
NOVENA  

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 

 
 

 

Oração preparatória para todos os dias. 

 

Oração do Anjo de Fátima 

 

 

 Senhor, nós vos adoramos profundamente e vos oferecemos o Sangue precioso de Jesus em desagravo e 

Propiciação. 

 V. Santo Anjo de Fátima, assiti-nos em nossa oração. 

 R. Para louvarmos dignamente a Rainha do Rosário de Fátima. 

 V. Senhora e Rainha dos céus e da terra, vinde em nosso auxílio. 

 R. Ó Mãe de misericórdia, apressai-vos em nos socorrer. 

 V. Ó Maria, que em Fátima nos tendes revelado o vosso Coração Imaculado, fonte dos mais preciosos 

ensinamentos e das mais eficazes graças, eis-nos aqui aos vossos pés, humildes e confiantes, ansiosos de ser por 

vós introduzidos no amor sempre mais ardente do nosso Deus, certos de ser benignamente atendidos em nossas 

necessidades pelo vosso amor de Mãe e pelo vosso poder de excelsa Rainha dos céus. 

 Ave-Maria. 

 Doce Coração de Maria, sede minha salvação. 

 

PRIMEIRO DIA 

 

Reflexão 

 

MARIA ENSINA A REZAR 

 

 O que a Virgem Santíssima inculcou com mais instância aos seus pastorinhos de Fátima foi a oração. – 

Rezai, rezai muito, dizia ela. Rezai todos os dias o terço! 



 Em todas as suas aparições insistia neste ponto: Não deixassem de rezar e de rezar bem e devotamente, 

de modo particular, o rosário e a oração: “ Ó Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai para o céu 

as almas, principalmente as mais necessitadas da vossa misericórdia”. E ela explicava: Deviam rezar pela 

conversão dos pecadores. Tantas almas se perdem eternamente, porque não há quem reze por elas. A Oração é a 

arma mais eficaz e invencível, o grande meio que está sempre ao nosso alcance para nos salvar a nós mesmos e o 

próximo. 

 Ave-Maria. 

 Doce Coração de Maria, sede minha salvação. 

 

Oração 

 

 Mãe Santíssima de Fátima, atendendo aos vossos conselhos, nós vos oferecemos hoje o vosso santo 

Rosário pelas intenções de vosso amabilíssimo e Imaculado Coração. E nesse vosso Coração materno 

depositamos confiadamente todas as nossas necessidades espirituais e corporais, principalmente estas que vós 

conheceis e pelas quais estamos começando esta novena. Ó Rainha do Rosário, dignai-vos atender aos vossos 

filhos e servos que imploram a vossa imensa bondade. Que, por vós atendidos, possamos louvar e engrandecer 

eternamente a infinita misericórdia do Senhor. 

 Ave-Maria. 

 Doce Coração de Maria, sede minha salvação. 

 V. Rainha do Rosário de Fátima. 

 R. Rogai por nós. 

 V. São José. 

 R. Rogai por nós. 

 
Nota: Recomenda-se a recitação do terço, intercalando-se em cada mistério a oração: Ó Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do 

inferno, levai para o céu as almas, principalmente as mais necessitadas”. 

   

 

SEGUNDO DIA 

 
Oração preparatória (início) 

 

Reflexão 

 

MARIA ENSINA A MORTIFICAÇÃO 

 

 Se aos pastorinhos Nossa Senhora tanto frisava a oração, principalmente o santo Rosário, queria também 

que à oração acrescentassem a mortificação. O espírito de sacrifício que é o âmago do cristianismo, e a condição 

necessária para nele entrarmos, foi novamente inculcado e aconselhado vivamente em Fátima. Os próprios 

meninos deviam impor-se toda espécie de pequenas e grandes mortificações voluntárias. Deviam sofrer com 

paciência as contrariedades e doenças que não lhes seriam poupadas. É pelo sofrimento que reparamos a Justiça 

Divina e consolamos o aflitíssimo Coração de Jesus. É só pelo caminho da cruz que entraremos um dia no céu. 

 Ave-Maria. 

 Doce Coração de Maria, sede minha salvação. 

