
NOVENA DE MARIA 

1º dia: Alegria no SIM! 

“Alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo!” (Lc 1, 26-38) 

 

ACOLHIDA 

Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro dia da Novena em homenagem a Maria, Mãe de 

Jesus e nossa Mãe! Nesse ano fomos convidados a rezar as alegrias de Maria sob o título de Nossa 

Senhora da Penha, a Senhora da Alegria. A alegria é um sentimento profundo que nasce da mescla de 

vários fatores: sentir confiança, ter a satisfação do dever cumprido, estar em harmonia consigo mesmo, 

com Deus e com os demais irmãos. A alegria constante é uma atitude própria do católico, que tem a 

segurança de sentir-se amado por Deus, no caminho certo e na verdade. Maria, nossa Mãe, é exemplo e 

fonte dessa mesma alegria, para todos nós. Maria é convidada a alegrar-se, sobretudo porque Deus a 

ama e a cumulou de graça em vista da maternidade divina! A fé da Igreja e a experiência dos santos 

ensinam que “a graça é fonte de alegria” e que a verdadeira alegria vem de Deus. Em Maria, como nos 

cristãos, o dom divino gera uma profunda alegria. 

 

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! 

 

COMENTARISTA: Na primeira noite de novena os alunos do 3º ano nos convidam a refletir a alegria 

de Maria na Anunciação. Gabriel, o mensageiro de Deus, saúda: Alegre-se! A primeira palavra dirigida 

a Maria é exatamente esta. O anjo de Deus a convida a alegrar-se em Deus. Convida Maria a participar 

da alegria do novo tempo, que começa com a vinda de Jesus. Lucas destaca a alegria como sinal 

próprio de Jesus e de seus seguidores Aliás, todo o relato da infância em Lucas está encharcado por 

este sentimento de alegria. Quando o messias vem, o povo se alegra. Maria prova uma imensa alegria 

ao receber o convite de Deus. Sente-se de fato agraciada e envolvida num convite encantador. Maria é 

a primeira convidada a se alegrar. Quando Deus se aproxima de nós, contagia-nos com sua alegria. É 

surpresa e gratuidade, encanto e novidade recriadora. 

 

SALMO DO CORAÇÃO DISPONÍVEL 

LEITOR 1:O Senhor colocou o seu olhar sobre nós; pôs em nós a sua confiança e esperança. 

TODOS: O Senhor Deus falou e conta conosco. 

LEITOR 2: O Senhor Deus conta conosco para devolver a luz onde há escuridão. Conta conosco para 

construir a civilização do amor, onde existe egoísmo, tristeza e angústia. 

TODOS: O Senhor Deus falou e conta conosco. 

LEITOR 1: Conta conosco para lutar pela paz no meio de um mundo onde muitas vezes a solução se 

encontra recorrendo ao uso da força. 

TODOS: O Senhor Deus falou e conta conosco. 

LEITOR 2: Conta conosco para semear a semente do Evangelho; semente que produz frutos de 

fraternidade e amor. 



TODOS: O Senhor Deus falou e conta conosco. 

LEITOR 1: Jesus pôs o seu olhar em nós, e diz-nos que sejamos sal e luz da terra. Sal para dar sentido 

à vida de tantos irmãos; luz para fazer ver que merece a pena a vida ser vivida desde o projeto de Jesus. 

TODOS: O Senhor Deus falou e conta conosco. 

EVANGELO DE SÃO LUCAS (Lc 1, 26-38) 

COMENTARISTA: Quando Isabel se encontrava no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a uma 

cidade da Galileia chamada Nazaré, para falar com uma jovem chamada Maria, que estava noiva de 

José, que era descendente do rei David. O nome dela era Maria. 

 

MARIA E O ANJO 
(Maria) 

Quem serás tu, criatura bela, 

Que encheu meu quarto com tua luz? 

O teu olhar me trouxe a paz, 

Tua presença me refaz. 

(Anjo) 

Eu sou o Anjo Gabriel, 

Venho em nome do Senhor. 

Darás a luz ao Salvador, 

Serás a mãe do Emanuel. 

(Maria) 

Por que teus lábios tremem tanto assim, 

Por que não tiras os teus olhos de mim? 

(Anjo) 

Há tanta graça estar diante de ti 

E o céu inteiro espera por teu sim! 

(Maria) 

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! 

(Anjo) 

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! 

REFLEXÃO SOBRE A PALAVRA DE DEUS 

. O que me diz esta passagem bíblica, hoje? 

. Qual a palavra que mais me chamou a atenção? Por quê? 

. Como posso viver a atitude de Maria no meu dia-a-dia? 

A ESCOLHIDA 
Uma entre todas foi a escolhida, 

Fostes tu, Maria, a 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 Deus espera. 

Mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador! 

COMENTARISTA: A Ave-Maria muito agrada a Nossa Senhora, pois por esta oração renovamos a 

alegria que ela sentiu quando o Anjo lhe anunciou que fora eleita para ser Mãe de Deus. Por isso, na 

intenção de renovar a alegria da Anunciação no coração da Virgem de Nazaré, devemos saudá-la 

muitas vezes com a Ave-Maria.  

Ave cheia de graça, bendita sejas mãe! 

