
, 

SANTA CATARINA LABOURE 

® 
2.8 edição 

EDITORIAL MISSÕES 

CUCUJÃES 

http://alexandriacatolica.blogspot.com.br


Titulo original: SANTA CATALINA LABOU RÉ Y LA VIRGEN MILAGROSA 

Autor. A. Codesal Martin 

lluslrações de OLIGART 

© Apostolado Mariano- Sevilha 

Com licença eclesiástica. 

Tradução e Adaptação: P. Januário dos Santos 

Reservados todos os direitos para Portugal e países de expressão portuguesa pela 
EDITORIAL MISSÕES 
Apartado 40- 3721-908 VILA DE CUCUJÃES 

Composição e Impressão 
Escola Tipográfica das Missões- Cucujães 

Outubro de 2009 

ISBN 972-577-260-1 

Depósito Legal 300351/09 

COMO UMA MULHERZINHA 

Santa Catarina Labouré nasceu em Fain-les
Moutiers, aldeia da Barganha, na costa oriental fran
cesa. Dos 17 filhos que tiveram os pais de Catarina, 
sobreviveram só dez: sete homens e três mulheres. 
Catarina era a oitava. Veio ao mundo em 2 de Maio 
de 1806, uma sexta-feira, às seis da tarde. 

Maria Luísa, a segunda da família, nascida em 
1795, sentiu-se com vocação para Filha da Caridade 
e ingressou em 1818. Quase todos os filhos homens 
estabeleceram a sua vida longe do lar. Catarina aos 
doze anos tornou-se a responsável pela limpeza da 
casa, além de cuidar dos dois irmãos mais novos: 
Maria Antónia ou Toninha e Augusto Ela preparava 
as refeições, atendia ao lar e fazia tudo com perfei
ção como se fosse uma mulher adulta. 

A Santíssima Virgem olhava-a, desde o céu, com 
amor de Mãe e escolheu-a para que fosse um dia 
mais tarde porta-voz das suas misericórdias e propa
gadora da medalha da sua Imaculada Conceição que 
ia confiar às Filhas da Caridade, medalha que o povo 
baptizaria com o nome de "Medalha Milagrosa" pelos 
extraordinários prodígios que Deus operaria através 
dela quando trazida com devoção. 
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Ela preparava as refeições e cuidava do lar 
como se fosse uma mulher adulta. 

... 

AMAVA OS ANIMAIS 

Catarina era também aquela que se ocupava de 
cuidar das galinhas e de mais de setecentas pombas 
do pombal caseiro que já a conheciam e se alegra
vam muito quando lhes levava comida, formando cír
culos, como uma auréola, sobre a sua cabeça. 

Todos os santos foram muito amigos dos animais 
por serem criaturas de Deus. S. Francisco de Assis 
pregava aos passarinhos·e Santo António de Lisboa 
aos peixes, que o escutavam com muita atenção. 
Certamente a nossa santinha também falava com as 
pombas e estas pareciam compreender o que ela 
lhes dizia. 

Catarina não tinha tempo para brincar com as 
meninas da sua idade porque pesavam sobre ela 
muitos trabalhos, mas ainda lhe sobrava tempo para 
rezar. Não estava triste nem se aborrecia porque, ao 
cumprir com o seu dever, sabia que estava a fazer a 
vontade de Deus. 

Catarina estava sempre alegre e contente porque 
sabia que Deus está em todas as partes e podia vê
-la e escutar as suas orações. Por isso, não se sentia 
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As pombas formavam círculos, como uma auréola, 
em volta da sua cabeça. 
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só e em todas as partes sentia a presença de Deus e 
a Ele recorria confiando-lhe sempre todos os seus 
problemas. 

AMAVA MUITO JESUS 

Catarina não se contentava em ir à igreja apenas 
aos Domingos e Dias Santos de Guarda. 

Quem tem um amigo, não o visita somente por 
obrigação, mas deseja vê-lo e passar junto dele a 
maior parte do dia. Por isso, Catarina que amava 
muito Jesus, o Prisioneiro do Sacrário, visitava-o to
dos os dias assistindo à missa, embora tivesse que 
caminhar alguns quilómetros. 

Certamente em toda a povoação não havia outra 
menina que tivesse tanto trabalho e tantas coisas para 
fazer em casa como a pequena Catarina. No entan
to, era ela a primeira a assistir à missa diária na afas
tada paróquia. Alguns criticavam-na dizendo que re
zava demasiado e assim não podia cumprir com as 
suas obrigações, mas Catarina sabia que quando não 
se faz bem a oração, falta o ânimo e, quando falta o 
ânimo, não se faz o que se deve fazer. 
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Todos os dias ia à igreja 

T 

embora tivesse de caminhar vários quilómetros. 

