
 

 
 



NOVENA A SANTO AGOSTINHO 
 

PRIMEIRO DIA 
 
Sinal da Cruz 
Pelo sinal da santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do 
Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 
Oração inicial 
Peregrino e enfermo volto a Ti, meu Deus, cansado de peregrinar fora e sobrecarregado pelo peso dos 
meus males. Experimentei que longe de tua presença não há refúgio seguro, nem satisfação que dure, 
nem desejo que dê fruto, nem bem algum que sacie os desejos da alma que criaste. Aqui estou, pobre 
e faminto. Deus da minha saúde, abre-me as portas da tua casa, perdoa-me, recebe-me, cura-me de 
todas as minhas enfermidades, unge-me com o óleo da tua graça e dá-me o abraço de paz que 
prometestes ao pecador arrependido. Oh Verdade! Oh Beleza infinitamente amável! Tarte te amei, 
beleza sempre antiga e sempre nova! Tarde demais eu te conheci! Que infeliz foi o tempo em que não 
te amei nem conheci! (Cf. Confissões X) 
 
Leitura bíblica 
Do Evangelho de Jesus Cristo segundo João (13,3-5) 
Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus 
voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou 
água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava 
cingido. 
 
Meditação 
Dos Sermões de Nosso Pai Santo Agostinho (46,1) 
Em nós, a quem o Senhor nos colocou – porque assim Ele quis, não por nossos méritos – neste posto 
de que temos de dar conta com grande perigo, sucedem dois aspectos que se devem distinguir: um, 
que somos cristãos; outro, que estamos à frente de vós, em atenção a vós mesmos. Pelo fato de sermos 
cristãos, vemos nossa própria utilidade; no fato de estarmos à frente de vós, a vossa. São muitos os 
que, sendo cristãos, sem estar à frente dos outros, chegam até Deus, quiçá caminhando mais ligeiros, 
ao levar uma carga menor. Nós, pelo contrário, deixando de lado o fato de sermos cristãos, razão pela 
qual temos de dar conta a Deus de nossa vida, estamos também à frente de vós, razão pela qual 
devemos dar conta a Deus de nosso serviço. 
 
Pai Nosso, Ave Maria, Glória 
 
Oração final 
Renovai, Senhor, em vossa Igreja o espírito que infundistes em nosso Pai Santo Agostinho, para que 
cheios desse mesmo espírito, tenhamos sede de Vós, fonte da sabedoria, e vos busquemos como o 
único amor verdadeiro. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. 
 
Bênção 
O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. 
Santo Agostinho, rogai por nós! 
 

 
 
 
 
 



NOVENA A SANTO AGOSTINHO 
 

SEGUNDO DIA 
 
Sinal da Cruz 
Pelo sinal da santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do 
Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 
Oração inicial 
Peregrino e enfermo volto a Ti, meu Deus, cansado de peregrinar fora e sobrecarregado pelo peso dos 
meus males. Experimentei que longe de tua presença não há refúgio seguro, nem satisfação que dure, 
nem desejo que dê fruto, nem bem algum que sacie os desejos da alma que criaste. Aqui estou, pobre 
e faminto. Deus da minha saúde, abre-me as portas da tua casa, perdoa-me, recebe-me, cura-me de 
todas as minhas enfermidades, unge-me com o óleo da tua graça e dá-me o abraço de paz que 
prometestes ao pecador arrependido. Oh Verdade! Oh Beleza infinitamente amável! Tarte te amei, 
beleza sempre antiga e sempre nova! Tarde demais eu te conheci! Que infeliz foi o tempo em que não 
te amei nem conheci! (Cf. Confissões X) 
 
Leitura bíblica 
Do Evangelho de Jesus Cristo segundo João (10,14-16) 
Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece 
e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste 
redil: também a elas devo conduzir; escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. 
 
Meditação 
Dos Sermões de Nosso Pai Santo Agostinho (Sermão 46,2) 
Você não trouxe de volta os rebeldes, não buscou os perdidos. Por causa deles, nos encontramos de 
alguma maneira nas mãos de ladrões e dentes de lobos enfurecidos. Peço-lhe que reze diante deste 
perigo ao qual estou exposto. Existem também ovelhas teimosas que, ao procurá-las porque se 
perderam, dizem em seu erro e perdição que não têm nada a ver conosco. “Por que você nos ama? 
Por que você está nos procurando?” Como se a causa pela qual cuidamos delas e as procuramos não 
fosse por que se encontram no erro e se perdem. – “Se me encontro – dizem – no erro, se estou 
perdido, por que me ama? Por que me busca?” – Porque está no erro quero lhe chamar uma vez mais; 
porque você se perdeu, quero lhe encontrar. 
 
