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NOVENA A NOSSA SENHORA DE LA SALETTE
A Aparição de Nossa Senhora na montanha de La Salette
No dia 19 de setembro de 1846, nossa Mãe Santíssima apareceu a dois filhos, Maximin
Giraud, 11 anos, e Melanie Mathieu, 14 anos. A aparição aconteceu na encosta de uma
montanha perto da cidade de La Salette, na França.
As duas crianças, enquanto cuidavam do gado, viram, um globo enorme, de um raio de
três a quatro metros, muito mais luminoso que o sol. Este, no entanto, fulgurava no
firmamento sem nenhuma nuvem.
Eis que o globo, abrindo-se, deixa aparecer, na expressão dos videntes, uma "Bela
Senhora" ainda mais brilhante que o globo, assentada nas mesmas pedras em que, há
pouco, eles estavam sentados, com os cotovelos apoiados nos joelhos, o rosto escondido
nas mãos, o corpo curvado para frente ao peso do sofrimento, os pés no leito da pequena
fonte que brotava na montanha e parecia chorar.
A "Bela Senhora" levantou-se, recolheu as mãos dentro das largas e compridas mangas,
colocou o braço direito por cima do esquerdo, adiantou-se um pouco e, com voz
suavíssima, chamou:
-"Venham, meus filhos; não tenham medo, aqui estou para lhes contar uma grande
notícia".
Atraídos pelas maternais palavras, eles correram e se colocaram em frente à "Bela
Senhora": Melânia à esquerda e Maximino à direita; e "tão perto, que uma pessoa,
disseram eles, não poderia passar entre nós e Ela". O cãozinho de Maximino veio, deitouse aos seus pés e dormiu.
Melânia deu a seguinte descrição: -"Ela era toda só luz, de regular altura, bem
proporcionada, rosto branco e formoso, um tanto alongado, de finos traços. Uma touca
muito alva, cobria-lhe a cabeça, os cabelos, a fronte até por cima dos olhos, as orelhas e o
pescoço. A "Bela Senhora" trazia uma coroa, com magnífico diademas, de refulgentes raios
de luz, adornada na base com rosas de variadas cores, de cujos centros surgiam jatos
luminosos. O vestido branco, recamado de pontos brilhantes como pérolas, fechado até a
base da touca, descia até cobrir parte dos pés. Era bastante amplo para não ressaltar as
formas do corpo. Da cintura, até um dedo acima da orla do vestido, pendia uma avental
cor de ouro".
Cobria-lhe os ombros um xale da cor do vestido, porém sem pérolas, cruzado no peito,
com um nó por trás, os contornos adornados por uma grinalda de rosas, parecidas com as
do diadema, e por uma espécie de galão de ouro, da largura de três dedos, cujo desenho
aparentava uma corrente feita de elos não entrelaçados, apena justapostos.
No peito, pendente do pescoço por uma correntinha, um crucifixo de uns vinte e cinco
centímetros, no qual Cristo resplandecia mais que todo o resto. No braço da cruz, do lado
direito, uma torquesa entreaberta, e do lado esquerdo um martelo; tudo tinha o brilho do
mais fino ouro. Calçados brancos, recamados de perolas, com fivelas de ouro e grinaldas
menores, porém do mesmo feitio e matizes daquelas do diadema. Mostrava-se tão aflita
que, no dizer dos videntes, parecia uma infeliz mãe a quem os filhos tivessem maltratado;
sempre chorando. "Eu bem vi correrem as suas lágrimas", afirmava Melânia.
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Ela assim falou, no idioma francês:
-"Se meu povo não quiser submeter-se, hei de ver-me obrigada a deixar cair o braço do meu Filho;
é tão forte e tão pesado, que não posso mais sustê-lo. Oh! há quanto tempo sofro por vós! Se quero
que meu Filho não vos abandone, tenho de lhe rogar sem cessar , e vós, disso não fazeis caso. Por
mais que rezeis, por mais que façais, nunca me podereis retribuir os penosos cuidados que tenho por
vós. Dei-vos seis dias para o trabalho. Reservei-me o sétimo e não mo quereis conceder. É isto que
torna tão pesado o braço do meu Filho. Os que conduzem carroças não são capazes de praguejar sem
interpor o nome do meu Filho, cujo braço, por estas duas coisas, se torna tão pesado. Se a colheita se
estraga é por vossa causa. Bem vô-lo mostrei o ano passado, com as batatas; mas não fizestes caso,
pelo contrário, encontrando-as estragadas, praguejaram, interpondo o nome do meu Filho. Vão
continuar a se estragar e pelo Natal já não haverá mais".
