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LADAINHAS DE SANTA EMILIE 

Letra: Irmã Iracema Tambosi cic  
Música: Kleber Moreira e Karoline Amânci 

Intérprete: Irmã Janete Silva, cic 

 

Senhor, tende piedade de nós(bis). 

Cristo, tende piedade de nós(bis). 

Senhor, tende piedade de nós(bis). 

 

Deus Pai todo Poderoso, tende piedade de nós. 

Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. 

Deus Espírito Santo, consolador, tende piedade de nós. 

Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. 

 

Santa Emilie, rogai por nós! 

Amiga dos pobres, rogai por nós! 

Atenta aos doentes, rogai por nós! 

Jovem de oração, rogai por nós! 

Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, oh Santa Emilie. 

Rogai por nós(refrão). 

 

Centrada em Deus Só, rogai por nós! 

Atenta aos clamores humanos, rogai por nós! 

Serena nas contradições, rogai por nós! 

Seguidora de Jesus Salvador, rogai por nós! 

 Repetir em cada estrofe: Rogai... 
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Pelos pobres e doentes, intercedei 

Pelas famílias sofredoras, intercedei 

Pelas jovens e adolescentes, intercedei 

Pelos povos abandonados, intercedei 

 

Pela paz do mundo, intercedei 

Para que reine a justiça, intercedei 

Para que a vida se manifeste, intercedei 

Na santidade do dia a dia, intercedei 

 

Emilie fiel ao Plano do Pai, rogai por nós! 

Mulher caridosa, rogai por nós! 

Seguidora da pobreza, rogai por nós! 

Amante da Virgem Maria, rogai por nós! 

 

Dedicada aos humildes, rogai por nós! 

As crianças e aos jovens, rogai por nós! 

Despojada de tudo, rogai por nós! 

De entrega profunda ao Senhor, rogai por nós! 

 

Pelas irmãs missionárias, intercedei 

Pelos idosos abandonados, intercedei 

Pelas jovens vocacionadas, intercedei 
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Pela nossa Congregação, intercedei 

 

Pela Igreja sofredora, intercedei 

Pelo anúncio da Boa Nova, intercedei 

Pela unidade dos povos, intercedei 

Para testemunharmos Jesus Salvador, intercedei 

 

Emilie mulher de escuta, rogai por nós! 

De mansidão e coerência, rogai por nós! 

De olhar Imaculado, rogai por nós! 

De Abandono e Confiança, rogai por nós 

 

Emilie Virgem fiel, rogai por nós! 

Mulher peregrina e acolhedora, rogai por nós! 

De ternura e Compaixão, rogai por nós! 

De vida de oração, rogai por nós! 

 

Emilie mulher ousada, intercedei 

Catequista sempre fiel, intercedei 

Presença de Deus Só, intercedei 

De coração agradecido, intercedei 

 

Na doação da própria vida, intercedei 

Para vivermos a sinodalidade, intercedei 
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No profetismo da missão, intercedei 

Em missão sem fronteiras, intercedei 

 

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, 

Senhor. 

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, 

Senhor. 

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade 

de nós. 

 

 

 

 

 

 

 


