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Novena das Almas 
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Novena
(1)
 das almas 

 

[Maria Clara:] − «Eu vos peço almas(2) benditas(3), pelas penas(4) em que estais, pelas 

glórias em que esperais, pedimos ao#  − Não! – Pedimos# – Deixa-me dizer como eu 

sei.  

 

[Maria José:] – Diz lá! Diz lá! 

 

[Maria Clara:] – Pedimos ao *Divino Senhor*(5) que nos deixe cá andar até ganhar o Céu(6). 

− Quem vós fostes? Somos nós; Quem vós sois? Havemos de nós ser. Rogai Jesus por 

nós, que nós rogamos por vós. – Compreendeu as palavras?  

 

[José Barbieri:] – Sim.  

 

[Maria José:] – Eu digo com menos palavras. 

 

[Maria Clara:] – Eu vos peço, ó almas benditas, – que são as almas que já lá estão –, 

pelas penas em que estais, pelas glórias em que esperais, e pedimos ao Divino Senhor 

que nos deixe cá andar até ganhar o Céu. – Agora repare: − Quem vós fostes? Somos 

nós. E quem vós sois? Havemos de nós ser. Pedi Jesus por nós, que nós rogamos por 

vós. − Não é bonito? 

 

[José Barbieri:] – É bonito, é. 

 

[Maria Clara:] – E agora um Pai-Nosso(7), uma Ave-Maria(8) e depois, outra vez, a oração; 

outro Pai-Nosso, Ave-Maria, oração# Logo, Pai-Nosso, portanto, chama-se uma novena: 

a Novena das Almas.  

 

[José Barbieri:] – E onde? Onde é que diziam isso?  

 

[Maria Clara:] – Ai# 

 

[Maria José:] – Numa junta qualquer# Eu digo em qualquer altura# 

 

[Maria Clara:] – Eu digo em qualquer altura. 

 

 [José Barbieri:] – Em qualquer altura?  

 

[Maria Clara:] – Em qualquer altura, quando estou a rezar. 

 

[Maria José:] –  Deus vos salve, almas benditas#Eu digo só assim: 
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− Deus vos salve, almas benditas, pelas penas em que estais, pelas glórias em que 

esperais. Quem nós somos, já vós fostes; quem vós sois havemos nós de ser. Rogai a 

Deus por nós. Nós rogamos a Deus por vós. – Um Pai-Nosso e uma Ave-Maria.  

 

[Maria Clara:] – Pois. Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória(9); Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória. É a 

oração, Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória – isso é que rezamos então logo, que é uma 

novena.»  

 

Maria Clara e Maria José, Idanha-a-Nova, Setembro de 2010 

 
Glossário: 

(1)
 

Novena – conjunto de orações feitas por nove dias consecutivos. 

(2)
 

Alma – parte imortal do ser humano.  

(3)
 

Benditas – abençoadas, bondosas.  

(4)
 

Penas – punições, castigos.  

(5)
 

Divino Senhor – Deus. 

(6)
 

Céu – lugar para onde vão as almas do justos, dos santos e onde estão os anjos. 

(7)
 

Pai-Nosso − oração ensinada por Jesus aos Seus apóstolos, oração dominical, oração do Senhor. 

(8)
 

Ave-Maria – oração católica dirigida à Virgem Maria.  

(9)
 

Glória –  por hipótese, referência à oração católica Glória ao Pai, oração curta, em frase única, de invocação a Deus, que é 

representada no terço pela conta mais grossa.  

Para a execução deste glossário consultaram-se: www.priberam.pt; http://pt.wikipedia.org; http://aulete.uol.com.br 

 

    

 

 

 

 

 


