
NA VIDA COTIDIANA

Novena da santidade
(Devoção privada)



(todos os dias):

  Ó Deus, chamastes Marcelo Câmara a viver sua 
juventude no seguimento de Cristo, abraçando com fé e 
amor a Santa Cruz, especialmente através da 
enfermidade, vivida com alegria e paz cristã, infundindo 
sentido redentor ao trabalho profissional e a todas as 
atividades da sua vida, e realizando um profundo 
apostolado, principalmente com os jovens.

Fazei que eu saiba também santificar todas as 
atividades e circunstâncias da minha vida e atrair para o 
amor de Jesus Cristo todos aqueles com quem convivo e 
trabalho.

(todos os dias):

ORAÇÃO FINAL

 Ó Deus, dignai-vos glorificar o vosso servo 
Marcelo Câmara e concedei-me por sua intercessão o 
favor que vos peço (peça-se). Amém.

 Pai-nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai

ORAÇÃO INICIAL



Primeiro dia

Intenção: Para alcançar a paz na família

 “Vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. 
Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, 
humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos 
outros e perdoando-vos mutuamente se um tiver queixa contra 
o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós 
também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o 
amor é o vínculo da perfeição.” (Colossenses 3, 12-14)

ORAÇÃO INICIAL

 Peço-vos, também, por todas as famílias feridas pelo 
divórcio, para que, a exemplo do jovem Marcelo Câmara, 
busquem e encontrem no perdão e na misericórdia a cura da 
sua dor. 

MEDITAÇÃO: Senhor Jesus, que vivestes 30 anos no lar de 
Nazaré e bem conheceis a realidade cotidiana da família, 
peço-vos a capacidade de superação das dificuldades da 
convivência e dos desafios impostos pela cultura secularizada 
de nosso tempo para viver a verdadeira paz na minha casa.

 Ajuda-me a santificar-me na família, a 
santificar minha família e a santificar os demais por 
meio da minha família.
  “A aliança de amor e fidelidade, vivida pela Sagrada 
Família de Nazaré, ilumina o princípio que dá forma a cada 
família e a torna capaz de enfrentar melhor as vicissitudes da 
vida e da história. Sobre este fundamento, cada família, 
mesmo na sua fragilidade, pode tornar-se uma luz na 
escuridão do mundo” (Papa Franciso, Amoris Laetitia, n. 66, 
capítulo 3)

ORAÇÃO FINAL



Segundo dia

Intenção: Para transformar os estudos 
e o trabalho profissional em apostolado

 “E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração 
como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis 
do Senhor o galardão da herança porque a Cristo, o Senhor, 
servis” (Colossenses 3,23-24)

ORAÇÃO INICIAL

 Peço-vos, também, pelas autoridades e agentes 
públicos deste país, para que, a exemplo do jovem Marcelo 
Câmara, desempenhem seu ofício com justiça e verdade, 
buscando a realização do bem comum.

MEDITAÇÃO: Senhor Jesus, que aprendestes na oficina de 
Nazaré a fazer tudo bem feito, peço-vos a capacidade de 
realizar meus estudos e meu trabalho profissional com 
perfeição humana e sentido sobrenatural, para bem servir 
aos irmãos em suas necessidades e vos glorificar.

 Ajudai-me a santificar-me no trabalho, a 
santificar o trabalho e a santificar os demais com o 
meu trabalho.
 “O que sempre ensinei é que todo o trabalho humano 
honesto, intelectual ou manual, deve ser realizado pelo cristão 
com a maior perfeição possível: com perfeição humana 
(competência profissional) e com perfeição cristã (por amor à 
vontade de Deus e a serviço dos seres humanos). Porque, feito 
assim, esse trabalho humano, por mais humilde e 
insignificante que pareça, contribui para a ordenação cristã 
das realidades temporais— a manifestação de sua dimensão 
divina — e é assumido e integrado na obra prodigiosa da 
Criação e da Redenção do mundo: eleva-se assim o trabalho à 
ordem da graça; santificando-se, converte-se em obra de 
Deus, operatio Dei, opus Dei.” (São Josemaria Escrivá)

ORAÇÃO FINAL



Terceiro dia

Intenção: Para mais amar a Santa Igreja
“Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha 
muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, 
formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo.
Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único 
Espírito: quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E 
a todos nós foi dado beber de um único Espírito” (1Cor 12,12-
13)

ORAÇÃO INICIAL

 “O Sumo Pontífice é o princípio e fundamento 
perpétuo e visível de unidade, tanto dos bispos como da 
multidão dos fiéis” (Lumen Gentium, n.  23)

 Peço-vos, também, que a exemplo do jovem Marcelo 
Câmara, eu tenha a coragem e a fortaleza para defender 
publicamente nossa Igreja Católica sempre que for 
injustamente atacada nos ambientes em que sou chamado a 
dar testemunho. 

