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NOVENA A

SÃO PAULO DA CRUZ

MÍSTICO E APÓSTOLO  
DO CRUCIFICADO
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Introdução
São Paulo da Cruz é chamado de “gigante 

da cruz”, maior “místico e apóstolo do Crucifi-
cado”, “apóstolo dos bandidos”, grande “diretor 
de almas” (foram milhares as cartas escritas com 
este objetivo) etc. Ele se define como um “mila-
gre da infinita misericórdia de Deus”.

Paulo da Cruz foi arrebatado pela contem-
plação do Crucificado, que o modelou e fez dele 
um místico apaixonado, ardoroso missionário, 
grande arauto da Paixão de Cristo, fundador de 
Congregação e santo.

Foi um prudente e profundo orientador espi-
ritual, e um incansável pregador de missões po-
pulares, a partir de duas intuições e experiências 
místicas:

• “A Paixão de Jesus é a maior e mais estupen-
da obra do amor de Deus para conosco.”

• “A Paixão de Jesus é o remédio mais eficaz 
para curar os males do mundo.”

A força necessária para tanta dedicação lhe 
vinha dos longos e intensos momentos passados 
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em contemplação diante do Crucificado, do qual 
colhia todo o ardor, convicção e persuasão de 
sua eloquência que arrebatava multidões e con-
duzia muitos ao amor de Deus.
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Novena
1 o D IA

A Paixão de Jesus é  
obra do amor de Deus

Oração
Ó glorioso São Paulo da Cruz, que, meditan-

do a Paixão de Jesus Cristo, vos elevastes a tão 
alto grau de santidade na terra e de tanta felici-
dade no céu; e pregando-a, oferecestes, ao mun-
do, o remédio mais eficaz para todos seus males, 
obtende-nos a graça de tê-la sempre impressa 
em nossos corações, a fim de que possamos ob-
ter os mesmos frutos, no tempo e na eternidade. 
Assim seja.

Texto bíblico
“Com Cristo, eu fui pregado na cruz. Eu vivo, 

mas não eu: é Cristo que vive em mim. Minha 
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vida atual na carne, eu a vivo na fé, crendo no 
Filho de Deus, que me amou e se entregou por 
mim” (Gl 2,19-20).

Palavra de São Paulo da Cruz
“A Paixão de Jesus é a maior e mais estupen-

da obra do amor de Deus. As dores de Jesus são 
o milagre dos milagres do amor de Deus. A Pai-
xão de Jesus é um mar de amor. O mar verme-
lho da Paixão nasce da infinita caridade de Deus. 
O grande mar dos sofrimentos de Jesus flui do 
imenso mar do amor de Deus” (Cartas).

Antífona
A Paixão de Jesus é o remédio mais eficaz 
Para os males do mundo.

Reflexão e vida
A Paixão de Jesus foi o centro da vida e do 

apostolado de São Paulo da Cruz. Ele encontrou 
o verdadeiro significado de sua vida imergindo-
-se na memória do Crucificado, que deu sua vida 
por todos (1Jo 3,16). Na assídua contemplação 
a Cristo Crucificado, encontrou o caminho para 
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entrar no mistério do amor de Deus, entendendo 
que na Paixão se encontra a salvação eterna e o 
segredo para superar o egoísmo, as injustiças e a 
dureza de coração.

O maior amor é doar a vida (Jo 15,13), por 
isso, Jesus deu sua vida por nós, para que dele 
aprendêssemos o que de fato é o verdadeiro 
amor. O amor verdadeiro nasce do esvaziamen-
to de si (kenósis), como Jesus fez, vindo para ser-
vir e não para ser servido. É verdadeiro discípulo 
de Jesus quem segue seu ensinamento.

Esse “mistério da cruz, um mistério de amor, 
pode-se compreender somente na oração. Rezar 
e chorar de joelhos diante da cruz” (Papa Fran-
cisco).

Interiorização 

Fazer um momento de silêncio.

Oração do dia

Ó Jesus Crucificado, que, com infinito amor, 
quisestes oferecer vossa vida pela minha salva-
ção, hoje estou aqui para agradecer-vos por tão 
infinito amor, mediante minha entrega, arrepen-
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dimento e conversão. Peço perdão pelas culpas 
que cometi contra a justiça e a caridade fraterna. 
Quero, como vós, perdoar, amar e acudir às ne-
cessidades de meus irmãos e irmãs. Dai-me for-
ça para carregar a cruz de cada dia, acolhendo 
com paciência as enfermidades e os sofrimen-
tos. Amém.

Canto
Senhor, eu vos agradeço 

Por terdes morrido na cruz, (bis) 
Por meu amor. Vos agradeço, Senhor.

Ladainha
Ver a Ladainha de São Paulo da Cruz, p. 55.

Oração para todos os dias
Deus, Pai de bondade e de misericórdia, que 

escolhestes São Paulo da Cruz para meditar e 
pregar a Paixão do vosso Filho Jesus, como a 
“maior e mais estupenda obra do vosso amor 
para conosco”, concedei-me, pela força do Es-
pírito Santo, tê-la “sempre gravada no meu cora-
ção”, para que possa vivê-la e anunciá-la como 
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o “remédio mais eficaz contra todos os males do 
nosso tempo”. A ti, São Paulo da Cruz, me diri-
jo cheio de confiança, acolhe com solicitude as 
minhas preces e alcança-me o que te peço nesta 
novena... (fazer o pedido). Contigo quero viver 
“firme na fé, alegre na esperança e solícito na 
caridade” para chegar à eterna glória. Amém.

Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória.

Antífona
Salve, salve, ó Paulo da Cruz, 
O teu ideal sublime 
Seja sempre glória e luz, 
Que a nós todos ilumine. 
Livra os teus do inimigo 
Nos combates contra o mal. 
E conduze-os contigo, para a pátria celestial. (2x)