-“A colheita se estragará ...” até ''não haver mais"; prosseguiu: “Se tendes trigo não o deveis
semear, pois tudo o que semeardes, os bichos (insetos) o comerão; e o que nascer, se transformará em
poeira quando for moído. Sobrevirá uma grande fome, mas antes, as crianças de menos de sete anos
serão acometidas de tremores e morrerão sob os olhos das pessoas que as tiverem nos braços; os
adultos farão penitência pela fome. As uvas apodrecerão e as nozes se tornarão ruins”.
Aqui a "Bela Senhora" virou-se para Maximino que, sem notar alteração no tom da voz,
recebe um segredo. Melânia nada ouve, embora veja o movimento dos seus lábios. Por sua
vez ela recebe o seu segredo e Maximino nada ouve. Os segredos foram ditos em idioma
francês. Fazendo-se ouvir pelos dois juntos. ela continuou em dialeto:
-"Se se converterem, as pedras e os rochedos se tornarão em montões de trigo e as batatas hão de
semear-se na terra sozinhos...
Então perguntou-lhes:
-"Fazeis bem a vossa orações meu filhos?"
-"Oh! não, Senhora, não muito." Responderam com franqueza.
-“Ah! meus filhos, disse Ela, é preciso fazê-la bem, de manhã e de noite! Quando não tiverdes
tempo, dizei pelo menos um Pai Nosso, e uma Ave Maria e quando puderdes dizei mais."
"Só vão à missa umas mulheres idosas. Os outros trabalham no Domingo, durante todo o verão; e
no inverno, quando "não sabem o que fazer, vão à missa só para zombar da religião. "Na quaresma
vão ao açougue como se fossem cães" .
Mais uma pergunta fez Ela:
-"Nunca vistes trigo estragado, meus filhos?”
Maximino logo respondeu pelos dois:
-"Não vimos, não Senhora''.
- "Mas tu, meu filho, bem o viste uma vez, perto de Coin, com teu pai. O dono dum terreno disse a
teu pai: ''Vinde ver meu trigo estragado". Ambos lá fostes. Pegastes duas ou três espigas em vossas
mãos e as esfregastes e tudo se desfez em pó. Depois voltastes.
Quando estavas a meia hora de caminho de Corps, teu pai te deu um pedaço de pão, dizendo:
"Toma, meu filho, come pão ainda este ano; não sei quem o comerá para o ano, se o trigo continuar a
se estragar desta maneira".
- Respondeu Maximino:
-"É verdade, minha Senhora, agora me recordo, ainda há pouco não me lembrava."
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Então a "Bela Senhora", voltando a falar em francês, disse:
-"Pois bem, meus filhos, comunicai isto a todo o meu povo!”
Desviando-se para a esquerda Ela passa à frente das crianças, atravessa o riacho pondo o
pé numa pedra e, sem parar, sem se voltar, repetiu em francês:
-“Pois bem, meus filhos, comunicai isto a todo o meu povo!"

NOVENA A NOSSA SENHORA DE LA SALETTE
PRIMEIRO DIA
- Ó minha terna Mãe, prostrando-me a Vossos pés, afim de pedir-vos... (designar aqui a
graça desejada) não posso esquecer que descestes do Céu sobre a montanha da Salette;
para me recordardes primeiro, antes que tudo, os meus deveres de cristão, e que não
alcançarei o favor que tanto desejo com esta novena, se não depois de, por uma boa
confissão, pôr-me em estado de graça com vosso divino Filho e de todo o coração procurar
corrigir-me de meus defeitos. Portanto, Virgem Reconciliadora dos pecadores, obtendeme esta graça das graças, pois com ela tudo conseguirei em superabundância. Animado
por tantos prodígios que obtém aqueles que vos invocam sob o titulo de Nossa Senhora da
Salette, eu recorro também a Vós; gravai cada dia em meu coração alguns dos
ensinamentos da vossa Aparição misteriosa.