MEDITAÇÃO: Senhor Jesus, que sois a cabeça do Corpo 
Místico da Igreja, peço-vos a capacidade de amar sempre 
mais esta vossa Esposa, permanecendo fiel à autoridade de 
seu Magistério e em comunhão com o Santo Papa, sucessor 
legítimo do Apóstolo Pedro.

 Ajudai-me a santificar-me na Igreja, a 
santificar a Igreja e a santificar o mundo inteiro pela 
ação da Igreja.

ORAÇÃO FINAL



Quarto dia

Intenção: Para melhor viver o mistério 
da Eucaristia

“Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece 
em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive, e eu 
vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne 
viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não como o 
maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come 
deste pão viverá eternamente” (Jo6,56-58)

ORAÇÃO INICIAL

 “Adoro-vos devotamente, ó Divindade escondida, 
Que verdadeiramente oculta-se sob estas aparências, 
A Vós, meu coração submete-se todo por inteiro, 
Porque, contemplando-vos, tudo desfalece. 
 A vista, o tato, o gosto falham com relação a Vós. 
Mas ,  somente  em vos  ouv i r  em tudo  c re io .  
Creio em tudo aquilo que disse o Filho de Deus, 
Nada mais verdadeiro que esta Palavra de Verdade” (Santo 
Tomás de Aquino) 

MEDITAÇÃO: Senhor Jesus, que sois o Pão Vivo que desceu 
do céu até nós, a Palavra que se fez carne, o sustento concreto 
da nossa vida espiritual, peço-vos a capacidade de viver com 
imensa devoção o mistério da transubstanciação do pão e 
vinho no vosso precioso Corpo e Sangue.

 Ajuda-me a santificar-me na Eucaristia e a 
santificar os demais pela Eucaristia comungada e 
adorada.

 Peço-vos, também, a exemplo do jovem Marcelo 
Câmara, a graça de receber diariamente o Santíssimo 
Sacramento quando possível, de realizar visitas piedosas ao 
Sacrário, bem como a capacidade de transformar o altar da 
Eucaristia no altar da vida cotidiana.

ORAÇÃO FINAL



Quinto dia

Intenção: Para crescer em devoção à 
Nossa Senhora, aos anjos e santos

“Quando Jesus viu sua mãe ali, e, perto dela, o discípulo a 
quem ele amava, disse à sua mãe: ‘Aí está o seu filho’, e ao 
discípulo: ‘Aí está a sua mãe’. Daquela hora em diante o 
discípulo a levou para casa” (João 19, 26-27)

ORAÇÃO INICIAL

 Ajudai-me a santificar-me pela oração, pela 
intercessão de Maria, minha Mãe, dos anjos e 
santos, e a santificar os demais por meio da minha 
oração.
 “Seria impossível citar a multidão, sem conta, de 
Santos que encontraram no Rosário um autêntico caminho de 
santificação” (São João Paulo II)

MEDITAÇÃO: Senhor Jesus, que na caminhada desta vida 
rumo à eternidade nos concedestes auxílios poderosos pela 
intercessão de Vossa Mãe Maria Santíssima, dos anjos e 
santos, concede-me a graça de crescer na amizade e 
intimidade destes companheiros celestiais.
 Peço-vos, também, a exemplo do jovem Marcelo 
Câmara, a inspiração para recorrer diariamente à oração do 
santo terço, para meditar a vida dos santos seguindo os seus 
exemplos concretos na Vossa direção, e para encontrar ao 
longo do dia o momento oportuno de silenciar para escutar a 
Palavra de Deus.

ORAÇÃO FINAL



Sexto dia

Intenção: Para alcançar a virtude da pureza

“O que sai do homem, isso é que o torna impuro. Pois é de 
dentro do coração humano que saem as más intenções, 
imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições 
desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, 
orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro 
e são elas que tornam impuro o homem” (Mc 7,20-23)

ORAÇÃO INICIAL

 “Jesus promete que as pessoas de coração puro 
«verão a Deus». Manter o coração limpo de tudo o que 
mancha o amor: isto é santidade.” (Papa Francisco, Gaudete 
et exultate, n.86)

 Peço-vos, ainda, a exemplo do jovem Marcelo 
Câmara, a graça para renunciar a toda manifestação de 
pecado, especialmente o egoísmo, a sensualidade e a 
ganância que escravizam o coração humano. 
 Ajudai-me a santificar meu corpo e meu 
coração e a santificar o corpo e o coração dos meus 
irmãos.

MEDITAÇÃO: Senhor Jesus, que possuís um coração manso 
e humilde, puro em suas intenções e ações, peço-vos a 
capacidade de viver a pureza do corpo e da alma, conforme 
meu estado de vida, dignificando o amor humano, a despeito 
dos apelos da sociedade atual.

