
 

 

Introdução ao texto das Novenas de Padroeiros (as) e titulares da Diocese 

de Barreiras 2023 

 

Queridos diocesanos, Deus é bom, Deus é bom sempre!  

 

É com muita alegria que entregamos ao povo de Deus que está na Diocese de 

Barreiras os temas para as celebrações das novenas dos Padroeiros e Titulares das 

paróquias e comunidades de nossa Igreja Particular neste ano de 2023. 

A festa dos padroeiros e titulares das nossas comunidades se constituem um 

tempo forte de evangelização, aprofundamento da fé e confraternização da 

comunidade cristã. Como as nossas paróquias são extensas e têm várias 

comunidades, poderemos ter durante o ano litúrgico momentos espirituais fortes, 

verdadeiros retiros espirituais, mas também ocasiões de crescimento da amizade 

e confraternização entre as pessoas e comunidades, bem como a realização de 

quermesse, leilões e outros eventos para o crescimento econômico e estrutural das 

comunidades. 

 

Ao celebrar a sua fé, a comunidade cristã aumenta as suas convicções, suscita 

conversão do coração, fortifica o seu discipulado para responder melhor à sua 

vocação missionária. 

 

Quando a Igreja reza cresce na fé e quando cresce na fé, reza melhor e se 

compromete mais ainda com o serviço dos mais pobres. 

 

Neste ano de 2023 estamos vivendo o ano vocacional que tem como objetivo 

“promover a cultura vocacional nas comunidades eclesiais, nas famílias e na 

sociedade, para que sejam ambientes favoráveis ao despertar de todas as vocações, 

como graça e missão, a serviço do Reino de Deus” (TB, p.11) 

 

Desejamos como Igreja Particular que nossas famílias, comunidades e paróquia 

sejam cada vez mais vocacionais, que deverá se consolidar progressivamente com 

a proposta vocacional, dirigida a todos em todas as épocas da vida, aberta a todas 

as vocações e ministérios através de toda a ação pastoral e em todos os momentos 

da vida paroquial.  

 

E para o melhor aproveitamento deste material, segue alguns detalhes que 

devem ser observados na organização de nossas novenas: 

✓ A ideia é que não haja um livrinho com roteiro, mas um material de apoio 

para as comunidades; 

✓ A proposta deste ano é usar fundamentalmente a estrutura da celebração 

da Palavra (presidida por leigos, religiosas e diácono) com a distribuição 

da Santa Comunhão quando houver possibilidade ou a celebração da 



 

 

Santa Missa quando presidida pelo Sacerdote local ou sacerdote 

convidado; 

✓ A liturgia da Palavra será a diária a fim de facilitar a organização global 

diocesana com as leituras; 

✓ As comunidades podem realizar as preces, ladainhas dos padroeiros ou 

a Ladainha Vocacional (Coral Palestrina de Apucarana): 

https://www.youtube.com/watch?v=ROEFRzEp4wQ 

✓ Pode-se, seguindo o bom senso, incluir trechos da vida do Santo 

Padroeiro/Titular antes dos avisos ou mesmo no comentário inicial como 

elemento ligado à devoção de cada comunidade e nunca substituindo 

partes especificas da celebração, como por exemplo: retirando o ato 

penitencial, ou as preces, para inclusão de narrativas e textos ferindo a 

estrutura da celebração da Palavra/Santa Missa;  

✓ Nas noites das novenas no domingo (Dia do Senhor) deve-se respeitar a 

liturgia dominical. 

 

Neste material de apoio organizado pelo serviço/pastoral vocacional 

encontraremos: 

1. Ambientação e ornamentação: sugestões de como preparar o ambiente 

celebrativo; 

 

2. Sugestões de cantos e orações:  cantos vocacionais e orações; 

 

3. Uma motivação inicial:  um comentário inicial associando a festa do padroeiro 

(a) /Titular com o ano vocacional e o tema de cada noite; 

 

4. Pensando no tema: um pequeno apoio à homilia/reflexão fundamentalmente 

sobre o tema da noite; 

 

5. O que diz o Texto base do ano Vocacional: Ao menos dois parágrafos do 

texto base ligados ao tema da noite; 

 

6. O que levamos para casa: Uma mensagem final acerca do tema de cada noite 

associada aos agradecimentos. 

 

Enfim, que nossas festas de padroeiros e titulares sejam momento de devoção, 

formação, celebração em vista do crescimento do povo de Deus em nossa querida 

diocese de Barreiras. 

01 de janeiro de 2023 

Festa de Santa Maria, Mãe de Deus 

 

Dom Moacir Arantes da Silva 

Bispo da Diocese de Barreiras 

https://www.youtube.com/watch?v=ROEFRzEp4wQ

