ACOLHIDA: Irmã Rosa Idália
Comentarista 1: Boa noite a todos e sejam bem vindos à nossa Celebração nesse terceiro dia da
novena a Nossa Senhora Auxiliadora. Somos convidados nessa noite a demonstrar o nosso
valor, a nossa fé, o nosso compromisso de cristãos e anunciar Jesus Cristo como fez Maria e a
Samaritana. O nosso caminho de fé está unido de maneira indissolúvel a Maria, desde o
momento em que Jesus, morrendo na cruz, entregou-a como Mãe de todos nós.
A ESCOLHIDA.
Uma entre todas foi a escolhida,
Foste 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 em que seu Deus espera.
Mãe do meu Senhor, mãe do meu salvador.
Comentarista 2: Maria, foste a escolhida por Deus para trazer a salvação à humanidade, ajudenos, com o nosso testemunho, a gerar Jesus na vida do outro.
Comentarista 1: Nela o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Foi inaugurada a História da
nossa salvação. Vamos louvar a Deus, vamos louvar a Maria.

Maria: "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a Tua palavra"
(Lc 1,38).
MARIA E O ANJO
Quem serás tu, criatura bela
Que encheste 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,
E todos os anjos cantam amém.
Comentarista 2: A Samaritana encontra Jesus no poço. Tem com Ele um diálogo profundo. Esse
encontro transforma sua vida e a torna anunciadora de Jesus aos samaritanos.
O POÇO
Quer se encontrar com o amor,
Quer se deparar com um olhar mais profundo?
Ele está sentado logo ali,
Na beira de um poço com uma sede de amar.
Que tal sentar naquele poço
E dar de beber ao Deus sedento?
Parece que o poço é fundo
Mas se conhecesses o dom do Deus sedento,
Do Deus sedento...
Sede de ganhar teu coração,
Sede de que tenha sede dele,
Sede de ganhar teu coração, mas
Quer fugir e mentir, se esconder, se isolar
Mas no fundo o poço é fundo, tem medo de enfrentar.
Vai lá, chama tua verdade, vem aqui.

Vai lá, rasga o teu coração e vem aqui.
Conta para ele como estás.
Deixa ele falar quem você é.
O seu amor é tudo que você precisa ter,
O amor desse Deus só quer te libertar.
Você precisa ter coragem e o levar
Ao lugar sagrado que tu tens.
Onde estão segredos que ninguém vê,
Onde está o sonho de ser livre, livre, livre.
A verdade te libertará!
O amor não vai te condenar
E no ﬁm de tudo é ele quem te saciará,
Te saciará, é ele quem te saciará!
EVANGELHO (Jo 4, 1-42)
Narrador 1: Jesus está descansando próximo ao poço, e seus discípulos vão à cidade comprar
alimentos. Aproxima-se do poço uma mulher e Jesus diz...
Jesus: Dê-me um pouco de água.
Samaritana: Como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber?
Jesus: Se conhecesses o dom de Deus e quem está pedindo água, certamente lhe pedirias tu
mesma e Dele receberia água viva.
Samaritana: Onde posso conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior do que o
nComentarista 1: A samaritana representa cada um de nós aqui presente. Ela é modelo de
verdadeira discípula e missionária de Cristo. Ouviu, abriu o coração, deu testemunho. Viu Jesus,
ouviu-o e acreditou Nele e deu testemunho. Como discípula, acolheu o dom de Cristo. Como
missionária, foi anunciá-lo a todos.
Comentarista 2: O povo experimentou o amor pelo testemunho da samaritana e de Maria.
Sua atitude foi determinante para dar início à História da Salvação.
Todos: Maria, conceda-nos a graosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo
bebeu, bem como seus ﬁlhos e seu gado?
Jesus: Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der
nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a
jorrar para a vida eterna.
Samaritana: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar
aqui para tirar água.
Samaritana: Venham ver um homem extraordinário com quem conversei muito. Ele sabe tudo
de mim.
Narrador 2: Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho dado
pela mulher. A fé em Cristo é fruto de um encontro muito pessoal com Jesus. Todos são
chamados a redescobrir a importância e o sentido da vida cristã e a testemunhar como a
Samaritana, "a alegria do encontro com Jesus e as maravilhas que o seu amor realiza".
ÉS ÁGUA VIVA, ÉS VIDA NOVA
Eu te peço desta água que tu tens,
És água viva, meu Senhor!
Tenho sede, tenho fome de amor
E acredito nesta fonte de onde vens.
Vens de Deus, estás em Deus, também és Deus
E Deus contigo faz um só.
Eu porém, que vim da terra e volto ao pó,
Quero viver eternamente ao lado Teu.
És água viva, és vida nova
E todo dia me batizas outra vez.
Me fazes renascer, me fazes reviver.
Eu quero água desta fonte de onde vens!
Comentarista 1: A samaritana representa cada um de nós aqui presente. Ela é modelo de
verdadeira discípula e missionária de Cristo. Ouviu, abriu o coração, deu testemunho. Viu Jesus,
ouviu-o e acreditou Nele e deu testemunho. Como discípula, acolheu o dom de Cristo. Como
missionária, foi anunciá-lo a todos.ça de sermos mediação autêntica do anúncio da palavra do
Senhor aos jovens, às crianças, às famílias e ao mundo.
Comentarista 1: Hoje nos colocamos diante da Mãe de Jesus, clamando pela paz. Elevemos
humildemente as nossas preces, rezando juntos:
1. Pela paz no mundo para que cessem as guerras e todas as formas de violência contra o ser
humano e o restante da criação. Rezemos ao Senhor.
Todos: Senhor, escutai a nossa prece.

2. Pelo nosso Brasil para que através do empenho de todos sejam alcançadas a paz, a justiça e o
bem comum. Rezemos ao Senhor.
Todos: Senhor, escutai a nossa prece.
3. Pelos cristãos, para que descubram a presença de Deus nos acontecimentos que os rodeiam
e que não se deixem vencer pelo desânimo e pelo medo, mas conﬁando na presença de Maria,
saibam infundir e suscitar esperança e otimismo, rezemos.
Todos: Senhor, escutai a nossa prece.
5. Pelos alunos e pelas nossas famílias, para que, imitando Maria e a Samaritana, anunciem a
Boa Nova ao mundo. Rezemos ao Senhor.
Todos: Senhor, escutai a nossa prece.
Comentarista 2: Maria, acolhe, com benevolência de Mãe, o ato de consagração que hoje
fazemos de coração. Protege a nossa vida, abençoa e reforça nosso desejo de bem. Reaviva e
alimenta a nossa fé, ampara e ilumina nossa esperança, guia-nos no caminho da santidade e
toma sob tua proteção esta CASA, nosso Auxiliadora.
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! (3x)
Nossa 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 a mensageira.
Descobres 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 os teus louvores, na mais cordial porﬁa.
Os ﬁlhos te coroam, Rainha Imaculada!
Auxilio dos cristãos por todos aclamada!
BÊNÇÃO
Direção: A nossa proteção está no nome do Senhor.
Todos: Que fez o céu e a terra.
Direção: 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.
Direção: Ouvi, Senhor, a minha oração.
Todos: E chegue a vós o meu clamor.
Direção: O Senhor esteja convosco.
Todos: Ele está no meio de nós.

Direção: 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.
Direção: Desça sobre vós a bênção de Deus todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e
permaneça para sempre.
Todos: Amém.
HINO DO AUXILIADORA
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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