
 
 

Novena a Santa Margarida Maria de Alacoque 
07 a 15 de outubro 

 
 
 
 
Primeiro dia: Uma Vida Eucarística 
 
“Nosso coração é feito para Deus, infeliz daquele que se contenta com menos do que 

Deus. É preciso deixar tudo, para encontrar tudo no Sagrado Coração de Jesus!” (Santa 
Margarida Maria Alacoque). 

 
Conhecer os sentimentos do Coração de Jesus. 
Todos nós desejamos conhecer a Deus. Toda pessoa é um mistério. Quando a afeição 

aproxima dois seres, eles começam um longo caminho de progresso no conhecimento mútuo. 
O conhecimento do Coração de Jesus é primeiramente uma graça, ligada à nossa obediência. 
Com efeito, Jesus prometeu “se manifestar” àqueles que o amam e guardam os seus 
mandamentos1. 

Margarida Maria era uma pessoa eucarística e adoradora, todos os momentos livres os 
passava diante do Santíssimo. À sua Superiora, que se admirava de tão longas horas diante do 
Sacrário, ela explica: meu maior contentamento é estar diante do Santíssimo, onde meu coração 
está como no seu centro. 

 
Oração: Ó Santa Margarida Maria, a quem o Sagrado Coração de Jesus constituiu herdeira 

de Seus Divinos Tesouros. Nós vos suplicamos, de obter desse Coração adorável as graças que 
atualmente precisamos. Nós vos pedimos com plena confiança. Que esse Coração se digne nos 
atender uma vez mais por vossa intercessão e para sua maior glória.  

 
Ó Coração de amor, eu ponho toda a minha confiança em Vós, pois eu temo tudo da 

minha fraqueza, mas espero tudo da Vossa bondade. Amém.    
 
Santa Margarida Maria, rogai por nós. 
 
 
 
Segundo dia: Partilhar os sentimentos do Coração de Jesus 
 
 
Esse conhecimento não pode ficar simplesmente no nível intelectual, ele pede a 

conformidade. O que supõe a conversão do nosso coração: “Dar-vos-ei coração novo, porei no 
vosso íntimo espírito novo”2. Margarida Maria dizia: “o Sagrado Coração está mais próximo de 
vós quando sofreis do que quando vos alegrais...”. A cruz é um bálsamo tão precioso que ele 
perde o seu bom odor quando é descoberto: por isso é preciso escondê-lo e levá-lo em silêncio 
tanto quanto se possa. “Tende uma grande confiança em Deus e nunca desconfieis de sua 
misericórdia que ultrapassa infinitamente todas as nossas misérias. Lançai-vos nos Seus braços, 
ou dentro de Seu Coração, abandonai-vos a tudo aquilo que Ele queira fazer de vós” (Santa 
Margarida Maria Alacoque). 

 

 
1 Cf. Jo 14,21 
2 Ez 36,26 



 
 

Oração: Ó Santa Margarida Maria, a quem o Sagrado Coração de Jesus 
constituiu herdeira de Seus Divinos Tesouros. Nós vos suplicamos, de obter desse 
Coração adorável as graças que atualmente precisamos. Nós vos pedimos com plena confiança. 
Que esse Coração se digne nos atender uma vez mais por vossa intercessão e para sua maior 
glória. 

 
Ó Coração de amor, eu ponho toda a minha confiança em Vós, pois eu temo tudo da 

minha fraqueza, mas espero tudo da Vossa bondade. Amém.    
 
Santa Margarida Maria, rogai por nós. 
 
 
 
Terceiro dia: Culto ao Coração de Jesus e o espírito de Devoção 
 
“O amor não quer um coração partilhado; ele quer tudo ou nada. O amor vos torna tudo 

fácil. Dai-lhe amor por amor e não vos esqueçais nunca daquele que o amor fez morrer por vós” 
(Santa Margarida Maria Alacoque).    

 
A imagem do coração, símbolo universal do amor. Nosso vocabulário é bem pobre para 

expressar essa necessidade e essa vocação essenciais da condição humana. Sob a única palavra 
“amor” se esconde uma maravilhosa generosidade, mas também egoísmo e perversões!  O 
apóstolo João nos garante que “Deus é Amor”3. 