ORAÇÃO FINAL



Sétimo dia

Intenção: Para transformar o sofrimento 
humano em instrumento de redenção

“Agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós. O que 
falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, por 
seu corpo que é a Igreja” (Colossenses 1, 24).

ORAÇÃO INICIAL

 Peço-vos, também, a exemplo do jovem Marcelo 
Câmara, um espírito mortificado e penitente, capaz de 
oferecer sacrifícios voluntários pela conversão dos 
pecadores, pelas vocações da Igreja e pelas demais 
necessidades.
 Ajudai-me a santificar-me no sofrimento, a 
santificar o sofrimento e a santificar os outros pelo 
meu sofrimento.
 “Senhor, nunca é demais o que sofremos, mas ajudai-
nos a tudo suportar” (Santa Teresinha do Menino Jesus)

MEDITAÇÃO: Senhor Jesus, que vivestes vossa humanidade 
com perfeição, e que abraçastes livremente a injustiça deste 
mundo e a vossa própria humilhação, culminando na dor da 
paixão e na morte de Cruz, tudo para trazer até nós a 
salvação, peço-vos a capacidade de aceitação do sofrimento 
involuntário transformando-o em uma obra de redenção da 
humanidade.

ORAÇÃO FINAL



Oitavo dia

Intenção: Para permanecer na alegria cristã
“Como meu Pai me ama, assim também eu vos amo. 
Permanecei no meu amor. Se observardes os meus 
mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu 
observei o que mandou meu Pai e permaneço no seu amor. Eu 
vos disse isso, para que a minha alegria esteja em vós, e a 
vossa alegria seja completa” (Jo 15,9-11)

ORAÇÃO INICIAL

 Peço-vos, também, a exemplo do jovem Marcelo, um 
sorriso verdadeiro e luminoso mesmo diante das mais duras 
dificuldades; o sorriso de quem sabe dar glória a Deus pela 
beleza e bondade da criação; enfim, o sorriso que irradia paz 
interior e se converte em apostolado da esperança.  
 Ajudai-me a santificar-me na alegria, a 
santificar a alegria, e a santificar os irmãos com a 
minha alegria.
 “O exemplo dos santos constitui para nós um 
encorajamento a seguir os mesmos passos, a experimentar a 
alegria daqueles que confiam em Deus, porque a única 
verdadeira causa de tristeza e de infelicidade para o homem é 
o fato de viver longe de Deus” (Papa Bento XVI)

MEDITAÇÃO: Senhor Jesus, que nos trouxestes a 
maravilhosa revelação de que Deus é nosso Pai, peço-vos a 
capacidade de viver a plena alegria cristã de descobrir-me 
filho(a) amado(a) de Deus, e assim confiar inteiramente na 
sua amorosa Providência em toda e qualquer circunstância. 

ORAÇÃO FINAL



Nono dia

Intenção: Para desejar a santidade
“Por isso, aprontai a vossa mente, sede sóbrios e colocai toda 
a vossa esperança na graça que vos será oferecida no dia da 
revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes,  não 
moldeis a vossa vida de acordo com as paixões de 
antigamente, do tempo de vossa ignorância. Antes, como é 
santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós, 
em todo o vosso proceder. Pois está na Escritura: ‘Sereis 
santos porque eu sou santo’ ” (1Pd 1,13-16) 

ORAÇÃO INICIAL

 Ajudai-me a ser santo e a santificar os outros, 
para a Vossa maior glória.

 Peço-vos, também, a exemplo do jovem Marcelo 
Câmara, o desejo de ser santo na vida cotidiana e diante das 
injustiças deste mundo, permanecendo aberto generosa e 
constantemente à Vossa Graça, e fazendo da minha vida um 
instrumento efetivo em favor do Reino de Deus, e em especial 
dos mais vulneráveis.

 “Todos somos chamados a ser santos, vivendo com 
amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de 
cada dia, onde cada um se encontra” (Papa Francisco, 
Gaudete et Exsultate, n.14)

MEDITAÇÃO: Senhor Jesus, que dissestes “sede perfeitos 
como vosso Pai celeste é perfeito” (Mt 5,48), enviai o Vosso 
Espírito Santo, com seus dons, para que me configure à Vossa 
imagem e produza em mim todos os frutos de santidade. 

 No caminho da santidade, que eu saiba recorrer ao 
exame de consciência diário, à direção espiritual e ao 
sacramento da confissão com frequência, e à ação concreta 
a partir dos valores do Vosso Evangelho e em face de todas as 
dimensões da vida humana, para afastar de mim aquilo que 
me afasta de Vós, e para conduzir a mim e a todos que me 
cercam na direção da vida plena que em Vós se origina e a 
Vós se orienta.

ORAÇÃO FINAL



entre em contato

@marcelinhocamara

depoimento.marcelinho@gmail.com
facebook.com/marcelohenriquecamara

Comunique uma graça alcançada:
www.marcelocamara.org.br

com aprovação eclesiástica