8-

Jesus disse: "Sem Mim nada podeis fazer. . .  mas 
vinde a Mim e Eu vos ajudarei". Pedi e recebereis .. . 
Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome Eu vo-lo 
farei. . .  Se alguém pede pão ao pai, acaso este lhe 
dará uma pedra? E se lhe pedir um ovo dar-lhe-á um 
escorpião? Pois se vós, que sois maus, sabeis dar 
coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o fará 
Deus que é o melhor de todos os pais? 

CUIDA DOS ANIMAIS 

Catarina crescia entre as pombinhas pelas quais 
sentia especial predilecção. Sentia-se ali mais feliz 
que entre os rapazes e raparigas da sua idade, por
que corria menos perigo a sua pureza, que ela queria 
conservar íntegra para Jesus. 

Tratava as vaquinhas com todo o carinho que elas 
lhe inspiravam por serem criaturas de Deus, e, em
bora fossem muito glutonas, Catarina tratava de agra
dar-lhes dando-lhes a melhor erva que tinha e o feno 
que as vaquinhas preferiam . 

Ali aprendeu a virtude da paciência, com aquelas 
vaquinhas que quanto mais limpas as queria ter, elas 
mais se sujavam e quase nuca se fartavam de comer. 

-9 



'f' 

c: 
• 

Tratava das vaquinhas com todo o carinho. 
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No trato com os animais compreendeu como é 
mau deixar-se guiar unicamente pelos instintos, como 
as pobres vacas que não têm conhecimento . .. 
Quantos homens vivem no mundo a raciocinar me-
nos que os animais, procurando agradar a todos os 
seus caprichos como se fossem uns pobres burrinhos 

· .::,� nascidos só para esta vida! Como são poucos os que 
pensam na vida eterna para a qual nascemos e ago
ra estamos de passagem! 

Catarina amava muito a Santíssima Virgem e Ela 
defendeu-a de todos os perigos que o demónio lhe 
preparava contra a virtude da pureza. Mais de um 
pretendente quis cortejá-la, pedindo-a em casamen
to, coisa que agradava a seu pai. Mas Catarina não 
se quis casar; aspirava ser livre para amar unicamente 
a Jesus e Maria durante toda a vida. 

A SUA VOCAÇÃO 

Aos catorze anos, Catarina começa a falar de 
vocação. Ao pai não lhe agrada a ideia de que ela se 
faça religiosa e manda-a para Paris com o seu irmão 
Carlos que tem ali um restaurante. O irmão procura 
mudar-lhe as ideias apresentando-lhe rapazes que 
desejam cortejá-la. Mas ela não perde o seu pensa-
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Oh! Foi este sacerdote que me falou em sonhos! 
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mente de amar unicamente a Jesus, a cujo serviço 
decidiu consagrar-se. 

Aos dezoito anos tem um sonho profético. Pare
ce-lhe que está na igreja junto à capela de Nossa 
Senhora onde um venerável sacerdote celebra mis
sa. Ao terminar, chama Catarina e diz-lhe: 

-"Servir os pobres é maravilhoso. Deus tem gran
des desígnios sobre ti, não o esqueças". 

Visitando noutro dia a casa das Filhas da Carida
de viu um quadro de S. Vicente e exclamou: 

-Oh! Foi este o sacerdote que me falou em so
nhos! 

Então compreendeu que Deus a queria Filha da 
Caridade. 

Cuidar dos pobres e necessitados é maravilhoso. 
Porquê? Porque nos pobres e necessitados está en
carnado Jesus que disse:" Em verdade, em verda
de vos digo, que tudo o que fizerdes a algum destes 
meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes". 
(Mt.25) 
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Em 21 de Abril de 1830 entrou nas Filhas da Caridade. 

• 

FAZ-SE FILHA DA CARIDADE 

Por fim, decidida a consagrar-se a Deus como 
Filha da Caridade, escreve à sua irmã mais velha, 
Maria Luísa, que já há dez anos tinha ingressado 
nesta Congregação, e esta responde-lhe com uma 
carta maravilhosa para que reflicta sobre a sua voca
ção religiosa e o amor aos pobres. 

Ao pai não lhe agrada esta ideia e reage negan
do-lhe o dote, mas uma cunhada que a compreende 
ajuda-a e proporciona-lhe tudo o que ela necessita. 

Cheia de gozo e emoção, no dia 21 de Abril de 
1830 chega Catarina à Casa Mãe das Filhas da Cari
dade em Paris, na Rua do Bac. Foi na quarta-feira 
que precede a trasladação das relíquias de S. Vicen
te e ali há uma grande festa. Catarina participa nessa 
festa com vivos transportes de fé. 

