


Vida de Sao Jorge

Apresentação
São Jorge é um santo muito popular no Brasil e também no mundo todo, principalmente no Oriente. Um dos 
santos mais venerados no catolicismo, na Igreja Ortodoxa e também na Comunhão Anglicana.
Seu culto litúrgico expandiu-se por toda parte do meio da Igreja Oriental, e ele acabou se tornando um dos 
mais populares da Idade Média. Celebra-se sua festa litúrgica dia 23 de abril, data esta em que se comemora a 
reconstrução da Igreja a ele dedicada na cidade de Lida em Israel, construída originariamente pelo Imperador 
romano Constantino, no século IV, onde se encontram suas relíquias. De são Jorge se possuem os Atos do Mar-
tírio, incríveis relatos que foram considerados apócrifos pelo Decreto do papa Gelásio no século V. Poderíamos 
até duvidar da sua existência, mas contra fatos não há argumentos.
A devoção ao mártir São Jorge é tão antiga e tão forte que jamais poderemos duvidar de sua existência históri-
ca. Além de ter seu nome em cidades e povoados, existem inúmeras igrejas dedicadas em sua honra. Foi pro-
clamado padroeiro da cidade de Gênova, de outras cidades da Espanha, Portugal, Lituânia e Inglaterra – neste 
último país com a solene con� rmação do papa Bento XIV.
A in� uência da devoção de São Jorge na cultura lusitana acompanhou a fundação do Brasil pelos portugueses. 
São Jorge, cujo título de padroeiro o� cial é dado a São Sebastião. Na cidade de Ilhéus na Bahia, além de ser 
padroeiro o� cial, é também o patrono dos escoteiros. São Jorge é o patrono o� cial da Cavalaria do Exército 
Brasileiro. 
É um santo legítimo da Igreja Católica, o qual, já no século IV, era venerado como santo, tendo uma igreja a ele 
dedicada com o nome de “Grande Mártir”. No Egito seu culto desde o inicio também foi muito popular, e a ele 
foram dedicadas 40 igrejas e três mosteiros.
Em Constantinopla, cidade sede do Império Romano do Oriente, ele foi ovacionado como protetor do grande 
Exército Imperial. 
Em torno do ano 1000, seu culto passou a ser muito difundido no Ocidente, e sua vida heroica de conversão e 
testemunho de fé passou a ser � oreada de histórias e lendas. Já não é fácil biografar um santo quando se te to-
dos os elementos documentados de sua vida, quanto mais um santo muito antigo. Exige pesquisas do biógrafo 
que vai montando fato por fato como um quebra cabeça; mas com certeza vale à pena o desa� o. Que São Jorge 
mora na lua foi uma invenção brasileira, pois ele está no paraíso, junto dos eleitos, intercedendo incansavel-
mente por todos os seus devotos. Seu testemunho de fé é para nós um sinal de � delidade ao amor de Deus, à 
Igreja e aos ensinamentos evangélicos de Jesus Cristo. 

Por Jorge Luiz

~
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A origem de Sao Jorge

Não existem documentos que registrem estes fatos, mas acredita-se que São Jorge nasceu na Capadócia, região 
da Anatólia na Turquia, em torno do ano de 275. Seus pais eram de linhagem nobre e seguiam � elmente a tra-
dição militar romana. Vale salientar que naquele tempo o Império Romano dominava o mundo. Em todas as 
regiões onde houvesse força e poder, estava também presente a bandeira romana.
Pelo fato de serem uma família rica e poderosa tanto em patrimônios em terras como em dinheiro, deram ao 
� lho toda condição de ter a melhor educação, com os melhores mestres da época, assim como também em sua 
formação para ser tornar um militar. Supõe-se que na juventude tenha passado um tempo na cidade de Nico-
média, talvez um período de estudo.
O jovem Jorge tornou-se um soldado exemplar por sua bondade e competência. Suas características eram le-
aldade, coragem e o destemor. Possuía uma peculiaridade: desde menino foi muito apegado aos estudos, e isso 
ele levou por toda vida. Era inteligente e sagaz.
Muito jovem ainda teve a imensa tristeza de perder o pai, a quem, como um bom � lho, era muito afeiçoado. 
Não sabemos se tinha irmãos, pois os dados históricos não falam nada sobre isso; o que sabemos é que, com o 
falecimento do pai, Jorge herdou grande fortuna. Pelo fato de ser estudioso e disciplinado, conseguiu ter grande 
destaque e uma posição privilegiada junto ao imperador Diocleciano em Roma. Por essa razão, transferiu-se 
da Capadócia para Roma.
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Jorge nasceu no século III na Capadócia, Ásia menor, um território que hoje pertence a Turquia. Nasceu em 
família nobre, quando o pai, o� cial do exercito imperial morreu em uma batalha, Jorge se alistou nos batalhões 
do Imperador Romano Diocleciano. Foi nessa época que começou uma perseguição violenta aos cristãos, 
houve um mês que 17 mil deles foram martirizados, enquanto muitos outros fraquejaram e renegarão sua fé, 
oferecendo sacrifícios aos deuses pagãos do Império. São Jorge se revoltou contra a coroa do martírio imposta 
aos seguidores de Jesus, ele que tinha sangue azul distribuiu todas suas posses, abandonou as roupas militares, 
passou a viver entre os cristãos e exclamava para quem quisesse ouvir “todos os deuses do gentil são demônios, 
foi o Senhor quem fez os céus”.

Conta à Legenda Aurea, uma história dos santos escrita no século XIII, pelo Beato dominicano Jacopo de Vara-
zze, que a ousadia de Jorge chegou aos ouvidos do governador Daciano, partidário do Império Romano e cruel 
perseguidor dos cristãos, tomado pela ira o governador gritou “Que presunção é essa de chamar nossos deuses 
de demônios? De onde você é? Qual é seu nome?” e Jorge respondeu assim “Eu me chamo Jorge, sou um nobre 
da Capadócia, com ajuda de Cristo submeti a Palestina, mas depois abandonei tudo para servir livremente ao 
Deus do céu.”