 

Oração 

 

 Ó Virgem dolorosíssima e Rainha dos Mártires, que tanto tendes sofrido durante a vossa vida terrena, 

fazei que possamos compreender sempre melhor os vossos ensinamentos. Dai-nos força e ânimo nos nossos 

padecimentos e aflições e assisti-nos sempre para que nunca faltemos com a paciência e resignação à Santíssima 

Vontade de Deus. Mãe benigníssima, que tanto vos enterneceis com os nosso males, alcançai-nos de vosso 

divino Filho as graças e favores que vos suplicamos nesta novena. Atendei-nos propícia, se for a Santíssima 



Vontade de Deus, para que, gozando de perfeita saúde de corpo e alma, bendigamos hoje e sempre a sua 

Misericórdia infinita. 

 Ave-Maria. 

 Doce Coração de Maria, sede minha salvação. 

 V. Rainha do Rosário de Fátima. 

 R. Rogai por nós. 

 V. São José. 

 R. Rogai por nós. 

 O terço, podendo ser. 

 

TERCEIRO DIA 

 
Oração preparatória (início) 

 

Reflexão 

 

MARIA ENSINA O TEMOR DO INFERNO 

 

 A Virgem Santíssima queria que os pastorinhos pedissem continuamente nas suas orações: “ Ó Jesus, 

perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai para o céu as almas, principalmente as mais necessitadas”. É 

que Ela conhece os desígnios de Deus e os rigores de sua justiça. E, no seu imenso amor de mãe, não pode ver 

impassível os seus filhos caírem no inferno. Se tememos os males deste mundo, mais devemos temer as penas 

eternas. Se suplicamos que Deus nos livre dos sofrimentos desta vida, mais devemos implorar-lhe a clemência, 

quanto aos nossos merecidos castigos que não terão fim. Por isso com um gesto de suas mãos, Maria mostrou 

aos seus privilegiados videntes o tremendo fogo do inferno. Que esta visão, inteiramente conforme o Evangelho, 

nos encha hoje e sempre do santo temor de Deus e nos faça rezar sem cessar pela nossa própria salvação e pela 

conversão dos pecadores! 

 Ave-Maria. 

 Doce Coração de Maria, sede minha salvação. 

 

Oração 

 

 Ó Mãe Santíssima, cheia de solicitude pela salvação de vossos filhos na terra, que, pelos seus pecados, 

correm risco de se perder eternamente, com toda a docilidade atenderemos aos vossos ensinamentos e com as 

criancinhas de Fátima não cessaremos de pedir: “ Ó Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai para 

o céu as almas, principalmente as mais necessitadas”. Mais que qualquer outra graça, nós vos suplicamos, ó Mãe 

poderosíssima, para nós mesmos e para nossos irmãos pecadores, que nos preserveis a todos do supremo castigo. 

E, fazendo-vos este humilde pedido, não deixaremos também de confiar no vosso amor sem limites, que nos 

concedais os favores pelos quais estamos fazendo esta novena. Alcançai-nos, ó gloriosa Rainha do Rosário de 

Fátima, de vosso Filho divino a saúde do corpo e a paz de espírito para todos os dias de nossa vida terrena. 

Possamos pela vossa proteção materna ir um dia louvar e engrandecer eternamente a Misericórdia infinita de 

nosso Deus convosco no Céu. 

 Ave-Maria. 

 Doce Coração de Maria, sede minha salvação. 

 V. Rainha do Rosário de Fátima. 

 R. Rogai por nós. 

 V. São José. 

 R. Rogai por nós. 

 O terço, podendo ser. 

 

QUARTO DIA 

 



Oração preparatória (início) 
 

Reflexão 

 

MARIA ENSINA O AMOR DE JESUS 

 

 Com a mais íntima comparticipação, Maria em Fátima referiu-se à tristeza de Jesus. Por esta mesma 

comparticipação e recomendando que os pastorinhos consolassem a Jesus que estava tão triste, ela nos 

patenteava de um lado o seu imenso amor pelo Divino Filho e de outro lado nos ensinava praticamente quanto e 

como devemos amar. Amar Jesus sem limites, como Ela o ama. Amá-lo ternamente, com vivo interesse pelo que 

lhe diz respeito. Amá-lo generosamente, procurando consolá-lo pela nossa própria conversão a despeito de todo 

o sacrifício e pelo nosso esforço, rezando e imolando-nos para que os pecadores cessem de agravar o seu 

Coração Divino. 

 Ave-Maria. 

 Doce Coração de Maria, sede minha salvação. 

