


Bendito é o nome do Senhor.
Erguer minhas mãos e adorar!

Bendito é o nome do Senhor.

Fico feliz em vir em tua casa,
Erguer minha voz e cantar!

Bendito é o nome do Senhor.
Pra sempre.

Fico feliz em vir em tua casa,

E por Ele construir a nova vida.

Comentarista: Maria, "Bendita és tu que acreditaste". Diante da saudação de Maria, 
também Isabel sentiu a alegria messiânica e "ficou cheia do Espírito Santo; e 
exclamando em alta voz, disse: 

Seu nome é Maria de Deus.
Maria santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos.

Mãe terna e escolhida, és mãe leal da fé.

Olhos voltados para o céu e por Ele construir a nova vida.

Seu nome é Maria de Deus.

Olhos voltados para o céu 
Maria santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos.

Mãe da obediência, da graça e do amor.
Que os homens se encontrem no filho desta flor.

FICO FELIZ

Lado B: Guardou a Palavra de Deus, meditou-a. 

ACOLHIDA

Comentarista: Com grande alegria nós, alunos do 9º ano do EF e 1º e 2º ano do EM, 
acolhemos todos vocês para homenagear a nossa Mãe, que aqui nesta casa, 
chamamos de Nossa Auxiliadora. Em nossa caminhada contamos com a presença de 
Maria repleta de esperança e fé. Dentre os poucos episódios sobre a vida de Maria que 
encontramos na Sagrada Escritura está a Visita a Isabel. Aparentemente simples e sem 
muita transcendência, mas podemos conhecer muito sobre Maria. Podemos perceber 
como Ela está sempre disposta a caminhar para servir com alegria e prontidão a todos, 
especialmente os que mais precisam. Maria e Isabel, duas mulheres que 
experimentaram profundamente o dom da gratuidade.  Elas descobriram o dinamismo 
curador das relações e a riqueza que os encontros pessoais revelam. As relações que 
nos constituem são o tecido pelo qual circula nossa abertura a Deus e por onde 
crescemos em humanidade, acolhendo e sendo acolhidos pelos outros. Maria sente-se 
agraciada e envolvida pelo mistério de Deus em sua vida. Rezar a alegria da fé e do 
caminhar ao encontro é o nosso convite para a oração deste segundo dia de novena. 
Recordemos o lindo momento do encontro das duas mulheres: os sonhos e esperanças 
em torno dos filhos que vão nascer. 

Todos: Colocou-a em prática, cumprindo fielmente sua vocação materna.

Lado A: Maria é feliz porque acreditou. 

MÃE DO NOVO HOMEM
Singela doce e pura, Maria de José,

Todos: Maria se põe a caminho, realiza a viagem "com prontidão".

Todos: Maria, mulher de caridade, mulher missionária.

2. A visita de Maria a Isabel foi uma grande explosão de alegria. Vemos aí a alegria de 
Deus fundida com a alegria das duas futuras mães e com a alegria dos filhos que ambas 
trazem no seio: Jesus e João Batista. Todos ficam inundados de entusiasmo.

1. O "mistério da visitação" nos possibilita recuperar o sentido e o dinamismo de um 
encontro interpessoal. O encontro é uma realidade inter-humana dinâmica.

Todos: Maria, Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos!

3. Com sua visita a Isabel, Maria realiza o prelúdio da missão de Jesus. Colaborando já 
desde o início de sua maternidade com a obra redentora do Filho. Transforma-se no 
modelo de quem na Igreja se coloca a caminho para levar a luz e a alegria de Cristo aos 
homens de todos os lugares e de todos os tempos.



Todos: O amor verdadeiro e a autêntica alegria sempre andam juntos. 

Comentarista: Isabel e o seu filho estremecem de alegria. Essa cena feliz nos leva a 
perguntar-nos: por que aconteceu isso concretamente naquele momento? A resposta é 
clara:

Todos: "Bendita és tu entre todas as mulheres e bendito o fruto de teu ventre". (Lc 
1,41-42).

