
NOVENA DE MARIA 

2º dia: Alegria de servir. 

“Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.” (Lc 1, 46-56) 

 

Comentarista: Sejam todos muito bem-vindos ao segundo dia da novena em homenagem a Nossa 

Senhora. No maio deste ano nossa oração está voltada para as alegrias de Maria. Maria intitulada 

como Nossa Senhora da Penha, a Senhora da Alegria. Na noite de hoje, os alunos do 6º e do 7º ano 

do Ensino Fundamental convidam a nos transportar para um tempo longínquo, para a cena da 

Visitação de Maria a Santa Isabel, atualizando aquele momento de graça e de alegria, que também 

podemos experimentar em nossas vidas. Dentre os poucos episódios sobre a vida de Maria que 

encontramos na Sagrada Escritura está a Visitação a Isabel. De um episódio aparentemente simples 

podemos conhecer muito sobre Maria. Podemos perceber como Ela está sempre disposta a servir 

com alegria e prontidão a todos, especialmente os que mais precisam. Eis o convite dos nossos 

alunos: refletir sobre o serviço alegre de Maria. 

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: Maria se dirige às pressas para visitar sua prima. Quando se encontram, Isabel é tomada 

de grande alegria. Proclama que Maria é: 

Todos: “Bendita entre as mulheres”. 

Leitor 2: Que cena linda a ser contemplada: o encontro das duas mulheres, o cuidado cotidiano de 

uma com a outra, os sonhos e as esperanças em torno ao filho que vai nascer. Maria experimenta a 

alegria de ser missionária, de partilhar seu tempo e suas energias com alguém que necessita de 

proteção e ajuda. De fato: 

Todos: Há mais alegria em dar do que em receber! 

Leitor 1: Que Maria nos ensine a receber, com alegria e gratidão, as surpresas de Deus. 

Todos:  Que Maria abra os nossos olhos e nosso coração para reconhecer os momentos de 

Graça! 

Comentarista: Vamos transportar-nos, com a imaginação e escutar com o coração em festa a 

música que nos conta a alegria deste encontro. 

SAUDAÇÃO DE ISABEL A MARIA 
De onde me vem a honra de vir a mim a mãe do Meu Senhor? 

De onde me vem a honra de vir a mim a mãe do Meu Senhor? 

Meu ser estremeceu quando te vi! 

Minh’alma se alegrou! Revivi! 

Bendita és tu entre as mulheres! Bendita és tu, mãe de Jesus! 

Bendita mulher, cheia de graça! Bendita mulher, bem aventurada! 

Meu ser estremeceu! Uh, uh, Ave-Maria! 

Ave, Ave-Maria! Ave, ó doce Maria! 

 



Leitor 2: “Flor do jardim que brotou na primavera, que brilha a nossos olhos e dança ao sabor do 

vento, mostrai-nos a beleza daquele que tudo criou e nos deu seu Filho, que deu sua vida por amor. 

Flor que decora as igrejas, salas e praças, ensinai-nos que a vida é grandeza quando é doada.”  

Todos: Com nossas mãos erguidas, carregando as flores,/ oferecemos a Maria, que acolhe a 

todos/ e nos guarda em seu coração!  

Comentarista: Acabamos de considerar, ao recordar o encontro entre Maria e Isabel, que Nossa 

Senhora nos dá algumas lições:  

Todos: “Adivinhar”, “adiantar-se”, “alegria” e “humildade”. 

Comentarista: Impressiona perceber que a visita de Nossa Senhora a Santa Isabel foi: 

Todos:  Uma grande explosão de alegria. Ave Maria... 

Comentarista: 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:  

Todos: Jesus e João Batista.  

Comentarista: Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, o menino - o futuro São João Batista - saltou-

lhe de alegria no seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Todos ficam inundados de alegria. 

Então Isabel olhou, encantada, para Maria e exclamou em voz alta: 

Todos: “ Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me vem 

esta honra de vir a mim a Mãe do meu Senhor? Pois logo que chegou aos meus ouvidos a tua 

saudação, o menino saltou de alegria no meu seio.”  Ave Maria... 

 

RAINHA DA PAZ 
Mãe de Deus, nossa querida Mãe, 

Você nos trouxe a paz, você nos traz o amor. 

Mãe de Deus, ensina a sermos irmãos 

E amar do jeito que Jesus amou. 

Mãe a sua vida, foi resposta ao criador 

E foi escolhida, pra gerar o amor. 

Deus mandou ao mundo seu filho, o Senhor. 

Ele é o nosso Salvador! 

Mãe do Deus menino, ensinou ao filho 

Os primeiros passos, fez Jesus andar. 

Olha os nossos filhos, ensine a mostrar 

Os caminhos do Senhor. 

