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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. 
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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.
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Oração pelos filhos
Ó Divino Pai Eterno, 
tu que és Pai e Mãe,  

que és Deus de Amor,
escuta esta prece que faço  

para os meus filhos 
e para os filhos de todas as mães.

A vida é uma dádiva preciosa e difícil, 
cheia de surpresas e desafios.

Protege os meus filhos de todo mal, 
reaviva neles a fé,  

perdoa todos os seus pecados, 
guia-os rumo ao bem e à felicidade.
Os jovens são cheios de vitalidade, 

mas, às vezes, podem ser imprudentes, 
confundir o mal com o bem  

ou trocar o bem pelo mal.
Ilumina-os com a tua luz;  

orienta os passos deles 
e ajuda-os a viver cada dia  

em comunhão contigo. 
Amém.
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Estrutura para  
todos os dias

Sinal da cruz.
Invocação ao Espírito Santo.
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos 
vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso Amor. 
Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e reno-
vareis a face da terra.
Oremos: Ó Deus que instruístes os corações dos vos-
sos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apre-
ciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo 
Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por 
Cristo, Senhor nosso. Amém.
Leitura da Palavra de Deus.
Reflexão.
Oração.
Pai-nosso.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o 
vosso nome. Venha a nós o vosso Reino. Seja fei-
ta a vossa vontade, assim na terra como no céu.  
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O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-
-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoa-
mos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis 
cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
• Ave-maria.
 Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é con-

vosco. Bendita sois vós entre as mulheres e 
bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa 
Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecado-
res, agora e na hora da nossa morte. Amém.

• Glória.
 Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito San-

to. Como era no princípio, agora e sempre. 
Amém.

• Jaculatória.
• Refrão.
• Bênção e conclusão.
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1º- Dia

O Amor é alegria

Intenção do dia: 
Louvo e agradeço  

pela alegria de ser mãe

Sinal da cruz
Invocação ao Espírito Santo 
Leitura da Palavra de Deus

E Deus disse: “Façamos o ser humano à nossa 
imagem e semelhança. Que eles dominem os 
peixes do mar, as aves do céu, os animais do-
mésticos e toda a terra e também os bichinhos 
que se remexem sobre a terra”. E Deus criou o 
ser humano à sua imagem, à imagem de Deus 
ele o criou, macho e fêmea os criou. E Deus 
os abençoou e disse: “Sejam fecundos, mul-
tipliquem-se, encham a terra e a submetam. 
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Dominem os peixes do mar, as aves do céu e 
todos os seres que se remexem sobre a terra”. E 
Deus disse: “Vejam! Eu lhes dou as ervas que 
semeiam sementes, ervas que estão sobre a 
terra inteira; e todas as árvores com frutos que 
semeiam sementes: será alimento para vocês. E 
para todas as feras da terra, para todas as aves 
do céu e para todo bichinho da terra que tenha 
vida, dou a relva como alimento”. E assim foi. E 
Deus viu tudo o que havia feito, e tudo era mui-
to bom. Veio o entardecer e veio o amanhecer: 
foi o sexto dia (Gênesis 1,26-31).

Reflexão

O Amor de Deus é alegria. Ao contem-
plar a obra da criação, Deus se alegra. Ele vê 
que tudo o que foi criado era “bom”. Ao con-
templar o ser humano, ele vê que é “muito 
bom”. Tudo é bom, tudo é muito bom, por-
que leva a marca de Deus. Cada pessoa é feita 
à sua imagem e semelhança. Uma imagem 
que pode se ofuscar ou desfocar, mas que 
nunca vai se apagar. 
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Deus nos ama, porque sempre conse-
gue enxergar em nós a sua imagem, mesmo 
debaixo da poeira dos pecados, das fragi-
lidades. Por isso, ele nos olha sempre com 
alegria!

Esta não é também a sua experiência? Seu 
filho é imagem de Deus, mas também imagem 
sua. Será que você consegue olhar para ele ou 
para ela, sem sentir um sentimento de perten-
ça, que vai além de tudo e supera tudo?

Ser mãe é participar da fecundidade e da 
intensidade do Amor de Deus. Uma gravidez 
é sempre um momento de graça na vida de 
uma mulher. Pode ser inesperada ou desejada, 
sofrida ou bem vivida, de toda forma é a expe-
riência de colaborar com o Criador, fonte da 
vida, que não se cansa de gerar vida. Um filho 
é sempre uma bênção. Um filho é alegria!

Oração

Meu Deus, tu criaste tudo o que existe por 
amor e com muito amor. O amor gera alegria: 
a alegria de se doar; a alegria de ver nascer 
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algo novo; a alegria de poder partilhar o seu 
melhor. Muito obrigada, ó meu Deus, por ser 
sua filha. Muito obrigada pelo amor que tu 
me ofereces a cada dia. Muito obrigada por 
ter me escolhido para ser mãe, por me confiar 
uma missão tão linda e abençoada. Isto é para 
mim uma alegria profunda, verdadeira. Eu te 
louvo e agradeço, meu Deus, por ter me dado 
os meus filhos. Agradeço pela alegria de ser 
mãe e rezo por todas as mães que vivem difi-
culdades e não conseguem sentir esta alegria. 
Amém!

Pai-nosso. Ave-maria. Glória ao Pai.

Jaculatória: A alegria do Senhor é a nossa 
força (Neemias 8,10). (10 vezes)

Repita esta jaculatória ao longo do seu dia, 
para continuar em clima de oração.

Refrão: Deus é bom, Deus é Pai, Deus é 
Santo, Deus é Amor! (bis)
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