Comentarista: Maria é sempre uma presença cheia de signiﬁcados: a mãe que espera, a mulher
que acolhe a Palavra, a jovem que arrisca, a amiga que ajuda, a mulher de fé que silencia e
medita…. Tudo isso encontramos nela. E nela, todos nos vemos. Nela nos inspiramos. Porque
também nós precisamos acolher, arriscar, servir e deixar que a boa notícia seja semente que se
enraíza na terra do nosso coração. Na primeira noite de novena em homenagem a nossa Mãe
Auxiliadora os alunos do Ensino Fundamental II nos convidam a reﬂetir o SIM de Maria - mulher
que em tudo fez a vontade do Pai. Somos convidados, a sentir a alegria de sermos - pelo SIM de
Maria - irmãos de Jesus, ﬁlhos de Deus e a felicidade de tê-la como Mãe que nos reúne. Somos
chamados a valorizar nossa família e todos os que a ela pertencem. Somos convidados a ser
santo, a fazer a vontade do Pai. Nesta noite de oração, façamos memória daquela que foi
protagonista do "SIM" que mudou a história. Cantemos a alegria de estar na casa do Senhor.
FICO FELIZ
Fico feliz em vir em Tua casa, erguer minha voz e cantar!
Fico feliz em vir em Tua casa, erguer minhas mãos e adorar!
Bendito é o nome do Senhor! Bendito é o nome do Senhor!
Bendito é o nome do Senhor pra sempre!
Fico Feliz em vir em Tua casa, erguer minha voz e cantar "Aleluia"
Fico feliz em vir em Tua casa, erguer minhas mãos e adorar!
Leitor 1: Aquele que é a Vida e por quem foram feitas todas as coisas pede o consentimento da
jovem de Nazaré para assumir a vida humana no seu seio.
Todos: "Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus." (Lc 1,30)
Leitor 2: Deus nunca força a liberdade humana, nem mesmo nos momentos em que está em
jogo o futuro da humanidade. Dinamiza-a, a partir de dentro, em todos aqueles que se abrem à
sua graça.
Todos: Nossas decisões serão tanto mais livres e fecundas, quanto mais unidos estivermos com
Deus, quanto mais conﬁarmos na sua graça.
A ESCOLHIDA
Uma entre todas foi a escolhida,
Foste tu, Maria, serva preferida.
Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador!
Maria, cheia de graça e consolo,
Vem caminhar com teu povo,
Nossa Mãe sempre serás. (2x)
Roga pelos pecadores desta Terra,
Roga pelo povo que em seu Deus espera.
Mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador!
Comentarista:"Um anjo faz o anúncio, uma jovem o escuta, crê e concebe. Na alma, a fé, e no
ventre, Cristo" (S. Agostinho).
MARIA E O ANJO
Quem serás tu? Criatura bela
Que encheu meu quarto com tua luz?
O teu olhar me trouxe a paz,
Tua presença me refaz.
Eu sou o anjo Gabriel,
Venho em nome do Senhor.
Darás a luz ao Salvador,
Serás a mãe do Emanuel.
Por que teus lábios tremem tanto assim?
Por que não tiras os teus olhos de mim?
Há tanta graça em estar diante de ti.
E o céu inteiro espera por teu sim!
Não temas, doce anjo do Senhor.
Escuta o que agora eu vou falar.
Sorri e vai ao céu anunciar.
Sim ,eu serei a mãe do Salvador!
Ave Maria, quanta alegria!
O céu se encheu de luz
Pois vai nascer Jesus!
Santa Maria, Deus escolheu-te bem,
Todos os anjos cantam Amém!

Lado A: Essa graça é tão fundamental e tão signiﬁcativa, que a expressão "cheia de graça" é
usada no lugar do nome próprio. Maria é nomeada pelo modo como é vista por Deus.
Lado B: Ela é pessoalmente, de maneira singular e única, e de maneira permanente, a
"agraciada" de Deus.
Comentarista: Deus escolheu, como forma de entrada na nossa história, uma jovenzinha de
Nazaré, totalmente desconhecida e insigniﬁcante aos olhos dos grandes do mundo, como tantas
Marias do nosso povo. José, como você foi se apaixonar por Maria? "Casar com Deborah ou
com Sarah, meu bom José, você podia, mas você só queria ser feliz com sua Maria!"