Todos: Porque ali estava Maria, e ela trazia Jesus consigo. 

Comentarista: Amor, alegria e paz: três sinais claros da graça de Deus.

1. As únicas alegrias autênticas são as que vêm de Deus. Somente quem está com 
Deus, como Maria, é capaz de tê-las e de transmiti-las habitualmente. 

Todos: Maria ama, e por isso adivinha e se antecipa. Como seria bom que, nós 
procurássemos adivinhar as necessidades alheias - em casa e fora de casa - e 
soubéssemos antecipar-nos, para servir e dar alegrias.

Lado B: Muitas vezes, ficamos aguardando que os outros se manifestem para nos 
decidirmos a dar uma mão; e até acontece que quando pedem alguma ajuda, reagimos 
com má vontade.

Lado B: Dignos de possuir a confiança feliz dos filhos que se sabem muito queridos e, 
por isso, têm a certeza de que o Pai está encaminhando tudo para o seu bem.

Todos: Maria deixou Deus ser grande na sua vida, por isso, Deus a engrandeceu 
plenamente.

Lado A: Peçamos a Maria, nossa Mãe e Auxiliadora, que nos ajude a ser dignos de 
receber as coisas grandes que Deus preparou para nós. 

1. Maria não vai só servir a Isabel; ela precisa de alguém que, a partir de sua 
experiência, lhe diga: "vá em frente, que isso é de Deus".

2. E Isabel, por sua vez, necessita agradecer o sonho de Deus que as duas 
compartilham e que se tornou possível.

Lado A: Maria foi servir Isabel sem que ninguém lhe pedisse. Antecipou-se, adiantou-
se. 

Comentarista: Quem não é capaz de adivinhar o que o outro precisa, não ama de 
verdade. Quando temos carinho, vemos, captamos.

3. Também ela se sentiu inundada pelo encanto do Espírito Santo, e extravasou-o num 
cântico, o Magnificat (Lc 1, 40-55),

1. Maria ficou exultando de alegria por Deus ter olhado para ela com predileção.

Todos: Maria, uma filha muito amada, que Deus contempla com infinita ternura.

Todos: Deus olha para nós e olha por nós, porque ele é quem cuida de nós!

2. A alegria de Isabel e do seu filho foi radiante. Mas a maior alegria, a mais bela de 
todas, foi a de Maria.

2. A simplicidade dos santos, a de Maria, que se vê a si mesma muito singela aos olhos 
de Deus, mas está feliz porque Ele é seu Pai e ela sua filha.

Comentarista: Maria, agradecida, louva ao Senhor porque Ele fez grandes coisas. O 
coração de Maria transborda de gratidão e alegria.

3. Deus é um Pai que nos vê, que nos acompanha, que cuida de nós com imenso 
carinho.

Comentarista: A alegria de viver sob o olhar amoroso do Pai, que inundava Maria com 
otimismo e confiança profunda era consequência da fé. Maria proclama que está 
radiante de alegria, porque Deus "olhou" para ela. Meditemos um pouco sobre esse 
olhar.

2. Aprendamos com Maria a sempre servir com alegria.

1. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, quanta alegria transborda nesse 
encontro.

Todos: Maria, Mãe da alegria! Queremos a Senhora agradecer e consagrar a 
nossa família. Que possamos vivenciar a cada dia pequenos gestos de amor, de 
carinho, de escuta, de confiança, de paciência...  Como nossa Mãe, a sempre 
Auxiliadora, abençoa nossa família. Amém!



AVE, AUXILIADORA    

De Deus, o povo eleito, de força se reveste!

Descobre toda a trama, celeste  Medianeira.

Princesa das vitórias antigas e de agora.

Ave, Maria! Ave, Maria! Ave, Maria! Ave!

Tecendo mil louvores, na mais cordial porfia, 

Auxílio dos Cristãos, por todos aclamada!

 Ave, Auxiliadora! Ave, Nossa Senhora!

Hoje ao vibrar de hosanas e acordes de alegria,

Os filhos te coroam, Rainha Imaculada!

