Comentarista: Nesta quarta noite da novena em homenagem a Nossa Senhora Auxiliadora, os
alunos do 3º ano do Ensino Médio nos convidam a reﬂetir e a rezar a presença corajosa de Maria
na origem e defesa da vida. Em meio às fragilidades do mundo, Maria surge como sinal da força
de Deus - que caminha conosco - e reaﬁrma a cada instante o bem da vida para todos. Reaﬁrma
também, a importância da liberdade que nos permite fazer escolhas, a tomar decisões. Maria
também teve o seu momento decisivo, quando assumiu o seu SIM à VIDA. Nesse sentido está a
atualidade de Maria, em meio aos grandes desaﬁos do nosso tempo, quando a família e a própria
vida humana são duramente atacadas e ameaçadas por forças tão poderosas. Maria, nossa Mãe
e Auxiliadora, nos leve a fazer escolhas que favoreçam a vida.
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: Caminhar com Maria para seguir Jesus é uma proposta para conhecer nossa
Mãe, gente como a gente.
Lado A: Maria é apresentada ao mundo como a Mulher revestida de sol, com uma lua a seus pés
e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas.
Lado B: Maria tem a missão de combater o dragão vermelho e o seu poderoso exército. Vencer o
mal para que no mundo possa reinar somente Cristo.
Leitor 1: A mulher está grávida, vai dar à luz. Passa por momentos confusos e difíceis, de muita
dor, mas sabe que eles são preparação para um novo tempo.
Todos: Assim é o povo de Deus nesse mundo. Ele recebe do Senhor a glória e o poder,
para gerar o novo na história.
Comentarista: Na bíblia, a dor de parto signiﬁca a crise que acompanha a passagem para uma
situação nova, na qual a vida vai triunfar. Assim aconteceu com os discípulos de Jesus, quando
acompanharam sua morte e ressurreição. A imagem pode também aludir a Maria, a mãe de
Jesus, que deu a luz ao Messias e experimentou o tempo novo do Reino de Deus e da
ressurreição de Jesus. Assim, primariamente, a mulher signiﬁca a comunidade cristã, o povo
messiânico. Mas pode também se estender a Maria, a mãe de Jesus.
Leitor 1: Quem é esta mulher tão formosa, vestida de sol?
Todos: É Maria, a Mãe de Jesus!
Leitor 2: Quem é essa mulher coroada de estrelas no céu?
Todos: É Maria, a Senhora da Luz!
QUEM É ESTA QUE AVANÇA COMO AURORA?
Quem é esta que avança como aurora?
Temível como exército em ordem de batalha.
Brilhante como o sol e como a lua,
Mostrando os caminhos aos ﬁlhos seus.
Ah, ah, ah, minha alma gloriﬁca ao Senhor
Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador!
Comentarista: Aprendemos com Maria que não podemos desistir, que precisamos ir em frente,
sem desanimar, sem perder a esperança. Entendemos hoje que quando os ventos das tentações
desencadeiam contra nós, invocamos Maria.
Lado A: Seguindo Maria, não perderemos o rumo.
Lado B: Invocando Maria, não nos desesperaremos.
Lado A: Contemplando Maria, não erraremos.
Lado B: Amparados por Maria, jamais cairemos.
Lado A: Sob a proteção de Maria, nenhum mal nos causará o inimigo.
Lado B: Guiados por Maria, não cansaremos.
Todos: Com o auxílio de Maria chegaremos ao porto seguro: o Reino de Deus.
MARIA COROADA
O céu clareou ô ou, o céu clareou! (2x)
Vestida de sol com a lua a seus pés,
Doze estrelas girando a coroa de fé.
Doces graças alçadas à Maria de José
Virtudes sagradas, da cabeça aos pés.
É a virgem Mãe, e também a Igreja!
Bendita Rainha coroada de estrelas.

