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Pela graça dos filhos seguirem o caminho de Deus.

Os Serviços Nacionais Espiritualidade e Súplica apresentam a
Novena a Santa Mônica, copadroeira do Movimento Mães que
Oram pelos Filhos. Santa Mônica, foi uma mulher forte, fiel e
temente a Deus no tempo em que viveu, nos anos 300. Ela
mereceu os altares por saber educar cristã e santamente seus
filhos, e para nós é exemplo de fé e esperança para nunca
desistirmos de orar pela conversão das nossas famílias. O
testemunho oracional dessa santa mãe a tornou nossa
copadroeira, sua perseverança na oração sem cessar pela
conversão do filho Santo Agostinho, alcançou a maior graça que
uma mãe pode obter por seu filho: a salvação dele!
Intenções:

Intenção especial a cada dia (rezar em unidade nas situações em
que se encontram tantos filhos).

Inicio: 1°dia da Novena 18/8 até 9°dia 26/8 
Para todo o Movimento Mães que Oram pelos Filhos
27/8 - Dia da copadroeira Santa Mônica: Participar da Santa
Missa neste dia (opcional para aquelas que puderem participar).
Agradecer pelas conversões nas nossas famílias.



 

Intenções: pela graça dos filhos seguirem o caminho de Deus.
Intenção especial: A cada dia, rezar em unidade nas situações em
que se encontram tantos filhos.

Para todos os dias: + Fazer o Sinal da Cruz

Oração inicial a Santa Mônica
Ó Santa Mônica que pela oração e pelas lágrimas, alcançastes de Deus
a conversão de vosso filho Agostinho, que se tornou um santo, Santo
Agostinho. Olhai para o meu coração amargurado pelo comportamento
do meu filho(a) desobediente, rebelde e inconformado, que tantos
dissabores causou ao meu coração e a toda família.
Que vossas orações se juntem às minhas e que vossas lágrimas se
misturem com as minhas, para comover o bom Deus a fim de que Ele
faça meu filho(a)...... entrar em si e voltar ao bom caminho.
Santa Mônica, fazei que o Pai do Céu chame de volta à casa paterna o
filho pródigo, dai-me esta alegria e eu serei agradecida.
Santa Mônica, rogai por nós. Amém!

Meditação do Dia (Meditação da Oração de Santa Mônica)

Oração espontânea (Ler Palavra sugerida e fazer oração espontânea).
Rezar: 1 Pai-Nosso, 1 Ave-Maria e 1 Glória ao Pai.
Jaculatória: Santa Mônica, rogai por nós!

 



 

PRIMEIRO DIA 
Meditação (Oração simples)

Na angústia do seu coração, Mônica rezava, chorava,
suplicava e procurava encontrar na oração uma luz que
iluminasse o caminho de Agostinho. Mônica rezava
falando com Deus presente em sua vida, não precisava
de palavras rebuscadas, era visível a simplicidade da sua
fé, sua oração era algo concreto, algo que brotava do seu
coração.

Intenção especial: Santa Mônica, pedimos sua
intercessão pelos filhos do coração (adotivos).
Oração espontânea após leitura da Palavra 
Mt 6,5-15
Rezar: 1 Pai-Nosso, 1 Ave-Maria e 1 Glória ao Pai
Jaculatória: Santa Mônica, rogai por nós!

 
 
 



 

SEGUNDO DIA
Meditação (Oração humilde e insistente)

Mônica tinha uma oração incessante e cheia de lágrimas,
mas não uma oração de fuga, pois iluminada pela fé
sabia o propósito de Deus na vida do seu filho. Ela não se
cansou de rezar pela conversão do filho... vinte anos!
Com paciência e confiança, rezando e chorando ela
conduziu seu filho a Deus. Santo Agostinho disse, em
Confissões, que as lágrimas de sua mãe diante do Senhor
no Sacrário eram como “o sangue do seu coração
destilado em lágrimas nos seus olhos”.

