
NOVENA À IMACULADA 2016 
 
INTRODUÇÃO 
 
No Início do Advento a novena à Imaculada nos prepara para celebrar o Natal do 
Senhor. Com toda a Igreja que dirige o olhar para o mistério da encarnação do Filho de 
Deus no seio da Virgem, também nós queremos fixar o olhar do nosso coração na 
Imaculada, Aquela que foi pensada por Deus Trindade desde a eternidade e por Ele 
preparada para se tornar digna morada do Verbo de Deus. Acompanha-nos 
sentimentos de louvor, de alegria e de gratidão também pelos cem anos de vida da 
Milícia da Imaculada, o movimento fundado por São Maximiliano Kolbe, e das 
aparições de Nossa Senhora em Fátima (1917-2017). 
Deixaremos-nos iluminar pela Palavra de Deus, por algumas reflexões de São 
Maximiliano Kolbe e pela palavra do Padre Luigi Faccenda. 

 “Quem és tu, ó Imaculada? 
Ela é, pois, criatura de Deus, propriedade de Deus, semelhança de Deus, 
imagem de Deus, filha de Deus, do modo mais perfeito possível a um ser 
meramente humano.  
Ela é instrumento de Deus. Com plena consciência, Ela se deixa 
voluntariamente conduzir por Deus, conforma-se à Sua vontade, deseja 
somente aquilo que Ele quer, agindo de acordo com a Sua vontade e isto da 
maneira mais perfeita possível, sem o menor defeito, sem nenhum desvio da 
própria vontade em relação à vontade d’Ele. (EK 1320) 

 
Oração para todos os dias 
 
Canto inicial 
 
Oração à santíssima Trindade 
“Te adoro, ó Pai nosso celeste,  
porque depuseste no seio puríssimo de Maria o teu Filho unigênito. 
Te adoro, ó Filho de Deus,  
porque te dignaste entrar no seio dela e te tornaste verdadeiro, real Filho Seu.  
Te adoro, ó Espírito Santo, porque te dignaste formar no seio imaculada dela o corpo 
do Filho de Deus.  
Te adoro, ó Trindade Santíssima, ó Deus uno na Santa Trindade,  
por ter elevado a Imaculada em modo assim divino.  
E não cessarei, nunca, cada dia, logo que desperto do sono de adorar-te 
humilissimamante, ó Deus Trindade, com o rosto por terra, repetindo três vezes: glória 
ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era do princípio, agora e sempre. Amém.” 
 
Próprio do dia 
 
Oração final de São Maximiliano 
Concede-me louvar-te, ó Virgem Santíssima. 
Concede-me louvar-te com o meu empenho e sacrifício pessoal. 
Concede-me viver, trabalhar, sofrer, consumir-me e morrer por ti, somente por ti! 

 



Concede-me conduzir a ti o mundo inteiro. 
Concede-me contribuir para uma exaltação cada vez maior de ti, 
para a maior exaltação possível de ti. 
Concede-me render-te uma glória como ninguém jamais tributou até hoje. 
Concede a outros suplantar-me no zelo pela tua exaltação, e a mim superá-los, 
de tal forma que, numa nobre emulação, a tua glória aumente cada vez mais 
profundamente, cada vez mais rapidamente, cada vez mais intensamente, como 
deseja Aquele que te elevou de modo inefável acima de todos os outros seres. 
Só em ti Deus foi adorado sem comparação, mais que em todos os seus santos. 
Por ti Deus criou o mundo. Por ti Deus chamou também a mim à existência. De 
onde me vem este grande dom? 
Concede-me louvar-te, ó Virgem Santíssima! 
 
 
1º dia   A IMACULADA: NO CORAÇÃO DA TRINDADE 
 
A consagração a Maria conduz ao encontro com a Trindade para viver em profunda 
comunhão de amor com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 
 
Do livro do Gênesis (3, 8-15) 
 
Eis que ouviram o barulho (dos passos) do Senhor Deus que passeava no jardim, à hora 
da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, no 
meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, e disse-lhe: “Onde 
estás?” E ele respondeu: “Ouvi o barulho dos vossos passos no jardim; tive medo, 
porque estou nu; e ocultei-me.” O Senhor Deus disse: “Quem te revelou que estavas 
nu? Terias tu porventura comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de 
comer?” O homem respondeu: “A mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me 
deste fruto, e eu comi.” O Senhor Deus disse à mulher: Porque fizeste isso?” “A 
serpente enganou-me,– respondeu ela – e eu comi.” Então o Senhor Deus disse à 
serpente: “Porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais e feras dos 
campos; andarás de rastos sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua 
vida.15Porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a 
cabeça, e tu ferirás o calcanhar.” 
 