Jesus apresenta-Se à nossa Santa e diz-lhe: “’Eu quero fazer-te ler no livro da vida, em que 
está contida a ciência do amor’. E descobrindo-me o Seu Sagrado Coração, fez-me ler estas 
palavras: ‘O meu Amor Reina no Sofrimento, Triunfa na Humildade e Goza na Unidade’. ‘Isto se 
imprimiu tão fortemente no meu espírito, que nunca o esqueci’. ‘ O amável Coração de Jesus 
abriu-se como um grande livro, onde me fez ler as admiráveis lições do seu puro amor’”. 

 
Oração: Ó Santa Margarida Maria, a quem o Sagrado Coração de Jesus constituiu herdeira 

de Seus Divinos Tesouros. Nós vos suplicamos, de obter desse Coração adorável as graças que 
atualmente precisamos. Nós vos pedimos com plena confiança. Que esse Coração se digne nos 
atender uma vez mais por vossa intercessão e para sua maior glória. 

 
Ó Coração de amor, eu ponho toda a minha confiança em Vós, pois eu temo tudo da 

minha fraqueza, mas espero tudo da Vossa bondade. Amém.    
    
Santa Margarida Maria, rogai por nós. 
 
 
 
Quarto dia: Retribuir amor com amor 
 
 
Diante do mistério da Encarnação redentora, diante das riquezas do dom de Deus, o 

coração humano é convidado ao louvor, à ação de graças. A gratidão não pode se contentar com 
gestos exteriores como eram outrora os sacrifícios de animais, justamente, criticados pelos 
profetas. A verdadeira gratidão é uma atitude filial, feita de arrependimento pelo pecado, de 
confiança na misericórdia, de submissão à vontade de um Deus que só pode querer o nosso 
bem. 

 
3 Cf. 1 Jo 4,16 



 
 

A ingratidão, a indiferença, o desprezo, os ultrajes dos quais Jesus se queixa, 
na grande aparição, são exatamente o oposto do amor recíproco, que oferece ao 
Senhor a adoração, o respeito, o afeto, a gratidão. E cada vez que nosso coração se entrega um 
pouco mais ao amor, ele recebe infinitamente mais do que deu. 

“Amar o Amor”. Margarida Maria disse-nos, e com o auxílio de imagens na linguagem de 
seu tempo, o que ela intuiu das insondáveis riquezas do Coração de Cristo. 

Peçamos agora à herdeira desses tesouros, que nos ensine o que Jesus espera e deseja de 
nós. “Parece-me que o grande desejo que Nosso Senhor tem de que o Seu Sagrado Coração seja 
honrado com alguma homenagem particular, é para renovar nas almas os efeitos da Redenção”. 
“Como retribuirei ao Senhor todo o bem que ele me fez?”4. 

 
Oração: Ó Santa Margarida Maria, a quem o Sagrado Coração de Jesus constituiu herdeira 

de Seus Divinos Tesouros. Nós vos suplicamos, de obter desse Coração adorável as graças que 
atualmente precisamos. Nós vos pedimos com plena confiança. Que esse Coração se digne nos 
atender uma vez mais por vossa intercessão e para sua maior glória. 

 
Ó Coração de amor, eu ponho toda a minha confiança em Vós, pois eu temo tudo da 

minha fraqueza, mas espero tudo da Vossa bondade. Amém.    
 
Santa Margarida Maria, rogai por nós. 
 
 
Quinto dia: Consolar Jesus 
 
“Eu quero que tu me sirvas de instrumento para atrair corações ao meu amor” (Jesus à 

Santa Margarida). 
 
É o aspecto de “reparação”, indissociável da mensagem de Paray-le-Monial. Consolar 

alguém é lhe dar o que lhe foi, injustamente, recusado, é realizar em seu favor um ato contrário 
àquele que o fez sofrer, é estar presente quando os outros se foram. 

 
Em primeiro tempo, a reparação consiste em apresentar ao Pai esse ato de amor do Filho 

bem-amado, que tira o pecado do mundo. Em um segundo movimento, a reparação anima o 
discípulo a realizar obras boas – oração, partilhas, privações, serviços – e a uni-las à oferenda 
que intercede, incessantemente, por nós. A oferenda da Igreja, de todos os membros da Igreja, 
só tem valor se está unida à de seu Chefe. 