Resolução - Consagrar-se a Nossa Senhora de La Salette.
SEGUNDO DIA
- Ó minha Mãe, porque chorais tristemente sentada no rochedo em tão profunda
solidão? - Meu filho, é para te ensinar a refletir e a chorar teus pecados.
O seu coração, como o disse o Profeta, é desolado por causa do seu amor pelo mundo e de
seus prazeres vazios, por causa do seu esquecimento de meditar nas verdades mais
importantes da fé, ou seja, seu último fim, juntamente com as terríveis consequências,
nesta vida e na outra. Retira-te pois, frequentemente, à solidão e lá meu divino Filho falará
ao teu coração e te inspirará algumas resoluções que te assegurem a salvação eterna.
- Ó minha Mãe, por quantos motivos tenho de unir minhas lágrimas às Vossas! Tenho,
com efeito, resistido até hoje ao chamamento de Jesus; auxiliai-me, pois, de hoje em
diante, a não pensar, a não falar, a não fazer coisa alguma, senão de conformidade com os
desejos do seu divino Coração.
Resolução - Recitar dez Ave Marias e dez invocações a Nossa Senhora de La Salette para
pedir um profundo ódio ao pecado.
TERCEIRO DIA
- Ó minha terna Mãe, que quer dizer essa grande cruz luminosa sobre vosso peito?
Porque a torrente de lágrimas que caem de Vossos olhos sobre o divino Crucificado?
- Meu filho, não terás, pelo pecado mortal, ultrajado, crucificado teu Salvador e teu
Deus? Não vês que a Cruz, o sinal adorável da salvação, é cada vez mais desprezada por
toda parte? E não terás, pois, motivo de verter lágrimas de sangue diante de tais
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iniquidades? Apressa-te, pois, a desarmar o braço justiceiro de meu Filho, para que Ele não
o deixe cair sobre ti e sobre os teus. Receia que Ele te abandone. Atende, estude, adore,
agradeça a Jesus crucificado; Ele é o remédio para todos os males, é modelo de todas as
virtudes.
Trazei-O sobre teu peito e, sobretudo, em teu coração. Em compensação, Ele te há de
levar ao Céu.
Resolução - Ajoelhar-se diante de um crucifixo e dizer o Ato de Contrição pelos seus
pecados.
QUARTO DIA
- Ó minha boa Mãe, os intuitos da vossa Aparição revelam-se perfeitamente no vosso
vestuário; a modéstia do vosso olhar, um vestido todo singelo, um lenço simples ao
pescoço, um humilde avental, uma touca ocultando-vos os cabelos e os ouvidos, bem como
o cuidado em esconder vosso rosto angélico ao humilde menino, condenam fortemente o
orgulho, o luxo e a sensualidade, que tantas vitimas fazem nesta e na outra vida. Auxiliaime, pois. ó minha Mãe, a ter uma vida toda interior, a ocultar-me aos olhos do mundo e só
nele mostrar-me para difundir a santa fragrância de Jesus Cristo. Fazei-me compreender
bem que não posso ser puro de coração, senão praticando a modéstia, a humildade, a
mortificação e o afastamento do mundo.
Resolução - Recitar a Ladainha de Nossa Senhora de La Salette.
QUINTO DIA
Vós chorastes, ó terna Mãe, todo o tempo que estivestes falando na Salette, como disse a
pastorinha, e Vossas lágrimas tornavam-se mais abundantes conforme os crimes que
viestes censurar-nos: a revolta contra Deus e sua Igreja, a blasfêmia, a profanação dos dias
do Senhor, o desprezo das leis da penitência e dos avisos sobrenaturais, a ingratidão para
com Vosso amor e Vossos benefícios!... Continuai, pois, ó Mãe Santíssima, a verter essas
lágrimas benéficas, para corrigir nossos costumes e obter de nós lágrimas de verdadeira
penitência. Para vos provar a sinceridade das minhas lágrimas, quero de hoje em diante,
combater em torno de mim todos esses grandes crimes de que Vós nos censurastes.