Dos Escritos de São Maximiliano Kolbe 
 
L. Procuremos estar a cada dia mais próximos da Imaculada; então, nos 
aproximaremos mais do coração de Jesus, de Deus Pai e de toda a Santíssima Trindade, 
porque nenhuma criatura é tão próxima da divindade quanto a Imaculada (EK 577) 
 
Pausa para reflexão com responsório cantado 
 
Dos escritos do Padre Luigi M. Faccenda (do livro “La prese com se”, pp. 23-24) 
 
L. O coração de Maria é o lugar natural onde se verifica a união da alma com as três 
pessoas da Trindade. Com o Pai, que fez de Maria a criatura mais perfeita e na qual 



encontrou a mais plena correspondência à sua vontade salvífica. Com o Filho, feito 
partícipe da mesma carne de Maria, que com Ele se ofereceu e cooperou na redenção. 
Com o Espírito Santo, o Esposo que a fecundou com a plenitude do seu amor, 
tornando-a Mãe do Verbo e de todos os viventes. Viver, sentir a presença de Maria, 
recorrer em tudo a Ela porque nela nós nos encontramos com o Pai, com o Filho e com 
o Espírito Santo. Por isso, encontrando-nos em Maria, encontramos a união com a 
Santíssimo Trindade. 
 
Ressonância 
 
Oração final 
 
 
2º dia   A IMACULADA: NA VONTADE DO PAI 
 
A verdadeira grandeza de Maria consiste na sua conformidade com a vontade salvífica 
de Deus. Respondendo à nossa vocação nós aderimos à vontade do Pai, que é vontade 
de perdão, de misericórdia e de salvação, e tomamos o nosso lugar no seu plano de 
salvação. (Pe. Luigi M. Faccenda) 
 
Do livro do profeta Sofonias (3,14-17) 
 
“Solta gritos de alegria, filha de Sião! Solta gritos de júbilo, ó Israel! Alegra-te e 
rejubila-te de todo o teu coração, filha de Jerusalém! O Senhor revogou a sentença 
pronunciada contra ti, e afastou o teu inimigo. O rei de Israel, que é o Senhor, está no 
meio de ti; não conhecerás mais a desgraça. Naquele dia, dir-se-á em Jerusalém: Não 
temas, Sião! Não se enfraqueçam os teus braços! O Senhor teu Deus está no meio de ti 
como herói Salvador! Ele anda em transportes de alegria por causa de ti, e te renova 
seu amor. Ele exulta de alegria a teu respeito como num dia de festa”. 
 
Dos escritos de São Maximiliano Kolbe 
 
1L. A Imaculada não teve jamais nenhuma mancha de pecado, o que significa que o 
seu amor foi sempre total, sem nenhum defeito. Ela amou a Deus com todo o próprio 
ser e o amor A uniu a Deus de modo tão perfeito desde o primeiro instante de vida 
que, no dia da anunciação, o anjo pôde dirigir-se a Ela nestes termos: “Cheia de graça, 
o Senhor está contigo” [Lc 1,28]. Ela é, pois, criatura de Deus, propriedade de Deus, 
semelhança de Deus, imagem de Deus, filha de Deus, do modo mais perfeito possível a 
um ser meramente humano.  
2L. Ela é instrumento de Deus. Com plena consciência, Ela se deixa voluntariamente 
conduzir por Deus, conforma-se à Sua vontade, deseja somente aquilo que Ele quer, 
agindo de acordo com a Sua vontade e isto da maneira mais perfeita possível, sem o 
menor defeito, sem nenhum desvio da própria vontade em relação à vontade d’Ele. 
[EK 1320] 
 