Te amo com amor eterno, singelo de coração. 

Quero, então, colocar minha vida em tuas mãos. 

Sentir que podes ninar-me, Mãezinha, com tua proteção. 

Eu quero deixar que o teu plano em mim 

Possa realizar-se sem limitações. 

E quero tentar, sem porém saber, 

Ser um pouquinho do que tu és. (2x) 

1. Ensina-nos o seu jeito de ser barro nas mãos do Oleiro Divino, a sua capacidade de ser um SIM 

contínuo, a sua atenção interior aos apelos de Deus, a sua disponibilidade em aceitar os planos divinos, 

como na anunciação em Belém. Ave Maria... 

Quero ouvir teu apelo, Senhor! (10 vezes) 

Quero ouvir teu apelo, Senhor, ao teu chamado de amor e responder. 

Na alegria te quero servir, e anunciar o teu reino de amor. 

E pelo mundo eu vou. Cantando o teu amor. 

Pois disponível estou para servir-te, Senhor. 

 

2.Senhora da disponibilidade, ensina-nos a não colocar resistência aos planos de Deus, a não medir as 

consequências do nosso SIM, a não cedermos à tentação da falsa prudência, a não impor a Deus os 

nossos gostos e critérios. Ave Maria... 

Maria do Sim, rogai por nós! (10 vezes) 

“Eu sou bem feliz, por que meu Senhor, 

Fez maravilhas em mim. 

Explode alegria em meu coração. 

Deus vem morar em meu sim... 

 

3. A anunciação trouxe uma profecia de alegria para o povo: O anjo disse-lhes: Não temais, eis que 

vos anuncio uma boa nova que será alegria para todo o povo (São Lucas 2, 10) . Em seguida, plena do 

Espírito Santo, Maria “cantou” de alegria no Espírito: meu espírito exulta de alegria em Deus, meu 

Salvador (São Lucas 1, 47) Ave Maria... 

Quero escutar os teus sinais, Senhor! (10 vezes) 

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. 

Eu não duvido, já escuto os teus sinais. 

Que tu virias numa manhã de domingo. 

Eu te anuncio nos sinos das catedrais! 



4. A narrativa Bíblica nos convence que todo aquele que está cheio do Espírito, transborda de alegria! 

Cabe a nós, imitando o exemplo de Nossa Senhora, implorar a experiência das mesmas graças. O 

ditado popular diz “filho de peixe, peixinho é!”. Como filhos de Maria, podemos e devemos querer ser 

iguais a ela. Ave Maria... 

Eis aqui os teus servos, Senhor! (10 vezes) 

Quando teu Pai revelou o segredo a Maria 

Que, pela força do Espírito, conceberia 

A ti, Jesus, Ela não hesitou logo em responder: 

Faça-se em mim, pobre serva, o que a Deus aprouver! 

Hoje imitando Maria que é imagem da Igreja! 

Nossa família outra vez Te recebe e deseja. 

Cheia de fé, de esperança e de amor, dizer sim a Deus: 

Eis aqui os teus servos, Senhor! 

Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar 

E de Ti, nosso Pai, venha o Espírito Santo de amor 

Pra gerar e formar Cristo em nós! 

5. Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Essa frase revela quem é Maria aos olhos de Deus: 

mulher tocada pela graça divina, que a faz encantadora, agraciada e graciosa. Ser humano iluminado 

pelo Deus da Vida. Colaboradora de Deus, como mãe e educadora de Jesus. Pessoa forte para lidar com 

os medos e enfrentar os desafios. Ave Maria... 

Maria, cheia de graça, rogai por nós! (10 vezes) 

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! 

Comentarista: Deus convida, a todos nós, seguidores de JESUS, para uma alegria duradoura, que só 

Ele nos dá. Concede-nos tantas bênçãos e graças no correr da existência. Como somos agraciados! 

Encanta-nos com seu amor misericordioso. Quer contar conosco para promover o bem no mundo. E 

para isso, nos alerta: as dificuldades virão. Mas eu estou com vocês. Que Maria nos dê a generosidade 

de responder, com alegria e coragem: 

TODOS: Sim, conte comigo, Senhor! 

Comentarista: Nossa Senhora teve muitas alegrias em sua vida terrena. A maior delas, sem dúvida, foi 

o fato de ter sido escolhida para ser a Mãe de Deus. Poderia haver maior felicidade do que esta? 

Rezemos, pedindo a Maria ajuda para termos a coragem de dizer Sim aos apelos de Deus. 

TODOS: “Maria da Anunciação, ajuda-nos a ter, hoje e sempre, a disponibilidade que tiveste ao 

dizer o teu SIM a Deus.Sê os meus olhos, para que eu veja sempre nos outros a Tua imagem e a 

imagem do Teu Filho Jesus. Amém!” 

Comentarista: “Na calma deste momento, furtando-nos do murmúrio da vida, nós nos recolhemos em 

Ti. Olha, Senhora da Alegria, a nossa audácia: na singeleza da nossa oração nós ofertamos a alegria.” 

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: Nossa Senhora da Alegria, com muita fé e esperança, queremos coroá-la nossa Mãe e 

Rainha. 

 

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  mensageira, 

Descobre toda a trama, Celeste e 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, a 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.   

 

 