Resolução - Recitar um Ato de Reparação pelos pecados da humanidade.
SEXTO DIA
- Ó minha Mãe, Vós dissestes na montanha de La Salette: - "Fazei bem vossa oração,
meninos? É muito necessário fazê-la de manhã e à noite. Bem sabeis o que meu divino
Filho disse da oração em seu Evangelho: é preciso orar sempre, incessantemente, porque,
sem Mim, isto é, sem a Sua graça, nada podeis fazer que seja meritório.
Ora, esta graça não é concedida senão pela oração. Pedi, pois, em Meu nome (com o
coração reto e puro, confiante, submisso e perseverante), e recebereis (mesmo os
milagres, mais estupendos). A oração é a chave dos tesouros do Céu; o clamor das vossas
fraquezas sobe até Deus e a misericórdia divina desce logo. Se quereis, pois, ser um santo,
(ou uma santa), sê uma alma generosa. Eu mesma rogo incessantemente por "vós no Céu".
- Ó minha santa Mãe, quanto sois bondosa; não vou jamais esquecer a necessidade da
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oração, que é a felicidade da vida.
Resolução - Examinar-se para ver como você faz suas orações diárias.
SÉTIMO DIA
- Ó minha Mãe santíssima será possível que a maldade dos homens possa chegar a
transformar em seu detrimento o que o amor infinito de Deus estabeleceu para sua
salvação e sua maior felicidade? E, entretanto, é isto o que Vós nos censurais em vossa
Aparição, dizendo: - "Eles não vão à Missa senão para debochar da Religião! Ai! Quantos
cristãos que, à semelhança dos Judeus, no dia da Paixão do Salvador, não se dignam sequer
entrar na igreja e ali procurarem a salvação nas fontes dos sacramentos! Ou, se ali vão, é
só para escarnecer de tudo, pelas suas más disposições!"
- Longe de mim, ó Mãe, a horrorosa desgraça de um sacrilégio!
Será com toda a sinceridade de minha alma que confessarei sempre, e será com filial
respeito e santa edificação que assistirei muitas vezes a Missa e comungarei.
Resolução – Me confessar, aproximar-me frequentemente dos Sacramentos e participar
da Santa Missa.
OITAVO DIA
- Ó Maria Santíssima, como a vossa Aparição me revelastes os segredos do vosso coração
materno!... Como ela aumenta e fortalece minha confiança em Vós!
Misericordiosa Mãe, nada Vos desanima para ganhar o coração de vossos filhos e
reconduzi-los a Deus! E aqueles que não se deixaram atrair pela vossa encantadora
bondade, Vós os moveis a render-se, por meio de vossas lágrimas, ameaças e até castigos!
Mas ainda então, com que suavidade, se uma Vossa mão castiga, com a outra susteis o
braço do vosso Filho irado! Vosso olhar materno e solícito nos acompanha até em nossos
extravios e nas mínimas circunstâncias da nossa vida, para nelas descobrir e recompensar
algum bom sentimento e boa obra... Quem não amará pois uma tal Mãe? Quem não terá
nela plena confiança? Quem não procurará ter-lhe amor e glorificá-la?
Resolução - Confiar na proteção de Maria Santíssima, mesmo contra toda a esperança, e
falar aos amigos de sua Aparição em La Salette.
NONO DIA
- Ó minha boa Mãe, eis-me no último dia desta novena e nela tenho apenas esboçado os
ensinamentos da vossa Aparição. É tão suave contemplar Vos e expandir o coração a
Vossos pés! São tão rápidos os instantes que se passam junto de Vós! Parece-me que Vos
ouço dizer-me como aos pastorinhos extasiados em Vossa presença: "Pois bem, meu filho,
comunicarás isto a todo o meu povo!" O amor ama o sacrifício e a dedicação; faze pois,
compreender aqueles que te rodeiam, a necessidade, as práticas e as consolações do
serviço de Deus, resumidas nesta Aparição. Como Eu, inflama-os do santo zelo pela glória
de Deus, pela edificação e pela salvação de seus irmãos. O Céu será o primeiro dos seus
esforços".