Pausa para reflexão com responsório cantado 
 



Dos escritos do pe. Luigi M. Faccenda 
 
L. Deus Pai, mandou o seu Filho, Aquele que vive junto do Pai, que comunica a vida do 
Pai, que conhece o Pai e que o Pai ama acima de todas as coisas, para que pudéssemos 
conhecê-lo e vê-lo.  O Espírito Santo é a expressão viva do amor que procede do Pai e 
do Filho, é a centelha que dispara deste amor infinito que o Pai tem pelo Filho e que o 
Filho tem pelo Pai. Caminhando com Maria, nós nos aproximamos de Jesus. Maria nos 
faz conhecer seu Filho, nos leva a amar seu Filho, e no seu Filho o Pai. 
 
Ressonância 
 
Oração Final 
 
 
3º dia   A IMACULADA: MÃE DO VERBO ENCARNADO 
 
Imaculada! Mãe de Deus e dos homens! Vimos a Ti para venerar a obra estupenda que 
a Santíssima Trindade realizou em Ti, na geração de Cristo, Redentor do mundo e teu 
Filho. (João Paulo II) 
 
Da carta de São Paulo aos Gálatas (4,4-7) 
 
“Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, que nasceu de uma 
mulher e nasceu submetido a uma lei, a fim de remir os que estavam sob a lei, para que 
recebêssemos a sua adoção A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos 
corações o Espírito de seu Filho, que clama: Aba, Pai! Portanto já não és escravo, mas 
filho. E, se és filho, então também herdeiro por Deus.” 
 
Dos Escrito de São Maximiliano Kolbe 
 
L. As palavras humanas não são capazes de descrever quem seja Aquela que se tornou 

verdadeira Mãe de Deus. Para dizer a verdade, Ela, por si mesma, é apenas uma criatura. 

Todavia é um ser de tal forma elevado por Deus que seria preciso compreender quem é Deus 

para compreender quem seja a Mãe de Deus. Ela, pois, é verdadeira Mãe de Deus. É  um 

dogma de fé. (...) A dignidade da Maternidade divina constitui a principal razão de todos os 

seus privilégios. ... Este privilégio Lhe deve ser muito caro, uma vez que Ela mesma em Lourdes 

disse de si mesma: “Eu sou a Imaculada Conceição”.  [EK 1292] 

Pausa para reflexão com responsório cantado 
 
Dos escritos do pe. Luigi M. Faccenda (do livro “sulle strade com Maria”, p. 153) 
 
L. A atitude de escuta de Maria e a sua vida de oração fazem com que o Espírito Santo 
possa agir nela e torná-la Mãe. A maternidade é para Maria tanto a vocação específica 
que Deus lhe dá, quanto o fruto da plenitude do Espírito Santo dentro dela. A 
verdadeira maternidade, no reino dos céus, é a maternidade nos valores do espírito 
expresso no caminho de fé. (...) Quando soubermos escutar, quando dissermos sim à 



vontade de Deus para nós, também nós saberemos se tornar “mãe” como Maria, 
como a Igreja. O nosso coração (...) abraçará todos, dando vida também àqueles que 
provavelmente nunca chegaremos a conhecer. 
 
Ressonância 
 
Oração final 
 
 
4º dia   A IMACULADA: MORADA DO ESPÍRITO 

A Imaculada está de tal modo unida ao Espírito Santo que é um braseiro que arde sem fim. Ela 

é a primeira criatura totalmente habitada pela caridade de Deus. É somente em contato com a 

Imaculada que os nossos corações se tornam plenamente inflamados e, como no dia de 

Pentecostes, nos invade uma certeza, como uma intensa chama e nos impulsiona 

irrevogavelmente a comunicá-la. (Pe. Luigi M. Faccenda)   

Do livro do Profeta Isaias (62,1-5) 

“Por amor a Sião, eu não me calarei, por amor de Jerusalém, não terei sossego, até que 
sua justiça brilhe como a aurora, e sua salvação como uma flama. As nações verão 
então tua vitória, e todos os reis teu triunfo. Receberás então um novo nome, 
determinado pela boca do Senhor. E tu serás uma esplêndida coroa na mão do Senhor, 
um diadema real entre as mãos do teu Deus; não mais serás chamada a desamparada, 
nem tua terra, a abandonada; serás chamada: minha preferida, e tua terra: a 
desposada, porque o Senhor se comprazerá em ti e tua terra terá um esposo; assim 
como um jovem desposa uma jovem, aquele que te tiver construído te desposará; e 
como a recém-casada faz a alegria de seu marido, tu farás a alegria de teu Deus.” 