MEU BOM JOSÉ
Olha o que foi meu bom José
Se apaixonar pela donzela,
Entre todas a mais bela
De toda a sua Galileia.
Casar com Deborah ou com Sarah,
Meu bom José, você podia.
E nada disso acontecia
Mas você foi amar Maria.
Me lembro às vezes de você,
Meu bom José, meu pobre amigo.
Que desta vida só queria
Ser feliz com sua Maria!
Comentarista: A Anunciação não se refere somente a Maria, a José e a Jesus, mas a cada um
de nós e à humanidade inteira.
Leitor 1: O amor com o qual Deus nos ama é, ao mesmo tempo, um amor voltado à humanidade
inteira e um amor que se dirige a cada um em particular, pois foi Deus que nos concedeu a cada
um o dom de existir.
Todos: Podemos dizer que cada um de nós é amado e buscado como se fosse o único no
mundo.
Leitor 2: E este amor, no entanto, nos invade para nos atravessar e chegar até os outros.
Todos: "Cheios de graça", assim como Maria.
Leitor 1:. Estamos todos incluídos na Anunciação. Mais ainda, devemos compreender que este
relato não fala apenas de algo que se passou há dois mil anos atrás.
Todos: A Anunciação refere-se também ao que nos acontece hoje.
Lado A: Jesus vem ao mundo e a cada um de nós sem cessar, e vem de novo, sempre.
Lado B: O mistério da Anunciação é como o nosso espelho.
Todos: Nele todos nos vemos.
Lado A: A Anunciação acontece com todos nós, a todo momento e em todos os lugares e etapas
da vida.
Lado B: Anunciação somos todos que, como Maria, dialogamos com Deus desde o mistério
mais profundo de nossa vida, em gesto de disponibilidade radical.
Lado A: A Anunciação a Maria é uma experiência universal: todos recebemos visitas dos
mensageiros de Deus.
Comentarista: É no cotidiano da nossa vida, na simplicidade das nossas tarefas diárias que
escutamos os sinais de Deus, que escutamos a voz do anjo sussurrando em nosso ouvido.
ANUNCIAÇÃO
Na bruma leve das paixões que vêm de dentro,
Tu vens chegando pra brincar no meu quintal.
No teu cavalo, peito nu, cabelo ao vento
E o sol quarando nossas roupas no varal.
Tu vens, tu vens! Eu já escuto os teus sinais.
Tu vens, tu vens! Eu já escuto os teus sinais!
A voz do anjo sussurrou no meu ouvido.
E eu não duvido, já escuto os teus sinais,
Que tu virias numa manhã de domingo.
Eu te anuncio nos sinos das catedrais!
Comentarista: Estamos rodeados de mensageiros divinos: pessoas, fatos, experiências
interiores… que através de vozes e sinais movem nossa vida em direção à missão.
Lado B: São anúncios surpreendentes, inesperados…
Lado A: Deus é surpreendente, inesperável, revela-se na vida…
Lado B: É preciso uma atitude contemplativa da vida para perceber os sinais divinos de sua
presença.

Comentarista: Em primeiro lugar, os mensageiros fazem elogios a cada um de nós: "Deus está
encantado com você; você é agraciado(a), você é único(a) e original; você tem uma missão
especíﬁca". É preciso estar em sintonia para captar a presença dos mensageiros.
ANJOS DE DEUS
Se acontecer um barulho perto de você,
É um anjo chegando para receber
Suas orações e levá-las a Deus.
Então abra o coração e comece a louvar,
Sinta o gosto do céu que se derrama no altar
Que um anjo já vem com a bênção nas mãos.
Tem anjos voando neste lugar
No meio do povo e em cima do altar,
Subindo e descendo em todas as direções.
Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu,
Só sei que está cheio de anjos de Deus
Porque o próprio Deus está aqui (1x)
Quando os anjos passeiam a igreja se alegra.
Ela canta, ela chora, ela ri e congrega,
Abala o inferno e dissipa o mal.
Sinta o vento das asas dos anjos agora,
Conﬁa, irmão, pois é a tua hora.
A bênção chegou e você vai levar.
Leitor 1: Eles falam da vida e apontam para o futuro. Falam que Deus faz nascer a vida mesmo
onde é impossível aos olhos dos homens. O problema é que estamos distraídos ou focados em
muitas preocupações e não captamos a mensagem que nos chega.
