

coragem viveu. 

Leitor:  

(Primeiro dia da Novena) 

Naquele tempo, Jesus retirou-se para os lados de Tiro e Sidon. E eis que uma 

mulher Cananéia, vinda daquelas regiões, se pôs a gritar: ”Tem piedade de 

mim, Senhor, Filho de Davi, minha família está sendo horrivelmente 

atormentada pelo demônio!” 

Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. 

Aproximaram-se então, os discípulos e pediram: “Atende-a, pois está gritando 

atrás de nós”. 



Ao que Jesus respondeu: “Não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa 

de Israel”. 

Mas a mulher, tendo-se chegado, prostrou-se  diante Dele e disse: “Senhor, 

ajude-me”’. 

Respondeu Jesus: “Não convém tirar dos filhos para dá-lo aos cãezinhos!” 

“Sim Senhor, replicou ela, mas os cãezinhos comem pelo menos as migalhas 

que caem da mesa de seus donos!” 

Respondeu, então, Jesus: “Ó mulher, é grande a tua fé! Que te seja feito o que 

desejas”! 

E a filha da mulher ficou curada no mesmo instante. 

Palavra da Salvação! 

Todos: Glória a Vós, Senhor! 

 

(Segundo dia da Novena) 

Naquele tempo, aproximou-se de Jesus um jovem e lhe disse: 

“Mestre que devo fazer de bom para conquistar a vida eterna?” 

Jesus respondeu: “Por que me interrogas a  respeito do que é bom? Um só é 

bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos.” 

_ Quais, perguntou o jovem? 

Respondeu Jesus: “Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não 

levantará falso testemunho, honrarás pai e mãe e amarás a teu próximo como 

a ti mesmo”. 

Replicou-lhe o jovem: “Tenho observado tudo isso: que me falta ainda?” 

Disse-lhe então Jesus: Se queres ser perfeito,  vai, vende os teus bens, dá aos 

pobres e terás um tesouro no céu: Depois vem e segue-me.” 

Ao ouvir estas palavras, o jovem foi-se embora, triste, porque possuía muitos 

bens. 

Palavra da Salvação 

Todos: Glória a Vós, Senhor! 

 

(Terceiro dia da novena) 

Certo dia, Jesus disse ao povo: “Meus amigos, eu vos digo: Não temais os que 

matam o corpo, depois disso, nada mais podem fazer. Mostrar-vos-ei a quem 

temer: temei aquele que depois de matar, tem o poder de lançar ao fogo 

infernal. Sim, eu vos digo, eis a quem deveis temer. Não se vendem cinco 

pardais por dez centavos? Entretanto, nenhum deles está esquecido diante de 

Deus! Mais do que isso, até os cabelos de vossas cabeças estão contados. 

Não  remais, pois: valeis mais que muitos pardais. 

Eu vos digo: Todo aquele que me houver reconhecido diante dos homens, 

também o filho do homem, por sua vez, o conhecerás diante dos anjos de 

Deus. Quem falar contra o filho do homem haverá perdão; mas não haverá 

perdão para aquele que blasfemar contra o Espírito Santo. 

Quando vos levarem perante as sinagogas, perante magistrados e autoridade, 

não vos preocupeis  com a maneira de vos defenderes, nem com o que haveis 



de dizer: Pois o  Espírito Santo vos ensinará naquela hora o que vos cumpre 

dizer”. 

Palavra da Salvação 

Todos: Glória a Vós, Senhor! 

 

(Quarto dia da novena) 

Escreveu São Paulo ao seu discípulo Tito: 

“Manifestou-se com  efeito, a graça de Deus, fonte de salvação para todos os 

homens. Veio ensinar-nos a renunciar à impiedade e aos desejos mundanos e 

a vivermos neste mundo com ponderação, justiça e piedade, aguardando a 

realização da feliz esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus 

e salvador, Cristo Jesus, que por nós se entregou a fim de nos resgatar de toda 

iniqüidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso na prática de 

boas obras.  

