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Novena Das Rosas

HistÃ³ra da Novena:Padre Putingan, SJ, no dia 3 de dezembro de 1925, comeÃ§ou a fazer uma novena em honra de
Santa Teresinha do Menino Jesus, pedindo Ã santinha uma graÃ§a importante. Nesta intenÃ§Ã£o comeÃ§ou a rezar,
durante a novena, 24 GlÃ³ria ao Pai, em aÃ§Ã£o de graÃ§as Ã SantÃ-ssima Trindade, pelos favores e graÃ§as concedidos
a Santa Teresa do Menino Jesus durante os 24 anos de sua existÃªncia terrena. Pediu o padre Ã Santa Teresinha que
lhe desse um sinal de que a novena era ouvida, e este sinal seria receber uma rosa fresca e desabrochada. No terceiro
dia da novena uma amiga procura o Padre Putigan e lhe oferece uma rosa vermelha.No dia 24 do mesmo mÃªs o padre
comeÃ§ou uma segunda novena e pediu uma rosa branca. No quarto dia da novena, uma irmÃ£, enfermeira do hospital,
trouxe uma linda rosa branca dizendo: â€œAqui estÃ¡ uma rosa que Santa Teresinha envia a V. Revma.â€•.Surpreendido,
pergunta o padre: â€œDonde vem esta rosaâ€•? â€œFui Ã capela onde se acha adornada uma bela imagem de Santa Teresin
disse a freira, e, ao aproximar-me do altar da Santinha, caiu ao meus pÃ©s esta rosa. Quis colocÃ¡-la de novo na jarra,
mas me lembrei de trazÃª-la a V. Revma.â€•Padre Putingan, alcanÃ§adas as graÃ§as pedidas na novena, resolveu propagÃ¡la, formando uma cruzada de oraÃ§Ãµes em honra de Santa Teresinha.A novena pode ser iniciada em qualquer dia do
mÃªs. HÃ¡ uma legiÃ£o de amigos de nossa Santinha que fazem a novena de 9 a 17 de cada mÃªs.Eu, particularmente, jÃ¡
alcancei muitas graÃ§as atravÃ©s desta novena e recomendo a todos, pois mesmo quando nÃ£o alcanÃ§amos a graÃ§a
que pedimos, Santa Teresinha nos oferece algo melhor.Novena Das Rosas
Durante nove dias, rezam-se 24 â€œGlÃ³ria ao Pai, ao Filho e aos EspÃ-rito Santo, assim como era no princÃ-pio, agora e
sempre por todos os sÃ©culos dos sÃ©culos, amÃ©mâ€•, agradecendo a Deus os favores e as graÃ§as com que acumulou a
Santa, durante os 24 anos em que viveu na terra.OraÃ§Ã£o para todos os dias da Novenaâ€œSS. Trindade, Pai, Filho,
EspÃ-rito Santo, eu vos agradeÃ§o todos os favores, todas as graÃ§as com que enriquecestes a alma de vossa serva
Teresa do Menino Jesus, durante os 24 anos que passou na terra e, pelos mÃ©ritos de tÃ£o querida Santinha, concedeime a graÃ§a que ardentemente vos peÃ§o( faÃ§a o pedido ), se for conforme a vossa santÃ-ssima vontade e para
salvaÃ§Ã£o de minha alma.Ajudai minha fÃ© e minha esperanÃ§a, Ã³ Santa Teresinha; cumpri mais uma vez a vossa
promessa de que ficareis no CÃ©u a fazer o bem sobre a terra, permitindo que eu ganhe uma rosa, sinal de que
alcanÃ§arei a graÃ§a pedida.â€•Rezam-se 24 GLÃ“RIA AO PAIâ€¦, acrescentando-se Santa Teresinha do Menino Jesus rogai
por nÃ³s.
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