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ORAÇÃO 

Virgem puríssima, Maria, efusivas graças vos dou por me terdes 

feito conhecer um título que me inspira tanta confiança. Rogo-

vos faze-me sentir eficazmente o vosso Perpétuo Socorro. 

Dignai-vos conceder-me as graças que me reservais e impedir 

que delas venha a abusar. Minha Mãe, como me sinto feliz na fé 

que tenho em vosso amor, em vosso Perpétuo Socorro, e em 

saber que nunca vos pedirei sem ser atendido! Não quero que 

ninguém me vença em amor e devoção para convosco. Fazei-

me conhecer cada vez mais tudo o que devo a vossa bondade, 

tudo o que dela posso esperar, a fim de que esse conhecimento 

excite a minha coragem de recorrer a vós. Recomendo de novo 

a vosso coração maternal em intenção de ... que tudo resulte 

em maior glória vossa e de Jesus Cristo, e que as minhas 

orações me alcancem, além do favor desejado, maiores graças 

ainda para a minha salvação. Amém.
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ORAÇÃO PARA TODOS OS DIAS DA NOVENA

Lembrai-vos

Prece de São Bernardo à Santa Virgem

Lembra-vos, ó puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu 

dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, 

implorando vossa assistência, e reclamando vosso socorro, 

tenha sido por vós abandonado. Animado de uma igual 

confiança, ó Virgem das Virgens, ó minha Mãe, eu corro e venho 

a vós e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a 

vossos pés. Ó Mãe do verbo, não desprezeis minhas súplicas, 

mas escutai-as favoravelmente e dignai-vos atende-las. Amém
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Rezar o Santo Terço 

1º Dia – Confiança no Salvador

Ó Mãe do Perpétuo Socorro, quanto gosto de rezar diante de vossa 

imagem milagrosa. Ela sempre me desperta sentimentos de 

confiança viva e filial. Em vós, eu vejo Jesus, meu Salvador e meu 

Deus. Ele é o Todo-Poderoso, o Senhor Absoluto da vida e da 

morte, distribuidor soberano de todo o bem e de toda graça. E sois 

sua Mãe! Tendes, pois, todo direito de pedir e todo direito de ser 

atendida. Ele já nos provou, aliás, que não sabe e não quer recusar 

os vossos pedidos. Eu me dirijo, pois, à vossa poderosa 

intercessão, ó Mãe de Jesus e vos suplico conceder-me durante 

esta novena a graça ...  (Designar aqui as intenções da novena).Eu 

vos suplicarei com confiança, persuadido de que rogareis por mim.

Rezar o Lembrai-vos - página 04 
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Rezar o Santo Terço 

2º Dia – Maria do Calvário

Ó Mãe do Perpétuo Socorro, em Jesus, que apertais contra vosso 

coração, não vedes somente o Filho de Deus, vosso Filho, mas 

também todos os homens, transformados pela vontade de Deus e 

por vossa aceitação, em vossos verdadeiros filhos. Não esqueçais 

as cenas do Calvário, onde, por uma divina substituição, vosso 

Jesus, ao morrer, vos pediu que o reencontrasse em cada um de 

nós. Esse Jesus que se apressa em se lançar nos vossos braços, 

assustado pela perspectiva da cruz, e que procura junto a vós 

defesa e consolação, é toda alma que sofre, é minha alma que vem 

neste momento se apresentar à vossa bondade e à vossa proteção. 

Ó minha Mãe, com esta simplicidade toda filial, venho dizer quanto 

sou feliz de ser vosso, quão grande é meu amor por vós. Eu venho 

também vos expor meu pedido, vós o conheceis. Ó Mãe, atendei-

me. Amém. 

Rezar o Lembrai-vos - página 04
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Rezar o Santo Terço 

3º Dia – Mãe de Jesus

Ó Mãe do Perpétuo Socorro, sim, eu gosto de contemplar vossa 

imagem bendita. Ela me fala com eloquência de todas as vossas 

grandezas. Nela vejo inserido vosso título glorioso de Mãe de Deus! 

