
NOVENA À NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO  

  

1º dia: Ó Consoladora dos Aflitos 
       Vós que consolastes a pobre Joaneta em meio à sua aflição familiar, concedei a 
graça que tanto necessito, intercedendo junto a Jesus e ao Espírito Santo, os 
Consoladores do Pai. 

 
 
Santa Maria, rogai por nós! 

Santa Mãe de Deus, rogai por nós! 

Glória do Espírito Santo, rogai por nós! 

 
 
Oremos: 
 
       Pai Santo, acolhei as preces que fazemos em honra de Nossa Senhora de 
Caravaggio e dai-nos sempre querer e cumprir a vossa vontade por Cristo Jesus, na 
unidade do Espírito. Ave Maria... 

Rogai por nós Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo! 

  

2º dia: Ó Cheia de Graça 
       Vós que fostes saudada pelo anjo Gabriel como a preferida do Pai, eleita para ser a 
Mãe do Filho de Deus por obra do Santo Espírito, olhai compassiva para a minha 
súplica ..... 

 
Filha Amada do Pai, rogai por nós! 

Fonte de Beleza, rogai por nós! 

Mãe da Bondade, rogai por nós! 

 
 
Oremos: 
 
       Pai Santo, acolhei as preces que fazemos em honra de Nossa Senhora de 



Caravaggio e dai-nos sempre querer e cumprir a vossa vontade por Cristo Jesus, na 
unidade do Espírito. Ave Maria... 

Rogai por nós Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo! 

  

3º dia: Ó Serva do Senhor 
       Vós que aparecestes em Caravaggio pedindo aos cristãos para viverem conforme a 
vontade de Deus, ensinai-me a seguir os caminhos de Jesus e escutar a minha prece ..... 

Santa Virgem Maria, rogai por nós! 

Mãe Pobre e Humilde, rogai por nós! 

Mulher Mansa e Obediente, rogai por nós! 

 
Oremos: 
 
       Pai Santo, acolhei as preces que fazemos em honra de Nossa Senhora de 
Caravaggio e dai-nos sempre querer e cumprir a vossa vontade por Cristo Jesus, na 
unidade do Espírito. Ave Maria... 

Rogai por nós Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo! 

  

4º dia: Ó Perfeita Discípula de Cristo 
       Vós que soubeste ouvir a Palavra de Deus e colocá-la em prática, intercedei a Deus 
pela minha intenção ..... e fazei que eu ame mais os mandamentos do Senhor. 

Mãe Imaculada, rogai por nós! 

Mãe do Cristo, rogai por nós! 

Discípula Fiel, rogai por nós! 

 
Oremos: 
 
       Pai Santo, acolhei as preces que fazemos em honra de Nossa Senhora de 
Caravaggio e dai-nos sempre querer e cumprir a vossa vontade por Cristo Jesus, na 
unidade do Espírito. Ave Maria... 

Rogai por nós Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo! 



  

5º dia: Ó Mãe da Igreja 
       Vossa presença em Caravaggio edificou um templo construído por pedras vivas: a 
comunidade dos seguidores de Jesus. Concedei-me a graça de ..... e de amar cada vez 
mais a Igreja de Cristo. 

 
Pura Imagem da Igreja, rogai por nós! 

Esplendor da Igreja, rogai por nós! 

Rainha dos Apóstolos, rogai por nós! 

 
Oremos: 
 
       Pai Santo, acolhei as preces que fazemos em honra de Nossa Senhora de 
Caravaggio e dai-nos sempre querer e cumprir a vossa vontade por Cristo Jesus, na 
unidade do Espírito. Ave Maria... 

Rogai por nós Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo! 

  

6º dia: Ó Auxílio dos Cristãos 
       O vosso Santuário de Caravaggio é o sinal visível de vossa assistência permanente 
a todos vossos filhos e filhas. Olhai para mim que vos confio ..... e ajudai-me a viver o 
que é digno do nome de cristão. 

 
Mulher Vestida de Sol, rogai por nós! 

Mãe do Redentor, rogai por nós! 

Rainha dos Cristãos, rogai por nós! 

 
Oremos: 
 
       Pai Santo, acolhei as preces que fazemos em honra de Nossa Senhora de 
Caravaggio e dai-nos sempre querer e cumprir a vossa vontade por Cristo Jesus, na 
unidade do Espírito. Ave Maria... 

Rogai por nós Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo! 



 7º dia: Ó Senhora da Misericórdia 
       Ó Senhora da Misericórdia que em Caravaggio oferece através do sacramento da 
Igreja, a reconciliação do ser humano com Deus e com o próximo, acolhei meu pedido 
..... e fazei de mim instrumento do perdão e da paz. 

 
Rainha do Amor, rogai por nós! 

Rainha dos Confessores, rogai por nós! 

Rainha Concebida sem Pecado, rogai por nós! 

 
Oremos: 
 
       Pai Santo, acolhei as preces que fazemos em honra de Nossa Senhora de 
Caravaggio e dai-nos sempre querer e cumprir a vossa vontade por Cristo Jesus, na 
unidade do Espírito. Ave Maria... 

Rogai por nós Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo! 

  

 8º dia: Ó Saúde dos Enfermos 
       Ó Saúde dos Enfermos, a fonte sagrada que jorrou no local de vossa aparição 
tornou-se jardim da esperança para os doentes que lhes invocam. Escutai, ó Mãe, a 
minha súplica ..... e dai-me saúde do corpo e da alma. 

Mãe da Vida, rogai por nós! 

Mãe da Fé, rogai por nós! 

Mãe da Esperança, rogai por nós! 

Oremos: 
 
       Pai Santo, acolhei as preces que fazemos em honra de Nossa Senhora de 
Caravaggio e dai-nos sempre querer e cumprir a vossa vontade por Cristo Jesus, na 
unidade do Espírito. Ave Maria... 

 
 
Rogai por nós Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo! 

  



9º dia: Ó Rainha da Paz 
       Ó Rainha da Paz, estrela que guia todos que navegamos nos mares da vida. Iluminai 
a mente e os corações dos seres humanos para que todos sejam construtores da paz que 
é fruto da justiça e acolhei minha súplica ..... 

 
Nossa Senhora de Caravaggio, rogai por nós! 

Nossa Senhora de Caravaggio, rogai por nós! 

Nossa Senhora de Caravaggio, rogai por nós! 

 
Oremos: 
 
       Pai Santo, acolhei as preces que fazemos em honra de Nossa Senhora de 
Caravaggio e dai-nos sempre querer e cumprir a vossa vontade por Cristo Jesus, na 
unidade do Espírito. Ave Maria... 

 
Rogai por nós Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo! 

 


