NOVENA Á BEM-AVENTURADA ASSUNTA MARCHETTI

1º DIA: A Caridade com quem vive ao nosso lado

Animador: Sinal da cruz. Motivar pedindo a Deus, por intercessão
da Bem-aventurada Assunta Marchetti, a graça de praticar a
caridade para com o próximo mais próximo.
L. 1: “Não se pode fazer o bem ao próximo se não tivermos caridade entre nós” (Beata Assunta
Marchetti). A caridade é a rainha de todas as virtudes. Depende de sua vivência a posse do Reino
dos céus. Assunta nos diria hoje: Se tiverdes caridade em vossa família, em vossa comunidade,
no trabalho estais certamente no caminho certo que leva à paz do coração e a solução das
dificuldades do caminho.
L. 2: “Mesmo que eu tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a
ciência; mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver
caridade, não sou nada. A caridade é paciente, bondosa, não tem inveja, não é orgulhosa,
não é arrogante, nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita,
não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo
desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta” (cf.1Cor 13,2.4-7).
Animador: Oração: Deus de amor ensinai-me, sempre de novo, a viver o amor em gestos de
caridade para com meus irmãos de caminhada: em casa, no trabalho, na comunidade e,
especialmente para com os mais necessitados. E, por intercessão da Bem-aventurada Assunta
Marchetti, concedei-me a graça que tanto necessito (dizer a graça). Por Jesus Cristo, Senhor
nosso. Amém!

2º DIA: A fé se traduz em gestos

Animador: Sinal da cruz. Motivar pedindo a Deus, por intercessão da Bem-aventurada Assunta
Marchetti, a graça de uma fé que se concretiza nas obras de amor ao próximo.
L. 1: “Sem sacrifício não se pode fazer o bem ao próximo” (B. Assunta Marchetti). A fé ilumina
os olhos do coração e nos faz perceber Deus presente em cada irmão: órfão, doente, migrante,
necessitado. Neles o Senhor espera um gesto ou palavra de amor de nossa parte.
L. 2: “De que aproveitará irmãos, a alguém dizer que tem fé, se não tiver obras? Acaso esta fé
poderá salvá-lo? Se a um irmão ou a uma irmã faltarem roupas e o alimento cotidiano, e algum
de vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhes der o necessário para o
corpo, de que lhes aproveitará? Assim também a fé: se não tiver obras, é morta em si mesma” (Tg
2,14-17).
T.: “Se me amais, observareis os meus mandamentos” (Jo 14,15).

Animador: Oração: Dai-me, Senhor, a obediência da fé própria dos teus santos, para que
nos caminhos que me fazeis trilhar eu possa vos reconhecer e servir. E, por intercessão da
Bem-aventurada Assunta Marchetti que soube viver da fé, concedei-me a graça que tanto
necessito (dizer a graça). Por Jesus Cristo que convosco vive e reina pelos séculos dos
séculos. Amém!

3º DIA: A esperança ajuda a caminhar

Animador: Sinal da cruz. Motivar dizendo que a esperança é uma das virtudes teologais que
ajuda a manter-nos ativos, mesmo em meio das dificuldades do caminho como fez a Bemaventurada Assunta Marchetti.
L. 1: “Nossa vida está nas santíssimas mãos daquele que tudo faz para nosso maior bem” (Beata
Assunta Marchetti). A certeza de estar nas mãos de Deus fortalece a esperança em sua proteção e
estimula a confiança em prosseguir, mesmo nas dificuldades do caminho, pois a Palavra Sagrada
promete: “novos céus e nova terra aos que creem” (cf. Ap 21). Sim, tudo passa, também o
‘combate’, a dificuldade, a doença que estamos vivendo agora.
L. 2: “A esperança não decepciona, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo
Espírito Santo que nos foi dado” (Rm 5,5).
Todos: “Aleluia. Feliz aquele que confia no Senhor. Não temerá notícias funestas, porque seu
coração está firme e confiante no Senhor” (Sl 112,1. 7).
A. Oração: Ó Deus que sois fiel a aliança e às vossas promessas, tornai minha confiança
inabalável para que possa servir-vos nos mais desesperançados que caminham ao meu
lado. E concedei-me, ó Senhor, por intercessão da Bem-aventurada Assunta Marchetti que
soube sempre confiar em vossa bondade, a graça que tanto necessito (dizer a graça...). Por
Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.