Cheia de emoção, dá graças a Nossa Senhora, 
que se dignou aceitá-la a fazer parte das suas filhas 
predilectas que cuidam de Jesus na pessoa dos po
bres. 

Diante do sacrário promete ser uma mais entre 
todas: ser serva de todas aceitando de bom grado os 
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Catarina, levanta-te depressa 
que a Santíssima Virgem espera-te na capela. 

16 -

ofícios mais humildes na casa. Como Jesus, apren
deu a dizer:" não vim para que me sirvam, mas para 
servir os outros". 

A Irmã Catarina tinha grande devoção à Santís
sima Virgem e amava-a com indescritível amor. Uma 
noite, depois de ter pensado muito na Virgem, dei
tou-se com o desejo de ver a rainha dos Céus. Oh! 
Como há-de ser bela a Santíssima Virgem! Que lon
ga me parece a vida perante o desejo que tenho de 
vê-la! Oh, quem pudesse vê-la agora mesmo e bei
jar-lhe os pés! 

Deitou-se com estes pensamentos pedindo a S. 
Vicente de Paulo a graça de a poder ver nem que 
fosse em sonhos. Ela acedeu aos seus desejos não 
de qualquer forma, em sonhos, mas na mais bela rea
lidade. 

Pouco depois de adormecer, despertou-a uma 
doce voz chamando-a pelo seu nome: 

-"Irmã Catarina, Irmã Catarina! " 
Era uma voz tão doce que a fez pressentir algo 

de maravilhoso. 

Correu um pouco o cortinado da sua cama e viu 
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O Menino disse-me: "Eis ali a Santíssima Virgem!" 

1 8-

um belíssimo Menino que devia ter aí uns quatro ou 
cinco anos, resplandecente e banhado numa luz en
cantadora que lhe disse: 

-"Catarina, levanta-te depressa que a Santíssima 
Virgem espera-te na capela". 

Ela saltou imediatamente da cama e vestiu-se com 
toda a rapidez. Saiu para o corredor e encontrou-o 
todo iluminado. Era tudo tão belo qu e não acabava 
de compreender se aquilo não seria u m  belo sonho. 

-"Onde está a Santíssima Virgem? De veras vou 
ver a Santíssima Virgem?" 

AOS PÉS DE MARIA 

-"Quando cheguei à porta da capela, diz ela tex
tualmente, ela abriu-se com só toque dos dedos do 
Menino e, ao entrar, surpreendi-me sobremaneira ao 
ver tudo iluminado como se fosse Natal: todas as velas 
e lâmpadas estavam acesas. 

O Menino conduziu -me ao presbitério junto do 
cadeirão do director e aí me ajoelhei. Senti um roce 
como de seda que se aproximava. O Menino disse
-me: 

-"Eis ali a Santíssima Virgem!" 

- 19 



Minha filha, o bom Deus quer confiar-te uma missão. 

20 -

"Ser-me-ia impossível explicar o que naquele 
momento experimentei -continua Santa Catarina. Vi 
a Rainha do Céu com tanta formosura e resplendor 
que não há palavras que o possam expressar. A emo
ção que embargou a minha alma foi tal, que sem dar
-me conta e sem saber como, caí de joelhos aos seus 
pés, apoiando a minha cabeça com filial confiança nos 
seus joelhos. Mal posso recordar o que aconteceu nem 
quanto tempo durou aquele bocado de felicidade. Sei 
que ela me exortou a rezar mais e a acudir com mais 
assiduidade e confiança aos pés do sacrário. Parecia
-me que estava no céu. Oh! Quando será que já para 
sempre poderei estar junto do seu trono no céu! Que 
felicidade será contemplar para sempre a Jesus e a 
Maria no resplendor da sua glória". 

EU ESTAREI CONVOSCO 

A Santíssima Virgem olhando-me, com especial 
ternura, disse-me: 

"Minha filha, o bom Deus quer confiar-te uma mis
são: terás que sofrer muito, mas tudo superarás pen
sando que o fazes por Ele. Hão-de contradizer-te mas 
terás a minha ajuda. Na oração vão-te ser reveladas al
gumas coisas das quais darás conta ao teu confessor". 
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Sustentava o globo. Das suas mãos saíam muitíssimos 
raios de grande esplendor. 

"Os tempos são difíceis. Grandes desgraças se 
abaterão sobre a França. O trono será derrubado. 
Todo o mundo se verá sacudido por diversas calami
dades de todo o género". 

E juntou com tristeza apontando o sacrário: 

''Tu, minha filha, em todas as tuas penas não deixes 
de acorrer ao Sacrário, com confiança. Jesus te conce
derá todas as graças de que precisas". E acrescentou: 

"A Comunidade gozará de grande paz e se torna
rá mais numerosa. Mas hão-de sobrevir grandes de
sastres. Não temais. Eu estarei convosco e derrama
rei sobre a vossa comunidade as minhas graças. O 
bom Deus a protegerá de modo muito particular". 