(_) Salvou-nos pelo banho de regeneração e da renovação do Espírito Santo. E 

este Espírito, ele o derramou em abundância sobre nós por intermédio de 

Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justiçados pela sua graça, nos 

tornemos, em esperança, herdeiros da vida eterna. 

Palavra do Senhor! 

Todos: Glória a Vós, Senhor! 

 

(Quinto dia da Novena) 

Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemus: “Tanto amou Deus o mundo, que 

entregou seu filho único, a fim de que todo o que Nele crês, não pereça, mas 

tenha a vida eterna. 

 Porque mandou Deus o filho ao mundo, para julgar o mundo, mas para que 

todo mundo seja salvo por Ele. Quem crê não é julgado: mas quem não crê já 

está julgado, porque não acreditou no nome do Filho Único de Deus. Este é o 

motivo do julgamento: A luz veio ao mundo e os homens preferiram a escuridão 

à luz, porque as suas obras eram mais. Pois, todo aquele que pratica o mal, 

odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas obras não apareçam no 

claro. 

Mas aquele que pratica a verdade,  se aproxima da luz, para que apareçam as 

suas obras, porque são feitas em Deus. 

Palavra da Salvação! 

Todos: Glória a Vós, Senhor! 

 

(Sexto dia da novena) 

Naquele tempo, ia Jesus por cidades e aldeias, ensinando e encaminhando-se 

na direção de Jerusalém. 

Perguntou-lhe alguém: “São poucos os que se salvam?” 

E Jesus respondeu:  Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos 

digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Depois  que o dono da 

casa se tiver levantado para fechar a porta e vós do lado de fora, começardes a 



bater, dizendo: “Senhor, abre-nos a porta!. Ele responderá: Não sei de onde 

sois! 

Palavra da Salvação! 

Todos: Glória a Vós, Senhor. 

 

(Sétimo dia da novena) 

Naquele dia, Pilatos perguntou a Jesus: “És Tu o rei dos Judeus?” 

E Jesus por sua vez, perguntou: “Dizes isto de Ti mesmo, ou os outros te 

disseram isto de mim?” 

Pilatos respondeu: “Acaso sou eu Judeu? Teu povo e os sacerdotes chefes te 

puseram em minhas  mãos. Que fizestes?” 

Respondeu Jesus: “Meu reino não é deste mundo: se meu reino fosse deste 

mundo, meus guardas teriam combatido para que eu não fosse entregue aos 

judeus. Mas meu reino não é daqui”. 

Disse-lhe Pilatos: Então, Tu és Rei? 

Respondeu Jesus: “Tu o dizes, eu sou rei. Para isso nasci e para isso vim ao 

mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, 

escuta a minha voz.” 

Palavra da salvação! 

Todos: Glória a Vós, Senhor! 

 

(Oitavo dia da novena) 

Naquele tempo, Jesus se dirigiu a todos nestes termos: “se alguém quiser vir 

após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz de cada dia, e, então, me 

siga. Quem na verdade quiser salvar sua vida, vai perdê-la: mas aquele que 

perder sua vida por minha causa, vai salvá-la. E onde está o proveito do 

homem que ganha o mundo inteiro, mas perde ou causa sua própria ruína? 

Pois quem se envergonhar de mim e de minhas palavras, dele se 

envergonhará o Filho do homem, quando vier na sua glória, na do Pai e dos 

Santos!” 

Palavra da Salvação! 

Todos: Glória a Vós, Senhor! 

 

(Nono dia da novena) 

No seu livro Apocalipse, o Apóstolo São João escreve: 

Vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações e 

tribos, e povos ,e línguas, que estavam em pé diante do trono, e diante do 

cordeiro, revertidos de vestiduras brancas e com palmas nas sua mãos. (_) 

Então um dos anciãos, tomando a palavra, disse-me: 

Estes que estão revestidos de vestiduras brancas, quem são e de onde 

vieram?  