4º DIA: Fazer a vontade de Deus

Animador. Sinal da cruz. Motivar sobre a necessidade de crescer no desejo e na busca
do conhecimento e da realização da vontade de Deus. Pedir a Deus, por intercessão da
Bem-aventurada Assunta Marchetti, a graça de conhecer e cumprir a vontade de Deus.
L. 1: “Nosso lema é fazer a vontade de Deus” (Beata Assunta Marchetti). Quando uma pessoa
quer discernir e fazer a vontade de Deus, é sinal que nesta pessoa o “eu” deixou de ser o centro
do seu mundo. A pessoa luta para superar o egoísmo, pois entendeu que o que conta é realizar o
plano de Deus em sua vida. Esta pessoa experimenta a alegria de ser de Deus’, pois está no
caminho do seguimento amoroso de Jesus, caminho da santidade.
L. 2: A mãe de Jesus nos ensina: “Fazei tudo o que Ele vos disser” (Lc 2,5). Pois, “Todo aquele
que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã, minha mãe” (Mt
13,50).

T.: “Nem todo aquele que me diz: ‘Senhor, Senhor’, entrará no Reino dos céus, mas apenas aquele
que faz a vontade de meu Pai que está nos céus” (Mt 7,21).
A. Oração: Ensinai-me, ó Senhor, a amar o que prometeis e a cumprir o que ordenais. E, por
intercessão da Bem-aventurada Assunta Marchetti, concedei-me a graça que tanto necessito para
sempre mais andar em vossos caminhos e fazer a vossa vontade (dizer a graça). Por Jesus Cristo
nosso Senhor. Amém!

5º DIA: Deus está conosco sempre

Animador. Sinal da cruz. Motivar para pedir a Deus, por intercessão da Beata Assunta
Marchetti, a graça de crer sempre mais no amor incondicional de Deus Pai e Mãe.
L. 1: “Caminha sempre adiante, por maiores que sejam as dificuldades. O Senhor pensará por
nós” (Beata Assunta Marchetti). A fortaleza na caminhada é própria da certeza do amor infinito
de Deus. Amor que nos precede, acompanha, e espera. As dificuldades existem, mas não impedem
de amar e servir, pois somos amados e servidos pelo Emanuel, cada dia de novo.
L. 2: “Feliz aquele que tem por ajuda o Deus de Jacó, e por esperança o Senhor, seu Deus! Autor
da terra e dos céus, do mar, de tudo o que aí se encontra, ele é o eterno guardião da verdade: ele
faz justiça aos oprimidos, ele dá pão aos que têm fome; o Senhor liberta os prisioneiros, o Senhor
abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os que esmorecem, o Senhor ama os justos, o Senhor
protege os migrantes. Ele dá apoio ao órfão e à viúva, mas confunde os passos dos maus. O Senhor
reinará sempre, Ele é teu Deus de geração em geração!” (Sl 146,5-9).
T.: “Neste mundo tereis aflições, mas tende confiança, eu venci o mundo” (Jo 16,33).
A. Oremos: Deus de amor que me amaste antes da criação do mundo e que continuas
me amando, fortalece em mim está convicção e faze-me amar mais meus irmãos e
irmãs de caminhada. E, te suplico Senhor, por intercessão da Beata Assunta
Marchetti, concede-me a graça de que tanto necessito (dizer a graça...). Por Jesus
Cristo Senhor nosso. Amém!