Dos Escrito de São Maximiliano Kolbe 

L. A Imaculada está unida de maneira inefável ao Espírito Santo, pelo fato de ser Sua Esposa, 

mas Ela o é em um sentido incomparavelmente mais perfeito do que aquilo que este termo 

pode exprimir nas criaturas. De que tipo é esta união? Ela é antes de mais nada interior, é a 

união do Seu ser com o ser do Espírito Santo. O Espírito Santo mora n’Ela, vive n’Ela, e isto 

desde o primeiro instante da Sua existência, sempre e por toda a eternidade. Em que consiste 

esta vida do Espírito Santo n’Ela? Ele próprio é amor n n’Ela, o amor do Pai e do Filho, o amor 

com o qual Deus ama a si mesmo, o amor de toda a Santíssima Trindade, o amor fecundo... (EK 

1318) 

Pausa para reflexão com responsório cantado 
 
Dos escritos do pe. Luigi M. Faccenda (do livro “La prese com se”, p. 112) 
 
L. Pela mediação daquela que é Mãe da Igreja e nossa Mãe, peçamos a força para não 
esmorecermos no nosso Fiat, nunca, custe o que custar, sempre aderindo à sua 
vontade, sempre prontos para agir plenamente de acordo com o Espírito de Deus, 
sempre abertos aos seus pedidos, às suas inspirações, sempre prontos a fazer aquelas 



escolhas que podem exigir de nós generosidade, sem dúvida, e às vezes o heroísmo; 
grandes renúncias, superação de exigências, de coisas e de valores que parecem 
necessários à vida de cada dia. 
 
Ressonância 
 
Oração final 
 
 
5º dia   A IMACULADA: E A PEREGRINAÇÃO DA FÉ 

Maria é tão próxima de nós na vida da graça, que é quase como se nos pegasse pela 

mão para conduzir-nos consigo no seu caminho em direção a Deus, em direção da 

plenitude de Cristo. (Pe. Luigi M. Faccenda) 

Do Evangelho de Lucas (1,39-45) 

“Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de 
Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação 
de Maria, a criança estremeceu no seu seio; e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E 
exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu 
ventre. Donde me vem esta honra de vir a mim a mãe de meu Senhor? Pois assim que a 
voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no 
meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da 
parte do Senhor te foram ditas!” 
 
Dos Escrito de São Maximiliano Kolbe 
 
A vida sobre esta terra não é longa. Trata-se apenas de se preparar bem para a eternidade. 

Também este grão de pó no meio do universo, que se chama terra, um dia haverá de acabar, 

juntamente com todos os problemas, inclusive os mais importantes. Deixemo-nos guiar pela 

Imaculada e ajudemos as almas a conhecê-La e a amá-La, a fim de que um número cada vez 

maior de corações se una e, mediante o amor, cada vez mais estreitamente a Ela e, através 

d’Ela, se una ao Sagrado Coração divino. (EK 936) 

Pausa para reflexão com responsório cantado 
 
Dos escritos do pe. Luigi M. Faccenda (do livro “La prese com se”, pp. 104.99) 
 
1L. A estrada da santidade é longa e difícil, e quem quer percorrê-la se dá logo conta 
disso e procura um guia. Há, de fato, uma guia experiente e solícita. É uma guia e uma 
mãe. A mais perfeita, a mais terna, a mais amante de todas as mães: Maria! Que belo 
ter Maria como Guia, a Mãe do Senhor, a verdadeira mãe de Deus! Ela que conhece 
tão bem o caminho da santidade! Esconder-se nos seus braços, apertar forte a sua 
mão e caminhar assim, com o olhar fixo nela por toda a vida. 
 



2L. Com a consagração a Nossa Senhora tu te  colocas no seguimento de muitos 
viajantes, isto é, de um grande número de santos e santas que percorreram este 
caminho antes de ti; seguras na mão da rainha do céu e da terra e te deixas conduzir 
por Ela em todos os teus passos. 
 