Intenção especial: Santa Mônica,  pedimos sua
intercessão pelos filhos dependentes químicos.
Oração espontânea após leitura da Palavra 
Mt 15,21-28
Rezar: 1 Pai-Nosso, 1 Ave-Maria e 1 Glória ao Pai
Jaculatória: Santa Mônica, rogai por nós!

 



 

TERCEIRO DIA
 Meditação (Oração confiante)

A vida de Mônica se confunde com a de Agostinho. As
pedras que Agostinho encontrou no seu caminho, são as
mesmas pedras que Mônica usou para construir seu
templo espiritual. Embora seu filho resistisse ao seu
chamado, Mônica não o abandonou, sua presença na
vida dele era uma advertência constante, pois vivia
intensamente o Evangelho e por mais que ele se
afastasse, ela não desistia da salvação dele.

Intenção especial: Santa Mônica, pedimos sua
intercessão pela afetividade dos filhos (sexualidade).
Oração espontânea após leitura da Palavra 
Mt 7,7-11
Rezar: 1 Pai-Nosso, 1 Ave-Maria e 1 Glória ao Pai
Jaculatória: Santa Mônica, rogai por nós!



 

QUARTO DIA
Meditação (Oração que ouvia a voz de Deus)

Mônica via nos filhos um dom de Deus e não uma
propriedade. Buscava compreender o projeto de Deus
para cada um, assim ela poderia ajudá-los a realizar os
planos de Deus da melhor maneira possível. Ela se
colocou no ângulo visual da salvação, ajudando com
conselhos, encorajamento, e sobre tudo com oração,
para que cada um de seus filhos seguisse o caminho que
Deus idealizou para eles.

Intenção especial: Santa Mônica,  pedimos sua
intercessão pelo controle das emoções dos filhos
(transtornos das emoções).
Oração espontânea após leitura da Palavra 
1 Reis 2,1-4
Rezar: 1 Pai-Nosso, 1 Ave-Maria e 1 Glória ao Pai
Jaculatória: Santa Mônica, rogai por nós!



 

QUINTO DIA
Meditação (Oração misericordiosa)

Como toda mãe, Mônica observara que Agostinho era o
filho que mais precisava dela, concentrou-se mais nele,
porém essa atenção redobrada a Agostinho, não diminui
o seu amor e zelo com os outros. Mônica rezava por essa
situação e nunca se dava por vencida, com o filho difícil,
sabia que precisava sempre recomeçar, rezava ao
Senhor, apelando para todas as suas possibilidades de
mente e coração. Certa vez, pôs seu filho para fora de
casa, e o trouxe de volta com conciliação e ternura, fez
isso como tentativa de resgatar seu filho. 

Intenção especial: Santa Mônica,  pedimos sua
intercessão pelos filhos encarcerados (presos).
Oração espontânea após leitura da Palavra 
Lc 15,17-31
Rezar 1 Pai-Nosso, 1 Ave-Maria e 1 Glória ao Pai
Jaculatória: Santa Mônica, rogai por nós!



 

SEXTO DIA
Meditação (Oração que a sustentava em suas dores)

Mônica nos dá um exemplo de coragem e esperança, dando
garantia de que com a graça de Deus podemos superar os
sofrimentos. A confiança de Mônica em Deus e seu empenho
na oração fizeram dela uma vencedora, não por mérito
próprio, pois sua força vinha do Senhor que a sustentava em
todos os momentos de dor. Todas suas lágrimas derramadas
foram recompensadas! 
"Vai para casa, e que Deus te abençoe, pois não é possível
que o filho de tantas lágrimas venha a perecer." Essa resposta
ela a interpretou (conforme muitas vezes me disse em nossas
conversas) como se viesse do céu.

Intenção especial: Santa Mônica, pedimos sua intercessão
pelos filhos do céu (falecidos).
Oração espontânea após leitura da Palavra 
Sabedoria 4,10-15
Rezar: 1 Pai-Nosso, 1 Ave-Maria e 1 Glória ao Pai
Jaculatória: Santa Mônica, rogai por nós!