E eu disse-lhe: “Meu Senhor, Tu o sabes”.  



E Ele disse-me: “Estes são aqueles que vieram da grande tribulação, e levaram 

os seus vestidos e os embranqueceram no sangue do cordeiro, por isso, estão 

diante do trono de Deus (-) que enxugará toda a lágrima dos seus olhos” 

Palavra da salvação! 

Todos: Glória a Vós, Senhor! 

 

4 - Pode-se rezar o terço, fazer uma palestra ou rezar um Pai Nosso, uma 

Ave Maria e um Glória ao Pai. 

 

 

5  SEGUNDA INVOCAÇÃO 

Dirigente:  Irmãos, de joelhos, invoquemos novamente a nossa Santa 

Padroeira. 

Todos: Ó Virgem e Mártir Santa Luzia, vossa fidelidade a Nosso  Senhor foi de 

sumo agrado a Deus; por vossa luta corajosa sois agora glorificada por Deus e 

pelos homens. Santa Luzia, querida Santa da nossa devoção, nós vos 

louvamos, porque diante do juiz pagão suportastes as mais horríveis torturas e 

falastes com a sabedoria do Espírito Santo. 

Fazei, ó venerada Santa Mártir, que Deus esteja sempre presente em nossa 

vida e que o Divino Espírito Santo nos confirme na vivência dos compromissos 

do nosso batismo, mormente diante das lutas e problemas que visam a nos 

tirar do caminho de Deus. 

Fazei-nos fiéis à nossa fé, que também foi vossa fé. 

Assim seja. 

 

6 – OS PEDIDOS: 

Dirigente: Irmãos, façamos agora, em silêncio e de joelhos, os nossos pedidos 

ä Santa Luzia. 

(alguns momentos de silêncio) 

 

Irmãos, rezemos mais uma vez juntos, invocando a Virgem Mártir, Santa Luzia, 

para que por ela  Deus atenda as nossas súplicas. 

Todos: Santa Luzia, Ó Virgem, nossa santa Padroeira,  vós ,amastes a justiça 

e odiastes a iniqüidade. Por isso,  vosso Deus e nosso Deus vos ungiu com 

óleo da alegria. Ele vos exultou sobre muitas de vossas companheiras. Ó 

Santa Virgem e Mártir, derramai em nós a alegria de viver na presença do 

Senhor e que, fortalecidos por vosso auxílio, sejamos corajosos no combate a 

maldade dos que odeiam a Deus  e a sua Igreja.  

Santa Luzia, Virgem pura e mártir forte, intercedei  também por nós, como 

intercedestes por vossa mãe: curai-nos das nossas enfermidades espirituais e 

físicas. 

Fazei, ó gloriosa protetora da vista, que os olhos da nossa fé enxerguem  a luz 

da verdade e o brilho do reino dos céus. 



Alcançai, ó Virgem e Mártir, esta graça de Deus Pai, em nome do seu filho 

Jesus Cristo, nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. 

Amém. 

 

Dirigente: Rogai por nós Santa Luzia. 

Todos: Para que vejamos a luz de Cristo! 

Dirigente: Oremos 

Ó Deus, salvador nosso, escutai as nossas humildes preces.  Concedei 

propício que aprendamos a viver no vosso amor. 

Isto vos pedimos pela intercessão da Santa Virgem Luzia e por Nosso Senhor 

Jesus Cristo, vosso filho, na unidade do Espírito Santo. 

Todos: Amém 

 

7 – A DESPEDIDA 

Dirigente: Que por intercessão da mesma Virgem e Mártir, Santa Luzia, nossa 

padroeira, desça sobre nós a benção de Deus todo poderoso, 

Pai, Filho e Espírito Santo e conosco permaneça para sempre. 

Todos: Amém 

Dirigente: Irmãos, vamos em paz e que a proteção de Santa Luzia nos 

acompanhe. 

Todos: Amém. 

 

Pode-se cantar um hino. 