Pai Nosso, Ave Maria, Glória 
 
Oração final 
Renovai, Senhor, em vossa Igreja o espírito que infundistes em nosso Pai Santo Agostinho, para que 
cheios desse mesmo espírito, tenhamos sede de Vós, fonte da sabedoria, e vos busquemos como o 
único amor verdadeiro. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. 
 
Bênção 
O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. 
Santo Agostinho, rogai por nós! 
 
 
 
 
 
 
 



NOVENA A SANTO AGOSTINHO 
 

TERCEIRO DIA 
 
Sinal da Cruz 
Pelo sinal da santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do 
Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 
Oração inicial 
Peregrino e enfermo volto a Ti, meu Deus, cansado de peregrinar fora e sobrecarregado pelo peso dos 
meus males. Experimentei que longe de tua presença não há refúgio seguro, nem satisfação que dure, 
nem desejo que dê fruto, nem bem algum que sacie os desejos da alma que criaste. Aqui estou, pobre 
e faminto. Deus da minha saúde, abre-me as portas da tua casa, perdoa-me, recebe-me, cura-me de 
todas as minhas enfermidades, unge-me com o óleo da tua graça e dá-me o abraço de paz que 
prometestes ao pecador arrependido. Oh Verdade! Oh Beleza infinitamente amável! Tarte te amei, 
beleza sempre antiga e sempre nova! Tarde demais eu te conheci! Que infeliz foi o tempo em que não 
te amei nem conheci! (Cf. Confissões X) 
 
Leitura bíblica 
Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos (2,2-5) 
E reuniram-se ali tantas pessoas, que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus 
anunciava-lhes a Palavra. Trouxeram-lhe, então, um paralítico, carregado por quatro homens. Mas 
não conseguindo chegar até Jesus, por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar 
onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando 
viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: “Filho, os teus pecados estão perdoados”.  
 
Meditação 
Dos Sermões de Nosso Pai Santo Agostinho (46,6) 
Tal foi na alma daquele paralítico que aqueles que o levavam queriam apresentar-lhe ao Senhor e, ao 
não ser possível, abriram o telhado e o apresentaram. É como se quisessem fazer isto com a alma: 
abrir o telhado e colocar diante do Senhor a alma paralítica, desconjuntada em todos os seus membros, 
carente de toda boa obra, sobrecarregada com seus pecados e sofrendo com o mal de seu desejo. 
Portanto, se estão desconjuntados todos os membros e padece uma paralisia interior, de modo que 
não possa ir ao médico – talvez o médico está oculto, mas dentro; isto é, a verdadeira compreensão 
das Escrituras está oculta – abre o telhado, traz à luz o que está oculto e coloque diante Dele o 
paralítico. 
 
Pai Nosso, Ave Maria, Glória 
 
Oração final 
Renovai, Senhor, em vossa Igreja o espírito que infundistes em nosso Pai Santo Agostinho, para que 
cheios desse mesmo espírito, tenhamos sede de Vós, fonte da sabedoria, e vos busquemos como o 
único amor verdadeiro. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. 
 
Bênção 
O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. 
Santo Agostinho, rogai por nós! 
 
 
 
 
 



 
NOVENA A SANTO AGOSTINHO 

 
QUARTO DIA 

 
Sinal da Cruz 
Pelo sinal da santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do 
Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 
Oração inicial 
Peregrino e enfermo volto a Ti, meu Deus, cansado de peregrinar fora e sobrecarregado pelo peso dos 
meus males. Experimentei que longe de tua presença não há refúgio seguro, nem satisfação que dure, 
nem desejo que dê fruto, nem bem algum que sacie os desejos da alma que criaste. Aqui estou, pobre 
e faminto. Deus da minha saúde, abre-me as portas da tua casa, perdoa-me, recebe-me, cura-me de 
todas as minhas enfermidades, unge-me com o óleo da tua graça e dá-me o abraço de paz que 
prometestes ao pecador arrependido. Oh Verdade! Oh Beleza infinitamente amável! Tarte te amei, 
beleza sempre antiga e sempre nova! Tarde demais eu te conheci! Que infeliz foi o tempo em que não 
te amei nem conheci! (Cf. Confissões X) 
 
Leitura bíblica 
Do Evangelho de Jesus Cristo segundo João (10,1-3) 
“Em verdade, em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por 
outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, 
e as ovelhas escutam a sua voz; ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. 
 