Ressonância 
 
Oração final 
 
 
6º dia   A IMACULADA: AQUELA QUE NOS DEU JESUS 
 
É certo que Deus elevou muito alto a Imaculada e confiou-lhe uma grande missão, 
organicamente ligada a todo o plano da encarnação e da Redenção (Pe. Luigi M. 
Faccenda) 
 
Do Evangelho de Mateus (1,18-21a) 
 
“Eis como nasceu Jesus Cristo: Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de 
coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu 
esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la 
secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em 
sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que 
nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome 
de Jesus...” 
 
Dos Escritos de São Maximiliano Kolbe 
 
L. N’Ela acontece o milagre da união de Deus com a criação. A Ela, como à própria esposa, o 
Pai confia o Filho, o Filho desce ao Seu seio virginal, tornando-se filho dela, enquanto o Espírito 
Santo forma n’Ela de modo prodigioso o corpo de Cristo e toma morada na Sua alma.. A partir 
do momento que se realizou tal união, o Espírito Santo não concede nenhuma graça, o Pai não 
faz descer nas almas, através do Filho e do Espírito, a vida sobrenatural senão através da 
Medianeira de todas as graças, a Imaculada, com o Seu consentimento, com a Sua 
colaboração. (EK 1310) 
 

Pausa para reflexão com responsório cantado 
 
Dos escritos do pe. Luigi M. Faccenda (do livro “La prese com se”, p. 34) 
 
L. A consagração pessoal e do gênero humano à Imaculada é a conseqüência lógica dos 
vínculos que ligam o homem a Maria na história da redenção e da sua vida 
sobrenatural. Maria é a Mãe de Deus e a nossa Mãe. Por Ela nós recebemos o nosso 
Salvador, e Ela colaborou com Cristo na nossa redenção uma vez que, desde o 
momento da anunciação até o calvário, associou-se estreitamente aos sofrimentos do 
Filho, cooperando eficazmente e maternalmente para o nosso resgate. 
 
Ressonância 



Oração final 
 
 
7º dia   A IMACULADA: AQUELA QUE NOS DEU O PÃO DA VIDA 
 
Na Eucaristia, a Igreja une-se plenamente a Cristo e ao seu sacrifício, com o mesmo 
espírito de Maria. Tal verdade pode-se aprofundar relendo o Magnificat em 
perspectiva eucarística. De facto, como o cântico de Maria, também a Eucaristia é 
primariamente louvor e ação de graças. Quando exclama: « A minha alma glorifica ao 
Senhor e o meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador », Maria traz no seu 
ventre Jesus. Louva o Pai « por » Jesus, mas louva-O também « em » Jesus e « com » 
Jesus. É nisto precisamente que consiste a verdadeira « atitude eucarística ». (Ecclesia 
de Eucharistia di G.P.II 58). 
 
 Do livro do Profeta Isaias (25,6; 551,3a) 
 
O Senhor dos exércitos preparou para todos os povos, nesse monte, um banquete de 
carnes gordas, um festim de vinhos velhos, de carnes gordas e medulosas, de vinhos 
velhos purificados... Todos vós, que estais sedentos, vinde à nascente das águas; vinde 
comer, vós que não tendes alimento. Vinde comprar trigo sem dinheiro, vinho e leite 
sem pagar! Por que despender vosso dinheiro naquilo que não alimenta, e o produto 
de vosso trabalho naquilo que não sacia? Se me ouvis, comereis excelentes manjares, 
uma suculenta comida fará vossas delícias. Prestai-me atenção, e vinde a mim; escutai, 
e vossa alma viverá: 
 

Dos escrito de são Maximiliano Kolbe 
 
1L. Quem ousaria supor que Tu, ó Deus infinito, eterno, me amaste há séculos, ou 
ainda antes dos séculos? Tu, de fato, me amas a partir do momento em que existis 
como Deus, como conseqüência, me amaste e me amarás sempre! (...) Para mostrar-
me de perto como me amas ternamente, desceste das mais puras delícias do Paraíso 
para esta terra contaminada e plena de lágrimas, levaste uma vida em meio a pobreza, 
aos trabalhos e sofrimentos; e finalmente, desprezado e escarnecido, te dignaste ficar 
suspenso dolorosamente no infame patíbulo (...) Ó Deus de amor, me remiste desta 
forma terrível e generosa! 
 