Leitor 2: É natural que brotem medos, perturbações, dúvidas… pois se trata de algo fora do
normal, inédito… que nos espanta. Mas o mensageiro nos paciﬁca, sustenta nosso ânimo,
alimenta a coragem, vence o medo…
Comentarista: E o que ele nos pede? Deixar-nos conduzir pelo Espírito, como "Maria, que
respira ao ritmo do Espírito". Quem se deixa conduzir pelo Espírito torna-se fecundo, está aberto
à vida, gera a vida e luta em favor da vida.
VEM, VEM, VEM, ESPÍRITO SANTO
Vem, vem, vem, Espírito Santo.
Transforma a minha vida, quero renascer.(2x)
Quero abandonar-me em seu amor,
Encharcar-me em seus rios, Senhor.
Derrubar as barreiras do meu coração.
Comentarista: Do encontro com os mensageiros de Deus brota um "sim" do mais profundo. Sim,
sem medo, sem dúvida. Sim que nos expande em direção aos outros. Sim que nos coloca em
movimento. Sim que desencadeia outros "sins". Sim que muda a história pessoal e coletiva. Sim
que destrava a vida, nos faz criativos, abertos ao novo.
Lado A: Sim que nos faz entrar em sintonia com o Sim de Deus, proferido desde todos os
tempos.
Lado B: Sim que é dado a Deus e se amplia.
Lado A: Sim que revela nossa identidade, nos humaniza
Lado B: Sim que aponta para a vida.
Todos: Deixar Deus ser Deus em nossa vida: essa é a marca da Anunciação.
Leitor 1: Papa Francisco nos lembra que ser santo nada mais é que em tudo fazer, com alegria, a
vontade do Pai.
Leitor 2: Maria foi santa porque fez a vontade do Pai.
Comentarista: O Papa Francisco nos fala de "uma santidade que ocorre no coração de um
povo, de uma comunidade, porque 'a santiﬁcação é um caminho comunitário' (cf. GE 141). É
pessoal, mas é comum, ninguém é ou se torna um santo, independentemente dos outros ou à
custa dos outros, mas junto com os outros" (cf. GE 6).
Leitor 1: Quantos homens e mulheres são verdadeiros testemunhos de uma vida santa?
Leitor 2: Muitos daqueles que vivem perto de nós são um reﬂexo da presença de Deus,
verdadeiros sinais de santidade que o Senhor nos apresenta durante a caminhada.
Comentarista: "Gosto de ver a santidade no povo paciente de Deus: nos pais que criam os seus
ﬁlhos com tanto amor, nos homens e mulheres que trabalham a ﬁm de trazer o pão para casa, nos
doentes, nas consagradas idosas que continuam a sorrir." PAPA FRANCISCO Portanto, ﬁca a
dica:
Leitor 1: É uma consagrada ou um consagrado?

Todos: Seja santo, vivendo com alegria a sua doação.
Leitor 2: Está casado?
Todos: Seja santo, amando e cuidando do seu marido ou da sua esposa.
Leitor 1: É um trabalhador, um estudante?
Todos: Seja santo, cumprindo com honestidade e competência suas obrigações.
Leitor 2: É mãe ou pai, avó ou avô?
Todos: Seja santo, ensinando com paciência as crianças a seguirem Jesus.
Leitor 1: É uma autoridade pública?
Todos: Seja santo, lutando pelo bem comum e renunciando aos seus interesses pessoais
Comentarista: Fica também um convite: fazer memória dos "sins de vida", pronunciados ao
longo de nossa existência, e que foram o prolongamento do "SIM" de Maria.
Leitor 3 : Hoje, imitando Maria que é imagem da Igreja, nós alunos do 6º, 7º e 8º ano do Ensino
Fundamental e nossas famílias, cheios de fé, de esperança e de amor dizemos:
Todos: Eis aqui os teus servos, Senhor!
Leitor 4: Maria da Anunciação, ajuda-nos a ter, hoje e sempre, a coragem que a Senhora teve ao
dizer SIM a Deus.
Leitor 3: Senhora Nossa, Mãe Auxiliadora, nos oferecemos inteiramente a vós.
CONSAGRAÇÃO À NOSSA SENHORA
Oh, Minha Senhora e também minha mãe,
Eu me ofereço inteiramente, todo a vós.
