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PARA TODOS OS DIAS REZE
Iniciar com sinal da Cruz

Estou aqui porque sou devota de Nossa Senhora e necessito da
reconciliação, conversão e caridade, confiando na presença amorosa de
Deus. A misericordiosa aparição de Maria em La Salette é a demonstração
do amor de Deus pela humanidade. Maria vem em nome de seu Filho.
Confiante na Palavra de Cristo: “Pedi e recebereis”, estou aqui
agradecendo e pedindo as graças de que preciso com esta novena. (Fazer
pedido...) Obrigada, Senhor, pelos imensos benefícios que de Vós
recebemos.
Peço que escuteis a minha oração através da Novena de Nossa Senhora da
Salette, Padroeira das Mães que Oram pelos Filhos. Amém!
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PALAVRA DE MARIA: “Há quanto tempo sofro por vós!”
 
MEDITAÇÃO: Grave advertência! A Virgem Maria chora sobre “seu povo”. Com ternura e
firmeza, lembra-nos do essencial: só podemos ser salvos por Jesus, seu Filho, “a quem Deus
tudo submeteu” (1Cor 15,26). Com a força do Seu amor, Deus quer nos salvar. “Manifestando a
força de Seu braço, dispersa os homens de coração orgulhoso e exalta os humildes.” Cabe a nós
escolher! Se recusarmos seguir seu Filho, Maria nada pode fazer por nós. A não ser chorar para
nos convencer d nosso pecado.
 
ORAÇÃO: Quando estamos desamparados, ensinai-nos, ó Mãe de Cristo, a olhar para vosso
Filho. Queremos lhe submeter todos os nossos pensamentos, palavras e ações. Que se
manifeste em nós a força do seu amor. Fazei nosso coração semelhante ao do vosso Filho. E
que, n’Ele, vossos filhos, infiéis e dispersos, se tornem verdadeiramente “vosso povo”. Amém!



PARA TODOS OS DIAS REZE 
Oração final 

Lembrai-vos, Ó Nossa Senhora da Salette, das lágrimas que derramastes
por nós, no Calvário. Lembrai-vos também dos cuidados que, sem cessar,
tendes por vosso povo, a fim de que, em nome de Cristo, se deixe
reconciliar com Deus. E vedes se, depois de tanto terdes feito por vossos
filhos, podeis agora abandoná-los. Reconfortados por vossa ternura, ó
Mãe, eis-nos aqui, suplicantes, apesar de nossa infidelidade e ingratidão.
Não rejeiteis nossa oração, ó Virgem Reconciliadora, mas volvei nosso
coração para vosso filho. Alcançai-nos a graça de amar Jesus acima de
tudo, e de vos consolar por uma vida de doação, para a glória de Deus e o
amor de nossos irmãos. AMÉM.

Nossa Senhora da Salette, Reconciliadora dos pecadores, Rogai sem cessar
por nós que recorremos a vós!



PARA TODOS OS DIAS REZE
Oração final 

 
 

REZE: 1 PAI NOSSO, 1 AVE MARIA E 1 GLÓRIA AO PAI.
 

EM NOME DO PAI, E DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO. 
AMÉM