Nós cantaremos juntos, pedindo paz na terra 

E rezaremos muito, pedindo a conversão. 

Protege os teus filhos, que ouvem com atenção 

Ó, Rainha da Paz! 

 

Comentarista: Maria novamente acolhe esta surpresa de Deus. Encanta-se com aquele momento 

tão especial. Longe de se orgulhar ou se considerar mais importante do que os outros, louva a Deus 

com humildade: 

Todos: “Estou muito alegre e canto ao Senhor, que fez em mim maravilhas.” Ave Maria... 

Comentarista: É maravilhoso ver que, movidos pela graça do Espírito Santo:  

Isabel e o seu filho estremecem de alegria. Essa cena feliz nos leva a perguntar-nos: 

Todos: Por que aconteceu isso concretamente naquele momento? 

Comentarista:  A resposta é clara:  

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



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: Deus quis que Maria, desde que concebeu o filho, fosse medianeira da graça entre 

Cristo Salvador e os homens. Sim! Foi pela presença de Cristo, trazido por Maria, que o Espírito 

Santo desceu àquelas mulheres e derramou nelas a alegria de Deus. 

Todos: Maria, nossa Mãe Medianeira. Ave Maria... 

Comentarista: É interessante lembrar que, quando São Paulo enumera, no capítulo quinto da Carta 

aos Gálatas, os frutos do Espírito Santo, depois de falar do primeiro deles, que é a caridade, 

menciona a seguir a alegria e a paz. 

Todos:  Amor, alegria e paz: três sinais claros da graça de Deus. Ave Maria... 

 

COLO DE MÃE 

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 sem limitações 

E quero tentar, sem porém saber, 

Ser um pouquinho do que tu és. 

Eu quero deixar que o teu plano em mim 

Possa realizar sem limitações. 

E quero tentar, sem porém saber, 

Ser um pouquinho do que tu és. 

 

Comentarista: Como mudar o mundo? Nos respondeu o Papa Francisco: 

Todos:  Com o serviço e saindo ao encontro de outros/ como fez Maria e como fazem muitas  

pessoas na Igreja. 

Comentarista: Assim Papa Francisco comentou o evangelho que narra a visita de Maria à Santa 

Isabel: 

Todos:  Maria chega “cheia de alegria” e chega como “um vento novo” que preenche nossas 

vidas”. 

Comentarista: Se “nós aprendêssemos isso, serviço e ir ao encontro dos outros, como o mundo 

mudaria!” 

Todos:  “O encontro é outro sinal cristão. Uma pessoa que se diz cristã  e não é capaz de ir ao 

encontro dos outros, de encontrar os outros com alegria, não é totalmente cristã”. 

Comentarista: Francisco destacou que tanto o serviço como o encontro: 

Todos: “Requerem sair de si mesmos: sair para servir e sair para encontrar, para abraçar 

outra pessoa”.  

 



MARIA DA VISITAÇÃO 
Maria da Visitação, ajuda-nos a ter,  

Hoje e sempre, a sua atitude de serviço, 

Estando solícitos para servir com alegria. 

Seja as nossas mãos e os nossos braços 

Para aprendermos com o seu exemplo 

A construir uma sociedade mais justa e fraterna. Amém!  

Comentarista: A você que hoje rezou, que a brisa leve do Espírito de Deus sopre sobre sua 

existência!... A luz de Cristo brilhe suave em sua face!... Que uma chuva de graças caia de 

mansinho em sua vida! Que Deus guarde você na palma de suas mãos e abençoe você, rica e 

poderosamente, em tudo e sempre!  

Todos: Chuva de graças pedimos a Ti! 

Comentarista: Que o Senhor abençoe suas mãos e edifique seu coração! Arranque a frieza e a 

indiferença do mundo e o sustente na paz! Que sua vida seja raiz fecunda e profunda na gratidão, no 

amor, na alegria do servir! A festa da vida continua! 

Todos:  Chuva de graças derrama em nós! 

CHUVA DE GRAÇA 
Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós. 

E quem mais se entregar, mais se molhará. 

Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir. 

Na terra do coração, derrama tua graça. 

Chuva de graça pedimos a Ti. Chuva de graça derrama em nós. 

Chuva de graça,neste lugar, derrama. 

Comentarista : É belo o coração que ama e que não tem dúvidas em servir com alegria. É Maria 

quem hoje nos convida para sermos solidários no amor, indo ao encontro dos necessitados. 

Todos:  O amor é dinâmico e nos faz caminhar, / e quem fica parado ainda não sabe amar!  

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 aquele dia que foi visitar Isabel. Foi 

socorrê-la e estendeu sua mão, serviu com alegria. Vendo seu exemplo, também queremos servir 

melhor a quem de nós precisar. Senhora da Penha, Senhora da Alegria, 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  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! 

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

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. 