Maternidade Divina, Imaculada Conceição,
Virgindade perpétua, ﬁlha com predileção.
Do Espírito Santo esposa, repleta de unção!
Rogo a Nossa Senhora Sua proteção.
Maria, Maria, Maria, Maria!
Nada sem vós, nada sem nós.
Maria, Maria, Maria, Maria!
Nada sem vós, nada sem nós.
A humilde mulher a quem Jesus obedeceu
Tem o poder de esmagar o inimigo de Deus
Medianeira de todas as graças, reluz
Da humanidade, mãe aos pés da cruz
De corpo e alma aos céus em assunção
A Santíssima Trindade fez a coroação.
Todas as graças, honras e méritos são Seus.
Depois do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nasceu!
Leitor 1: A Devoção a Maria é fonte de vida cristã profunda. É fonte de compromisso com Deus e
com os irmãos.
Todos: Queremos permanecer na Escola de Maria, escutar a sua voz, seguir os seus exemplos.
Leitor 2: Maria encaminha a Jesus nossas diﬁculdades e pedidos, obtendo d'Ele as graças
desejadas. "Rezemos com Maria e por Maria: Ela é sempre a 'Mãe de Deus e nossa.' (Papa João
Paulo II).
Todos: Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe.
Leitor 1: Muitas vezes nos sentimos como essa mulher no deserto: frágil, desprotegida, cercada
pelo poder da maldade, mas envolvida e salva por Deus. O Apocalipse foi escrito para alimentar
nossa esperança.
Todos: Como Maria recebemos a glória e o poder de Deus.
Leitor 2: Vivemos num mundo de violência e de maldade. Cada um de nós carrega um pouco de
mulher e de dragão.
Lado 1: De bem e mal.
Lado 2: De ternura e de violência.
Lado 1: De luz e trevas
Leitor 1: À medida que crescemos na fé, na esperança e no amor solidário, passamos de forma
mais clara para o time de Jesus. Deixamos de ser torcedores de arquibancada e entramos no
jogo para valer.
Leitor 2: Maria, nossa companheira, nos assegura, junto com Jesus, que a vitória será de Deus
e de seus aliados. E terá um resultado lindo:
Todos: Uma nova criação, um novo céu e uma nova terra.
Comentarista: Louvemos e demos graças à Santíssima Trindade que nos apresentou Maria,
vestida do sol, com a lua a seus pés e na cabeça uma coroa de doze estrelas. Pai Nosso...
Leitor 1: Há de ter um novo dia,
Para aquele que ouvir e entender, o sim de Maria.
Uma mulher vestida de sol
E a lua debaixo dos seus pés, ela é Maria.
Tu és bendita ó mamãe, Maria!
Ave Maria....
Leitor 2:Teu sim nos trouxe o Salvador, Jesus.
É o motivo que nos basta pra te amar!
Há de ter um novo dia,
Para aquele que ouvir e entender, o Sim de Maria.
Ave Maria....
Leitor 1: Abençoada é a mulher que é ﬁel a Deus.
Sábia, virtuosa porque ediﬁca tudo que é seu
Sabe que a boa parte é ﬁcar aos pés de Jesus.
Ave Maria....
Leitor 2: Deus guarda sua casa, sua família.
Sua vida é protegida
Por onde ela passa não é despercebida,
Porque todos sentem a paz do céu.
Ave Maria....
Leitor 1: Maria ora, aconselha, não importa onde esteja
Sempre diz palavras que vêm de Deus.
É bem vinda aonde chega porque sempre resplandece o seu brilho.

Ave Maria....
Leitor 2: Ela é revestida pelo Sol da Justiça,
Escolhida e ungida .
O seu brilho irradia no seu rosto alegria.
Toda sua vida é um vivo altar.
Ave Maria....
Leitor 1: Na igreja é constante sempre segue adiante,
Nunca para, não recua
Por que sabe que a vitória é sua.
Tem nas mãos a arma poderosa
A oração!
Ave Maria....
Leitor 2: Maria faz diferença por onde passa,
Anuncia a mensagem da fé e do amor.
Vive na luta e na prova,
Mas prega a vitória, em sua vida Deus está.
Ave Maria....
Leitor 1: Ave cheia de graça,
Bendita sejas mãe
Te amo com amor eterno,
Singelo de coração
Ave Maria....
Leitor 2: Quero então colocar
Minha vida em tuas mãos,
Sentir que podes ninar-me, mãezinha,
Com tua proteção.
Ave Maria....
Leitor 1: Eu quero deixar
Que o teu plano em mim,
Possa realiza-ser sem limitações.
Ave Maria...
Leitor 2: E quero tentar, sem porém saber,
Ser um pouquinho do que tu és.
Ave Maria....
Leitor 1: Hoje somos chamados a nos posicionar diante dos grandes desaﬁos que temos pela
frente: defender a família "santuário da vida" e a dignidade da pessoa humana.
Leitor 2: Nesse combate entre a cultura da vida e a cultura da morte Maria nos ilumina com seu
exemplo e seu grande poder de intercessão, a discernir e a decidir pela vida, pelo bem da pessoa
humana.
Leitor 1: O exemplo de Maria nos ajuda e nos encoraja a enfrentar tudo aquilo que se contrapõe
à boa iniciativa, à responsabilidade e à solidariedade.
Todos: Maria viveu com ﬁrmeza seu SIM pela VIDA.
Comentarista: Maria, Rainha e Mãe, nos proteja e nos dê a força que precisamos para
prosseguirmos em nossa missão de defensores da vida e da família.
ESSA SENHORA
Quem é essa senhora que me fala com ternura,
Que me acolhe sempre com bondade,
Em tudo se faz entrega?
Quem é essa senhora de mãos estendidas,
Que me espera sempre em seu olhar,
Em tudo é misericórdia?
Bem Aventurada, ouve esta nossa oração..
Maria bendita, nossa consolação.
Mãe, eis-me aqui, sou teu ﬁlho, nos teus braços gentis quero estar,
Mãe, eis-me aqui, sou teu ﬁlho, minha vida vou te entregar.
Quem é essa senhora que é Mãe do próprio Deus,
Que guarda em seu coração as palavras de um anjo?
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-se sem limitações.
E quero tentar, sem porém saber,
Ser um pouquinho do que tu és.

Comentarista: Maria, força na origem e defesa da vida! Abençoa nossas famílias, o nosso país,
Mãe Auxiliadora! Somos teus ﬁlhos. Aceita, essa coroa, sinal de carinho! Mais do que ninguém a
Senhora merece a homenagem da nossa família, pois sempre foi ﬁel ao Deus da Vida e Senhor
da nossa fé.
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,
recebe 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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