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Novena de Santa Monica
Mãe de Santo Agostinho de Hipona 

Santa Mônica nasceu em uma família cristã em Tagaste, Argélia, do outro
lado do Mar Mediterrâneo a partir de Roma, em 332 d.. Casou-se com um
não-cristão, um pequeno funcionário do governo romano chamado Patricius.
Os cristãos eram poucos e distantes naqueles dias. O casamento foi
abençoado com três filhos; o mais velho e mais famoso era Agostinho.
Patricius não era um marido modelo, mas Monica orou incessantemente por
sua conversão. Sua doce piedade, paciência e persistência valeu a pena. Um
dia, Patricius aceitou o batismo, mas morreu um ano depois. Seu filho
Agostinho era uma preocupação constante para Monica. Brilhante e
simpático, Agostinho seguiu o exemplo de seu pai. Ele se recusou a aceitar
o batismo e viveu uma vida de paixoes com sua amante. Durante anos
Monica orou, jejuou, e chorou silenciosamente por Agostinho. Deus estava
ouvindo. Ele ouviu e finalmente respondeu a estas orações desta mãe fiel.
Agostinho, abandonando seus caminhos pecaminosos, aceitou o batismo de
St. Ambrose de Milão, no domingo de Páscoa, 387 d.C. A mãe de Agostinho,
Santa Mônica, morreu pouco depois, aos 55 anos, em Ostia, segura no
conhecimento de que seu filho havia ouvido o chamado de Deus e seu
trabalho na terra estava terminado. Além dos católicos perdidos, Santa
Mônica é a padroeira de pais problemáticos, esposas agredidas e vítimas de
abusos, casamentos difíceis, mães desanimadas, viúvas, filhos rebeldes,
alcoólatras e da paciência. Sua festa é celebrada em 27 de agosto e seus
restos mortais terrestres estão na Basílica de Sant'Agostino, Roma. 
Santa Mônica, regai por nós! Santo Agostinho, regai por nós!

Novena em Homenagem a Santa Mônica
Para que todos os filhos de Deus voltem para casa na Igreja

Sinal da Cruz
 
Intenção para cada dia
 Dia 1: Hoje rezamos por todo o povo de Deus atualmente ausente de nossa

casa espiritual, a Igreja. Que o Espírito Santo abra seus ouvidos e
corações para que possam ouvir este convite para voltar para casa.
(Veja a próxima página.)

Dia 2: Hoje rezamos por aqueles que foram batizados católicos, mas cujas
famílias foram incapazes de guiá-los para a maturidade espiritual. Que
o Espírito Santo os guie de volta para nossa família católica. (Veja a
próxima página.)

Dia 3: Hoje rezamos por aqueles que foram feridos por alguém na Igreja.
Que aqueles de nós dentro da Igreja hoje, sejamos uma fonte de cura.
(Veja a próxima página.)

Dia 4: Hoje rezamos por aqueles que encontram problemas com os
ensinamentos da Igreja. Que o Espírito Santo abra seus corações e
mentes para a verdade e sabedoria desses ensinamentos. (Veja a
próxima página.)

Dia 5: Hoje rezamos por aqueles cujos pecados os fazem sentir indignos
de vir a Deus. Que sintam o caloroso abraço do amor perdão de Nosso
Pai. (Veja a próxima página.)

Dia 6: Hoje rezamos por todos aqueles que acreditam em seus corações,
mas têm medo de julgamento ou instituições. Que eles encontrem o
apoio e a alegria de pertencer à nossa comunidade da Igreja. (Veja a
próxima página.)

Dia 7: Hoje rezamos por aqueles que estão resistindo ao seu chamado
devido às pressões de amigos, familiares e sociedade. Que o Espírito
Santo lhes dê força em suas convicções e que o Espírito Santo
preencha os corações de seus amigos e familiares com amor e apoio.
(Veja a próxima página.)

Dia 8: Hoje rezamos por aqueles que se sentem abandonados por Deus.
Que eles venham ver Deus trabalhando em suas vidas, restaurar sua fé
Nele, e voltar para casa, para Sua Igreja. (Veja a próxima página.)

Dia 9: Hoje rezamos por aqueles que estão prontos para voltar para casa e
só precisam ser convidados. Que o Espírito Santo abra nossos corações
e olhos para que possamos ser a presença convidativa e acolhedora que
eles procuram. (Veja a próxima página.)

 



Oração Diária:

 Mãe exemplar do grande Santo Agostinho, você perseguiu
perseverantemente seu filho rebelde... não com ameaças selvagens, mas
com gritos orando para o céu. Intercede por todas as mães em nossos dias
para que elas possam aprender a atrair seus filhos para Deus. 

 Ensine-nos a permanecer perto de todos os filhos de Deus, até mesmo os
filhos e filhas pródigos que infelizmente se desviaram. 

 Querida Santa Mônica, esposa e mãe problemáticas, muitas tristezas
perfuraram seu coração durante sua vida. No entanto, você nunca se
desesperou ou perdeu a fé. Com confiança, persistência e profunda
confiança em Deus, você orou diariamente pela conversão de seu amado
marido, Patricius e seu amado filho, Agostinho.

 Conceda-me a mesma força, paciência e confiança no Senhor. Intercede
por mim, querida Santa Mônica, que Deus possa ouvir favoravelmente o
meu apelo por ... (nomes daqueles pelos quais você está orando) e me
conceda a graça de aceitar Sua vontade em todas as coisas, através de Jesus
Cristo, nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo, Deus por todo o
sempre e sempre. amém.

Reze para Ave Maria 3 vezes
 Rezar o Gloria 3 vezes

Santa Mônica, reze por nós.

Fonte (adaptada): St. Thomas Aquinas Catholic Church, Dallas, Texas 

Oração a Cristo, o Bom Pastor:

Senhor Jesus, Tu es o Bom Pastor
que nunca deixa suas ovelhas se perderem.

Tu prometeste que ninguém
jamais nos tiraria de tuas mãos.

Tu prometeste procurar as ovelhas perdidas.
e nos proteger de tudo o que nos envolvesse.

Tu prometeste nos levar a pastos verdejantes,
e curar todas as nossas feridas

Tu nos prometete nos alimentar com o Pão da Vida,
e nos permitir beber da taça da Salvação.

Tu nos prometeste uma parte de tua paz e alegria,
e um dia, descanso eterno em Ti.

Ouve nossas preces por todos os Teus filhos.
Traze-os para casa, para Ti e tua igreja.

Por aqueles que, sem culpa própria, não te conhecem,
que eles tenham fome e sede de Ti e somente Ti.

Por aqueles que permitiram que o medo os mantivesse longe da Igreja,
da-lhes a fé e coragem em seu tempo de necessidade.

Por aqueles cujos corações ficaram frios,
acenda a chama da fé dentro de suas almas.

Por aqueles que foram feridos pela Igreja,
concede-lhes cura e perdão.

Por aqueles que foram desviados por falsas ideologias,
que suas mentes sejam iluminadas por Tua verdade.

Por aqueles que foram vítimas das armadilhas do mal,
liberta-os pela sua misericórdia e perdão.

 
 Jesus bom e gentil, durante esta novena em homenagem a Santa

Mônica, da-me a graça de seguir teu exemplo. Ofereço a ti minhas
orações, jejum e obras de caridade para a salvação das almas. Usa-me
como quiser para convidar, encorajar, instruir e orientar outros em sua
jornada de fé e ser um instrumento de sua cura, misericórdia e
reconciliação.

 
Rezo por tudo isso, pelo Mais Sagrado Nome de Jesus. Amém.