 

Oração 

 

 Ó Mãe amorosíssima de Jesus, que em vosso imenso amor de mãe tanto desejais a sua alegria e a sua 

glória, olhai para os nossos corações e vede que, se o nosso amor para com nosso Redentor Divino é ainda tão 

frio, ao menos muito o desejamos amar. E em vós confiamos, ó Rainha do Rosário de Fátima, que nos 

comuniqueis um pouco de vosso intensíssimo afeto para com o Divino Coração, digníssimo de todo o amor. E 

pelo amor desse vosso Jesus, nós vos suplicamos: Concedei-nos a graça que instantemente vos pedimos nesta 

novena. Embora indigníssimo, possamos por vossa intercessão sentir em nós o amor de Jesus, e atraídos por este 

amor possamos levar a vida sempre mais perfeita, consolando e desagravando os vossos Corações durante a 

nossa vida terrena, para vos ir louvar e engrandecer eternamente no céu. 

 Ave-Maria. 

 Doce Coração de Maria, sede minha salvação. 

 V. Rainha do Rosário de Fátima. 

 R. Rogai por nós. 

 V. São José. 

 R. Rogai por nós. 

 O terço, podendo ser. 

 

QUINTO DIA 

 
Oração preparatória (início) 

 

Reflexão 

 

MARIA ENSINA O ESPÍRITO DE REPARAÇÃO 

 

 A Virgem Santíssima veio de Fátima, trazida do seu imenso amor, para tratar com os pastorinhos da 

salvação do mundo. E inculca-lhes o grande e eficaz meio de consegui-lo: é a reparação e o desagravo. 

Compreende-se: para Deus nada é difícil. A uma palavra sua serenam as tempestades, desaparecem todos os 

males, voltam a paz e a plenitude de todos os bens. O que impede as bênçãos do céu são os pecados dos homens, 

ainda não expiados. 

 Daí, desagravar o Coração de Jesus ofendido equivale a abrir de novo os mananciais da Misericórdia do 

Senhor, de modo que as chuvas copiosas de suas graças operem entre os homens o prodígio da conversão e da 

salvação. Maria nos ensina o eficacíssimo apostolado da reparação. 

 Ave-Maria. 

 Doce Coração de Maria, sede minha salvação. 



 

Oração 

 

 Mãe piedosíssima, que, durante a vossa vida, fostes sempre preciosa e perene vítima da expiação à 

Justiça Divina, fazei que nós nos unamos com o vosso Filho em contínuos atos de verdadeiro desagravo e 

reparação pelos nossos pecados e pelos crimes do mundo inteiro. É o que neste momento temos intenção de 

fazer. Aceitai, ó Coração de Jesus, pelo Imaculado Coração de vossa Mãe, todos os nossos sofrimentos, penas e 

trabalhos em desagravo aos vossos amantíssimos Corações. E procurando reparar nossas ingratidões e pecados, 

esperamos firmemente obter neste dia de vossa bondade as graças pelas quis esta novena vos é oferecida. 

Concedei-nos  o que humilde e confiadamente vos suplicamos, para que convosco eternamente cantemos a 

Misericórdia de nosso Deus. 

 Ave-Maria. 

 Doce Coração de Maria, sede minha salvação. 

 V. Rainha do Rosário de Fátima. 

 R. Rogai por nós. 

 V. São José. 

 R. Rogai por nós. 

 O terço, podendo ser. 

 

 

 

 

 

 

SEXTO DIA 

 
Oração preparatória (início) 

 

Reflexão 

 

MARIA ENSINA O DESEJO DO CÉU 

 

 Mesmo aparecendo na terra, a Virgem de Fátima rescendia o céu, pois que pisava nas nuvens e tinha toda 

ela o aspecto de luz. Ela dizia aos pastorinhos que “vinha dos céus” para neles avivar o desejo desse lugar de 

delícias. Cumpre-nos passar na terra algum tempo; conforme os planos da Providência, mas não nos devemos 

afeiçoar a este vale de lágrimas. Fomos criados para a bem-aventurança do céu e por ele é que devemos ansiar 

com todas as veras de nossa alma. Os anseios do céu é que nos dão forças nas lutas terrenas para não 

esmorecermos. Sentido as atrações do céu, facilmente passaremos por cima dos perigos da vida presente, 

vencendo hoje e sempre as seduções do mundo e da carne. 