Meditação 
Dos Sermões de Nosso Pai Santo Agostinho (46,1) 
Ai dos pastores de Israel que apascentam somente a si mesmos! Por acaso os pastores não apascentam 
ovelhas? Isto é, os pastores não se apascentam a si mesmos, mas sim, ovelhas. Este é o primeiro 
motivo pelo qual se censura estes pastores: apascentam a si mesmos, não as ovelhas. Quem são estes 
que se apascentam a si mesmos? Aqueles de quem fala o Apóstolo: pois todos buscam seus interesses, 
não os de Jesus Cristo. 
 
Pai Nosso, Ave Maria, Glória 
 
Oração final 
Renovai, Senhor, em vossa Igreja o espírito que infundistes em nosso Pai Santo Agostinho, para que 
cheios desse mesmo espírito, tenhamos sede de Vós, fonte da sabedoria, e vos busquemos como o 
único amor verdadeiro. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. 
 
Bênção 
O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. 
Santo Agostinho, rogai por nós! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



NOVENA A SANTO AGOSTINHO 
 

QUINTO DIA 
 
Sinal da Cruz 
Pelo sinal da santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do 
Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 
Oração inicial 
Peregrino e enfermo volto a Ti, meu Deus, cansado de peregrinar fora e sobrecarregado pelo peso dos 
meus males. Experimentei que longe de tua presença não há refúgio seguro, nem satisfação que dure, 
nem desejo que dê fruto, nem bem algum que sacie os desejos da alma que criaste. Aqui estou, pobre 
e faminto. Deus da minha saúde, abre-me as portas da tua casa, perdoa-me, recebe-me, cura-me de 
todas as minhas enfermidades, unge-me com o óleo da tua graça e dá-me o abraço de paz que 
prometestes ao pecador arrependido. Oh Verdade! Oh Beleza infinitamente amável! Tarte te amei, 
beleza sempre antiga e sempre nova! Tarde demais eu te conheci! Que infeliz foi o tempo em que não 
te amei nem conheci! (Cf. Confissões X) 
 
Leitura bíblica 
Do Evangelho de Jesus Cristo segundo João (10,7-10) 
Então Jesus continuou: “Em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles 
que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. 
Quem entrar por mim, será salvo; entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, 
matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância”. 
 
Meditação 
Dos Sermões de Nosso Pai Santo Agostinho (46,5) 
O pastor negligente não lhe diz: Filho, ao se dispor a servir a Deus, mantenha-se na justiça e no temor, 
e prepara a tua alma para a tentação. Quem assim o faz fortalece o frágil, e de frágil o torna resistente, 
para que, quando creia, não espere prosperidade neste mundo. Se o ensina a esperar a prosperidade 
neste mundo, a mesma prosperidade o corrompe; ao chegar as adversidades, a fé se enfraquece, ou 
até se apaga. 
 
Pai Nosso, Ave Maria, Glória 
 
Oração final 
Renovai, Senhor, em vossa Igreja o espírito que infundistes em nosso Pai Santo Agostinho, para que 
cheios desse mesmo espírito, tenhamos sede de Vós, fonte da sabedoria, e vos busquemos como o 
único amor verdadeiro. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. 
 
Bênção 
O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. 
Santo Agostinho, rogai por nós! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOVENA A SANTO AGOSTINHO 
 

SEXTO DIA 
 
Sinal da Cruz 
Pelo sinal da santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do 
Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 
Oração inicial 
Peregrino e enfermo volto a Ti, meu Deus, cansado de peregrinar fora e sobrecarregado pelo peso dos 
meus males. Experimentei que longe de tua presença não há refúgio seguro, nem satisfação que dure, 
nem desejo que dê fruto, nem bem algum que sacie os desejos da alma que criaste. Aqui estou, pobre 
e faminto. Deus da minha saúde, abre-me as portas da tua casa, perdoa-me, recebe-me, cura-me de 
todas as minhas enfermidades, unge-me com o óleo da tua graça e dá-me o abraço de paz que 
prometestes ao pecador arrependido. Oh Verdade! Oh Beleza infinitamente amável! Tarte te amei, 
beleza sempre antiga e sempre nova! Tarde demais eu te conheci! Que infeliz foi o tempo em que não 
te amei nem conheci! (Cf. Confissões X) 
 
Leitura bíblica 
Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus (7,24-27) 
Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente, que 
construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, 
mas a casa não caiu, porque estava cons-truída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas 
palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. 
Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua 
ruína foi completa!” 
 