6º DIA: Somos filhos amados do Pai do céu

Animador Sinal da cruz. Motivar para pedir a Deus, por intercessão da Bem-aventurada Assunta
Marchetti, a graça da humildade no reconhecer Deus como Deus e, a própria condição humana
limitada e necessitada de seu amparo misericordioso.
L. 1: “Quanto mais inúteis nos sentimos, mais Deus vem a nós com sua graça” ((Beata Assunta
Marchetti). É próprio da condição humana sentir, de vez em quando, a incapacidade de realizar o
melhor, de viver como discípulos amados do Senhor Jesus. É a ele que precisamos recorrer sempre
mais, pois é só o amor transbordante dele que poderemos partilhar com os mais necessitados que
Eele põe ao nosso lado.

L 2: “Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco: em nos ter enviado ao mundo o seu Filho
único, para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor: não em termos nós amado a Deus, mas
em ter-nos ele amado, e enviado o seu Filho para expiar os nossos pecados. Caríssimos, se Deus
assim nos amou, também nós nos devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus.
Se nos amarmos mutuamente, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é perfeito” (1Jo 4,912).

T.: “Vinde a mim todos vos que estais cansados sob o peso do vosso fardo e eu vos darei
descanso” (Mt 11,28).
A: Oração: Ó Deus, vós que sois amor por excelência, “fazei-me sentir desde cedo vosso
amor” e concede-me a graça de vivê-lo em relação com os irmãos que me dais encontrar.
E, por intercessão da Bem-aventurada Assunta Marchetti, que soube amar e servir
humildemente, confiante no vosso amor, obtenha-me de vós, a graça que tanto necessito
(dizer a graça...). Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém!

7º DIA: Servir os irmãos é prova de amor a Deus

A. Sinal da cruz. Motivar para pedir a Deus, por intercessão de Bem-aventurada Assunta
Marchetti, a graça de um servir humilde e desprendido para com aqueles que nos são
confiados.
L. 1: “Deus se serve dos instrumentos menos aptos e mais insignificantes para a sua obra” (Beata
Assunta Marchetti). Jesus Cristo ao concluir sua obra, deixou continuadores de sua missão. Assim
foi madre Assunta e tantos outros santos e bem-aventurados da Igreja. A obra é de Deus, nós
somos seus colaboradores e, o seremos na medida em que colocarmos nossos dons a serviço dos
demais com amor e simplicidade.
L. 2: “Nada façais por espírito de partido ou vanglória, mas que a humildade vos ensine a
considerar os outros superiores a vós mesmos, não cuidando só do que é seu, mas também do que
é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus” (Fl 2,3-5).
T.: “O Senhor eleva os humildes, mas abate os ímpios até a terra. Ele não aprecia as proezas do
cavalo, não se interessa pelos músculos do homem. Mas o Senhor se compraz com aqueles que o
temem, com os que esperam na sua fidelidade” (Sl 147,6. 10-11).
A. Oração: Ó Jesus que viestes a este mundo não para ser servido, mas para servir,
ensina-nos a fazer de nossos dias um serviço alegre e generoso aos irmãos e irmãs de
caminhada. E tu, Bem-aventurada Assunta Marchetti, que serviste aos mais
pequeninos, pede a Deus a graça que tanto necessito (dizer a graça..), por Jesus Cristo,
nosso Senhor. Amém!

8º DIA: Gratidão para com Deus

A. Sinal da cruz. Motivar para pedir a Deus, por intercessão da Bem-aventurada Assunta
Marchetti, a graça de ter um coração agradecido para com o Senhor, pois grande é a sua
misericórdia para conosco.
L.1: “Coragem e confiança. O bom Deus recompensa tudo o que temos feito para a sua
glória. Sejamos gratos ao nosso Deus” (Beata Assunta Marchetti).
Tudo é graça neste mundo. Somos mais devedores à vida, a Deus, e aos nossos pais, do
que credores. E, diante de Deus, somos infinitamente mais devedores, pois
abundantemente recebemos “graça sobre graça”. É por isto que o louvor fica bem em
nossos lábios, em nosso coração, em nossa vida.

