
ORAÇÃO A MÃE MARGARIDA

Deus, Pai bom e misericordioso,
que entregaste à  Família Salesiana
a  mãe de S. João Bosco, Mãe Margarida,
para que ela seja o exemplo luminoso
que guie os nossos lares.
Pedimos-Te que ela fortaleça o pai na sua 
missão,para que dê exemplo amoroso e 
apoio fiel a seus filhos.
Que ela encha o coração da mãe
de amor e de ternura para guiar os seus 
filhos até a Ti.
Entregamos-Te os nossos lares e os nossos 
filhos.
Que a Família Salesiana
seja sempre fiel ao Teu amor.
Peço-Te, por sua intercessão, que  me 
concedas a graça de….. (fazer o pedido)
Venerável Mãe Margarida, roga por nós.
Ámen.
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