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Muitas vezes nossa cruz pode estar pesada demais. Não 
compreendemos os planos de Deus para nossa vida, mas é 
preciso acreditar que, depois da noite escura, o sol vai brilhar. 
Que possamos receber muitas graças e bênçãos do céu pela 
intercessão de São Gabriel.
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Introdução

Uma jovem aproximou-se de mim. Seu semblante de-
monstrava tristeza e preocupação. Abriu o coração e partilhou 
comigo o motivo de suas lágrimas: “Padre, estou casada há 
dois anos e, até agora, não conseguimos ter um filho. Meu 
marido e eu amamos crianças e o nosso maior sonho é ser-
mos pais. Não sei por que Deus está fazendo isso conosco! 
O que nós fizemos para não sermos merecedores desse pre-
sente?”. Ouvi, por quase uma hora suas lamentações, procu-
rando mostrar-lhe que Deus não castiga os homens por seus 
pecados, pois ele é amor e misericórdia. Ela me pediu, então, 
que fizesse uma oração especial por aquela intenção. Quando 
se deseja ter um filho, sempre peço a intercessão do Arcan-
jo São Gabriel, o anunciador das boas notícias. Coloquei as 
mãos sobre a cabeça da jovem e clamei àquele que anunciou 
a Maria que ela seria a mãe do Salvador, para que desse esse 
presente ao casal. 

Os meses se passaram. Em uma tarde, estava na igreja, 
atendendo as pessoas, quando observei aquela jovem chegan-
do. Ela esperou sua vez. Ao entrar na sala, manifestou sua 
ira contra Deus: “Por que Jesus é tão injusto comigo? Estou 
decepcionada com ele”. Eu quis saber o motivo. “Lembra que 
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estive aqui pedindo a graça de ser mãe? Sabe o que Jesus me 
mandou? Um câncer!” Por alguns instantes, faltaram-me pa-
lavras. Então, olhei nos olhos dela e falei com fé: “Coragem! 
Creia! Jesus está cuidando de você. Agora, pode não entender 
a razão de tudo isso, mas os caminhos e os pensamentos de 
Deus são diferentes dos nossos”. 

Acompanhei seu calvário durante seis meses, sua luta con-
tra o câncer. Foram dias de angústia, medo, incertezas, mas 
também de muita oração, perseverança e paciência. Ela ter-
minou o tratamento e ficou curada, mas Deus tinha reserva-
do coisas maiores para aquela jovem: poucos meses depois, 
ela engravidou de um menino, a quem deu o nome de João 
Gabriel, em homenagem a São Gabriel Arcanjo.

Convido você a rezar a novena e o terço a São Gabriel com 
toda a fé de seu coração. Muitas vezes nossa cruz pode estar 
pesada demais. Não compreendemos os planos de Deus para 
nossa vida, mas é preciso acreditar que, depois da noite escu-
ra, o amanhecer vai chegar, o sol vai brilhar. Que você possa, 
como essa jovem da história que contei, receber muitas graças 
e bênçãos do céu pela intercessão de São Gabriel.
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10 Dia

São Gabriel, intercedei por nós!

Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

Intenção para a novena

São Gabriel, este é o primeiro dia desta novena em vossa 
homenagem. Vós sois o anjo da Anunciação, a força de Deus, 
o mensageiro da luz divina. Neste momento, pedimos (dizer 
a intenção). Queremos viver na graça de Deus, no amor à 
Santíssima Trindade.

Ladainha

Senhor, tende piedade de nós.  
Cristo, tende piedade de nós. 
Senhor, tende piedade de nós. 
Jesus Cristo, ouvi-nos. 
Jesus Cristo, atendei-nos. 

Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. 
Virgem das Virgens, rogai por nós. 
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São Gabriel Arcanjo, rogai por nós. 
Anjo da pureza, rogai por nós. 
Modelo de inocência, rogai por nós. 
Exemplo de humildade, rogai por nós. 
Esplendor de obediência, rogai por nós. 
Anjo de amor, rogai por nós. 
Favorito de Maria, rogai por nós. 
Amado do coração de Maria, rogai por nós. 
Poderoso intercessor, rogai por nós. 
Amável defensor, rogai por nós. 
Ajuda do aflito, rogai por nós. 
Amigo dos pobres, rogai por nós. 
Conforto dos necessitados, rogai por nós. 
Esperança no sofrimento, rogai por nós. 
Libertador dos oprimidos, rogai por nós. 
Apoio do moribundo, rogai por nós. 
Honra de todos os seus devotos, rogai por nós. 
Triunfo da Igreja, rogai por nós. 

