Novena Nossa Senhora Rainha da Paz - de 16 a 24 de junho

EM PREPARAÇÃO DOS 37º ANIVERSÁRIA DE APARIÇÕES DE NOSSA SENHORA EM
MEDJUGORJE

9º Dia - 24 de junho

9º dia: Rezemos pelas intenções da Rainha da Paz

Pelo Sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, Nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do
Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
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1.

Oração à Rainha da Paz:

Mãe de Deus e nossa Mãe, Maria, Rainha da Paz! Viestes até aqui para conduzir-nos a Deus.
Alcançai-nos Dele a graça de podermos não apenas dizer: “Faça-se em mim segundo a Vossa
palavra!”, mas também poder vivê-la como Vós o fizestes. Em vossas mãos colocamos as
nossas para que, em meio a todas as dificuldades e misérias, possais conduzir-nos a Jesus.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém!

2.

Veni Creator Spiritus:

Vinde ó Santo Espírito / nossas mentes ilumina / do Céu a Graça doa-nos / Tu criador dos
homens / chamado és Paráclito / e Dom de Deus Altíssimo, / nascente puríssima / e chama
viva de amor / os sete Dons enviai-nos, / Onipotente Espírito, / os nossos lábios trêmulos, /
sabedoria alcançam. / Iluminai nosso entender, / em nós vertei o Vosso Amor, / fortalecei a
nossa alma / e nosso corpo fraco. / Libertai-nos de todo mal / e dai-nos logo a Tua paz / contigo
queremos vencer / todo mortal perigo. / Ó Pai, Tu nos revela / e o Filho Único também, / para
sempre todos creiam / em Ti, Divino Espírito. / Ao Pai, seja toda a Glória / e ao Filho que
Ressuscitou / junto com o Espírito, / pelos séculos infinitos. Amém.

Enviai Vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra.

Oremos: Ó Deus, que com o dom do Espírito Santo conduzis os cristãos à luz da verdade,
dá-nos a Graça de experimentar a verdadeira sabedoria do Teu Espírito e de gozar sempre do
teu conforto. Por Cristo nosso Senhor. Amém!

3.

Textos para Meditação:

2/3

Novena Nossa Senhora Rainha da Paz - de 16 a 24 de junho

a) Naquele tempo, Jesus disse: “Pai, quero que, onde eu estou, estejam comigo aqueles que
me deste, para que vejam a minha glória que me concedeste, porque me amaste antes da
criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes sabem que
tu me enviaste. Manifestei-lhes o teu nome, e ainda hei de lho manifestar, para que o amor
com que me amaste esteja neles, e eu neles.” (Jo 17, 24-26)

b) “Queridos filhos! Hoje vos agradeço e desejo convidar-vos todos à paz do Senhor. Desejo
que cada um de vós experimente no próprio coração aquela paz que Deus dá. Hoje desejo
abençoá-los todos; abençoo-vos com a bênção do Senhor. E vos suplico, queridos filhos, para
seguir e viver a minha estrada. Eu vos amo, queridos filhos e, por isso, quem sabe, quantas
vezes vos convido e vos agradeço por tudo o que estais fazendo segundo as minhas
intenções. Suplico-vos, ajudai-me, para que possa oferecer-vos ao Senhor e para que vos
salve e vos guie na estrada da salvação. Obrigada por terdes respondido ao meu chamado”.
(Mensagem de 25/06/87)

c) A oração de Maria nos é revelada na aurora da plenitude dos tempos. Antes da Encarnação
do Filho de Deus e antes da efusão do Espírito Santo, sua oração coopera de maneira única
com o plano benevolente do Pai; na Anunciação para a concepção de Cristo, em Pentecostes
para a formação da Igreja, Corpo de Cristo. Na fé de sua humilde serva, o Dom de Deus
encontra o acolhimento que esperava desde o começo dos tempos. Aquela que o
Todo-Poderoso tornou “cheia de graça” responde pela oferenda de todo seu ser: “Eis a serva
do Senhor, faça-se em mim segundo tua palavra”. Fiat, esta é a oração cristã: ser todo dele
porque Ele é todo nosso. (Catecismo da Igreja Católica: 2617)

4.

Oração do Santo Rosário e Ladainha de Nossa Senhora

5.

Oração Final:

Agradecemo-Vos, ó Pai, pelo dom da oração que nos permite tocar Vosso Coração; oração em
que Vós vos entregais inteiramente a nós e com a qual nos ensinais a nos entregar
inteiramente a Vós. Hoje nós pedimos por todas as intenções da Rainha da Paz e por tudo que
é necessário para que o mundo inteiro, por meio de Maria, possa entrar na Vossa glória, na
glória da Santíssima Trindade. Amém!
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