Diante de tal ousadia, Daciano mandou suspender São Jorge o potro que era um instrumento de tortura ro-
mano, um cavalete de madeira semelhante a um cavalo e ordenou que seus braços e pernas fossem dilacerados 
com garfos de ferro, mandou ainda queimá-lo com tochas, esfregar sal em suas feridas e suas entranhas que 
saiam do corpo pelas feridas abertas em vão. Na noite seguinte o Senhor Deus envolto na mais gloriosa luza 
divina apareceu diante de Jorge para conforta-lo com doçura e isso fortaleceu Jorge, como se os tormentos não 
tivessem a� igidos. 

Um mágico que foi chamado para matar São Jorge, cheio de orgulho disse assim ao Imperador “Se eu não con-
seguir superar os truques deste cristão, que eu perca a cabeça”. Esse homem mal preparou seus feitiços, invocou 
os seus deuses, misturou veneno com vinho e deu uma taça para que Jorge bebesse. Jorge fez o sinal da cruz, 
bebeu a taça e nada lhe aconteceu.                             

 O feiticeiro preparou uma dose ainda mais forte que Jorge tomou com destemor depois de fazer novamente o 
sinal da cruz. Ao ver esse prodígio da fé, o mágico lançou-se aos pés de Jorge aos prantos, arrependido e pediu 
para convertesse ao cristianismo, logo depois foi decapitado. O governador, pois São Jorge em uma roda que 
tinha em toda sua volta espadas de dois gumes, mas no mesmo instante a roda se quebrou e o santo saiu ileso. 
Mergulhado em um caldeirão cheio de chumbo derretido, pelo sinal da cruz, Jorge nada sofreu.

Vendo que nada derrotava o santo guerreiro, o Imperador Romano tentou um acordo “Jorge” disse ele “Filho 
querido, abandone suas superstições e faça sacrifícios a nossos deuses e assim você receberá grandes honra-
rias.” São Jorge � ngiu acreditar naquelas palavras e respondeu docilmente ao Imperador “Por que você não me 
falou dessa forma tão doce antes de me torturar? Estou pronto, farei o que você me pede.”

O governador Daciano acreditou ter dobrado o bravo guerreiro, preparou uma festa e convocou todo o povo 
para assistir os sacrifícios que Jorge faria diante dos deuses pagãos, mas assim que pisou no templo, Jorge se 
ajoelhou e pediu a Deus que destruísse aquele lugar e todas as imagens dos ídolos  que ali eram cultuados, no 
mesmo instante o fogo do céu caiu sobre o templo queimando ídolos e sacerdotes e a terra se abriu para tragar 
tudo que restará. 
Neste ponto da história você vai saber como São Jorge se tornou santo guerreiro que protege e socorre seus 
devotos, foi assim:

A historia de Sao Jorge~´
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Depois que a ira de Deus destruiu os ídolos e sacerdotes, Jorge foi condenado ao suplicio cruel, ele deveria ser 
arrastado por toda cidade e ter a cabeça cortada. Ao perceber que chegará sua hora, Jorge elevou os olhos ao 
céu e pediu a Deus que a partir daquele momento todos os que implorassem seu socorro fossem atendidos, lá 
no alto em resposta ao santo guerreiro e mártir, ouvisse a voz de Deus concedendo o pedido. Quem rogasse 
pela ajuda de São Jorge a receberia. 

Depois disso a sentença se cumpriu, cortaram a cabeça de Jorge que se manteve impassível e con� ante quando 
chegou a hora de seu martírio, mas uma sentença divina também se cumpriu, quando Daciano voltava do su-
plicio para seu palácio, o fogo do céu caiu sobre ele e seus guardas e arderam até virar cinzas. 

Existe uma lenda que reforça a crença n poder divino do sano guerreiro Jorge, é a história do dragão.
Um terrível dragão saia de vez em quando das profundezas de um lago e se jogava nos muros da cidade de Sile-
ne na Líbia, eliminando os habitantes com seu mortífero hálito. Para afastar o dragão o povo do lugar oferecia 
ao monstro, jovens mulheres vítimas, até que só restou uma jovem, a � lha do rei. Quando está donzela estava 
prestes a ser devorada pelo maldito dragão, eis que surge um corajoso cavalheiro vindo da Capadócia com seu 
cavalo branco. 

4



5

Devocionário
Antiga oração a São Jorge
São Jorge protetor dos fracos e oprimidos, cuja fé no coração era mais do que a armadura e a lança, inspirai-me 
sempre na luta do bem contra o mal. Ajudai-me a vencer as vicissitudes da vida conduzindo-me sempre ao 
caminho do bem. Fortalecei minha fé minha fé para que contra ela não prevaleçam as forças terríveis do peca-
do. Dai luz a meu coração para que eu jamais possa ofender o Sagrado Coração de Jesus e o Sagrado Coração 
de Maria. Ainda vos peço que coloque em meu coração um ardente fogo de amor por Jesus na Eucaristia. São 
Jorge glorioso, cuja luta lendária contra o dragão é um símbolo da luta do bem vencendo o mal, guiai os meus 
passos para os caminhos da virtude. Afastai da minha mente os maus pensamentos, protegei meu corpo contra 
os pecados mortais, ensinai a meus lábios as orações mais puras e mais belas, mostrai-me Jesus por meio da 
beleza da fé e da força da oração. 
São Jorge, grande protetor dos fracos, que resistiu a todos os martírios sem jamais renunciar o Deus único e 
verdadeiro, dai à minha alma um pouco da grande força que vos conduziu ao céu. Não permitais que meu co-
ração fraqueje e entregue-se ao pecado e às trevas do mal. 
Eu vos peço, meu São Jorge, que (fazer aqui o seu pedido) e, com armas, com quais vencestes o mal, não as 
lanças e armadura, mas a fé e a oração, que me protejais sempre, para que eu possa sempre louvar a Deus, To-
do-Poderoso. Amém.