Não esquecerei nunca as suas palavras: " Mas tu, 
minha filha, em todas as tuas penas não deixes de 
acorrer ao Sacrário". Oh! Se os homens compreen
dessem as riquezas que Jesus quer dar a partir do 
Sacrário! 

O MU NDO E STAVA NAS SU AS MÃOS 

Três meses mais tarde, de novo a Santíssima Vir
gem lhe aparece. 
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Faz cunhar uma medalha segundo este modelo. 

24 -

Agora é na capela. Eram as cinco da tarde. En
quanto todas as Irmãs estavam em meditação, "no 
meio de grande silêncio" -diz Santa Catarina- pare
ceu-me ouvir o roce de um vestido de seda. Levantei 
os olhos para o altar e ali estava a Santíssima Vir
gem de pé sobre uma esfera. O seu vestido era de 
branco-aurora muito resplandescente. Caí-lhe um véu 
desde a cabeça até aos pés. O seu rosto era de tanta 
beleza que não há palavras para o descrever. Nas 
mãos sustentava uma bola coroada com uma cruz. 
Os seus dedos cobertos de anéis despediam brilhan
tes raios de luz. Os seus olhos olhavam para o céu, 
em atitude de oração. 

Imediatamente o globo das mãos desapareceu e 
das suas mãos saíram muitíssimos raios de grande 
resplendor. A Virgem disse: 

"Estes raios que vês sair das minhas mãos, são 
as graças que Eu concedo abundantemente a 
quantos mas pedem com confiança". 

Ao redor da Virgem viam-se escritas estas pala
vras: "Ó Maria concebida sem pecado, rogai por 
nós que recorremos a Vós!" 

- 25 



De repente a Visão mudou. Apareceu uma letra 
M coroada por uma cruz, e debaixo dois corações: 
um coroado de espinhos, e o outro trespassado por 
uma espada. Ao redor havia doze estrelas. Então ouvi 
a voz da Santíssima Virgem que me disse:" faz cu
nhar uma medalha segundo este modelo. Todas 
as pessoas que a trouxerem com confiança rece
berão muitas e grandes graças". 

Esta é a maravilhosa origem da Medalha Milagro
sa, denominada assim pelo povo por causa dos inu
meráveis milagres e favores que constantemente se 
realizam por seu intermédio. 

Em contacto com esta Medalha converteram-se 
muitos pecadores; muitos doentes recuperaram a 
saúde e todos conseguem as graças necessárias para 
vencer as tentações e conservar a vida de Deus. 

Há muitas medalhas da Santíssima Virgem, mas 
somente a Medalha Milagrosa foi desenhada pes
soalmente pela Santíssima Virgem e está avalizada 
pela sua promessa de protecção. Milhares de cris
tãos e sacerdotes confiam nela e através dela en
comendam à Virgem os problemas de mais difícil 
solução. Graças a ela conseguiram inumeráveis gra
ças e favores. 

26 -

Procuremos trazer com fé esta "prodigiosa Me
dalha! E confiemos nas promessas da Virgem: " To
dos os que a trouxerem com confiança, recebe
rão a minha protecção". 

Ela disse: "Quantos a trouxerem 
com confiança e devoção recebe
rão muitos e grandes favores. 
A história de 175 anos (1830-
-2005), testifica a verdade desta 
afirmação pelos grandes e peque
nos favores que com ela se con
seguem. Procuremos trazê-la 
com devoção e aproveitemo-nos 
do tesouro que temos nela. Assim 
seja. 

Esta é a medalha da Virgem. A 
única d esenhada por Ela e 
avalizada com a sua promessa 
de especial protecção. 
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Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa. 

28 -

NOVENA A NOSSA SENHORA 

DA MEDALHA MILAGROSA 

ACTO DE CONTRIÇÃO 

Meu bom Jesus que por mim morrestes na cruz, tende piedade 
de mim, perdoai os meus pecados e concedei-me a graça de nunca 
mais pecar. 

ORAÇÃO DE SÚPLICA A NOSSA SENHORA 

Ó Imaculada Virgem, Mãe de Deus e nossa Mãe, ao contem
plar-Vos de braços abertos, derramando graças sobre os que vo-las 
pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúme
ras vezes manifestada pela Medalha Milagrosa, embora reconhecen
do a nossa indignidade, por causa das nossas numerosas culpas, 
acercamo-nos de vossos pés, para Vos expor durante esta novena, 
as nossas mais prementes necessidades ... 

(um momento de silêncio). 

