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A quem rezar?

Quando comecei a refletir e rezar para 
preparar esta novena, instintivamente pen-
sei em preparar uma novena a Maria. Quem, 
além dela, poderia ser o amparo para uma 
mãe? Quem poderia interceder melhor pelas 
necessidades de um filho, de uma filha? De-
pois me ressoou na cabeça e no coração aquele 
refrão, bem famoso, da irmã Míria T. Kolling: 
“Deus é bom, Deus é Pai, Deus é Santo, Deus 
é Amor”;1 logo pensei: “Sim! Deus é Pai, Deus 
é Amor. Deus é Pai e Mãe também!”. Nas-
ceu, assim, a ideia de uma novena ao Divino 
Pai Eterno, esse Deus que é Pai e Mãe, que é 
Amor, que é a fonte e a origem de qualquer ou-
tro amor. Ele bem conhece o coração de uma 
mãe, suas alegrias e suas angústias.

Jesus, no Evangelho, garante que o seu 
e nosso Pai sempre escuta nossas orações e 
atende nossos pedidos: 

1  CD Deus é bom! – faixa 18 – PAULUS.
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Eu lhes digo ainda: Peçam e lhes será dado. 
Procurem e encontrarão. Batam e lhes será 
aberto. Pois todo aquele que pede recebe, o 
que procura en contra, e a quem bate se abrirá. 
Quem de vocês, sendo pai, se o filho lhe pedir 
um peixe, em vez do peixe lhe dará uma co-
bra? Ou então, se pedir um ovo, lhe dará um 
escorpião? Ora, se vocês, que são maus, sabem 
dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai 
do céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedi-
rem! (Lucas 11,9-13).

O papa Francisco, comentando essa pas-
sagem evangélica, diz assim: 

Sem dúvida, estas afirmações nos colocam em 
crise, porque parece que muitas das nossas 
preces não obtêm resultado algum. Quantas 
vezes pedimos e não fomos atendidos — to-
dos nós fizemos esta experiência —, quantas 
vezes batemos e encontramos uma porta fe-
chada? Nestes momentos, Jesus recomen-
da-nos para insistir e não desistir. A oração 
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transforma sempre a realidade, sempre. Se não 
mudam as coisas ao nosso redor, pelo menos 
nós mudamos, o nosso coração muda. Jesus 
prometeu o dom do Espírito Santo a cada ho-
mem e a cada mulher que reza. No fim da ora-
ção, no final de um tempo em que estamos a 
rezar, no fim da vida: o que há? Há um Pai que 
espera tudo e todos de braços abertos. Olhe-
mos para este Pai! (Papa Francisco, Audiência 
Geral, quarta-feira, 9 de janeiro de 2019). 

Com esta novena, queremos olhar para 
este Pai, com muita confiança, para experi-
mentarmos a sua ternura e a sua misericórdia.

O que rezar?

Ser mãe é fazer a experiência de um amor 
verdadeiro e sincero, incondicional; um amor 
bem parecido com o Amor de Deus, que é 
Pai, fonte da vida e criador de tudo aquilo que 
existe. Deus é Mãe também. Uma mãe não 
gosta quando os seus filhos caem, quando so-
frem ou têm dificuldades. Deus também não 
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gosta de nada disso. Somos todos seus filhos 
e filhas. Filhos amados, filhos que ele nunca 
abandona.

Seja nas circunstâncias felizes, seja nas 
mais tristes e difíceis, rezar pelos próprios 
filhos significa pedir a graça de adentrar um 
pouco mais o mistério do coração do Pai; 
compreender um pouco melhor a grandeza e 
a beleza do seu Amor; pedir a graça de amar os 
próprios filhos com o mesmo Amor de Deus, 
um Amor sem medida e sem limites, que sem-
pre oferece o melhor para cada um.

Por meio desta novena, é possível agra-
decer o dom de ser mãe, uma dádiva que nos 
aproxima ainda mais de Deus; também é pos-
sível interceder, com o grande poder da ora-
ção, por todas as necessidades dos filhos.

Como rezar?

Em cada dia da novena, é apresentada 
uma intenção de oração baseada numa carac-
terística do Amor de Deus, partindo de um 
trecho da Sagrada Escritura. 



9

Por meio da oração contínua, você, mãe, 
é convidada a entrar no mistério do Amor di-
vino e entregar o dom da sua maternidade e 
os seus filhos nas mãos de Deus, para que ele 
cuide deles e também a ajude em sua missão 
diária.

Reze com toda a confiança e peça a graça 
de conhecer um pouco melhor o coração de 
Deus, que é Pai e Mãe, aprofundando-se nas 
características do seu infinito Amor, assim 
como a Palavra de Deus nos revela.