(Rezar 1 Pai-Nosso, 1 Ave Maria e 1 Glória)

Oração popular a São Jorge
“Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos, tendo pés não me alcancem, 
tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Ar-
mas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes 
se arrebentem sem o meu corpo amarrar. 
Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça, Virgem de Nazaré, me cubra 
com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e a� ições, e Deus, com sua divina 
misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meu inimigos. 
Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me 
com a sua forçta e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu � el ginete meus inimigos � quem hu-
mildes e submissos a vós. Assim seja com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. São 
Jorge, rogue por nós. Amém
(Rezar 1 Pai-Nosso, 1 Ave Maria e 1 Glória)
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Ladainha de São Jorge
Senhor, tende piedade de nós. 
Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Cristo ouvi-nos.
Cristo atendei-nos.

Deus pai do céu.
-Tende piedade de nós.

Deus Filho redentor do mundo.
-Tende piedade de nós.

Deus Espírito Santo.
-Tende piedade de nós.

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

Santa Maria, Rainha dos Mártires.

-Rogai por nós.
Santa Mãe de Deus.

-Rogai por nós
Santa Virgem, que concebeu o Senhor Jesus

-Rogai por nós
São Jorge, que do Senhor recebestes a coroa da 

justiça.
-Rogai por nós

São Jorge, patrono da juventude.

-Rogai por nós
São Jorge, guardião dos Soldados.

-Rogai por nós
São Jorge, esperança dos encarcerados.

-Rogai por nós
São Jorge, � el Mártir � el da fé.

-Rogai por nós
São Jorge, patrono dos militares

-Rogai por nós
São Jorge, � el seguidor de Cristo

-Rogai por nós
São Jorge, � el a Cristo até a morte

-Rogai por nós
São Jorge, invencível defensor da fé.

-Rogai por nós
São Jorge, que renunciando ao mundo ganhastes a 

Cristo.

-Rogai por nós
São Jorge, que pela espada entregastes a Cristo o vos-

so sangue.
-Rogai por nós

São Jorge, libertador dos cativos.
-Rogai por nós

São Jorge, em Cristo é alívio dos doentes.
-Rogai por nós

São Jorge, em Cristo é consolo dos a� itos
-Rogai por nós

São Jorge, apoio � delíssimo de todos os 
congregados.

-Rogai por nós
São Jorge, dos congregados exemplar mestre na fé.

-Rogai por nós
São Jorge, em Cristo é destruidor das vibrações 

malignas.
-Rogai por nós

São Jorge, em Cristo é vitória contra todos os 
malefícios.

-Rogai por nós
São Jorge, em Cristo neutralizador de toda a magia.

-Rogai por nós
São Jorge, em Cristo vencedor de toda a contenda do 

maligno.
-Rogai por nós

São Jorge, que elevai ao Senhor as nossas preces.
-Rogai por nós

São Jorge, que pisai e esmagai as maldades dos 
nossos inimigos.
-Rogai por nós

São Jorge, nosso escudo e protetor.
-Rogai por nós

São Jorge, nossa força contra os articuladores do mal
-Rogai por nós

São Jorge, sede nossa vitória contra nossos
 oponentes.

-Rogai por nós
São Jorge, nosso socorro nas horas difíceis

-Rogai por nós
São Jorge, radiante luzeiro dos espíritos 

bem-aventurados 
-Rogai por nós
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São Jorge, auxílio nos negócios de rapidez e 
brevidade

-Rogai por nós
São Jorge, sede nosso auxílio urgente

-Rogai por nós
São Jorge, mediador dos processos urgentes.

São Jorge, fonte de fé e de esperança
-Rogai por nós

São Jorge, mediador dos processos urgentes
-Rogai por nós

São Jorge, nosso glorioso padroeiro
-Rogai por nós

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo.
Perdoai-nos, Senhor.

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo.
Ouvi-nos, Senhor.

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo.
Tende piedade de nós.

Rogai por nós, glorioso São Jorge, valoroso 
guerreiro, para que sejamos livres das maldades.

Oremos:
Senhor, Deus Onipotente, que enriquecestes São Jorge de fé, coragem e perseverança, numa vitória constante 
sobre o mal, permite que também nós gozemos da proteção e da perene intercessão de São Jorge, sejamos 
sempre livres de todas as insídias do mal e um dia participemos das bem aventuranças eternas. Amém.
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Novena de São Jorge

1º Dia 
São Jorge, um homem de fé

“Ora, a vida eterna consiste em que conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste” (Jo, 
17,3). “Eis o seu mandamento: que creiamos no nome de seu � lho Jesus Cristo e os amemos uns aos outros, 
como ele mandou. Quem observar os seus mandamentos permanece (Deus) e (Deus) nele. E nisto que reco-

nhecemos que ele permanece em nós: pelo Espírito Santo que nos deu” (1 Jo 3, 23-24).

Reflexão
Deus como pai em sua in� nita misericórdia dá o dom da Fé a todos, para que ela seja cultivada no coração de 
cada um dos seus � lhos. O povo hebreu do Antigo Testamento testemunhou sua fé por meio da � delidade a 
Javé, Deus único, apesar de serem constantemente tentados e até incentivados a prestarem culto aos inúmeros 
deuses pagãos cultuados pelos egípcios. Para nós cristãos, o Novo Testamento centraliza pessoa de nosso Se-
nhor Jesus Cristo em nossa fé, � lho de Deus, enviado do Pai a este mundo para anunciar a Boa-Nova e salvar 
a humanidade. Temos de admitir que nos dias de hoje os “deuses pagãos” mudaram de nome. A uma trilogia 
perversa: o Ter, o Poder, o Prazer. Muita gente adora o dinheiro com tanta ambição que, além de cometer cri-
mes sociais contra o povo, às vezes, é capaz até de matar. O poder chega a cegar os incautos, que, sentindo-se 
reis, cometem equívocos parvos. O prazer exagerado, por sua vez, matou o amor verdadeiro, causando muitos 
sofrimentos. E não são poucos os que chegam a criar “deuses mitológicos”, que satisfaçam sua ganância, sua 
corrupção e lascividade. Tudo isso vem revestido da injustiça e da maldade muitos praticam sua lascividade 
egoísta, sem escrúpulo algum, em nome da naturalidade. Convicto em sua fé, São Jorge encontrou em Jesus 
Cristo o amor verdadeiro e, desde criança, dedicou-se a muito amá-lo, preservando-se de tudo que iria ser 
contrário a esse amor. Quando nossa fé estremecer e vier a nos sentir tristes e desanimados, peçamos a ajuda 
de são Jorge. Nos momentos difíceis, quando tudo parecer perdido e impossível, peçamos a força poderosa de 

são Jorge. 

