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Ana disse-lhe: “Ouve, meu Senhor, por 
tua vida, eu sou aquela mulher que este-
ve aqui em tua presença orando ao Se-
nhor. Eis aqui o menino por quem orei; o 
Senhor ouviu o meu pedido. Portanto, eu 
também o dou ao Senhor: ele será con-
sagrado ao Senhor para todos os dias 
de sua vida”. E prostraram-se naquele 
lugar diante do Senhor.

(1Samuel 1,26-28)
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Qual a razão 
de uma novena para 
casais tentantes?

Tempos atrás eu escrevi um livro, 9 meses com 
Maria, com a proposta de uma novena dife-
rente, não tradicional de nove dias, mas de 

nove meses, acompanhando a gestação de Nossa Se-
nhora. A intenção da novena é aprender com Maria a 
gestar espiritualmente Jesus em nossa vida, uma vez 
que se trata de um diário e dialogamos com a Mãe 
de Deus.

Com o passar dos anos, comecei a receber muitos 
relatos de graças alcançadas relacionadas à paternida-
de e à maternidade; neste caso específico, sobre con-
cepção e gestação de casais que, até então, lutavam 
para realizar o sonho de ter um filho.

A novena dos nove meses não nasceu com este 
objetivo específico, mas quis a Providência Divina 
que também fosse um alento para os casais tentantes.
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Este fato chamou bastante minha atenção. Con-
versei com muitos casais que vivem essa situação de 
“espera”. Senti, com eles, as angústias, as esperanças, 
as frustrações, e chorei com muitos deles. Por essa 
razão, escrevi um livro específico para os casais que 
tentam.

Não apresento a promessa da gestação ao lon-
go desta novena, mas tento regar a esperança e a fé 
de tantos homens e mulheres que buscam ser pais e 
mães. O livro é uma novena, mas acaba sendo tam-
bém uma terapia, pois convido o casal a conversar 
abertamente sobre o tema, sob a ótica da fé.

Repito: a novena para casais tentantes não é a 
promessa da gestação, mas poderá auxiliar na con-
cretização desse sonho.

No livro (novena) busquei na Sagrada Escritura 
alguns exemplos contundentes de milagres aconteci-
dos, em que a mão do Deus do impossível concede a 
maternidade e a paternidade. Ana, Zacarias e Isabel, 
José e Maria nos fazem acreditar que o Senhor Altís-
simo pode fazer florescer a nossa vida segundo sua 
santa vontade.

Já está no sexto mês aquela que era tida por es-
téril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível 
(Lucas 1,36-37).

Como creio nesta verdade, convido vocês, que-
ridos casais tentantes, a também crerem e fazerem 
a experiência concreta de depositar tudo, absoluta-
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mente tudo, nas mãos de Deus, que pode realizar o 
impossível.

As chances, muitas vezes, serão mínimas, bem 
sabemos, mas a chance existe... Deus poderá trans-
formar o mínimo em máximo. Se há somente 1% de 
possibilidade de dar certo, não iremos lamentar os 
99% de chance de dar errado. Vamos nos apegar e 
segurar mesmo que seja no fiapo do manto de Cristo, 
e sentir sair dele uma força capaz de nos transformar 
e de realizar em nós uma obra nova.

Eu escrevi a novena no intuito de o casal fazer a 
experiência de oração junto. Sei que os homens são 
mais reticentes em expressar sentimentos, mas seria 
importante que eles também juntassem sua voz no 
clamor da oração com suas esposas.

Eu reparava que, quando um casal se aproxima-
va de mim para relatar o milagre da gestação por 
intermédio do livro 9 meses com Maria, a mulher 
geralmente estava um passo à frente do homem, e 
quem relatava a graça era ela. Sabemos que o sonho 
de ter um filho deve ser do casal; o homem precisa 
desejar tanto quanto a mulher, para que um dê ânimo 
e esperança ao outro.

É preciso ter fé e crer na Providência de Deus, e 
hoje, para se somar à nossa fé, existem muitos trata-
mentos eficazes para casais tentantes. Devemos unir 
fé e ciência. Deus realiza milagres também por inter-
médio das mãos de muitos médicos.
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Vamos ouvir a promessa que Deus fez a Zacarias 
e tornar essa profecia palavra do Senhor para nós:

Apareceu-lhe então um anjo do Senhor, em pé, 
à direita do altar do perfume. Vendo-o, Zacarias 
ficou perturbado, e o temor assaltou-o. Mas o 
anjo disse-lhe: “Não temas, Zacarias, porque foi 
ouvida a tua oração: Isabel, tua mulher, dará a ti 
um filho, e tu o chamarás João. Ele será para ti 
motivo de gozo e alegria, e muitos se alegrarão 
com o seu nascimento, porque será grande dian-
te do Senhor e não beberá vinho nem cerveja, e 
desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito 
Santo” (Lucas 1,11-15).

Terminei de escrever essa novena no dia 28 de 
abril de 2021, data dedicada à memória de Santa 
Gianna Beretta Molla, que viveu sua santidade como 
esposa, mãe de quatro filhos e médica. Ela deu a sua 
vida para que sua última filha pudesse nascer. Foi 
canonizada em 2004. Creio ser uma boa devoção aos 
casais tentantes.
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Como fazer a novena?

