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ORAÇÕES Á SÃO ROQUE
Orações a São Roque
ORAÇÃO I
Glorioso São Roque, rogai por nós que, por nossos pecados,
não nos atrevemos apresentar nos diante de Deus.
Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória.
Roque santo, rogai por nós a Deus, que é Pai de misericórdia,
agora que estais perto de sua vista na glória celestial.
Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória.
São Roque glorioso, apresentai nossas humildes súplicas,
unindo-as as da Imaculada Virgem Maria e as de todos os Santos Franciscanos,
para que sejamos ouvidos e possamos dar a todos as graças no nome de Jesus.
Pai-Nosso, Ave-Maria e Glória.
A cruz santa + sele nossa fronte.
A cruz santa + sele nossa boca.
A cruz santa + sele nosso coração.
Pelo amor a cruz que professou São Roque,
em cujo sinal livrou aos povos do mal contagioso, livrai-nos, Senhor.
Rogai a Cristo, Roque santo, em todas nossas fraquezas.
Para que sejamos dignos de suas promessas.
ORAÇÃO II
Oh! Deus, que por meio de vosso anjo apresentastes ao Bem-aventurado São Roque uma
tábua escrita, prometendo-lhe que qualquer que de Coração lhe invocasse ficaria livre dos
estragos da peste, concedei-nos a graça de que celebrando sua gloriosa memória, mediante
seus méritos e rogos, sejamos livres de todo contágio tanto de corpo como de alma.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
ORAÇÃO III
Oh! glorioso São Roque, que por vosso ardente amor a Jesus haveis abandonado riquezas e
honras e buscastes a humilhação, ensinai-me a ser humilde ante Deus e aos homens.
Alcançando-me a graça de apreciar em seu devido valor as riquezas e as honras da vida
para que não sejam para mim laços de eterna perdição.
Vos peço humildemente, oh glorioso São Roque, para que sejamos dignos de seguir-vos no
caminho que leva a salvação eterna.
Livrai-me de toda enfermidade corporal. Alcançai-me o favor que vos peço se é para honra
vossa, glória de Deus e salvação de minha alma. Amém.
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ORAÇÃO IV
Misericordiosíssimo e benigníssimo Senhor , que com paternal Providência castigastes
nossas culpas, e pela infeção do ar nos tiras a saúde e a vida corporal, para que
reconheçamos e humilhemo-nos em vosso acatamento, nos deis a vida espiritual de nossas
almas: eu vos suplico humildemente pela intercessão de São Roque, que se for para vossa
maior glória, e proveito de nossas almas, guardeis a mim e a toda esta família e pátria de
qualquer enfermidade e mal contagioso e pestilente, e nos deis inteira saúde de alma e
corpo, para que em vosso santo templo vos bendigamos e perpetuamente vos sirvamos.
E vos, oh! bem-aventurado Santo, que por exemplo de paciência, e maior confiança em
vosso patrocínio, quis Deus que fosseis ferido de pestilência, e que em vosso corpo
padecestes o que outros padecem, e de vossos males aprenderias a compadecer-vos dos
doentes e socorrieis aos que estavam em semelhante agonia e aflição, olhai-nos com
piedosos olhos, e livrai-nos, se nos convém, de toda mortalidade, por meio de vossas
fervorosas orações, alcançai-nos a graça do Senhor, para que em nosso corpo são ou
enfermo viva nossa alma curada, e por esta vida temporal, breve e caduca cheguemos a
eterna e gloriosa, e convosco aproveitemos dela nos séculos dos séculos. Amém.
ORAÇÃO V
São Roque, pelos exemplos que nos destes de pobreza, paciência e caridade com os
enfermos, vos imploramos vossa intercessão para imitar-vos e conseguir a proteção de
Cristo, Senhor universal; especialmente contra a contaminação dos elementos naturais.
Confiamos que como tantas vezes socorresteis a nossos antepassados, também agora o
faças conosco. Amém.
[www.voxdei.org.br]

Oração a São Roque
Ó São Roque, tu que deixaste a tranqüilidade do lar e foste socorrer os doentes.
Não recuaste nem mesmo diante da peste e da morte.
Lembra-te de nós e socorre-nos com igual amor.
Defende as nossas criações da peste e da doença.
Dá-nos saúde, paz na família e espírito comunitário.
Fortalece em nós a fé e a esperança, na presença de Deus que nos encoraja,
na construção de um mundo humano e justo.
Concede-nos estas graças, pelos méritos de Jesus Cristo,
com o qual partilhaste a dor e o sofrimento
e que agora vive com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém!
[www.acheoracao.com.br]

Oração a São Roque, protetor contra a peste, o contágio e a poluição
São Roque, que vos dedicastes com todo o amor aos doentes contagiados pela peste,
embora também a tenhais contraído, daí-nos paciência no sofrimento e na dor.
São Roque, protegei não só a mim,
mas também aos meus irmãos e irmãs, livrando-nos das doenças infecciosas.