Oração 
Glorioso mártir São Jorge, valente guerreiro de Cristo, que combatestes o dragão, símbolo do “Anjo do Mal”, 
ouvi meu rogo; como intercessor levai meu pedido e minhas orações até o trono de Deus Único e sumamente 
poderoso. Com plena con� ança nos privilégios que tendes, con� ante em vossa poderosa intercessão, eu vos 
suplico, glorioso São Jorge, implorando vossa proteção. Sede meu companheiro na estrada da minha vida e 
destruí as pedras para não ferir meus pés nesta caminhada. Neste momento em que tanto preciso de vós, vinde 
meu auxílio (faça agora o seu pedido). Fortalecei minha fé, minha coragem e ajudai-me neste momento de a� i-
ção, em que vos recorro. Com o poder de Deus, o Divino Pai Eterno, de Nosso Senhor Jesus Cristo e do Divino 

Espírito Santo Paraclito. Amém.
-Glorioso São Jorge! Rogai por nós! 

(Rezar 1 Pai-Nosso, 1 Ave Maria e 1 Glória)
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2º Dia
São Jorge seguidor de Jesus Cristo

“Filho, pecaste? Não o faças mais. Mas ora pelas faltas passadas, para que sejam perdoadas” (Eclo 21, 1)

Reflexão 
Pelos ensinamentos que receberas dos seus pais, que eram cristãos piedosos, São Jorge ainda menino conhe-
ceu a Jesus e, desde então, nutriu por Ele grande amor, vivendo sempre � el a seus ensinamentos. Desde sua 
tenra infância até a juventude, foi uma pessoa orante. Todo dia dedicava um momento para orar e, assim, de 
manter um colóquio � lial com Deus. Sempre viveu feliz e em paz. Apesar de ter nascido em um lar abastado, 
as vaidades do mundo, os vícios e a sedução ao pecado, os impulsos da violência e as palavras fúteis e atitudes 
desonestas nunca seduziram seu espírito. Ser mau, desonesto e falso pode ser algo mais fácil, mas traz um 
tormento insuportável à alma. São Jorge teve muitos momentos difíceis em sua vida de tristeza e dissabor, mas 
que � zeram dele um homem mais forte e convicto em sua fé, por que sempre foi � el a Jesus. Em sua vida de 
militar tornou-se um soldado valente e corajoso, prudente e � rme em suas decisões, mesmo que isso viesse a 
custar-lhe a própria vida. São Jorge, diariamente em suas orações, colocava-se inteiramente nas mãos de Deus; 
era guiado pela luz e pela força do Espírito Santo. Quem é bom, quem faz opção pelo bem, pela justiça e pela 
verdade torna-se um anjo ainda na terra. E foi observando seu bom exemplo, sua integridade e sua santidade 
que muitos pagãos se convertam ao cristianismo, muitos desses convertidos tornaram-se mártires corajosos, 
derramando seu sangue por Jesus Cristo, e santos. Até hoje São Jorge continua sendo exemplo de mudança de 
vida, transformando os corações de muitos. Seu imenso desejo é que seus devotos imitem seus exemplos como 
um cristão � el a Jesus Cristo e ao seu evangelho. Como devoto, peça a São Jorge que o ajude a ser uma alma 
coerente e � el a Deus. Peça a ele que seja companheiro na estrada de sua vida, animando-lhe com sua proteção 
e intercessão. As coisas do mundo passam, acabam, mas o amor misericordioso de Deus é eterno e permanece. 

E nunca passa. 

Oração 

Glorioso mártir São Jorge, valente guerreiro de Cristo, que combatestes o dragão, símbolo do “Anjo do Mal”, 
ouvi meu rogo; como intercessor levai meu pedido e minhas orações até o trono de Deus Único e sumamente 
poderoso. Com plena con� ança nos privilégios que tendes, con� ante em vossa poderosa intercessão, eu vos 
suplico, glorioso São Jorge, implorando vossa proteção. Sede meu companheiro na estrada da minha vida e 
destruí as pedras para não ferir meus pés nesta caminhada. Neste momento em que tanto preciso de vós, vinde 
meu auxílio (faça agora o seu pedido). Fortalecei minha fé, minha coragem e ajudai-me neste momento de a� i-
ção, em que vos recorro. Com o poder de Deus, o Divino Pai Eterno, de Nosso Senhor Jesus Cristo e do Divino 

Espírito Santo Paraclito. Amém.
-Glorioso São Jorge! Rogai por nós! 

(Rezar 1 Pai-Nosso, 1 Ave Maria e 1 Glória)
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3º Dia
São Jorge escolhe o caminho de Deus

“Digo, pois: deixa-nos guiar pelo espírito, e não satisfarei aos apetites da carne. Por que os desejos da carne 
se opõem aos do Espírito, este aos da carne; os são contrários uns aos outros. É por isso que fazeis o que não 

quereríeis” (Gl 5, 16-17)