Serão nove dias (ou nove semanas) de oração, 
recordando o tempo de gestação – nove meses. 
Seria interessante que o casal a fizesse de forma 

sequencial, todos os dias, ou até mesmo tirar um dia 
da semana para rezar juntos durante nove semanas. 
Fica a critério do casal.

– Iniciar sempre com o sinal da cruz.
– Invocar o Espírito Santo:

Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vos-
sos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. 
Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e re-
novareis a face da terra.

Oremos

Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis 
com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos 
retamente todas as coisas segundo o mesmo Es-
pírito e gozemos sempre da sua consolação. Por 
Cristo, Senhor nosso. Amém.
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– Ler, meditar e rezar as partes correspondentes 
do dia.

– Rezar a oração conclusiva para todos os dias: 

Oração pedindo a graça da paternidade e da 
maternidade.

– Terminar com um pai-nosso, três ave-marias e 
um glória ao pai.
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Oração pedindo a graça 
da paternidade e da 
maternidade

Deus Santo de Misericórdia, autor de toda 
vida, Senhor da nossa história, estamos aqui 
em oração diante do teu coração de Pai. 

Consagramos a nossa vida de casal aos teus projetos, 
à tua santa vontade; fazei em nós o teu bem querer. 
Senhor, Zacarias ofereceu perfume no santuário em 
honra à tua Santidade, e a tua infinita bondade fez o 
ventre de Isabel florescer; assim, o que era impossível 
se tornou possível graças ao teu poder. Nós também 
oferecemos nossa súplica como perfume para teu 
louvor. Desejando um(a) filho(a), se for de tua von-
tade, Senhor, faz que o amor que sentimos um pelo 
outro possa fecundar. Pai amoroso, por intercessão 
de teu Filho, Jesus Cristo, gerado no ventre virginal 
de Maria, pedimos que esta graça tão desejada por 
nós seja também gestada no Coração Imaculado de 
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Maria. Temos um sonho, querido Pai! Imploramos 
ainda que São José se una a nós neste sonho. Pai, o 
nosso matrimônio está depositado como oferenda à 
tua Santa Providência. Que a unção do Divino Espí-
rito Santo transborde o nosso amor através da graça 
da paternidade e da maternidade. Amém.
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PRIMEIRO DIA 
Corpo Santo 
Templo de Deus

Antes de as entranhas de nossos corpos serem 
desenhadas dentro do ventre de nossas mães, o Se-
nhor, Gerador da Vida, já nos conhecia. Não somos 
frutos do acaso nem de eventualidades; em tudo há 
uma razão de ser.

Deus já nos amava e nos havia consagrado para 
uma missão, mesmo antes de nascermos em matéria 
corpórea. Espiritualmente, sempre existimos em Deus.

Gestar um filho, portanto, não é somente mérito 
dos pais; existe o querer de Deus para que fôssemos 
seus colaboradores, ao trazer à vida terrena as criatu-
ras já geradas em seu Coração de Criador.

O nosso corpo é templo em que Deus habita.
O sopro de vida que temos é a presença real e 

indiscutível do Altíssimo em nós. O corpo é perecível, 
padece dos males naturais de toda matéria: imperfei-
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ções, desgastes, envelhecimento, morte e desapare-
cimento.

Porém, o que torna nosso corpo sagrado é o fato 
de termos em nós “o Sopro de Deus”. É Ele quem dá 
vida a esse corpo mortal; o corpo é santo, pois carrega 
a maior obra da criação e do amor de Deus, nós!

Como dissemos, o corpo apresenta imperfeições, 
e não é vergonhoso aceitar isso; na verdade, essa acei-
tação nos conduz à humildade. Não somos a perfeição 
em pessoa, simplesmente, porque ela não existe.

Algumas disfunções corporais atrapalham a nossa 
saúde física, mental e psicológica; dificultam, inclu-
sive, o processo de concepção. É preciso agradecer e 
aceitar o corpo que temos, mas é preciso também se 
perguntar se ele está apto para que o Sopro de Deus 
nos utilize na fecundação de uma nova vida.

Antes de se desesperar diante de tentativas frus-
tradas de engravidar, é bom que o casal se pergunte 
pela demora da realização do sonho: “Fizemos todos 
os exames? Falta ainda algum?”.

É bom estarmos atentos a que o sonho deve ser do 
casal, a que os dois precisam comungar nesse propó-
sito. Tanto o homem quanto a mulher devem conhecer 
os seus corpos.

O casal poderá conversar sobre esse tema.



 1º Dia

19

Palavra de vida

Rezaremos e meditaremos agora o Salmo 138, 
manifestando que toda a nossa existência é regida 
pela mão condutora de Deus. Colocaremos nossa 
atenção no amor eterno que o Senhor tem por cada 
um de nós e como Ele nos cuida com carinho de Pai. 
Diante de Deus, nada passa despercebido, Ele tudo 
sabe...

