NOVENA
salve, rainha,
mÃE de misericórdiA

Série NOVENA
Nossa Senhora de Guadalupe – novena • Novena do Espírito
Santo – a cura do coração • Novena de São Francisco de Assis
• São Sebastião – novena • Novena de São João Batista • Santo
Expedito – novena • Sagrado Coração de Jesus – novena •
São Judas Tadeu – novena • Santa Edwiges – novena • Novena
ao Espírito Santo • Novena da saúde • Santa Rita de Cássia –
novena e tríduo • Rezando com São José – novena e tríduo
• Santa Teresinha do Menino Jesus – novena • Nossa Senhora
das Graças (Medalha Milagrosa) – novena • Nossa Senhora do
Carmo – novena • Novena a Frei Galvão • Nossa Senhora Auxiliadora – novena • Novena à Divina Misericórdia • Novena a São
Benedito • Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – novena • São
Bento – novena • Nossa Senhora de Fátima • Santa Luzia – novena
• Novena de Santa Clara • São Brás – novena • Ofício de Nossa
Senhora • Via-sacra da mulher • Novena de Jesus Bom Pastor •
Rezando com Santa Paulina • Santa Bárbara – novena • Rezando
com São Camilo de Lélis • Novena a São Cristóvão • Novena de
Madre Teresa de Calcutá • Novena libertadora a Nossa Senhora
desatadora de nós • Novena a Padre Pio de Pietrelcina • Novena
a Padre Eustáquio • Novena à bem-aventurada Albertina Berkenbrock • Novena à bem-aventurada Lindalva Justo de Oliveira •
Novena aos mártires: Padre Manuel e coroinha Adílio • Novena a
Santo Antônio de Categeró • São João Maria Vianney – novena •
Novena ao Menino Jesus de Praga • Novena a São Jorge • Irmã
Dulce – novena • Bem-aventurado João Paulo II – novena • Bem-aventurada Francisca de Paula de Jesus – Nhá Chica – novena •
São Tarcísio – Novena • São Sebastião – Novena • Novena – Salve,
Rainha, Mãe de Misericórdia
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Jesus Cristo, nosso Salvador, verdadeiro Deus
e verdadeiro Homem, deve ser o fim último
de todas as nossas devoções.
São Luís Maria de Montfort

Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia,
vida, doçura e esperança nossa, salve! A
vós bradamos, os degredados filhos de
Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois,
advogada nossa, esses vossos olhos
misericordiosos a nós volvei! E depois
deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente,
ó piedosa, ó doce sempre virgem Maria.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
para que sejamos dignos das promessas
de Cristo. Amém.
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Rogai por nós,
santa mãe de Deus!

A mãe de Jesus é venerada com muito amor e carinho pelos cristãos desde
os primeiros tempos. E quem ama gosta
de falar do amor que sente com palavras
bonitas, com palavras fortes e solenes.
Quem se sente amado não tem receio
de pedir. Por isso, são muitas as orações
de louvor e de pedido a Nossa Senhora.
A oração a Nossa Senhora mais conhecida é sem dúvida a Ave-Maria. Mas
depois dela, temos a Salve-Rainha, que
é uma oração rica em significado e que
é rezada por muita gente, no mundo inteiro, há muito tempo.
Este pequeno livro quer ajudar as
pessoas a valorizar essa oração bonita
que é a Salve-Rainha. Muita gente sabe
essa oração de cor, mas muita gente já
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esqueceu e também muita gente nem
aprendeu essa oração tão bonita, tão
forte, tão rica.
Deus nos ama e tem muitas formas de
nos levar até ele. Uma das formas mais
bonitas é, sem dúvida, o amor de Maria,
mãe de Jesus e também nossa mãe, a
quem os cristãos, querendo expressar
respeito e carinho, deram o título de
“rainha”.
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Como rezar
ESTa Novena

Rezar a Salve-Rainha faz bem, por
isso devemos rezá-la sempre. Mas, em
alguns momentos da vida, de dúvida,
dor, sofrimento, angústia, depressão,
essa oração é uma ajuda muito eficaz,
pois por meio dela sentimos que Deus
não nos abandonou. Pelo olhar de Maria, Deus manifesta sua misericórdia. Por
meio de Maria, Deus nos traz a vida. Ela
faz reviver nossa esperança, ou seja, ela
nos mostra Jesus.
A novena pode ser rezada por uma
pessoa sozinha ou em grupo. Se puder,
acenda uma vela diante de uma imagem
de Nossa Senhora com o Menino Jesus,
com uma Bíblia. Mas, se não puder, a novena pode ser rezada em qualquer momento: no ônibus, a caminho do traba9

lho e até mesmo na cama. O importante
é se colocar no colo da Mãe e sentir o
amor que Deus nos transmite por meio
dela!
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