 Ave-Maria. 

 Doce Coração de Maria, sede minha salvação. 

 

Oração 

 Ó Virgem gloriosíssima e Rainha do céu, com vossos pastorinhos, também nós vos suplicamos: Levai-

nos para o céu. É ardente o pedido que fazemos a Jesus, vosso Filho e nosso Redentor divino: levar-nos a todos 

para o céu, principalmente as almas mais necessitadas da Misericórdia do Senhor, qual é a nossa própria alma. 

Fazei que todos os dias de nossa vida sintamos veementes desejos do céu, a pátria ditosa que Jesus nos abriu 

com seu Sangue Divino. E vós, ó Maria, que do céu viestes visitar-nos em Fátima, para trazer vossa mensagem 

de bênçãos e graças, dignai-vos conceder-nos os favores, de que tanto necessitamos e pelos quais vos estamos 

fazendo esta novena. Concedei-nos que na terra gozemos de saúde e tranqüilidade e que um dia no céu possamos 

convosco ir bendizer eternamente a infinita Misericórdia de Deus. 

 Ave-Maria. 



 Doce Coração de Maria, sede minha salvação. 

 V. Rainha do Rosário de Fátima. 

 R. Rogai por nós. 

 V. São José. 

 R. Rogai por nós. 

 O terço, podendo ser. 

 

SÉTIMO DIA 

 

Oração preparatória (início) 

 

Reflexão 

 

MARIA ENSINA O ESPÍRITO DE SERIEDADE 

 

 Inculcando a oração e a meditação, apontando para o Coração de Jesus triste, Maria quer que tomemos a 

sério o esforço pela nossa conversão e santificação. Quando os pastorinhos lhe apresentavam os muitos pedidos 

que os doentes lhes faziam, a Virgem, por vezes, respondeu que os curaria, se se convertessem. Em deixar o 

pecado e praticar com afinco a virtude, deve consistir a nossa contínua preocupação. Negócio para nós mais 

importante não pode haver. Uma só coisa é-nos absolutamente necessária: a salvação de nossa alma. E para que 

mereçamos ser atendidos pela Rainha do Rosário de Fátima, atendamos às suas palavras. Vejamos se alguma 

coisa em nós desagrada aos olhos divinos e convertamo-nos seriamente. 

 Ave-Maria. 

 Doce Coração de Maria, sede minha salvação. 

 

Oração 

 

 Ó Mãe e Mestra Sapientíssima, aqui estamos nós seriamente decididos a romper de uma vez para sempre 

com o pecado e com todo e qualquer apego que vos possa contristar a vós e ao Sacratíssimo Coração de Jesus. 

Tomamos, hoje, mais uma vez em nossa vida, a firme resolução de antes morrer do que pecar e de cumprir à 

risca a santíssima Lei de Deus e todos os nossos deveres. Dai-nos, ó Mãe Santíssima, o fervor espiritual e todas 

aquelas graças que vós sabeis nos são necessárias para um sério esforço para a nossa santificação. Concedei-nos 

também o insigne favor que vos estamos suplicando dia a dia nesta novena, depondo no vosso Imaculado 

Coração toda a nossa confiança. Que por vossa intercessão obtenhamos a graça de trabalhar seriamente em 

salvar a nossa alma e as almas dos pecadores, até que convosco possamos ir louvar para sempre a infinita 

Misericórdia de nosso Deus no céu. 

 Ave-Maria. 

 Doce Coração de Maria, sede minha salvação. 

 V. Rainha do Rosário de Fátima. 

 R. Rogai por nós. 

 V. São José. 

 R. Rogai por nós. 

 O terço, podendo ser. 

 

OITAVO DIA 

 

Oração preparatória (início) 

 

Reflexão 

 

MARIA ENSINA A CONFIAR 

 



 Aos pastorinhos de Fátima a Virgem predisse que muito teriam de sofrer, mas incutiu-lhes na alma a mais 

viva confiança: - Não temais. Eu estarei convosco e vos assistirei. – Idênticas palavras a todos nós Maria dirige. 

Não nos promete ela livrar de todos os males do mundo. É-nos necessário sofrer toda espécie de contradições e 

terminar nossos dias terrenos pela morte. Por muitas tribulações é que devemos conquistar o céu. Mas ela, 

Rainha do Céu, promete-nos a assistência. Nos transes mais difíceis não devemos temer. Ele estará conosco. 