E em prova da minha devoção,
Eu hoje vos dou meu coração.
Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca.
Tudo o que sou, desejo que a vós pertença.
Incomparável mãe, guardai-me e defendei-me,
Como ﬁlho e protegido vosso, Amém!
COROAÇÃO
PERFEITO FOI QUEM TE CRIOU
Se um dia um anjo declarou que tu eras cheia de Deus
Agora penso: Quem sou eu para não te dizer também
Cheia de graça, ó Mãe! Cheia de graça, ó Mãe!
Agraciada!
Se a palavra ensinou que todos hão de concordar
E as gerações te proclamar, agora eu também direi:
Tu és bendita, ó Mãe! Tu és bendita, ó Mãe!
Bem-aventurada!
Surgiu um grande sinal no céu:
Uma mulher revestida de sol,
A lua debaixo de seus pés e, na cabeça, uma coroa...
Não há com que se comparar,
Perfeito é quem te criou.
Se o Criador te coroou, te coroamos, ó Mãe!
Nossa Rainha!
Comentarista: Maria, hoje lembramos com fé e alegria o dia do seu Sim. Senhora Auxiliadora,
receba o carinho da nossa homenagem!
AVE,AUXILIADORA
Ave, Auxiliadora! Ave, Nossa Senhora!
Princesa das vitórias antigas e de agora.
Nas preces do rosário que há séculos nos deste,
De Deus, o povo eleito, de força se reveste!
Ave, Maria! Ave, Maria! Ave, Maria Ave!
Ó virgem da esperança, da paz a mensageira,
Descobre toda a trama, celeste Medianeira.
Fanal tu és dos ﬁlhos da terra que é da cruz.
Senhora Aparecida, Mãe nossa e de Jesus!
Hoje ao vibrar de hosanas e acordes de alegria,
Tecendo mil louvores, na mais cordial porﬁa,
Os ﬁlhos te coroam, Rainha Imaculada!
Auxílio dos Cristãos! Por todos aclamada!

GLÓRIA, SALVE!
Glória, salve! Ó Mãe dulcíssima!
Glória, salve! Nossa Senhora!
Glória, salve! Auxiliadora!
Glória, Glória! Glória!
BÊNÇÃO
. A nossa proteção está no nome do Senhor.
Todos: Que fez o céu e a terra. Ave Maria …
. À vossa proteção recorremos, santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em
nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita.
Maria, Auxiliadora dos Cristãos.
Todos: Rogai por nós.
. Ouvi, Senhor, a minha oração.
Todos: E chegue a vós o meu clamor.
. O Senhor esteja convosco.
Todos: Ele está no meio de nós.
. Oremos: Senhor eterno e onipotente, que, pela intervenção do Espírito Santo, vos dignastes
preparar o corpo e a alma da gloriosa Virgem e Mãe Maria para digna morada do vosso Filho,
fazei que sejamos livres da morte eterna e dos males que nos rodeiam, pela intercessão daquela
cuja comemoração nos alegra. Por Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amém.
. Desça sobre vós a bênção de Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e permaneça
para sempre.
Todos: Amém.
OBRIGADO E MUITO, SENHOR,
Obrigado e muito, Senhor, pela festa que não terminou.
Pois o vinho, a água, a alegria , o amor,
Tudo é dom que de ti nos ﬁcou. (2x)
Auxiliadora, Rainha potente, sem par!
Auxiliadora, a Mãe que não pode faltar!
Auxiliadora, presença de amor em Caná!
Sê para nós a presença querida pela vida a nos guiar!
Sei bem, agora, que ela não pode faltar,
Onde houver algo, algo a se realizar!
Quando, na vida, a gente se entristecer,
É só conﬁante, chamar por Maria, pra alegria renascer!
HINO DO CENSA
Nós somos de Dom Bosco a juventude.
Nós somos da Escola o coração.
Queremos ser promessa do futuro,
Luz no escuro, solução.
Auxílio, Auxiliadora!
É escola, é construção, é poesia.
Auxílio, Auxiliadora!
É sua a juventude, é sua cada dia
A luta na conquista da alegria.
Buscamos na Escola o progresso.
Buscamos construir um mundo novo.
Seremos um sinal de conﬁança,
Esperança de ser povo.
Faremos desta luta a nossa busca.
Faremos da alegria a solução.
Aqui alcançaremos a vitória
Da história, a razão.
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