1Ao mestre de canto. Salmo de Davi. 
Senhor, vós me perscrutais e me conheceis,
2sabeis tudo de mim, quando me sento ou me 
levanto. De longe penetrais meus pensamentos.
3Quando ando e quando repouso, vós me vedes, 
observais todos os meus passos.
4A palavra ainda me não chegou à língua, e já, 
Senhor, a conheceis toda.
5Vós me cercais por trás e pela frente, e estendeis 
sobre mim a vossa mão.
6Conhecimento assim maravilhoso me ultrapassa, 
ele é tão sublime que não posso atingi-lo.
7Para onde irei, longe de vosso Espírito? Para 
onde fugir, apartado de vosso olhar?
8Se subir até os céus, ali estareis; se descer à re-
gião dos mortos, lá vos encontrareis também.
9Se tomar as asas da aurora, se me fixar nos con-
fins do mar,
10é ainda vossa mão que lá me levará, e vossa 
destra que me sustentará.
11Se eu dissesse: Pelo menos as trevas me ocul-
tarão, e a noite, como se fora luz, me há de en-
volver.
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12As próprias trevas não são escuras para vós, a 
noite vos é transparente como o dia e a escuridão, 
clara como a luz.
13Fostes vós que plasmastes as entranhas de meu 
corpo, vós me tecestes no seio de minha mãe.
14Sede bendito por me haverdes feito de modo tão 
maravilhoso. Pelas vossas obras tão extraordiná-
rias, conheceis até o fundo a minha alma.
15Nada de minha substância vos é oculto, quando 
fui formado ocultamente, quando fui tecido nas 
entranhas subterrâneas.
16Cada uma de minhas ações vossos olhos viram, 
e todas elas foram escritas em vosso livro; cada 
dia de minha vida foi prefixado, desde antes que 
um só deles existisse.
17Ó Deus, como são insondáveis para mim vossos 
desígnios! E quão imenso é o número deles!
18Como contá-los? São mais numerosos que a 
areia do mar; se pudesse chegar ao fim, seria 
ainda com vossa ajuda.
19Oxalá extermineis os ímpios, ó Deus, e que se 
apartem de mim os sanguinários!
20Eles se revoltam insidiosamente contra vós, per-
fidamente se insurgem vossos inimigos.
21 Pois não hei de odiar, Senhor, aos que vos 
odeiam? Aos que se levantam contra vós, não 
hei de abominá-los?
22Eu os odeio com ódio mortal, eu os tenho em 
conta de meus próprios inimigos.
23Perscrutai-me, Senhor, para conhecer meu co-
ração; provai-me e conhecei meus pensamentos.
24Vede se ando na senda do mal, e conduzi-me 
pelo caminho da eternidade.
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Oração do casal

1. Agradecemos ao Deus Criador o dom de nossas 
vidas.

– Rezar agora três ave-marias e um glória ao pai.
2. Louvamos a Deus pelo presente que são os nossos 

corpos.
– Rezar agora três ave-marias e um glória ao pai.
3. Pedimos a Deus que Ele cuide sempre de nossos 

corpos e de nossa saúde.
– Rezar agora três ave-marias e um glória ao pai.
4. Que o Senhor cure todas as nossas enfermidades 

físicas, mentais e espirituais.
– Rezar agora três ave-marias e um glória ao pai.
5. Que Deus nos ajude a buscarmos ajuda médica, 

quando necessária.
– Rezar agora três ave-marias e um glória ao pai.
6. Senhor, que não existam impedimentos físicos para 

a concretização de nosso sonho.
– Rezar agora três ave-marias e um glória ao pai.
7. O esposo reza para a esposa: “Senhor, eu rendo 

graças pelo corpo da minha esposa, para que ela 
seja abençoada e curada de toda enfermidade”.

– Rezar agora três ave-marias e um glória ao pai.
8. A esposa reza para o esposo: “Senhor, eu rendo 

graças pelo corpo do meu esposo, para que ele 
seja abençoado e curado de toda enfermidade”.

– Rezar agora três ave-marias e um glória ao pai.
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9. Peçamos que a graça de Deus possa conduzir nos-
sa história de casal e que a Providência Divina 
aja em nós, de modo especial na fecundidade do 
nosso amor.

– Rezar agora três ave-marias e um glória ao pai.

Terminar o dia desta novena com a 
oração conclusiva (página 15).
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SEGUNDO DIA 
A união da carne 
Duas almas

O contato íntimo é a consequência do amor que 
envolve um casal.

O sexo faz parte constituinte da relação matrimo-
nial de duas pessoas, duas almas, dois corpos. Mas diz 
a Bíblia que a união sacramental torna uma só carne 
aqueles que até então viviam para si.

A expressão bíblica “uma só carne” indica o afeto 
íntimo como união não somente de dois corpos, como 
também de duas pessoas que se completam.

O Catecismo da Igreja Católica, quando trata do 
sacramento do matrimônio, traz um tópico sobre o 
amor conjugal. É pertinente tomarmos consequência 
deste belo texto:

“O amor conjugal comporta um todo em que en-
tram todas as componentes da pessoa – apelo do 