 
Nas aparições de 1675, Jesus se queixa a Margarida Maria das irreverências e sacrilégios 

a Ele dirigidos no Sacramento do Amor. Ao pensar em corações que recebem indignamente a 
comunhão, nasce em Margarida Maria o desejo de reparar. É no fundo um pedido explícito de 
Jesus. “Ele me pediu para comungar todas as primeiras sextas-feiras de cada mês para reparar 
os ultrajes que recebe no Santíssimo Sacramento. Minha grande dor foi quando este divino 
coração me foi apresentado com estas palavras: ‘Tenho sede, mas uma sede ardente, de ser 
amado pelos homens no Santo Sacramento, que esta sede me consome e, não encontro 
ninguém que se esforce por me desalterar e responder a meu amor’”. 

 
Oração: Ó Santa Margarida Maria, a quem o Sagrado Coração de Jesus constituiu herdeira 

de Seus Divinos Tesouros. Nós vos suplicamos, de obter desse Coração adorável as graças que 
atualmente precisamos. Nós vos pedimos com plena confiança. Que esse Coração se digne nos 
atender uma vez mais por vossa intercessão e para sua maior glória. 

 
4 Cf. Sl 116,12 



 
 

 
Ó Coração de amor, eu ponho toda a minha confiança em Vós, pois eu temo 

tudo da minha fraqueza, mas espero tudo da Vossa bondade. Amém.    
 
Santa Margarida Maria, rogai por nós. 
 
 
 
Sexto dia: Reparação como atitude solidária 
 
Uma atitude de solidariedade que se une à Comunhão dos santos, fazendo-nos carregar, 

com o Salvador, o peso do pecado do mundo (sexto dia). Ela se traduz pela conversão pessoal, 
pela comunhão reparadora das primeiras sextas-feiras do mês, pela Hora Santa (quinto e sexto 
dia) e por todos os gestos de penitência e de partilha que o amor nos sugere. 

 
Numa comunicação mais pessoal, Jesus manifesta toda a vulnerabilidade do seu Coração, 

pede à sua confidente, Margarida Maria, para O acompanhar, durante uma hora, todas as 
quintas-feiras à noite, para participar da sua agonia no Getsêmani. E diz-lhe: “Foi aqui que eu 
sofri mais do que em toda a minha Paixão, vendo-me num abandono total do céu e da terra, 
carregando os pecados de todos os homens... Nenhuma criatura poderá compreender a 
enormidade dos tormentos que então sofri”. 

 
Desta confidência feita a Margarida Maria, nasceu a prática da Hora Santa. 
 
Oração: Ó Santa Margarida Maria, a quem o Sagrado Coração de Jesus constituiu herdeira 

de Seus Divinos Tesouros. Nós vos suplicamos, de obter desse Coração adorável as graças que 
atualmente precisamos. Nós vos pedimos com plena confiança. Que esse Coração se digne nos 
atender uma vez mais por vossa intercessão e para sua maior glória. 

 
Ó Coração de amor, eu ponho toda a minha confiança em Vós, pois eu temo tudo da 

minha fraqueza, mas espero tudo da Vossa bondade. Amém.    
 
Santa Margarida Maria, rogai por nós. 
 
 
 
Sétimo dia: O Sacramento da Eucaristia 
 
É o penhor mais precioso do amor de Deus por nós. A participação da missa, expressa o 

oferecimento da nossa vida, como o expressam igualmente movimentos espirituais como o 
Apostolado da Oração (com oferecimento cotidiano) ou a Hora de Presença, oferecimento de 
uma hora do dia.  A visita ao Ssmo., a adoração eucarística, quando possível, são atos de fé na 
presença real de Jesus entre nós. 

 
O atrativo pela Eucaristia permanece em Santa Margarida Maria como uma das grandes 

razões do chamado à vida religiosa. “Minha maior alegria em deixar o mundo, era de pensar que 
eu comungaria muitas vezes... e de passar noites sozinha, diante do Santíssimo Sacramento, 
porque aí eu sentia uma tal segurança, que embora fosse extremamente medrosa, eu não 
pensava mais nisso desde que estivesse no lugar das minhas mais caras delícias” (Santa 
Margarida Maria de Alacoque). 

 



 
 

“Jesus nos escuta no Sacramento do Amor. Não calculemos nosso tempo 
para o reencontro na adoração” (São João Paulo II). 