Nas preces do rosário que há séculos nos deste,

Senhora Aparecida, Mãe nossa e de Jesus!

Ó virgem da Esperança, da paz  a mensageira,

Fanal tu és dos filhos da terra que é da cruz.

PERFEITO FOI QUEM TE CRIOU

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!

A lua debaixo de seus pés e, na cabeça uma coroa...

Surgiu um grande sinal no céu:

Não há com que se comparar,

Cheia de graça, ó Mãe! Cheia de graça, ó Mãe!

** Maria, aquela que invocamos todos os dias nesta casa como nossa Mãe Auxiliadora, 
presença de amor, presença de Mãe, presença amiga. Queremos coroá-la nossa Mãe e 
Rainha.

Se um dia um anjo declarou que tu eras cheia de Deus
Agora penso: Quem sou eu para não te dizer também

Agraciada

Uma mulher revestida de sol,

Perfeito é quem te criou.
Se o Criador te coroou, te coroamos, ó Mãe!
Nossa Rainha!

COLO DE MÃE
Ave cheia de graça, bendita sejas mãe

Eu hoje vos dou meu coração.

Te amo com amor eterno, singelo de coração

Eu quero deixar que o teu plano em mim,

E quero tentar, sem porém saber,
Possa realizar-se sem limitações.

Como filho e protegido vosso, Amém!

Ser um pouquinho do que tu és.

Mães:  Maria, nós queremos aprender a descobrir Deus em nossa vida. Ensina-nos a 
amar e acolher a vontade de Deus no dia a dia em nossa missão de mãe. Queremos 
louvar e agradecer pela vida dos nossos filhos, e os entregamos em suas mãos, 
confiantes que serão abençoados como seus filhos. Amém!

Quero então colocar minha vida em tuas mãos
Sentir que podes ninar-me, mãezinha, com tua proteção.

COROAÇÃO

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,

CONSAGRAÇÃO À NOSSA SENHORA

Eu me ofereço inteiramente, todo a vós.
Oh, Minha Senhora e também minha mãe,

E em prova da minha devoção, 



GLÓRIA, SALVE!  
Glória, salve!  Ó Mãe dulcíssima!
Glória, salve!  Nossa Senhora!
Glória, salve! Auxiliadora!

. 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: E chegue a vós o meu clamor.

. O Senhor esteja convosco.

. 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.

Glória, Glória! Glória!

. Ouvi, Senhor, a minha oração.

. Desça sobre vós a bênção de Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e 
permaneça para sempre.

Todos:  Amém.

Todos:  Ele está no meio de nós.

BÊNÇÃO

Todos: Que fez o céu e a terra. Ave Maria …

Todos: Rogai por nós.

. A nossa proteção está no nome do Senhor.

Obrigado e muito, Senhor, pela festa que não terminou.

Tudo é dom que de ti nos ficou. (2x)

Auxiliadora, presença de amor em Caná!

Sei bem, agora, que ela não pode faltar,

Auxílio, Auxiliadora!

OBRIGADO E MUITO, SENHOR,

Auxiliadora, a Mãe que não pode faltar!

Quando, na vida, a gente se entristecer,
É só confiante, chamar por Maria, pra alegria renascer!

Nós somos da Escola o coração.

Auxiliadora, Rainha potente, sem par!

Nós somos de Dom Bosco a juventude.

Sê para nós a presença querida pela vida a nos guiar!

Pois o vinho, a água, a alegria , o amor, 

HINO DO CENSA

Onde houver algo, algo a se realizar!

Queremos ser promessa do futuro,
Luz no escuro, solução.

Aqui alcançaremos a vitória

É escola, é construção, é poesia.

Buscamos na Escola o progresso.

Auxílio, Auxiliadora!

Buscamos construir um mundo novo.

Esperança de ser povo.

É sua a juventude, é sua cada dia

Seremos um sinal de confiança,

A luta na conquista da alegria.

Faremos desta luta a nossa busca.

Da história, a razão. 

Faremos da alegria a solução.
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