Nela vejo o Arcanjo Gabriel, o Divino Embaixador que vos saudou, 

“Cheia de Graça”. Nela vejo o Arcanjo São Miguel, cuja presença 

vos lembra que vós comandais as milícias Celestes. Em vossa mão 

segurais as mãos do Rei dos Reis. Tudo isto proclama que sois a 

mulher bendita entre todas, o mais belo ornamento do universo, a 

única criatura julgada digna de se tornar a Mãe do Verbo 

encarnado. Sois a imaculada, Santa, a obra-prima do Altíssimo, o 

Abismo de toda perfeição. Sois a Rainha da terra e dos céus. Ó 

Mãe admirável. É-me agradável proclamar vossa santidade e 

vossas glórias. Longe de me amedrontar, vossa incomparável 

grandeza só se faz aumentar minha confiança: se Deus vos fez tão 

santa e tão poderosa, foi para nossa salvação, e se vos alegrais por 

divinos privilégios, é que eles vos permitem melhor nos socorrer. Ó 

Mãe incomparável, concede-me a graça que solicito de vossa 

poderosa soberania. Amém.  Rezar o Lembrai-vos - página 04 o7
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Rezar o Santo Terço 

4º Dia – Maria, Estrela da Evangelização

Ó Mãe do Perpétuo Socorro, vossa doce imagem sorri a nossos 

corações de exilados. Vós nos apareceis com a haste sagrada 

sobre a qual desabrocha a flor de toda pureza e de toda virtude, 

vossos Jesus ofertado assim por vossas mãos maternas, ganha 

mais suavemente o amor de nossos corações. Sobre vossa fronte 

eu vejo brilhar uma estrela radiante. Sois, com efeito “A Estrela da 

manhã” que nos anunciou o dia da salvação e da redenção, e nos 

promete o dia sem declínio da eternidade feliz Sois a “estrela do 

Mar” que faz raiar esperanças nas mais negras tempestades. 

Por vós e convosco eu amo vosso Divino Filho! 

Ó nossa Esperança atende-me! Amém

Rezar o Lembrai-vos - página 04
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Rezar o Santo Terço 

5º Dia – Maria e o Sofrimento

Ó Mãe do Perpétuo Socorro, eu encontro em vossa Santa imagem, 

um outro permanente motivo de esperar em vossa bondade. Vós 

vos mostrais a Mãe das dores. É Jesus, crucificado no seu coração 

antes de ser na sua carne, que estreitais em vossos braços. A visão 

dolorosa dos instrumentos de sua paixão o fez tremer; sofreis com 

Ele, e este foi o martírio de toda a vossa vida. Eu compreendo 

desde então a excelência de vossos méritos, a realidade de vosso 

título de Redentora dos homens e o poder de vossa intercessão 

junto à justiça divina. Como vós, ó Maria, eu compartilho dos 

sofrimentos de vosso Filho, e como ele, eu compartilho de vossos 

sofrimentos maternais. Minha compaixão é tanto mais viva quanto 

são os meus pecados que, pregando Jesus à cruz, torturam vossa 

alma afetuosa. Hoje, é sim nome de vossas dores que vos rogo. 

Dignai-vos também acolher favoravelmente a prece que vos dirijo 

nesta novena. Amém.

Rezar o Lembrai-vos - página 04
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Rezar o Santo Terço 

6º Dia – Maria Mãe das Dores (As Sete Dores de Maria) 

Ó Mãe do Perpétuo Socorro, vossa comovente imagem me diz: 

sofrestes muito. Sois nossa Mãe. O sofrimento vos fez 

compadecida de nossas penas. Esta compaixão eu a vejo nos 

vossos olhos, marcados pela misericórdia e fixados mais sobre os 

vossos filhos na terra do que sobre o Vosso Divino Filho. Como é 

doce a alma oprimida reencontrar um coração amigo que sabe 

compartilhar! Mas, quando este coração é o coração de Mãe, e de 

uma Mãe, tal como vós, é a suprema consolação da vida. A vossos 

pés, portanto, venho retomar coragem, ó Mãe compadecida! Estou 

seguro de que vós não abandonareis vossos filhos. Escutai o grito 

de minha miséria, dizei à minha alma a palavra que console e 

concede-me o favor que eu imploro de vossa bondade. Amém.