 



 

SÉTIMO DIA
 Meditação (Oração fiel)

Mônica era uma mulher forte, fervorosa e fiel, com muita
fé em Deus nunca desistiu de interceder pela conversão
da sua família, por isso se consumiu na oração. Foi
exemplo de esposa e mãe, manteve sua família unida e
seguiu incansavelmente, vencendo as dificuldades da vida.
Por esta razão, o filho Santo Agostinho, que se tornara
Bispo e doutor da Igreja, pôde escrever: 
"Ela me gerou seja na sua carne para que eu viesse à luz
do tempo, seja com seu coração para que eu nascesse à
luz da eternidade."

Intenção especial: Santa Mônica,  pedimos sua
intercessão pelos filhos que virão (desejo de engravidar).
Oração espontânea após leitura da Palavra 
1Sm1,10-20
Rezar: 1 Pai-Nosso, 1 Ave-Maria e 1 Glória ao Pai
Jaculatória: Santa Mônica, rogai por nós!



 

OITAVO DIA
Meditação (Oração silenciosa)

Mônica assumiu o casamento e a família como missão a
cumprir, armou-se de paciência e capacidade de
suportar as vicissitudes e serviu o marido com afetuosa
doçura. Tornou-se modelo para outras mulheres que
não tinham a mesma sabedoria para lidar com suas
situações familiares, todas viam Mônica como sua
confidente discreta, compreensiva e equilibrada, a
conselheira inteligente e iluminada em todas as
circunstâncias.

Intenção especial: Santa Mônica, pedimos sua
intercessão pelos filhos especiais.
Oração espontânea após leitura da Palavra 
Lc 2,15-20
Rezar: 1 Pai-Nosso, 1 Ave-Maria e 1 Glória ao Pai
Jaculatória: Santa Mônica, rogai por nós!



 

NONO DIA
Meditação (Oração de uma santa mãe)

Todas as ações de Mônica eram dirigidas para a conversão do
filho, a tal ponto que, uma vez que o viu voltar a ser cristão e
católico, não encontrou mais nenhum motivo que a fizesse
desejar permanecer nesta terra.
“Havia um único motivo pelo qual desejava permanecer ainda
um pouco nesta vida: ver-te cristão e católico antes de
morrer. O Senhor me concedeu isso com superabundância, a
ponto de que tu, desprezando mesmo toda felicidade terrena,
te tornaste teu servo. Que faço aqui?”

Intenção especial: Santa Mônica,  pedimos sua intercessão
pela conversão do coração de todos os filhos.
Que eles se tornem “bons cristãos”!
Oração espontânea após leitura da Palavra 
1Pd 1,13-23
Rezar: 1 Pai-Nosso, 1 Ave-Maria e 1 Glória ao Pai
Jaculatória: Santa Mônica, rogai por nós!

 



 

ENCERRAMENTO DA NOVENA
 

Colocamos hoje no coração de Deus a graça de um
dia essa oração arder no coração dos nossos

filhos!
 

“Tarde te amei! Tarde Te amei, ó Beleza tão antiga e tão
nova! Tarde demais eu Te amei! Eis que estavas dentro, e
eu, fora – e fora Te buscava, e me lançava disforme e nada
belo, perante a beleza de tudo e de todos que criaste.
Estavas comigo, e eu não estava Contigo. Seguravam-me
longe de Ti as coisas que não existiriam senão em Ti.
Chamaste, clamaste por mim e rompeste a minha surdez.
Brilhaste, resplandeceste, e a Tua Luz afugentou minha
cegueira. Exalaste o Teu Perfume e, respirando-o, suspirei
por Ti, Te desejei. Eu Te provei, Te saboreei e, agora, tenho
fome e sede de Ti. Tocaste-me e agora ardo em desejos por
Tua Paz!”

(Santo Agostinho, Confissões)


