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Novena às Santas Almas do Purgatório 

 

 

 

   

 
1º Dia: 

, Jesus, meu Salvador, tenho muitas vezes merecido o inferno, mas quão grande 

seria meu sofrimento se fosse agora por Vós rejeitado e obrigado a pensar que 

causei minha própria condenação! Dou-vos graças pela paciência com que me 

tendes tolerado. Meu Deus, amo-vos acima de todas as coisas e me arrependo de todo o 

coração de vos ter ofendido, porque sois infinitamente bom. Preferiria muito mais 

morrer a vos ofender novamente. Concedei-me a graça da perseverança e tende piedade 

de mim e das benditas almas do Purgatório.  

 

Ó, Maria, Mãe de Deus, vinde em seu auxílio com vossa poderosa intercessão.  

 
1 Pai Nosso, 1 Ave Maria e a Oração a Nosso Salvador em seus sofrimentos pelas Santas Almas do 

Purgatório na página 4.  

  

 
2º Dia: 

i de mim, infeliz, tantas anos já desperdicei na terra e nada mereci senão o 

inferno! Dou-vos graças, Senhor, por conceder-me tempo ainda para expiar os 

meus pecados. Meu bom Deus, arrependo-me de todo o meu coração de vos ter 

ofendido. Enviai do Céu a vossa assistência para que eu possa dedicar o tempo que 

ainda me resta a Vós e ao vosso serviço. Tende compaixão de mim e das santas almas 

que sofrem no Purgatório.  

 

Ó, Maria, Mãe de Deus, vinde em seu auxílio com vossa poderosa intercessão.  

 
1 Pai Nosso, 1 Ave Maria e a Oração a Nosso Salvador em seus sofrimentos pelas Santas Almas do 

Purgatório. 

  

 

Ó 
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Esta novena, escrita por Santo Afonso Maria de Ligório, tem orações diferentes para cada um dos 9 

dias, seguida da Oração a Nosso Salvador em seus sofrimentos pelas Santas Almas do Purgatório, 

que se encontra no final da novena. 
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3º Dia: 
eu Deus, porque sois infinitamente bom, amo-vos acima de todas as coisas, 

e me arrependo de todo o meu coração das ofensas que vos causei. 

Concedei-me a graça da santa perseverança. Tende compaixão de mim e das santas 

almas que sofrem no Purgatório.  

 

Ó, Maria, Mãe de Deus, vinde em seu auxílio com vossa poderosa intercessão. 

 
1 Pai Nosso, 1 Ave Maria e a Oração a Nosso Salvador em seus sofrimentos pelas Santas Almas do 

Purgatório.  

  

 
 

4º Dia: 
eu Deus, porque possuís uma bondade infinita, arrependo-me 

profundamente de vos ter ofendido. Muito mais morreria a vos ofender 

novamente. Dai-me a santa perseverança, e compadecei-vos das benditas almas que 

queimam naquele fogo purificador e vos amam de todo o coração.  

 

Ó, Maria, Mãe de Deus, vinde em seu auxílio com vossa poderosa intercessão. 

  
1 Pai Nosso, 1 Ave Maria e a Oração a Nosso Salvador em seus sofrimentos pelas Santas Almas do 

Purgatório.  

 
 

 
5º Dia: 

i de mim, infeliz, que seria, se Vós, ó Senhor, me lançasse ao inferno! Pois 

daquele calabouço de penas eternas não há libertação. Amo-vos sobre todas as 

coisas, Ó meu Deus infinito, e sinceramente me arrependo de vos ter ofendido tantas 

vezes. Concedei-me a graça da santa perseverança. Tende compaixão de mim e das 

santas almas que sofrem no Purgatório.  

 

Ó, Maria, Mãe de Deus, vinde em seu  auxílio com vossa poderosa intercessão.  

 
1 Pai Nosso, 1 Ave Maria e a Oração a Nosso Salvador em seus sofrimentos pelas Santas Almas do 

Purgatório.  

  

 
 

6º Dia: 
eu Divino Redentor, Vós morrestes por mim numa cruz, e me uniste tantas 

vezes a Vós pela Santa Eucaristia, mas eu vos tenho pago somente com 

ingratidão! Contudo, amo-vos sobre todas as coisas, ó Deus supremo, e estou muito 

mais arrependido de minhas ofensas contra Vós do que de qualquer outra coisa que 
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tenha feito. Preferiria morrer a vos ofender novamente. Concedei-me a graça da santa 

perseverança e tende compaixão de mim e das benditas almas que sofrem no Purgatório.  