Rezar o Lembrai-vos - página 04
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Rezar o Santo Terço 

7º Dia – Maria, Medianeira de Todas as Graças

Ó Mãe do Perpétuo Socorro, eu me dirijo a vós, porque é a vós que 

eu devo pedir e porque sois vós que me deveis atender: Sois a 

tesoureira do bom Deus, que quer que toda graça passe por 

Vossas mãos. Vossa imagem me lembra que sois a Mãe de Jesus, 

a Mãe das dores, e que sois minha Mãe. Mãe de Deus, dispondes 

de seus méritos e de seu coração. Mãe das Dores, vossos 

sofrimentos unidos aos de Jesus, são tesouro de redenção. Mãe 

dos homens, aceitastes a missão de vir em nosso auxílio. Sim, eu o 

sei, uma pessoa protegida por vós não pode ser abandonada por 

Deus, nem se perde, e uma alma fiel a vós invocar, está segura de 

vossa proteção. É portanto com segurança que eu recorro a vós. 

Obtende-me fidelidade a vosso serviço, testemunho de 

perseverança e de salvação; obtende-me também o favor que 

durante esta novena, eu solicito de vossa maternal ternura. Amém.

Rezar o Lembrai-vos - página 04
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Rezar o Santo Terço 

8º Dia – Maria e a Confiança

Ó Mãe do Perpétuo Socorro, um sentimento de receio invade ás 

vezes minha alma. Vós sois, é verdade, poderosa e cuida de nós; 

entretanto, quando eu reflito sobre minha miséria, eu tremo, e eu 

me acho mesmo audacioso por ousar me dirigir a Vós e implorar 

vossos favores. Mas sua doce imagem parece me dizer: 

“Confiança, meu filho.” Sou a Mãe da Misericórdia que procura, não 

méritos para a recompensa, mas males para curar. Meu título de 

Mãe do Perpétuo Socorro proclama que devo aliviar toda miséria. 

É pois à Vossa clemência que eu apelo, neste dia, ó Maria. Minha 

confiança repousa toda sobre Vossa indulgente e compassiva 

bondade. Protegei-me, socorrei-me, consolai-me. Amém.

Rezar o Lembrai-vos - página 04
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Rezar o Santo Terço 

9º Dia – Mãe do Perpétuo Socorro

Ó mãe do Perpétuo Socorro, eis-me aqui ao termo desta novena 

em que cada dia, vim me prostrar a Vossos pés. Hoje, mais do que 

nunca minha súplica sobe até vós, ardente e confiante. Eu não 

posso duvidar disso, ouvistes minhas preces, vós me atendereis no 

que pedi ou me darei graças mais preciosas. Por Vosso Filho, por 

Vossas dores, por Vosso amor misericordioso e, sobretudo, por 

Vosso título de Mãe do Perpétuo Socorro, acolhei favoravelmente o 

meu pedido! Ó sim, este título de Perpétuo Socorro me diz que me 

é permitido insistir, que posso, que eu devo sempre contar com 

Vossa assistência: em todas as horas de minha vida, em todas as 

minhas necessidades. Ó minha Mãe, minha confiança é tão grande 

que desde agora eu vos digo obrigado! Obrigado por estas graças 

até o meu último amor que espero de Vosso inesgotável amor. Sim, 

eu vos rogarei até meu último suspiro, esperando que eu possa no 

céu, Vos amar, e Vós agradecer eternamente. Assim seja! Amém.

Rezar o Lembrai-vos - página 04
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