Meditação 
Dos Sermões de Nosso Pai Santo Agostinho (46,5) 
Assim disse o Apóstolo: todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão 
perseguidas. Se te atrai mais, ó pastor que busques teus interesses, não os de Jesus Cristo! Ainda que 
ele diga: todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas, tu 
dizes: “Se vives piedosamente em Cristo, toda classe de bens lhes serão abundantes; e se não tens 
filhos, receberás, criarás todos e nenhum morrerá”. Este é o edifício que estás levantando? Presta 
atenção no que estás construindo e sobre o que o levantarás. Estás edificando sobre a areia. Chegará 
a chuva, o rio transbordará, soprarão os ventos e derrubará a casa, e sua ruina será grande. Retire-a 
da areia a construa sobre a pedra: esteja fundamentado em Cristo aquele que quiser ser cristão.  
 
Pai Nosso, Ave Maria, Glória 
 
Oração final 
Renovai, Senhor, em vossa Igreja o espírito que infundistes em nosso Pai Santo Agostinho, para que 
cheios desse mesmo espírito, tenhamos sede de Vós, fonte da sabedoria, e vos busquemos como o 
único amor verdadeiro. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. 
 
Bênção 
O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. 
Santo Agostinho, rogai por nós! 
 
 
 
 



NOVENA A SANTO AGOSTINHO 
 

SÉTIMO DIA 
 
Sinal da Cruz 
Pelo sinal da santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do 
Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 
Oração inicial 
Peregrino e enfermo volto a Ti, meu Deus, cansado de peregrinar fora e sobrecarregado pelo peso dos 
meus males. Experimentei que longe de tua presença não há refúgio seguro, nem satisfação que dure, 
nem desejo que dê fruto, nem bem algum que sacie os desejos da alma que criaste. Aqui estou, pobre 
e faminto. Deus da minha saúde, abre-me as portas da tua casa, perdoa-me, recebe-me, cura-me de 
todas as minhas enfermidades, unge-me com o óleo da tua graça e dá-me o abraço de paz que 
prometestes ao pecador arrependido. Oh Verdade! Oh Beleza infinitamente amável! Tarte te amei, 
beleza sempre antiga e sempre nova! Tarde demais eu te conheci! Que infeliz foi o tempo em que não 
te amei nem conheci! (Cf. Confissões X) 
 
Leitura bíblica 
Do Evangelho de Jesus Cristo segundo João (10,27-29) 
As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna 
e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas 
ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. 
 
Meditação 
Dos Sermões de Nosso Pai Santo Agostinho (46,7) 
Chamarei a ovelha desgarrada, buscarei a perdida; queira ou não, eu o farei. E ainda, ao buscá-la, 
desviarei dos espinhos da mata, deslizarei por qualquer estreiteza, derrubarei toda cerca; na medida 
em que o Senhor, a quem temo, me dê forças, passarei por tudo. Chamarei a desgarrada, buscarei a 
que está a ponto de perecer.  
 
Pai Nosso, Ave Maria, Glória 
 
Oração final 
Renovai, Senhor, em vossa Igreja o espírito que infundistes em nosso Pai Santo Agostinho, para que 
cheios desse mesmo espírito, tenhamos sede de Vós, fonte da sabedoria, e vos busquemos como o 
único amor verdadeiro. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. 
 