2L. Tu, porém, não te contentaste com isto, mas, vendo que seriam transcorridos 
dezenove séculos desde o momento em que estas demosntrações do teu amor se 
derramaram e que somente então eu surgiria na terra, encontraste uma solução 
também para isto! O teu Coração não consentia ver nutrindo-me unicamente das 
lembranças do teu incomensurável amor. Permaneceste nesta desprezível terra no 
admirável Santíssimo Sacramento do altar e agora vens a mim e te unes comigo, 
estreitamente, sob a forma de alimento... Agora, o teu Sangue já corre no meu sangue, 
a tua Alma, ó Deus encarnado, penetra a minha alma, fortalecendo-a e alimentando-a. 
 
1L. O teu Coração, ardente de amor por mim, te sugeriu  um outro Dom, sim, um outro 
Dom ainda! Tu nos mandaste tornarmo-nos crianças, se quisermos entrar no Reino dos 



céus. Tu sabes bem que uma criança precisa de uma mãe: Tu mesmo estabeleceste 
esta lei de amor. A tua bondade e a tua misericórdia, por isso, criaram para nós uma 
mãe, que é a personificação da tua bondade e do teu amor infinito, e da Cruz, sobre o 
Gólgota, a ofertaste a nós e nós a Ela...  (EK 1145) 
 
Pausa para reflexão com responsório cantado 
 
Dos Escritos do pe. Luigi M. Faccenda (Do livro “E mi segua” p. 28) 
 

L. O cristão que quer ser fiel à Eucaristia e quer levar o alimento da vida aos irmãos, 
deve ser tão enamorado da Eucaristia a ponto de pegar como modelo deste amor a 
Virgem Maria. Como a Virgem deverá ter amado o seu Filho, enquanto se fazia carne 
dentro dela? E, também depois que Ele subiu ao céu, como teria sido a sua relação 
com Jesus Eucaristia? 
 

Ressonância 
 
Oração final 
 
 

8º dia   A IMACULADA: E A MISSÃO EVANGELIZADORA DA IGREJA 

 

Todo cristão deve olhar para Maria para compreender e realizar a própria missão 
qualquer que seja ela (Pe. Luigi M. Faccenda) 
 
Do livro do Profeta Isaias (52,7-10) 
 
Como são belos sobre as montanhas os pés do mensageiro que anuncia a felicidade, 
que traz as boas novas e anuncia a libertação, que diz a Sião: Teu Deus reina! Ouve! 
Tuas sentinelas elevam a voz, e todas juntas soltam alegres gritos, porque vêem com 
seus próprios olhos o Senhor voltar a Sião. Prorrompei todas em brados de alegria, 
ruínas de Jerusalém, porque o Senhor se compadece de seu povo, e resgata Jerusalém! 

O Senhor descobre seu braço santo aos olhares das nações, e todos os confins da terra 
verão o triunfo de nosso Deus. 
 
Dos escrito de são Maximiliano Kolbe 
 
L. Despertemos todos, em nós mesmos, sem nenhuma exceção, uma prudente 
solicitude pela salvação e santificação do nosso próximo, tanto o que está perto 
quanto o que está longe, inclusive até mesmo aquele que é totalmente alheio à nossa 
nacionalidade e raça, e façamos tudo isto através da Imaculada Mediadora de todas as 
graças, de qualquer graça de conversão e de santificação. (EK 1218) 
 
Pausa para reflexão com responsório cantado 
 
Dos Escritos do pe. Luigi M. Faccenda (do livro “La prese com se” , p. 119) 
 



L. Quem se consagra à Imaculada, preocupa-se e sente a necessidade de fazer com que 
os outros participem da sua felicidade, de modo que também esses sejam atraídos por 
Maria. E Maria iluminará os seus corações, os aquecerá com o amor do seu coração 
materno, os inflamará com o fogo da caridade que arde no Coração divino de Jesus. 
Esta é a prova da profundidade da própria experiência de consagração: que se irradie 
aos nossos irmãos! 
 
Ressonância 
 
Oração final 
   
     
 
      9° Dia: Vigília 