Concedei-nos, ó Virgem Imaculada, este favor que, confiantes 
Vos pedimos, para maior glória de Deus engrandecimento do vosso 
Nome e bem das nossas almas e para melhor servirmos o vosso 
Divino Filho, inspirai-nos um profundo ódio ao pecado e dai-nos co
ragem para nos afirmarmos sempre como verdadeiros cristãos. Amén 

Rezar: três(3) Avé-Marias e a invocação "Ó Maria concebida ... " 

Primeira Aparição na noite de 18 para 19 

de Julho de 1830 

Contemplemos a Virgem Imaculada, na sua primeira aparição a 
Santa Catarina Labouré. 
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A piedosa noviça, guiada pelo seu Anjo da Guarda, é apresenta
da à Imaculada Senhora! 

Consideremos a sua inefável alegria! 
Seremos também felizes como Ela, se trabalharmos com ardor, 

na nossa santificação. Amén 

ORAÇÃO FINAL 

Santíssima Vi rgem, eu creio e confesso a vossa s·anta e 
Imaculada Conceição pura e sem mancha; ó puríssima Virgem Maria 
pela vossa Imaculada Conceição, vossa gloriosa qualidade de Mãe 
de Deus, alcançai-nos do vosso Amado Filho, a humildade, a simpli
cidade e a caridade, a obediência e a pureza de coração, de corpo e 
de espírito, a perseverança na prática do bem, uma santa vida e uma 
boa morte. Amén 

ACTO DE CONTRIÇÃO 

Meu bom Jesus que po r mim morrestes na cruz, tende piedade 
de mim, perdoai os meus pecados e concedei-me a graça de nunca 
mais pecar. 

ORAÇÃO DE SÚPLICA A NOSSA SENHORA 

Ó Imaculada Virgem, Mãe de Deus e nossa Mãe, ao contem
plar-Vos de braços abertos, derramando graças sobre os que vo-las 
pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúme
ras vezes manifestada pela Medalha Milagrosa, embora reconhecen
. .do a nossa indignidade, por causa das nossas numerosas culpas, 
acercamo-nos de vossos pés, para Vos expor durante esta novena, 
as nossas mais prementes necessidades ... 

(um momento de silêncio). 

30 -

Concedei-nos, ó Virgem Imaculada, este favor que, confiantes 
Vos pedimos, para maior glória de Deus engrandecimento do vosso 
Nome e bem das nossas almas e para melhor servirmos o vosso 
Divino Filho, inspirai-nos um profundo ódio ao pecado e dai-nos co
ragem para nos afirmarmos sempre como verdadeiros cristãos. Amén 

Rezar: três(3) Avé-Marias e a invocação "Ó Maria concebida . .. " 

Lágrimas de Maria 

Contemplemos Maria, chorando sobre as calamidades que viri
am sobre o mundo, pensando que o Coração do seu Filho seria ultra
jado, a cruz escarnecida e seus filhos predilectos perseguidos. 

Confiemos na Virgem compassiva e participaremos do fruto das 
suas lágrimas. 

ORAÇÃO FINAL 

Santíssima Virgem, eu creio e confesso a vossa santa e 
Imaculada Conceição pura e sem mancha; ó puríssima Virgem Maria 
pela vossa Imaculada Conceição, vossa gloriosa qualidade de Mãe 
de Deus, alcançai-nos do vosso Amado Filho, a humildade, a simpli
cidade e a caridade, a obediência e a pureza de coração, de corpo e 
de espírito, a perseverança na prática do bem, uma santa vida e uma 
boa morte. Amén 

ACTO DE CONTRIÇÃO 

Meu bom Jesus que por mim morrestes na cruz, tende piedade 
de mim, perdoai os meus pecados e concedei-me a graça de nunca 
mais pecar. 
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ORAÇÃO DE SÚPLICA A NOSSA SENHORA 

ó Imaculada Virgem, Mãe de Deus e nossa Mãe, ao contem
plar-Vos de braços abertos, derramando graças sobre os que va-las 
pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúme
ras vezes manifestada pela Medalha Milagrosa, embora reconhecen
do a nossa indignidade, por causa das nossas numerosas culpas, 
acercamo-nos de vossos pés, para Vos expor durante esta novena, 
as nossas mais prementes necessidades ... 

(um momento de silêncio). 

Concedei-nos, ó Virgem Imaculada, este favor que, confiantes 
Vos pedimos, para maior glória de Deus engrandecimento do vosso 
Nome e bem das nossas almas e para melhor servirmos o vosso 
Divino Filho, inspirai-nos um profundo ódio ao pecado e dai-nos co
ragem para nos afirmarmos sempre como verdadeiros cristãos. Amén 

Rezar: três(3) Avé-Marias e a invocação "Ó Maria concebida ...  " 

A Protecção de Maria 

Contemplemos a nossa Imaculada Mãe, dizendo nas suas Apa
rições a Santa Catarina: "Eu mesma estarei convosco, não vos per
co de vista e vos concederei abundantes graças". 