Resolução - Fazer o exercício da Via Sacra em sufrágio das Almas do Purgatório.
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Ladainha de Nossa Senhora da Salette
Nossa Senhora de La Salette, Mãe de Deus, rogai por nós.
Nossa Senhora de La Salette, Rainha e Mãe dos homens, rogai por nós.
Nossa Senhora de La Salette, Mensageira da Divina Misericórdia, rogai por nós.
Nossa Senhora de La Salette, suplicante ao Todo Poderoso, rogai por nós.
Tu que restringes o braço do Senhor que se enfureceu contra nós, rogai por nós.
Tu que derramas tantas lágrimas por nossos pecados e infortúnios, rogai por nós.
Tu que tanto gostas de nós, apesar de toda a nossa ingratidão, rogai por nós.
Tu que tão amorosamente nos convida a recorrer a ti, rogai por nós.
Tu que nos reprovas a violação do Domingo e a blasfêmia, rogai por nós.
Tu que queixas com tanto pesar da profanação das coisas sagradas, rogai por nós.
Tu que recomendas tão fortemente a oração, e especialmente a oração da manhã e da
noite, rogai por nós.
Tu que condenas tão severamente as nossas concupiscências e os vergonhosos prazeres
do mundo, rogai por nós.
Tu que nos lembra tão a comovente Paixão de Jesus, rogai por nós.
Tu cuja aparição é uma fonte de salvação para os pobres pecadores, rogai por nós.
Tu que convidas tão premente os justos a redobrar seu fervor, rogai por nós.
Tu cujas ameaças proféticas alarmaram tão justamente o mundo, rogai por nós.
Tu que prometes tantas bênçãos se nos convertermos, rogai por nós.
Tu que fizeste brotar aos teus pés uma fonte de água milagrosa, rogai por nós.
Tu que, segundo o exemplo de Jesus, cura todas as enfermidades, rogai por nós.
Tu que desejas seres honrada e invocada em todo o mundo, rogai por nós.
Tu que fizeste tantas obras de reparação e prosperidade, rogai por nós.
Nossa Senhora de La Salette, exemplo vivo de caridade, rogai por nós.
Vítima de penitência e expiação, rogai por nós.
Modelo de modéstia e simplicidade, rogai por nós.
Padrão de obediência e submissão, rogai por nós.
Fonte de zelo ardente e do apostolado, rogai por nós.
Mãe amorosa dos pobres e dos filhos, rogai por nós.
Luz dos cegos e dos ignorantes, rogai por nós.
Consolação dos enfermos e dos aflitos, rogai por nós.
Esperança dos desesperados, rogai por nós.
Ajuda dos militantes da Igreja, rogai por nós.
Advogada dos sofrimentos da Igreja, rogai por nós.
Glória da Igreja triunfante, rogai por nós.
Por tuas amargas queixas de pecaminosidade dos homens, torna-nos dóceis à Lei do
Filho Divino, ó Maria!
Por tuas lágrimas abundantes, obtém para nós a graça de chorar sobre nossos pecados, ó
Maria!
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Por teus sofrimentos maternais obtém para nós a renúncia em todas as provações, ó
Maria!
Por tuas aparições e teus milagres, reaviva a fé do teu povo, ó Maria!
Pelos olhares misteriosos para Roma, tornai-nos cada vez mais devotados à Santa Sé, ó
Maria!
Pela tua incomparável ternura nos faz amar cada vez mais, ó Maria!
Pela tua beleza arrebatadora, faz-nos suspirar pelo o céu, ó Maria!
Pela tua nova Aparição, atrai-nos a ti, ó Maria!
Oração
Senhor Jesus Cristo, que, em Tua infinita misericórdia, nos enviou no monte de La
Salette Tua sempre gloriosa Mãe, a fim de nos lembrar de nossos deveres cristãos,
concedei que, movidos por suas lágrimas e dóceis a suas advertências, podemos apaziguar
com a nossa vida, Tua justa ira através de um sincero arrependimento, e que possamos
merecer por nossas boas obras a graça de adorar-Te eternamente no Céu. Tu que vive e
reina, pelos séculos sem fim. Amém.