Mesmo tentados e atrilubados pela nossa natureza rebelde e pelo pensamento de nossos pecados, urge confiar no 

seu Coração Imaculado. A um aceno seu podemos ser libertados de todos os males e no momento da morte ela 

estará ao nosso lado para levar para o céu a nossa alma. 

 Ave-Maria. 

 Doce Coração de Maria, sede minha salvação. 

 

Oração 

 

 Mãe querida do céu, nenhuma palavra por vós proferida é mais doce e suave a um coração aflito como o 

nosso do que a que tendes dito aos vossos pastorinhos e por eles a nós: “ Não temais, eu estarei convosco”. Oh! 

sim; nós confiamos em vós, porque cremos inabalavelmente no vosso amor e no vosso poder. Cofiamos em vós, 

pois que somos vossos filhos, filhos de vosso terníssimo Coração. Confiamos ao vosso amor e poder a nossa 

eterna salvação, assim como também temos a certeza que nos haveis de atender e conceder os favores 

especialíssimos que vos vimos pedindo instantemente nestes nove dias. Atendei-nos, ouvi-nos propícia, ó 

Virgem Clementíssima, para que cresça ainda mais a nossa confiança em vós e que esta confiança seja a nossa 

salvação. Ó Maria, que, salvos por vossa intercessão, no céu convosco louvemos eternamente o nosso Deus de 

infinita Misericórdia. 

  

 

Ave-Maria. 

 Doce Coração de Maria, sede minha salvação. 

 V. Rainha do Rosário de Fátima. 

 R. Rogai por nós. 

 V. São José. 

 R. Rogai por nós. 

 O terço, podendo ser. 

 

NONO DIA 

 
Oração preparatória (início) 

 

Reflexão 

 

MARIA ENSINA A DEVOÇÃO AO SEU CORAÇÃO 

 

 Um segredo revelou a Santíssima Virgem aos pastorinhos, segredo impenetrável ao mundo: a devoção e 

o amor ao seu Imaculado Coração. A Providência Divina reservou para os tempos atuais a difusão do reino do 

Coração de Maria, para afervorar de novo as almas, converter os corações mais endurecidos dos pecados e desta 

forma salvar o mundo. A Virgem de Fátima deseja um culto de confiança e de abandono em sua proteção, um 

culto de constante esforço por imitá-lo e para unir-se a ele, procurando sentir o que sente em amor de Deus e do 

próximo. Abre-se-nos o Imaculado Coração de Maria, e convida-nos maternalmente a nele fixarmos nossa 

mansão. 

 Ave-Maria. 

 Doce Coração de Maria, sede minha salvação. 

 

Oração 

 



 Ó Imaculado Coração de Maria, que, todo belo, nos apareceis em Fátima, revelando-nos os tesouros que 

ocultais de piedade, de amor e de poder, nós nos consagramos inteiramente a vós e vos devotamos todo o nosso 

afeto filial, hoje e todos os dias de nossa vida. É nosso desejo e intenção desagravar-vos filialmente de nossas 

ofensas e das ingratidões dos homens. Em vós, ó Coração Imaculado e acolhedor, desejamos habitar, 

contemplando-vos e alegrando-nos no vosso amor. Possamos participar dos vossos sentimentos de amor a Jesus, 

vosso Filho, e do vivo interesse pelos seus membros místicos; e convosco suspiremos sempre e trabalhemos pela 

conversão dos pecadores. Concedei-nos, ó Imaculado Coração de Maria, as graças pelas quais fizemos e estamos 

terminando hoje esta novena, com toda a confiança de que nossos corações são capazes. Por vós, ó Mãe 

Santíssima, temos certeza de conseguir tudo aquilo que nos é necessário para o nosso bem temporal e para a 

nossa eterna salvação. Possamos, ó Maria, ir-vos contemplar um dia no céu e agradecer-vos quanto tendes feito 

pelos vossos filhos na terra, louvando e bendizendo convosco a infinita Misericórdia de nosso Deus e Senhor. 

 Ave-Maria. 

 Doce Coração de Maria, sede minha salvação. 

 V. Rainha do Rosário de Fátima. 

 R. Rogai por nós. 

 V. São José. 

 R. Rogai por nós. 

 O terço, podendo ser. 

 