Sede para mim, Virgem Imaculada, escudo e defesa em todas 
as adversidades e necessidades. 

ORAÇÃO FINAL 

Santíssima Virgem, eu creio e confesso a vossa santa e 
Imaculada Conceição pura e sem mancha; ó puríssima Virgem Maria 
pela vossa Imaculada Conceição, vossa gloriosa qualidade de Mãe 
de Deus, alcançai-nos do vosso Amado Filho, a humildade, a simpli
cidade e a caridade, a obediência e a pureza de coração, de corpo e 
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de espírito, a perseverança na prática do bem, uma santa vida e uma 
boa morte. Amén 

ACTO DE CONTRIÇÃO 

Meu bom Jesus que por mim morrestes na cruz, tende piedade 
de mim, perdoai os meus pecados e concedei-me a graça de nunca 
mais pecar. 

ORAÇÃO DE SÚPLICA A NOSSA SENHORA 

ó Imaculada Virgem, Mãe de Deus e nossa Mãe, ao contem
plar-Vos de braços abertos, derramando graças sobre os que vo-las 
pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúme
ras vezes manifestada pela Medalha Milagrosa, embora reconhecen
do a nossa indignidade, por causa das nossas numerosas culpas, 
acercamo-nos de vossos pés, para Vos expor durante esta novena, 
as nossas mais prementes necessidades ... 

(um momento de silêncio). 
Concedei-nos, ó Virgem Imaculada, este favor que, confiantes 

Vos pedimos, para maior glória de Deus engrandecimento do vosso 
Nome e bem das nossas almas e para melhor servirmos o vosso 
Divino Filho, inspirai-nos um profundo ódio ao pecado e dai-nos co
ragem para nos afirmarmos sempre como verdadeiros cristãos. Amén 

Rezar: três(3) Avé-Marias e a invocação "Ó Maria concebida ... " 

2ª Aparição - Maria Medianeira 

Estando Catarina Labouré em oração, a 27 de Novembro de 
1830, apareceu-lhe a Virgem Maria, formosíssima, esmagando a 
cabeça da serpente infernal e oferecendo a Deus a Humanidade, 
num gesto de protecção maternal e de súplica. 
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Nesta aparição se vê o seu desejo imenso de nos proteger sem
pre contra o inimigo da nossa salvação. 

Invoquemos a Mãe lmaculada,com confiança e amor! 

ORAÇÃO FINAL 

Santíssima Virgem, eu creio e confesso a vossa santa e 
Imaculada Conceição pura e sem mancha; ó puríssima Virgem Maria 
pela vossa Imaculada Conceição, vossa gloriosa qualidade de Mãe 
de Deus, alcançai-nos do vosso Amado Filho, a humildade, a simpli
cidade e a caridade, a obediência e a pureza de coração, de corpo e 
de espírito, a perseverança na prá1ica do bem, uma santa vida e uma 
boa morte. Amén 

ACTO DE CONTRIÇÃO 

Meu bom Jesus que por mim morrestes na cruz, tende piedade 
de mim, pe rdoai os meus pecados e concedei-me a graça de nunca 
mais pecar. 

ORAÇÃO DE SÚPL1CA A NOSSA SENHORA 

Ó Imaculada Virgem, Mãe de Deus e nossa Mãe, ao contem
plar-Vos de braços abertos, derramando graças sobre os que va-las 
pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúme
ras vezes manifestada pela Medalha Milagrosa, embora reconhecen
do a nossa indignidade, por causa das nossas numerosas culpas, 
acercamo-nos de vossos pés, para Vos expor durante esta novena, 
as nossas mais prementes necessidades ... 

(um momento de silêncio). 

Concedei-nos, ó Virgem Imaculada, este favor que, confiantes 
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Vos pedimos, para maior glória de Deus engrandecimento do vosso 
Nome e bem das nossas almas e para melhor seNirmos o vosso 
Divino Filho, inspirai-nos um profundo ódio ao pecado e dai-nos co
ragem para nos afirmarmos sempre como verdadeiros cristãos. Amén 

Rezar: três(3) Avé-Marias e a invocação "Ó Maria concebida ... " 

As Mãos resplandecentes de Maria 

Contemplemos hoje Maria, desprendendo das suas mãos, raios 
luminosos. "Estes raios - diz Ela a Catarina Labouré -simbolizam as 
graças que derramo sobre todos ague/es que mas pedem e aos que 
trazem com fé e confiança, a minha Medalha". 

