Em um mundo atormentado pelo medo e sofrimento, com conflitos, migrações,
injustiças, a epidemia de Coronavírus...
A missão de Lourdes é levar a oração e a esperança ao mundo inteiro.

Novena «Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós»
Como participar
1. Para participar dessa cadeia de orações pelo mundo, que surge na Gruta de Lourdes ,
basta juntar-se à oração que se propõe na Gruta de Lourdes durante 9 dias às 15h30
(horário do terço em francês) de 17 a 25 de março de 2020.
2. Informando seu e-mail na página do Santuário de Lourdes (https://www.lourdesfrance.org/es/nuestra-senora-de-lourdes-ruega-por-nosotrosgran-novena-a-lainmaculada/) receberá cada dia uma mensagem que lhes permitirá acessar a oração do
dia, seja ao vivo da Gruta de Lourdes, ou em outro momento que lhe convenha, através
dos vídeos de replay. Também é possível deixar cada dia uma intenção de oração da
Gruta e acender uma vela.
3. Essa novena termina no dia 25 de março, festa da Anunciação e dia da 16ª aparição de
Maria na Gruta. Esse dia ela disse a Bernadete: “Eu sou a Imaculada Conceição”.
Invocar a Imaculada Conceição é pedir a proteção de Maria “Nossa Senhora de Lourdes,
rogai por nós”.

Dom Antoine Hérouard, Delegado Apostólico para o Santuário de Lourdes se
dirige aos Bispos que vão à Lourdes:
Excelência, Caro Irmão,
A epidemia do Coronavirus está crescendo rapidamente em todo o mundo, primeiro na
Ásia e depois na Europa, provavelmente antes ir para outras regiões do mundo. Causa
mortes, mas também preocupações e ansiedade. O Santuário Nossa Senhor de Lourdes
é um lugar privilegiado de oração para e com os doentes. É com este espírito e também
para que vivamos este evento com a máxima serenidade possível e na Esperança de
Cristo vitoriosa sobre a morte que oferecemos ao Santuário de Nossa Senhora de
Lourdes uma novena de oração, de 17 a 25 de março 2020. O Terço será rezado cada
dia em quatro línguas (francês, inglês, italiano, espanhol) e meditados a partir do texto
em anexo. Lhes convido, se desejarem e puderem, unir-se a transmissão desta oração
de Lourdes ou a propor vós mesmos em vossas dioceses, em particular nas varias
paróquias, igrejas ou capelas dedicadas à Nossa senhora de Lourdes. Lhes asseguro,
Excelência, caro Irmão, a minha amizade fraterna em Cristo.

Meditamos o Rosário!
Rezar o Creio
O Pai Nosso
03 Ave Maria
E o Glória ao Pai
Primeiro mistério (segundo o dia)
Deus nosso Pai, entre todas as criaturas, quiseste Maria, a criatura perfeita, “A
Imaculada Conceição”. Em Lourdes, pronunciou esse nome e Bernadete o repetiu. A
Imaculada Conceição é um grito de esperança: o mal, o pecado e a morte não são mais
vencedores.
Maria, sinal precursor, aurora da salvação!
Nossa Senhora de Lourdes, vós sois o nosso refúgio, a vós recorremos.
Ó Maria concebida, sem pecado, roga por nós que recorremos a vós.
Pai Nosso; 10 Ave Maria; Gloria ao Pai
Oh Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.
Segundo mistério (segundo o dia)
Senhor Jesus, nos deste Maria como Mãe. Com ele dividiste a vossa Paixão e a vossa
Ressurreição. Aqui em Lourdes, ela se mostrou a Bernadette, triste pelos nossos
pecados mas radiosa de Tua luz. Através dela, confiamos a vós as nossas alegrias, as
nossas dores, as nossas esperanças, aquelas dos doentes, da equipe de enfermagem, dos
cientistas, aquelas de todos os homens.
Nossa Senhora de Lourdes, nossa Irmã e nossa Mãe, nossa confidente e nosso sustento
nas provas, vos rogamos.
Pai Nosso; 10 Ave Maria; Gloria ao Pai
Oh Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.
Terceiro mistério (segundo o dia)
Espírito Santo, sois Espírito de amor e de unidade. Em Lourdes, através de Bernadete,
Maria pediu para construir uma capela e de ir em procissão. Inspira a Igreja de Cristo há
construir sobre a fé de Pedro: reúne na unidade e dá a todos os seus membros nutridos
do Pão da vida, que saibam enfrentar com fé esta situação de emergência sanitária
internacional.
Nossa Senhora de Lourdes, a senhora que é plena do Espírito Santo, modelo dos
cristãos e rosto materno da Igreja, te rogamos.
Pai Nosso; 10 Ave Maria; Gloria ao Pai
O Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.
Quarto mistério (segundo o dia)
Por tantas graças recebidas, por todas as conversões, todos os perdões, todas as curas,
pelas vocações e as promessas que tens confirmado o que fizeste nascer aqui, pela

alegria do serviço que nos permite realizar, e pela força e esperança que repõem nossos
corações nestes tempos difíceis.
Nossa Senhora de Lourdes, auxilio dos cristãos, te damos graças.
Pai Nosso; 10 Ave Maria; Gloria ao Pai
O Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.
Quinto mistério (segundo o dia)
Com todos os nossos irmãos e irmãs, com os povos na busca da paz e justiça, com os
jovens que procuram a sua estrada, a Senhora que se mostrou uma jovem para a jovem
Bernadette; com as vítimas das doenças, os portadores de deficiencia, com aqueles que
teriam motivo de desespero e os que choram uma pessoa querida. Por aqueles que
morreram por esta doença.
Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós
Pai Nosso; 10 Ave Maria; Gloria ao Pai
O Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.
CONCLUÇÃO
A “Oração de um pobre mendicante a Jesus” de Santa Bernadette Soubirous
O Jesus, dá-me, te peço, o pão da humildade, o pão da obediência, o pão da caridade, o
pão da força para repartir a minha vontade e unir com a tua, o pão da mortificação
interior, o pão da separação das criaturas, o pão da paciência para suportar as penas
que sofrem o meu coração.
O Jesus, Tu me quer crucificada, Fiat, o pão de ver somente a Ti em cada coisa e
sempre. Jesus, Maria, a Cruz: não quero outros amigos além destes! Assim seja”.