Por isso, hoje, rezo especialmente por uma pessoa muito querida
... {dizer o nome da pessoa }, para que fique livre do seu mal.
Enquanto eu estiver em condições de me dedicar aos meus irmãos,
proponho-me ajuda-los em suas reais necessidades, aliviando um pouco o seu sofrimento.
São Roque, abençoai os médicos, fortalecei os enfermeiros
e atendentes dos hospitais e defendei a todos da doenças e do perigos. Amém.
[www.sintoniasaintgermain.com.br]
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Novena a São Roque
PRIMEIRO DIA
Bem-aventurado São Roque, perfeito exemplar de todas as virtudes e modelo acabado de
santidade, cuja fé resplandeceu no firmamento de vossa alma como uma luz esplendorosa,
que iluminou vosso espírito no conhecimento de Deus.
Rogo-te Santo meu, que acrescenteis em mim a fé em Deus e em seus divinos mistérios,
para que o conhecendo melhor, mais ardentemente lhe ame. Amém.
SEGUNDO DIA
Senhor, que desde a queda do homem e através de todos os livros inspirados quisestes
depositar no coração da humanidade a santa esperança, como o melhor estimulo para o
Bem, para a virtude, para o amor; que vosso ensinamento produza em mim a bela flor da
esperança.
E vós, glorioso São Roque, modelo de abandono nas mãos de Deus, infundi-me essa santa
virtude, para que em meio de todas as penas e aflições, com que Deus queira provar-me,
sempre mantenha a esperança do favor divino. Amém.
TERCEIRO DIA
Glorioso São Roque, ardente e fiel no amor a Deus, ensinai-me a amar na medida de vosso
amor.
Que nunca o amor terreno me aparte do divino, mas que as finezas do sumo Bem apaguem
em mim as ânsias do bem terreno.
Que vossa devoção acenda e avive em mim as chamas do verdadeiro amor e da verdadeira
caridade, e ela me estimule a edificar atos cuja generosidade seja a melhor prova da
correspondência afetiva ao amor divino. Amém.
QUARTO DIA
Humildíssimo São Roque, para quem as glórias dos homens foram o maior tormento, e vos
fizeram caminhar até regiões onde ninguém vos conhecia, infundi-me um grande temor ao
orgulho e a soberba, que nunca se alegre meu coração nos elogios e glórias do mundo, mas
sim que tenha amor à santa humildade e desejo de uma vida desconhecida e retirada dos
olhos dos homens, para ser reconhecido e glorificado por Deus no céu. Amém.
QUINTO DIA
Oh Santo penitente, peregrino anunciador da mortificação, glorioso São Roque, vossa vida,
vossas obras e o mesmo hábito que vos cobre me falam e convidam a seguir os caminhos
da penitência.
Por outra parte, minhas culpas, minhas infidelidades a Deus, meus muitos pecados estão
exigindo-me penitência.
Rogo-te, Santo meu, me deis o valor suficiente para imitar-vos neste aspecto de vossa vida,
e conseguir assim o perdão de minhas culpas. Amém.
SEXTO DIA
Amadíssimo São Roque, protetor meu, quão grande verdade é que se freqüentemente não
consigo o logro de meus desejos e a saúde de meu corpo, é porque desobediente aos
mandatos divinos, tenho ofendido e inimizado a Deus, fonte de saúde, manancial de todas
as graças.
Fazei valer vossa influencia ante Deus para devolver a minha amizade e dai-me um coração
dócil as inspirações divinas. Amém.
SÉTIMO DIA
Amadíssimo São Roque, especial protetor meu, vossa vida de pobreza voluntária me
emociona e vossa generosa renuncia me estimula a seguir, na possibilidade de meus
escassos meios, vosso admirável exemplo.
Arrancai-me do desordenado apego aos bens terrenos, e infundi-me amor ao sacrifício e a
pobreza do espírito.
Jesus deu o divino exemplo e vos lhe imitastes: fazei que eu também vos siga pelo caminho
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das renúncias até a posse do tesouro divino e da glória eterna. Amém.
OITAVO DIA
Puríssimo Santo, a cujos pés, de joelhos, imploro a preciosa virtude da pureza.
É árdua sua conquista e fácil sua perda, mas é bela, e é chave dos céus e é espelho donde
gosta projetar sua imagem o próprio Deus, e por isso mesmo ponho fervor na oração, para
que por vossos méritos e intercessão consiga a virtude da santa pureza. Amém.
NONO DIA
Glorioso protetor meu, São Roque, neste último dia da novena, me ajoelho ante vossa
imagem, que se me oferece a vista radiante de beleza celestial, e me dão vontade de imitarvos em tudo, para ter como vós, também, um dia da Bem-aventurança do céu.
Muito quero o bem do corpo, mas mais estimo a saúde da alma.
Sede meu médico celestial e por vos me cheguem do céu as graças da alma e os bens do
corpo, se isto não há de ser inconveniente para melhor servir a Deus. Amém.
[www.voxdei.org.br e www.oracoes.info]
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