Reflexão
A conversão exige uma total mudança de vida. Para quem conheceu a verdade por meio de Evangelho, as coi-
sas mundanas já não exercem tanto fascínio. Não se pode de forma alguma ignorar as proezas do Maligno em 
querer derrubar quem fez opção por Jesus Cristo. Existem dois caminhos na vida, e temos que optar por um. 
Quem faz opção pela vida mundana se sujeita a viver na falcatrua, lesando, roubando e enganando o próxi-
mo. Acumular bens de forma ilícita é pecado grave por que se trata de uma riqueza injusta e desonesta. Essa 
riqueza é perversa, pois promove todo tipo de pecado: a exploração do trabalho escravo, salários injustos e a 
depravação. A esperteza de explorar o povo é a ruína e a perdição de muitos. Junto a isso vem a impureza da 
alma e do corpo, pois facilita tudo para o mal. Muitos com o poder nas mãos começam a se sentir poderosos, 
imperadores absolutistas, achando que tudo podem oprimir e cometer injustiças atrozes contra o próximo. O 
poder do mundo é temporário, equivoca-se que é para sempre. Mas isso traz grande tribulação, por que quem 
anda em caminho errado jamais encontra a paz nem consegue ser feliz. A esse respeito nos diz São Paulo Após-
tolo: “ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, 
brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Des-
sas coisas vos previno, como já vos prevenir: os que praticam não herdaram o reino de Deus” (Gl 5, 19-21). São 
Jorge, mesmo vivendo em um mundo pagão com toda atração mundana, permaneceu � rme em sua fé e seus 
objetivos. Fez a escolha certa, mesmo enfrentando as terríveis perseguições do imperador Diocleciano. Nada 
o abalou, pois estava sustentado pela força do Espírito Santo. Assim como em vida arrebanhou muitas pessoas 
para o redil do Bom Pastor, São Jorge, hoje no céu como nosso intercessor, nada mais deseja do que todos si-
gam Jesus Cristo por meio do Evangelho. Peçamos a São Jorge que nos ajude a sermos � éis a Cristo, assíduos 

na oração e � rmes no propósito de uma vida de santidade. 

Oração 
Glorioso mártir São Jorge, valente guerreiro de Cristo, que combatestes o dragão, símbolo do “Anjo do Mal”, 
ouvi meu rogo; como intercessor levai meu pedido e minhas orações até o trono de Deus Único e sumamente 
poderoso. Com plena con� ança nos privilégios que tendes, con� ante em vossa poderosa intercessão, eu vos 
suplico, glorioso São Jorge, implorando vossa proteção. Sede meu companheiro na estrada da minha vida e 
destruí as pedras para não ferir meus pés nesta caminhada. Neste momento em que tanto preciso de vós, vinde 
meu auxílio (faça agora o seu pedido). Fortalecei minha fé, minha coragem e ajudai-me neste momento de a� i-
ção, em que vos recorro. Com o poder de Deus, o Divino Pai Eterno, de Nosso Senhor Jesus Cristo e do Divino 

Espírito Santo Paraclito. Amém.
-Glorioso São Jorge! Rogai por nós! 

(Rezar 1 Pai-Nosso, 1 Ave Maria e 1 Glória)
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4º Dia
São Jorge mostra fortaleza contra todas as provas do mal 

“Ninguém, quando for tentado, diga: é ‘Deus que me tenta!’. Deus é inacessível ao mal e não tenta ninguém. 
Cada um é tentado por sua própria concupiscência, que o atrai e o alicia. A concupiscência, depois de conceber, 

dá á luz ao pecado; e o pecado, uma vez consumado gera a morte” (Tg 1, 13-15)

Reflexão 
Muitas vezes quando uma pessoa está passando por uma prova difícil, costuma-se resignar ou mesmo se aco-
modar, dando uma desculpa que foi Deus que lhe impôs aquela prova difícil. Não é bem assim. Deus, em seu 
in� nito amor misericordioso, jamais nos colocaria em situações complicadas. Ele nos mostra esse amor de Pai 
na parábola do Filho Pródigo (Lc 15, 11-32). Se nos damos mal devemos isso a nossas próprias escolhas que 
nem sempre são bem-feitas, Deus não tem culpa se, as vezes dirigimos nossas vidas na contramão. E, a cada 
momento que vivemos, estamos sujeitos a tentações ou provações é nessa hora que devemos fazer as nossas 
escolhas optando, com discernimento, pelo que é certo. Um cristão autêntico é uma pessoa de oração que, sem-
pre ao tomar decisão difícil, ora invoca a ação do Espírito Santo em sua vida. Procura também evitar toda ação 
duvidosa que pode culminar no mal e, funestamente, no pecado, que o humilha como cristão � lho de Deus 
Pai. Só pecamos se damos consentimento ao pecado. Sempre devemos procurar o bom caminho. Se dermos 
oportunidades ao pecado, achando que é tudo natural, com o tempo seremos dominados por ele, como seu 
escravo. São Jorge foi tentado inúmeras vezes a se render às ofertas do imperador de se tornar rico, ter honras 
e privilégios e em troca adorar os deuses pagãos. Mas ele não deixou se seduzir e resistiu a tudo. Sua fé e seu 
amor por Cristo estavam acima de qualquer sedução terrena. São Jorge, sempre guiado pelo Espírito Santo, é 
para nós grande exemplo de � delidade a Deus e nos deixou como herança o testemunho de sua fé. Nunca dei-
xemos para o amanhã o que podemos fazer hoje, ouçamos a voz de Deus em nosso coração. Evitemos o ódio, 
a raiva e as contendas, contra os outros e busquemos o perdão de Deus no sacramento da con� ssão, vivendo 
uma vida fraterna. Com certeza, São Jorge muitas vezes rezou o Pai-Nosso com fé, frisando bem seu pedido de 

jamais cair em tentação. 

Oração 
Glorioso mártir São Jorge, valente guerreiro de Cristo, que combatestes o dragão, símbolo do “Anjo do Mal”, 
ouvi meu rogo; como intercessor levai meu pedido e minhas orações até o trono de Deus Único e sumamente 
poderoso. Com plena con� ança nos privilégios que tendes, con� ante em vossa poderosa intercessão, eu vos 
suplico, glorioso São Jorge, implorando vossa proteção. Sede meu companheiro na estrada da minha vida e 
destruí as pedras para não ferir meus pés nesta caminhada. Neste momento em que tanto preciso de vós, vinde 
meu auxílio (faça agora o seu pedido). Fortalecei minha fé, minha coragem e ajudai-me neste momento de a� i-
ção, em que vos recorro. Com o poder de Deus, o Divino Pai Eterno, de Nosso Senhor Jesus Cristo e do Divino 

Espírito Santo Paraclito. Amém.
-Glorioso São Jorge! Rogai por nós! 