L.2: “Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que existe em mim bendiga o seu santo
nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e jamais te esqueças de todos os seus
benefícios. É ele que perdoa as tuas faltas, e sara as tuas enfermidades. É ele que salva
tua vida da morte, e te coroa de bondade e de misericórdia. É ele que cumula de benefícios
a tua vida, e renova a tua juventude como a da águia. O Senhor faz justiça, dá o direito
aos oprimidos” (Sl 102,1-6).
T. “Aleluia! Cantai ao Senhor um canto novo; cantai seu louvor na assembleia dos fiéis”
(Sl 149,1).
A.

Oração: Ó Deus a quem louvam os anjos e os santos todos, nós queremos unir a eles
nosso louvor e gratidão por todos os benefícios recebidos, especialmente pelo dom da
salvação. E, por intercessão da Bem-aventurada Assunta Marchetti, concedei-me a graça
que tanto necessito (dizer a graça). Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém!

9º DIA: Confiar, abandonar-se a Jesus.

A. Sinal da cruz. Motivar para pedir a Deus, por intercessão da Bem-aventurada Assunta
Marchetti, a graça de confiar e abandonar-se ao sagrado Coração de Jesus.
L. 1: “Toda a minha confiança coloquei-a no doce Coração de Jesus. Por ele e nele, eisme neste difícil encargo, de superiora geral (Beata Assunta Marchetti). A confiança
é abandono, é alegria de saber que somos filhos amados de Deus; é certeza que não
estamos sós e abandonados, mas é, também, busca de apoio em Deus nas dificuldades
próprias da vida, da vocação e missão que cada um recebe para viver neste mundo.
L. 2: “Não vos inquieteis com nada, mas, em toda a ocasião, pela oração e pela súplica
acompanhadas de ação de graças, apresentai a Deus os vossos pedidos. “E a paz de Deus, que
ultrapassa toda a compreensão, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Jesus
Cristo” (Fl 4,5-7).

T.: “Não temais, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-vos o seu Reino” (Lc 12,32).
A. Oração: Ó Deus, amparo dos humildes, olhai benigno para nós vossos filhos imersos nas
dificuldades deste mundo, e socorrei-nos, por vossa infinita misericórdia. Aumentai em
nós, ó Pai, a confiança em vosso divino Filho que por nós se entregou na cruz e que agora
vive eternamente convosco. E, concedei-me, vos suplico, por intercessão da Bemaventurada Assunta Marchetti, a graça que tanto necessito (dizer a graça). Por Jesus
Cristo, nosso senhor. Amém!

Oração para pedir graças

Ó Jesus, que dissestes: "Vinde a mim todos vós que
estais aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei",
vos rendo graças por terdes feito de Madre Assunta
Marchetti, o conforto dos migrantes, a mãe dos
órfãos e o alívio dos necessitados.
Pelos vossos méritos infinitos e intercessão de nossa
Mãe Santíssima, glorificai na terra a vossa humilde
serva a Bem-aventurada Assunta Marchetti e
concedei-me, por seu intermédio, a graça que tanto
necessito (pedir a graça). Amém!
Bem-aventurada Assunta Marchetti, Rogai por nós!

NOTA: Se receberes graças ou milagres escreva para:
madreassunta@gmail.com ou madreassunta@scalabriniane.org ou
escreva para:
Postulação Geral
Rua do Orfanato, 883.
Vila Prudente
03131-010 – São Paulo/SP
Se deseja maiores informações veja: www.madreassunta.com ou
www.scalabriniane.org
OBSERVAÇÃO
E se quiseres fazer uma oferta, faça-a na Agência Nº 3035 Conta corrente
nº 109.973-6 do banco Bradesco. Deus lhe pague!