 

Ó, Maria, Mãe de Deus, vinde em seu auxílio com vossa poderosa intercessão. 

 
1 Pai Nosso, 1 Ave Maria e a Oração a Nosso Salvador em seus sofrimentos pelas Santas Almas do 

Purgatório.  

 

 
 

7º Dia: 
, Deus, Pai de Misericórdia, satisfazei o ardente desejo das almas do Purgatório: 

Enviai-as vosso Santo Anjo para anunciá-las que Vós, seu Pai, está já 

reconciliado com elas através dos sofrimentos e morte de Jesus, e que o momento de 

sua libertação finalmente chegou. 

 

Ó, Maria, Mãe de Deus, vinde em seu auxílio com vossa poderosa intercessão. 

 
1 Pai Nosso, 1 Ave Maria e a Oração a Nosso Salvador em seus sofrimentos pelas Santas Almas do 

Purgatório.  

 

 
 

8º Dia: 
, meu Deus! Eu também sou uma dessas criaturas ingratas, que, tendo recebido 

muitas graças, mesmo assim desprezei o vosso amor, e mereci ser lançado no 

inferno. Mas vossa infinita bondade é que me poupou até agora. Por isso, agora vos amo 

acima de tudo, e arrependo-me profundamente de vos ter ofendido. Muito mais 

preferiria morrer a vos ofender novamente. Concedei-me a graça da santa perseverança, 

tende compaixão de mim e das santas almas que sofrem no Purgatório.  

 

Ó, Maria, Mãe de Deus, vinde em seu auxílio com vossa poderosa intercessão.  

 
1 Pai Nosso; 1 Ave-Maria e a Oração a Nosso Salvador em seus sofrimentos pelas Santas Almas do 

Purgatório.  

 

 
 

9º Dia: 
eu Deus, como é possível que eu, por tantos anos, tenha suportado tão 

tranquilamente viver separado de vós e de vossa graça? Ó, infinita Bondade, 

quão longo sofrimento tendes vós mesmo mostrado para comigo! De agora em diante, 

amar-vos-ei sobre todas as coisas, e arrependo-me profundamente de vos ter ofendido. 

Mil vezes morreria a vos ofender novamente. Concedei-me a graça da santa 

perseverança, e não permitais que eu torne a cair no pecado. Tende compaixão das 

santas almas do Purgatório, e, rogo-vos, aliviai seus sofrimentos, encurtai o tempo das 
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suas misérias, e chamai-as logo para junto de vós no Paraíso, para que elas possam vos 

contemplar face a face, e vos amar eternamente.  

 

Ó, Maria, Mãe de Misericórdia, vinde em seu auxílio com vossa poderosa intercessão, 

e rogai também por nós, que ainda estamos em perigo de condenação eterna.    

 
1 Pai Nosso; 1 Ave-Maria, e a Oração a Nosso Salvador em seus sofrimentos pelas Santas Almas do 

Purgatório  

 
 

Oração a Nosso Salvador em seus sofrimentos pelas 
Santas Almas do Purgatório 

Ó, dulcíssimo Jesus, pelo suor de sangue que derramastes no Jardim das Oliveiras, 

tende piedade das Almas do Purgatório.  

Ó, dulcíssimo Jesus, pelas dores que padecestes em vossa crudelíssima flagelação, tende 

piedade das Almas do Purgatório.  

Ó, dulcíssimo Jesus, pelas dores que sofrestes em vossa dolorosíssima coroação de 

espinhos, tende piedade das Almas do Purgatório.   

Ó, dulcíssimo Jesus, pelas dores que sofrestes no carregamento de Vossa Cruz ao 

Calvário, tende piedade das Almas do Purgatório.  

Ó, dulcíssimo Jesus, pelas dores que padecestes em vossa crudelíssima crucifixão, tende 

piedade das Almas do Purgatório.  

Ó, dulcíssimo Jesus, pelas dores que sofrestes em vossa acerbíssima agonia na Cruz, 

tende piedade das Almas do Purgatório.  

Ó, dulcíssimo Jesus, pela imensa dor que padecestes ao separar-se vossa bendita alma 

do corpo, tende piedade das Almas do Purgatório.    

 
 

(Recomendai-vos às Almas do Purgatório e mencionai vossas intenções aqui) 

Ó, Bem-Aventuradas Almas, recorro a vós e suplico-vos, vós que sois tão caras a Deus, 

e que estão seguras de nunca mais o perder, rogai por mim, que sou mísero pecador, 

para que eu não seja condenado, nem perca para sempre o meu Deus. Amém.  

 