(Rezar 1 Pai-Nosso, 1 Ave Maria e 1 Glória)
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5º Dia
São Jorge discípulo � el de Cristo

“Disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. 
Porque aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-lá; mas quem perde a sua vida por causa de mim vai sal-

vá-la. Que servirá a um homem ganhar o mundo inteiro, mas se vem a prejudicar sua vida?” (Mt 16, 24-26)

Reflexão 
São Jorge foi � el até o � m de sua vida terrena, não se importando em sofrer os piores algozes que culminaram 
com seu martírio. São Jorge bem entendeu a mensagem de Jesus no Evangelho: “Se alguém quer vir após mim, 
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois, quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á; mas quem 
perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á”. (Mt 16, 24-26). São Jorge seguiu o Evangelho na integra e 
carregou sua cruz com Cristo. Um seguidor de Jesus jamais se afasta dele; está sempre ao seu lado para o que 
der e vier. Isso signi� ca não perder a fé, nunca, e con� ar em Jesus a todo o momento. São Jorge, ao optar por 
seguir o caminho da cruz, sabia das di� culdades que iria enfrentar, mas não vacilou. Quando vierem o rela-
xamento espiritual e o desânimo de rezar, de ir à missa e de praticar obras de caridade lembremo-nos do jeito 
desacomodado de São Jorge, que, fora da hora de serviço, estava sempre entre os pobres, praticando caridade, 
ou nas catacumbas, participando da Santa Missa e de outras atividades religiosas. Ser discípulo de Jesus é estar 
a serviço do Divino Mestre o tempo todo, seja por atividades ou pelo testemunho de vida. Colocamo-nos a 
serviço de nossa Igreja, de nossa comunidade é estar seguindo a Jesus. Esse foi o belo exemplo que são Jorge 
nos deixou. É também a ordem de Nossa Senhora nas “Bodas de Caná” para o seguimento de Jesus “Fazei tudo 

o que ele vos disser” (Jo 2,5)

Oração 
Glorioso mártir São Jorge, valente guerreiro de Cristo, que combatestes o dragão, símbolo do “Anjo do Mal”, 
ouvi meu rogo; como intercessor levai meu pedido e minhas orações até o trono de Deus Único e sumamente 
poderoso. Com plena con� ança nos privilégios que tendes, con� ante em vossa poderosa intercessão, eu vos 
suplico, glorioso São Jorge, implorando vossa proteção. Sede meu companheiro na estrada da minha vida e 
destruí as pedras para não ferir meus pés nesta caminhada. Neste momento em que tanto preciso de vós, vinde 
meu auxílio (faça agora o seu pedido). Fortalecei minha fé, minha coragem e ajudai-me neste momento de a� i-
ção, em que vos recorro. Com o poder de Deus, o Divino Pai Eterno, de Nosso Senhor Jesus Cristo e do Divino 

Espírito Santo Paráclito. Amém.
-Glorioso São Jorge! Rogai por nós! 

(Rezar 1 Pai-Nosso, 1 Ave Maria e 1 Glória)
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6º Dia
São Jorge testemunha sua fé

“Portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de 
meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de 

meu Pai que está nos céus.” (Mt 10, 32-33)

Reflexão
Na época que São Jorge viveu, havia uma perseguição incansável do imperador Diocleciano contra os cristãos 
e uma luta imensa para extirpar do império romano a Igreja de Jesus Cristo. Por isso, os cristãos foram obri-
gados a se reunirem em cavernas subterrâneas, as quais chamavam de catacumbas, para poderem rezar, serem 
catequizados e participarem da Santa Missa. Tinham de fazer isso para não serem pegos e mortos. Embaixo do 
terreno, igual a uma semente que germinava para sair da terra, a Igreja de Jesus Cristo se preparava, no mesmo 
solo romano, para explodir em sua realeza para o mundo, como vemos hoje: o Vaticano é a sede da Igreja para 
o mundo todo. E lá no seio da terra, oculto, participando da celebração da Santa missa, estava o jovem Jorge. 
Era Jesus que ele recebia na sagrada comunhão, quem o alimentava espiritualmente e lhe dava força e vigor 
para testemunhar sua fé e não ter medo de nada. Se tivesse o feito o desejo do imperador de adorar os deuses 
pagãos, que nem existiam, teria todo o privilégio dentro do reino, desfrutando da amizade e da con� ança do 
imperador. Nada disso fez São Jorge mudar de opinião, continuou � rme testemunhando Jesus Cristo diante de 
todos. A esposa e a � lha do Diocleciano se convertem ao cristianismo e também morreram mártires. Sem ne-
nhuma sombra de dúvida, foi o exemplo de fé de São Jorge que as resgatou para fé cristã. Peçamos a São Jorge 
que interceda a Deus por nós e eu ele nos ajude a termos uma fé forte inabalável para sempre testemunharmos 

nossa con� ança em Jesus Cristo nosso Deus e Senhor. 

Oração 
Glorioso mártir São Jorge, valente guerreiro de Cristo, que combatestes o dragão, símbolo do “Anjo do Mal”, 
ouvi meu rogo; como intercessor levai meu pedido e minhas orações até o trono de Deus Único e sumamente 
poderoso. Com plena con� ança nos privilégios que tendes, con� ante em vossa poderosa intercessão, eu vos 
suplico, glorioso São Jorge, implorando vossa proteção. Sede meu companheiro na estrada da minha vida e 
destruí as pedras para não ferir meus pés nesta caminhada. Neste momento em que tanto preciso de vós, vinde 
meu auxílio (faça agora o seu pedido). Fortalecei minha fé, minha coragem e ajudai-me neste momento de 
a� ição, em que vos recorro. Com o poder de Deus, o Divino Pai Eterno, de Nosso Senhor Jesus Cristo e do 

Divino Espírito Santo Paráclito. Amém.
-Glorioso São Jorge! Rogai por nós! 