Não desperdicemos tantas graças! Peçamos com teNor, humil
dade e perseverança, a Maria Imaculada que no-las alcance de DEUS
PAI e de seu Filho Bem-Amado. 

ORAÇÃO FINAL 

Santíssima Virgem, eu creio e confesso a vossa santa e 
Imaculada Conceição pura e sem mancha; ó puríssima Virgem Maria 
pela vossa Imaculada Conceição, vossa gloriosa qualidade de Mãe 
de Deus, alcançai-nos do vosso Amado Filho, a humildade, a simpli
cidade e a caridade, a obediência e a pureza de coração, de corpo e 
de espírito, a perseverança na prática do bem, uma santa vida e uma 
boa morte. Amén 

ACTO DE CONTRIÇÃO 

Meu bom Jesus que por mim morrestes na cruz, tende piedade 
de mim, perdoai os meus pecados e concedei-me a graça de nunca 
mais pecar. 
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ORAÇÃO DE SÚPLICA A NOSSA SENHORA 

Ó Imaculada Virgem, Mãe de Deus e nossa Mãe, ao contem
plar-Vos de braços abertos, derramando graças sobre os que vo-las 
pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúme
ras vezes manifestada pela Medalha Milagrosa, embora reconhecen
do a nossa indignidade, por causa das nossas numerosas culpas, 
acercamo-nos de vossos pés, para Vos expor durante esta novena, 
as nossas mais prementes necessidades ... 

(um momento de silêncio}. 

Concedei-nos, ó Virgem Imaculada, este favor que, confiantes 
Vos pedimos, para maior glória de Deus engrandecimento do vosso 
Nome e bem das nossas almas e para melhor servirmos o vosso 
Divino Filho, inspirai-nos um profundo ódio ao pecado e dai-nos co
ragem para nos afirmarmos sempre como verdadeiros cristãos. Amén 

Rezar: três(3) Avé-Marias e a invocação "Ó Maria concebida ... " 

3ª Aparição -A invocação da Medalha 

Contemplemos Maria, aparecendo a Santa Catarina, radiante 
de luz, cheia de bondade, rodeada de estrelas e mandando cunhar 
uma medalha, prometendo a todos os que a trouxessem com devo
ção e amor, muitas graças. 

Guardemos fervorosamente, a Santa MEDALHA MILAGROSA e, 
como escudo, ela nos protegerá nos perigos. 

"Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos 
a Vós". 

ORAÇÃO FINAL 

Santíssima Virgem, eu creio e confesso a vossa santa e 
Imaculada Conceição pura e sem mancha; ó puríssima Virgem Maria 
pela vossa Imaculada Conceição, vossa gloriosa qualidade de Mãe 
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de Deus, alcançai-nos do vosso Amado Filho, a humildade, a simpli
cidade e a caridade, a obediência e a pureza de coração, de corpo e 
de espírito, a perseverança na prática do bem, uma santa vida e uma 
boa morte. Amén 

ACTO DE CONTRIÇÃO 

Meu bom Jesus que por mim morrestes na cruz, tende piedade 
de mim, perdoai os meus pecados e concedei-me a graça de nunca 
mais pecar. 

ORAÇÃO DE SÚPLICA A NOSSA SENHORA 

ó Imaculada Virgem, Mãe de Deus e nossa Mãe, ao contem
plar-Vos de braços abertos, derramando graças sobre os que vo-las 
pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúme
ras vezes manifestada pela Medalha Milagrosa, embora reconhecen
do a nossa indignidade, por causa das nossas numerosas culpas, 
acercamo-nos de vossos pés, para Vos expor durante esta novena, 
as nossas mais prementes necessidades ... 

(um momento de silêncio). 

Concedei-nos, ó Virgem Imaculada, este favor que, confiantes 
Vos pedimos, para maior glória de Deus engrandecimento do vosso 
Nome e bem das nossas almas e para melhor servirmos o vosso 
Divino Filho, inspirai-nos um profundo ódio ao pecado e dai-nos co
ragem para nos afirmarmos sempre como verdadeiros cristãos. Amén 

Rezar: três(3) Avé-Marias e a invocação "Ó Maria concebida ... " 

O reverso da Medalha o "M" 

O "M" é o monograma do nome bendito de Maria. 
ó Virgem Milagrosa, Rainha excelsa, Imaculada Senhora, sede 
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meu refúgio na terra, meu consolo nas tristezas e aflições, minha 
fortaleza e advogada na hora da minha morte. Amén 

ORAÇÃO FINAL 

Santíssima V irgem, eu creio e confesso a vossa santa e 
Imaculada Conceição pura e sem mancha; ó puríssima Virgem Maria 
pela vossa Imaculada Conceição, vossa gloriosa qualidade de Mãe 
de Deus, alcançai-nos do vosso Amado Filho, a humildade, a simpli
cidade e a caridade, a obediência e a pureza de coração, de corpo e 
de espírito, a perseverança na prática do bem, uma santa vida e uma 
boa morte. Amén 

ACTO DE CONTRIÇÃO 

Meu bom Jesus que por mim morrestes na cruz, tende piedade 
de mim, perdoai os meus pecados e concedei-me a graça de nunca 
mais pecar. 