 
Oração: Ó Santa Margarida Maria, a quem o Sagrado Coração de Jesus constituiu herdeira 

de Seus Divinos Tesouros. Nós vos suplicamos, de obter desse Coração adorável as graças que 
atualmente precisamos. Nós vos pedimos com plena confiança. Que esse Coração se digne nos 
atender uma vez mais por vossa intercessão e para sua maior glória. 

 
Ó Coração de amor, eu ponho toda a minha confiança em Vós, pois eu temo tudo da 

minha fraqueza, mas espero tudo da Vossa bondade. Amém.    
 
Santa Margarida Maria, rogai por nós. 
 
 
 
Oitavo dia: Viver a Eucaristia 
 
Centro, cume, fonte, raiz da vida cristã, a Eucaristia é verdadeiramente o “sacramento do 

amor”, de um Amor que nos é dado, de um amor que nós devemos dar. Como sacrifício, a 
Eucaristia nos faz participar da oferenda do Calvário e nos convida à oferenda espiritual de toda 
a nossa vida, segundo a palavra de São Paulo: “Exorto-vos a que ofereçais vossos corpos como 
hóstia viva, santa e agradável a Deus: este é o vosso culto espiritual”5. É o culto do sacerdócio 
comum de todos os batizados. 

 
“Sem o Santíssimo Sacramento e a Cruz eu não saberia viver”. Estas palavras de Santa 

Margarida são a revelação de um coração apaixonado de amor por Jesus Cristo. Ela se une a 
Jesus presente no sacrifício da Missa, que vem a ser o centro de sua vida consagrada, ela 
participa da Eucaristia com os sentimentos de Maria ao pé da cruz, ela recebe a Santa Comunhão 
com os sentimentos de Maria no momento da Anunciação: “Eis a serva do Senhor...”. Margarida 
Maria une-se à oferenda do sacrifício de Jesus, oferecendo suas próprias provas, sofrimentos, 
incompreensões. Ela quer ser uma cópia viva do seu Esposo crucificado expresso nela por todas 
as suas ações. 

 
“Não é amar o sofrimento, mas sofrer por amor” (Santa Margarida Maria). 
 
Oração: Ó Santa Margarida Maria, a quem o Sagrado Coração de Jesus constituiu herdeira 

de Seus Divinos Tesouros. Nós vos suplicamos, de obter desse Coração adorável as graças que 
atualmente precisamos. Nós vos pedimos com plena confiança. Que esse Coração se digne nos 
atender uma vez mais por vossa intercessão e para sua maior glória. 

 
Ó Coração de amor, eu ponho toda a minha confiança em Vós, pois eu temo tudo da 

minha fraqueza, mas espero tudo da Vossa bondade. Amém.    
 
Santa Margarida Maria, rogai por nós. 
 
 
 
 
 
 

 
5 Cf. Rm 12,1 e Cf. 1Pd 2,5 



 
 

Nono dia: O que Margarida Maria diz do Coração de Jesus 
 
 
“Pudesse eu contar tudo o que sei desta amável devoção e descobrir a toda a terra os 

tesouros de graças que Jesus Cristo encerra no seu adorável Coração, com intenção de os 
derramar, com profusão, sobre todos que a praticam!” (Santa Margarida Maria). 

 
“Contar tudo o que sei!”, Margarida Maria viu, ouviu, tocou o inefável! Ela afirma varias 

vezes que se sente impotente para falar deste assunto. São “maravilhas inexplicáveis” ou 
segredos indivisíveis. 

 
Como são insuficientes as palavras humanas para exprimir o mistério de Deus, o mistério 

do Amor de Jesus! Então, Margarida Maria exprime-se com o auxílio de imagens muito bíblicas. 
As mais empregadas são o sol, as chamas, a fornalha e a fonte. 

 
Oração: Ó Santa Margarida Maria, a quem o Sagrado Coração de Jesus constituiu herdeira 

de Seus Divinos Tesouros. Nós vos suplicamos, de obter desse Coração adorável as graças que 
atualmente precisamos. Nós vos pedimos com plena confiança. Que esse Coração se digne nos 
atender uma vez mais por vossa intercessão e para sua maior glória. 

 
Ó Coração de amor, eu ponho toda a minha confiança em Vós, pois eu temo tudo da 

minha fraqueza, mas espero tudo da Vossa bondade. Amém.    
 
Santa Margarida Maria, rogai por nós. 

 