(Rezar 1 Pai-Nosso, 1 Ave Maria e 1 Glória)
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7º Dia
São Jorge e sua � delidade

“Para isto, é necessário que permaneçais fundados e � rmes na fé, inabaláveis na esperança do Evangelho que 
ouvistes, que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro.” 
(Cl 1, 23) “Para isto, é necessário que permaneçais fundados e � rmes na fé, inabaláveis na esperança do Evan-
gelho que ouvistes, que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído 

ministro.” (Mt 7,15)

Reflexão
São Jorge provou, em sua vida, o sabor amargo das duras provações recebidas, inclusive de seus companheiros 
de farda, que costumavam humilhá-lo pelo fato de ele ser cristão. Entretanto uma pessoa de caráter não se 
deixa intimidar nem fraquejar, ao contrário, mostra-se � el a seus objetivos e a tudo aquilo em que ele acredita. 
Muitos santos nos legaram exemplos de obediência e � delidade, mas, sem dúvida alguma, podemos realizar 
profunda contemplação no exemplo de Nossa Senhora, que, em seus plenos quinze anos de idade, recebeu o 
convite de Deus para ser mão de seu Filho. Uma empreitada grande, porém difícil, que mudaria sua vida para 
sempre e o rumo da história da humanidade. Ela não vacilou e aceitou. Essa aceitação foi por amor e por obe-
diência a Deus. Toda a vida de nossa Senhora está pautada pela obediência a deus. A desobediência gera o caos, 
confusão total. Toda pessoa obediente mostra ser inteligente. Vemos no Antigo Testamento que os patriarcas 
e profetas sempre deram exemplo de obediência a Deus, con� ando cegamente em suas ordens. Quem é obe-
diente é � el mesmo nas pequenas coisas. São Jorge guardou sua fé pela vida toda como um tesouro precioso, 
depositando na pessoa de jesus Cristo toda a sua con� ança de discípulo. Aquela época difícil de perseguição 
produziu muitos santos mártires, cuja coragem e determinação ecoam até hoje no seio da igreja Católica, 
como exemplo a ser imitado e seguido. A oração é a vitamina que nos fortalece para nos mantermos � rmes na 
perseverança. Só amamos o que conhecemos, por isso precisamos buscar Deus dentro da Sagrada Escritura. O 
profeta Isaias dizia que Deus é um Deus escondido (Is 45,15). Mas Deus é mesmo incrível, pois quanto mais o 
procuramos, mais se revela a nós. E é na pessoa do pobre e necessitado que mais se revela a nós. E foi exatamen-
te isto que fez São Jorge: repetiu e distribuiu seus bens entre os necessitados. Quanto mais ele buscou conhecer 

e amar a deus, deus se revelou a ele. Peçamos são Jorge que nos ajude a sermos � éis a Deus como ele foi. 

Oração 
Glorioso mártir São Jorge, valente guerreiro de Cristo, que combatestes o dragão, símbolo do “Anjo do Mal”, 
ouvi meu rogo; como intercessor levai meu pedido e minhas orações até o trono de Deus Único e sumamente 
poderoso. Com plena con� ança nos privilégios que tendes, con� ante em vossa poderosa intercessão, eu vos 
suplico, glorioso São Jorge, implorando vossa proteção. Sede meu companheiro na estrada da minha vida e 
destruí as pedras para não ferir meus pés nesta caminhada. Neste momento em que tanto preciso de vós, vinde 
meu auxílio (faça agora o seu pedido). Fortalecei minha fé, minha coragem e ajudai-me neste momento de a� i-
ção, em que vos recorro. Com o poder de Deus, o Divino Pai Eterno, de Nosso Senhor Jesus Cristo e do Divino 

Espírito Santo Paráclito. Amém.
-Glorioso São Jorge! Rogai por nós! 

(Rezar 1 Pai-Nosso, 1 Ave Maria e 1 Glória)
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8º Dia
São Jorge e oração

“Acima de tudo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas, ações de graças por todos os homens, pelos 
reis e por todos os que estão constituídos em autoridade, para que possamos viver uma vida calma e tranquila, 
com toda a piedade e honestidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que to-
dos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e há um só mediador 
entre Deus e os homens: Jesus Cristo, homem que se entregou como resgate por todos. Tal é o fato, atestado em 
seu tempo; e deste fato - digo a verdade, não minto - fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios, na 
fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos puras, superando todo 

ódio e ressentimento.” (I Tm 2, 1-8)

Reflexão
Quando � camos sem alimentar nosso corpo com bons alimentos, acabamos nos enfraquecendo e até adoe-
cendo. O alimento é o combustível do corpo, assim como a oração é o combustível da alma. Portanto, a oração 
é tão importante que não devemos, nenhum só dia, � car sem ela. Quem não reza � ca fraco, e qualquer coisa 
pode derruba-lo. E quando o mal vê alguém que não reza, é para ele uma ótima ocasião de derruba-lo pelo 
pecado. São Jorge, durante sua existência, mostrou-nos o valor da oração e o quanto devemos ser assíduos 
nela. Nos dois textos acima, retirados das epístolas de São Paulo Apostolo, vemos o quanto é necessário rezar. 
Quando rezamos, colocamo-nos em sintonia com deus: nós falamos, e Ele nos ouve. Nenhuma oração � ca sem 
ser ouvida por Deus. Pela oração, ajudamos a sufragar as almas do Purgatório e garantimos nossa própria sal-
vação. Santos Afonso Maria de Ligório nos deixou uma regra de ouro, que serve para todo cristão: “Quem reza 
se salva, quem não reza se condena”. A oração do Pai Nosso é imprescindível em nosso dia a dia; foi ensinada 
pelo próprio Jesus a seus discípulos. Todas as vezes que rezamos, estamos repetindo cada palavra que saiu dos 
lábios do Redentor. Nossa assiduidade à oração nos faz forte diante de deus. Se não rezamos, � camos fracos 
diante do demônio e nos tornamos presas fáceis para ele. Nossa Senhora, em suas aparições a Fátima, Portugal, 
a� rma: “Eu sou a Senhora do Rosário”. E, por meio dos pastorinhos, pede que toda a igreja reze diariamente o 
seu Rosário. Um católico que ama Maria como mão não passa um só dia sem rezar ao menos o terço e o carre-
ga consigo no bolso. Dessa forma, mostra ao demônio a quem ele pertence: à Mãe de deus. Quem reza, por si 
só, transforma-se, porque diariamente se coloca em sintonia e intimidade com Deus. Devemos também rezar 
pelos outros, pois é uma forma de caridade. E quem está sempre próximo a Deus torna-se santo. São Jorge foi 
um jovem orante e, por meio da oração, manteve-se íntegro diante dos olhos de Deus para vencer as tentações 
interiores e todas as seduções que o mundo lhe ofereceu. Peçamos a São Jorge que nos ajude a seguir seu exem-

plo e que nada possa atrapalhar nosso diálogo de � lhos com o Pai Eterno. 