ORAÇÃO DE SÚPLICA A NOSSA SENHORA 

ó Imaculada Virgem, Mãe de Deus e nossa Mãe, ao contem
plar-Vos de braços abertos, derramando graças sobre os que vo-las 
pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúme
ras vezes manifestada pela Medalha Milagrosa, embora reconhecen
do a nossa indignidade, por causa das nossas numerosas culpas, 
acercamo-nos de vossos pés, para Vos expor durante esta novena, 
as nossas mais prementes necessidades ... 

(um momento de silêncio). 

Concedei-nos, ó Virgem Imaculada, este favor que, confiantes 
Vos pedimos, para maior glória de Deus engrandecimento do vosso 
Nome e bem das nossas almas e para melhor servirmos o vosso 
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Divino Filho, inspirai-nos um profundo ódio ao pecado e dai-nos co
ragem para nos afirmarmos sempre como verdadeiros cristãos. Amén 

Rezar: três(3) Avé-Marias e a invocação "Ó Maria concebida ... " 

Cruz da Medalha 

ó Virgem Imaculada, fazei que na cruz da vossa Medalha eu 
encontre bálsamo para toda a dor; que esses raios luminosos, que 
irradiam das vossas mãos virginais, iluminem a minha inteligência, 
para melhor conhecer o bem e abrasem o meu coração com vivos 
sentimentos de Fé, Esperança e Caridade e sejam para mim, penhor 
de Vida Eterna. Amén 

ORAÇÃO FINAL 

Santíssima Virgem, eu creio e confesso a vossa santa e 
Imaculada Conceição pura e sem mancha; ó puríssima Virgem Maria 
pela vossa Imaculada Conceição, vossa gloriosa qualidade de Mãe 
de Deus, alcançai-nos do vosso Amado Filho, a humildade, a simpli
cidade e a caridade, a obediência e a pureza de coração, de corpo e 
de espírito, a perseverança na prática do bem, uma santa vida e uma 
boa morte. Amén 

ACTO DE CONTRIÇÃO 

Meu bom Jesus que por mim morrestes na cruz, tende piedade 
de mim, perdoai os meus pecados e concedei-me a graça de nunca 
mais pecar. 

ORAÇÃO DE SÚPLICA A NOSSA SENHORA 

ó Imaculada Virgem, Mãe de Deus e nossa Mãe, ao contem
plar-Vos de braços abertos, derramando graças sobre os que va-las 
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pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúme
ras vezes manifestada pela Medalha Milagrosa, embora reconhecen
do a nossa indignidade, por causa das nossas numerosas culpas, 
acercamo-nos de vossos pés, para Vos expor durante esta novena, 
as nossas mais prementes necessidades ... 

(um momento de silêncio). 

Concedei-nos, ó Virgem Imaculada, este favor que, confiantes 
Vos pedimos, para maior glória de Deus engrandecimento do vosso 
Nome e bem das nossas almas e para melhor servirmos o vosso 
Divino Filho, inspirai-nos um profundo ódio ao pecado e dai-nos co
ragem para nos afirmarmos sempre como verdadeiros cristãos. Amén 

Rezar: três(3) Avé-Marias e a invocação "Ó Maria concebida ... " 

Os dois Corações 

O Coração de Jesus, rodeado de espinhos, e o Coração de Maria, 
atravessado por uma espada, pulsaram ambos no mesmo Amor pe
las nossas almas. 

Confiemos toda a nossa vida a Maria para que Ela nos conduza 
ao Coração de Jesus, nosso refúgio seguro durante a vida e sobretu
do na hora da nossa morte. Amén 

ORAÇÃO FINAL 

Santíssima Virgem, eu creio e confesso a vossa santa e 
Imaculada Conceição pura e sem mancha; ó puríssima Virgem Maria 
pela vossa Imaculada Conceição, vossa gloriosa qualidade de Mãe 
de Deus, alcançai-nos do vosso Amado Filho, a humildade, a simpli
cidade e a caridade, a obediência e a pureza de coração, de corpo e 
de espírito, a perseverança na prática do bem, uma santa vida e uma 
boa morte. Amén 

4() -

http://alexandriacatolica.blogspot.com.br
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