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,  
perdoai-nos, Senhor. 
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,  
atendei-nos, Senhor. 
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,  
tende piedade de nós.

Rogai por nós, ó glorioso São Gabriel, anjo da pureza, 
Para que sejamos dignos de suas promessas. Amém.
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Oração

Anjo da encarnação, fiel mensageiro de Deus, abri nos-
sos ouvidos para as mais leves admoestações e toques da gra-
ça, vindos do coração de Nosso Senhor. Permanecei sempre 
conosco. Nós vos suplicamos a compreensão da Palavra de 
Deus, para que sigamos suas inspirações e docilmente cum-
pramos aquilo que Deus espera de nós. Fazei que estejamos 
sempre prontos, vigilantes, para que o Senhor, quando passar 
por nós, não nos encontre dormindo.

Arcanjo São Gabriel, mensageiro das boas notícias, intercedei 
por nós para que tenhamos no coração a verdadeira alegria (re-
petir três vezes).



11

20 Dia

Força de Deus

Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.

Salmo 17

Eu vos amo, Senhor, minha força! 
O Senhor é o meu rochedo,  
minha fortaleza e meu libertador. 
Meu Deus é a minha rocha, onde encontro o meu refúgio, 
meu escudo, força de minha salvação e minha cidadela. 

Invoco o Senhor, digno de todo louvor, 
e fico livre dos meus inimigos. 
Circundavam-me os vagalhões da morte, 
torrentes devastadoras me atemorizavam, 
enlaçavam-me as cadeias da habitação dos mortos, 
a própria morte me prendia em suas redes.

Na minha angústia, invoquei o Senhor, 
gritei para meu Deus: do seu templo ele ouviu a minha voz, 
e o meu clamor em sua presença chegou aos seus ouvidos. 
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Investiram contra mim no dia do meu infortúnio, 
mas o Senhor foi o meu arrimo; pôs-me a salvo e livrou-me, 
porque me ama.

O Senhor me tratou segundo a minha inocência, 
retribuiu-me segundo a pureza de minhas mãos, 
porque guardei os caminhos do Senhor 
e não pequei separando-me do meu Deus. 
Tenho diante dos olhos todos os seus preceitos 
e não me desvio de suas leis. 

Senhor, sois vós que fazeis brilhar o meu farol, 
sois vós que dissipais as minhas trevas. 
Quem me cinge de coragem e aplana o meu caminho. 

Vós me dais o escudo que me salva. 
Vossa destra me sustém, 
e vossa bondade me engrandece. 
Por isso vos louvarei, ó Senhor, 
entre as nações e celebrarei o vosso nome.

Meditação

“Eu falava ainda, pedindo, confessando meu pecado e o 
de meu povo de Israel, depositando aos pés do Senhor, meu 
Deus, minha súplica pelo seu monte santo; não havia termi-
nado essa prece, quando se aproximou de mim, num relance 
(era a hora da oblação da noite), Gabriel, o ser que eu havia 
visto antes, em visão. Deu-me, para meu conhecimento, as se-
guintes explicações: ‘Daniel, vim aqui agora para te informar. 
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Apenas havias iniciado a tua oração e uma palavra foi pronun-
ciada; eu venho desvendá-la a ti, porque és um homem de pre-
dileção. Presta pois atenção a este oráculo e compreende bem 
a sua revelação: setenta semanas foram fixadas a teu povo e à 
tua cidade santa para dar fim à prevaricação, selar os pecados e 
expiar a iniquidade, para instaurar uma justiça eterna, encerrar 
a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos’” (Dn 9,20-24).

Este texto nos mostra o Arcanjo Gabriel indo ao encontro 
do jovem profeta Daniel. Na época, o povo de Deus estava 
sob o domínio de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Todos 
deveriam adorá-lo como deus, mas Daniel e outros jovens se 
recusaram a fazer isso e passaram a ser perseguidos. Então, o 
Senhor enviou do céu o Arcanjo Gabriel, força de Deus, para 
ajudá-los nos momentos de sofrimento. Peçamos a interces-
são de São Gabriel para que sejamos fortes e perseverantes, 
especialmente, nos momentos de perseguição.

Oração

São Gabriel, força de Deus, muitas vezes nos sentimos fra-
cos diante das perseguições dos inimigos, do sofrimento, das 
dificuldades que a vida nos traz. Ajudai-nos na luta contra o 
pecado. Dai-nos um coração puro, capaz de experimentar o 
amor de Deus, sobretudo nos momentos em que nos sentir-
mos sós na estrada da vida.

São Gabriel, ficai sempre ao nosso lado. Dai-nos força e cora-
gem na caminhada desta vida (repetir três vezes).