ORAÇÃO A NOSSA SENHORA DE LA SALETTE
Lembrai-vos, ó Nossa Senhora de La Salette, verdadeira Mãe das dores, das lágrimas que
derramastes por mim no Calvário; lembrai-vos também dos angustiosos cuidados que
sempre dedicais a mim, afim de subtrair-me à justiça de Deus; sei que nunca desististes
deste vosso filho; animado por este pensamento consolador, venho lançar-me a Vossos
pés, apesar de minhas infidelidades e ingratidões.
Não rejeiteis a minha oração, ó Virgem Reconciliadora, mas convertei-me; alcançai-me a
graça de amar a Jesus sobre todas as coisas e de Vos consolar por uma vida santa, para que
vos possa ver um dia no Céu. Assim seja.
(500 dias de indulgência. Pio XI)
INVOCAÇÃO
Nossa Senhora de La Salette, reconciliadora dos pecadores.
Orai sem cessar por nós que recorremos a Vós!
(2OO dias de indulgência. Pio XI)
CONSAGRAÇÃO À NOSSA SENHORA DE LA SALETTE
Santíssima Mãe, Nossa Senhora de La Salette, que, por amor a mim, derramou lágrimas
tão amargas em tua Misericordiosa Aparição, olhai para mim com bondade enquanto me
consagro a ti sem reservas. A partir deste dia, minha glória será saber que sou teu filho.
Que eu viva tanto a ponto de secar tuas lágrimas e consolar teu coração aflito. Mãe amada,
seja eu para Ti a tua carga abençoada e sagrada e no seio da tua misericórdia, para este dia
e para todos os dias, e para a hora da minha morte, eu recomendo a mim mesmo, corpo e
alma, toda esperança e toda alegria, todo problema e toda tristeza, minha vida e o fim de
minha vida.
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Digna, ó querida Mãe, esclarecer meu entendimento, dirigir meus passos, consolar-me
com tua proteção materna, de modo que isento de todo erro, abrigado de todo perigo de
pecado, fortalecido contra meus inimigos, possa, com ardor e coragem invencível , andar
pelos caminhos traçados para mim por ti e pelo teu Filho. Amém.
AS CAUSAS DAS LÁGRIMAS DE MARIA EM LA SALETTE
(De acordo com suas próprias palavras aos pastores)
Causa 1. - Desobediência a Deus e a toda autoridade legal: "Se meu povo não se submeter,
serei forçado a deixar cair o braço do meu Filho Divino".
Causa 2. - Indiferença à nossa Mãe celestial: "Se eu não quiser que meu Filho vos
abandone, sou obrigada a orar a Ele sem cessar, e, quanto a você, não não faz caso".
Causa 3. - Profanação do dia do Senhor: "Seis dias te dei para trabalhar, e o sétimo
guardei para mim, e eles não me dão ... Não há quem vá à missa, senão algumas mulheres
idosas, o resto trabalha no Domingo, durante todo o verão, e no inverno eles vão à missa
apenas para zombar da religião ".
Causa 4. - Tomando o nome do Senhor em vão: "Quem dirige as carroças não pode xingar
sem usar o nome do meu filho".
Causa 5. - Negligência na oração e penitência: "Você deve ter certeza de fazer bem suas
orações, de manhã e à noite. Durante a Quaresma, elas vão ao mercado de carne como
cães".
RESOLUÇÕES A TOMAR PARA CONSOLAR NOSSA SENHORA DE LA SALETTE
1. - Nunca comerei carne em dias de abstinência e evitarei todo excesso de uso de
bebidas intoxicantes.
2. - Observarei o Dia do Senhor e farei com que outros o façam.
3. - Obedecerei com docilidade e amarei todos os meus superiores, tanto espirituais
quanto temporais.
4. - Recorrerei a Nossa Senhora de La Salette em todas as minhas necessidades e me
esforçarei para espalhar sua devoção.
5. - Serei fiel em fazer minhas orações pela manhã e à noite.
Você reza o rosário com a família em sua casa?
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