Bênção 
O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. 
Santo Agostinho, rogai por nós! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOVENA A SANTO AGOSTINHO 
 

OITAVO DIA 
 
Sinal da Cruz 
Pelo sinal da santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do 
Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 
Oração inicial 
Peregrino e enfermo volto a Ti, meu Deus, cansado de peregrinar fora e sobrecarregado pelo peso dos 
meus males. Experimentei que longe de tua presença não há refúgio seguro, nem satisfação que dure, 
nem desejo que dê fruto, nem bem algum que sacie os desejos da alma que criaste. Aqui estou, pobre 
e faminto. Deus da minha saúde, abre-me as portas da tua casa, perdoa-me, recebe-me, cura-me de 
todas as minhas enfermidades, unge-me com o óleo da tua graça e dá-me o abraço de paz que 
prometestes ao pecador arrependido. Oh Verdade! Oh Beleza infinitamente amável! Tarte te amei, 
beleza sempre antiga e sempre nova! Tarde demais eu te conheci! Que infeliz foi o tempo em que não 
te amei nem conheci! (Cf. Confissões X) 
 
Leitura bíblica 
Do Evangelho de Jesus Cristo segundo João (10,10-13) 
O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em 
abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é 
pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e 
dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. 
 
Meditação 
Dos Sermões de Nosso Pai Santo Agostinho (46,5) 
Já ouvistes o que os maus pastores amam, escutai aquilo que descuidam. Não haveis fortalecido ao 
débil, não haveis cuidado da enferma; não haveis enfaixado os que tem a perna machucada, não haveis 
feito voltar os que estavam dispersos, não haveis buscado a ovelha perdida, e haveis acabado com a 
forte, isto é, haveis dado morte a ela, massacrando-a. A ovelha mantém uma disposição interior de 
fragilidade quando não crê que vai superar as tentações. Se lhe ensina a esperar pela prosperidade 
neste mundo, a mesma prosperidade se corrompe; ao chegar as adversidades, a fé se debilita ou, 
talvez, se apaga. Fortalecemos ao fraco quando lhe dizemos: “Espere certamente as tentações deste 
mundo; porém, o Senhor te livrará delas se teu coração n’Ele está”.  
 
Pai Nosso, Ave Maria, Glória 
 
Oração final 
Renovai, Senhor, em vossa Igreja o espírito que infundistes em nosso Pai Santo Agostinho, para que 
cheios desse mesmo espírito, tenhamos sede de Vós, fonte da sabedoria, e vos busquemos como o 
único amor verdadeiro. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. 
 
Bênção 
O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. 
Santo Agostinho, rogai por nós! 
 
 
 
 
 
 



NOVENA A SANTO AGOSTINHO 
 

NONO DIA 
 
Sinal da Cruz 
Pelo sinal da santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do 
Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 
Oração inicial 
Peregrino e enfermo volto a Ti, meu Deus, cansado de peregrinar fora e sobrecarregado pelo peso dos 
meus males. Experimentei que longe de tua presença não há refúgio seguro, nem satisfação que dure, 
nem desejo que dê fruto, nem bem algum que sacie os desejos da alma que criaste. Aqui estou, pobre 
e faminto. Deus da minha saúde, abre-me as portas da tua casa, perdoa-me, recebe-me, cura-me de 
todas as minhas enfermidades, unge-me com o óleo da tua graça e dá-me o abraço de paz que 
prometestes ao pecador arrependido. Oh Verdade! Oh Beleza infinitamente amável! Tarte te amei, 
beleza sempre antiga e sempre nova! Tarde demais eu te conheci! Que infeliz foi o tempo em que não 
te amei nem conheci! (Cf. Confissões X) 
 
Leitura bíblica 
Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos (16,15-18) 
“Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura! Quem crer e for batizado será salvo. 
Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: 
expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas; se pegarem em serpentes ou beberem 
algum veneno mortal não lhes fará mal algum; quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles 
ficarão curados”. 
 
Meditação 
Dos Sermões de Nosso Pai Santo Agostinho (46,7) 
Ouço o apóstolo que diz: Pregue a palavra, insista em tempos oportunos e inoportunos. A quem em 
oportunos? A quem em inoportunos? A tempos oportunos aos que querem; a tempos inoportunos aos 
que não querem. Indiscutivelmente sou importuno, me atrevo a dizê-lo. Tu queres errar, tu queres se 
perder, eu não quero. 
 
Pai Nosso, Ave Maria, Glória 
 
Oração final 
Renovai, Senhor, em vossa Igreja o espírito que infundistes em nosso Pai Santo Agostinho, para que 
cheios desse mesmo espírito, tenhamos sede de Vós, fonte da sabedoria, e vos busquemos como o 
único amor verdadeiro. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. 
 
Bênção 
O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. 
Santo Agostinho, rogai por nós! 
 
 
 