Oração 
Glorioso mártir São Jorge, valente guerreiro de Cristo, que combatestes o dragão, símbolo do “Anjo do Mal”, 
ouvi meu rogo; como intercessor levai meu pedido e minhas orações até o trono de Deus Único e sumamente 
poderoso. Com plena con� ança nos privilégios que tendes, con� ante em vossa poderosa intercessão, eu vos 
suplico, glorioso São Jorge, implorando vossa proteção. Sede meu companheiro na estrada da minha vida e 
destruí as pedras para não ferir meus pés nesta caminhada. Neste momento em que tanto preciso de vós, vinde 
meu auxílio (faça agora o seu pedido). Fortalecei minha fé, minha coragem e ajudai-me neste momento de a� i-
ção, em que vos recorro. Com o poder de Deus, o Divino Pai Eterno, de Nosso Senhor Jesus Cristo e do Divino 

Espírito Santo Paráclito. Amém.
-Glorioso São Jorge! Rogai por nós! 

(Rezar 1 Pai-Nosso, 1 Ave Maria e 1 Glória)
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9º Dia
São Jorge, homem de coração generoso

“Nada trouxemos ao mundo, como tampouco nada poderemos levar. Tendo alimento e vestuário, contentemo-
-nos com isto. Aqueles que ambicionam tornar-se ricos caem nas armadilhas do demônio e em muitos desejos 
insensatos e nocivos, que precipitam os homens no abismo da ruína e da perdição. Porque a raiz de todos os 
males é o amor ao dinheiro. Por se terem entregado a ele, alguns se afastaram para longe da fé e transpassaram 

sua alma de tormentos sem-� m” (ITm 6, 7-10) 

Reflexão
São Jorge não deixa nenhum de seus devotos sem resposta, quando a ele recorrem com con� ança, na certeza 
de que ele intercederá por eles, diante do trono de Deus. Por isso a legião de amigos de São Jorge é imensa. A 
vida do santo da Capadócia nos remete a sérias re� exões em relação a sua vida e a nosso modo de viver. Não 
podemos ser uma coisa e aparentar outra. São Jorge nos mostrou o quanto vale sermos autênticos e � rmes 
em nossos propósitos. Não foi fácil para ele atingir seu alto grau de santidade mediante tantos obstáculos em 
sua caminhada, mas ele foi permeando dia a dia sua evolução espiritual. São Jorge foi um ser humano como 
nós, mas nos deu o exemplo: se ele conseguiu ser santo, nós também podemos. Lembremo-nos do quanto São 
Jorge foi � el na lei da caridade, não só se desfez dos bens que seu pai lhe deixou como herança, como supriu 
os necessitados com a maior parte de seu salário de militar. Tinha um coração misericordioso, compadecia-se 
com as misérias alheias. Ele viveu sua fé dando forte testemunho de vida. O exemplo tem mais consistência 
e veracidade do que as palavras vagas. Um devoto que quer agradecer a São Jorge sua intercessão pratique 
um ato de caridade com seu próximo; isso deixará o santo muito feliz. São Jorge levou a sério as palavras de 
são Tiago em sua epístola: “Assim também a fé se não tiver obras é morta em si mesma” (Tg 2,17). Tenhamos 
sempre conosco, em nosso dia a dia, o exemplo da vivência evangélica de São Jorge: a oração diária, o amor a 
Deus, obediência à Igreja e a prática da caridade com o próximo. Esta é a forma mais salutar para agradecer a 

São Jorge como seus devotos. 

Oração 
Glorioso mártir São Jorge, valente guerreiro de Cristo, que combatestes o dragão, símbolo do “Anjo do Mal”, 
ouvi meu rogo; como intercessor levai meu pedido e minhas orações até o trono de Deus Único e sumamente 
poderoso. Com plena con� ança nos privilégios que tendes, con� ante em vossa poderosa intercessão, eu vos 
suplico, glorioso São Jorge, implorando vossa proteção. Sede meu companheiro na estrada da minha vida e 
destruí as pedras para não ferir meus pés nesta caminhada. Neste momento em que tanto preciso de vós, vinde 
meu auxílio (faça agora o seu pedido). Fortalecei minha fé, minha coragem e ajudai-me neste momento de 
a� ição, em que vós recorreis. Com o poder de Deus, o Divino Pai Eterno, de Nosso Senhor Jesus Cristo e do 

Divino Espírito Santo Paráclito. Amém.
-Glorioso São Jorge! Rogai por nós! 

(Rezar 1 Pai-Nosso, 1 Ave Maria e 1 Glória)
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Praça São Jorge - O Santo Guerreiro

Um pequeno anexo com fotos, contendo nossa homenagem anual ao Santo Guerreiro, que por nós muito 
já fez e continua fazendo. 

Salve Jorge!

Praça São Jorge - Vila Valqueire
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Querido Padre João do Santuário da Divina Misericórdia 

Devotos de São Jorge
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Palavras de Fé do nosso querido Padre João

Os Curadores da Praça São Jorge
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Nosso Santo Guerreiro - Praça São Jorge -  Vila Valqueire



Devotos de São Jorge

Procissão ao Santo Guerreiro
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O Santo Guerreiro da Capadócia
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Praça São Jorge- Vila Valqueire

Missa em homenagem ao Santo Guerreiro



Santo Guerreiro - Praça São Jorge Vila Valqueire

Saída da Procissão ao Santo Guerreiro



Amigos e devotos na missa a São Jorge

Procissão ao Santo Guerreiro



Salve Jorge! - Praça São Jorge - Vila Valqueire




