
NOVENA DE MARIA 

 

4º DIA: A alegria de dar alegrias. 

“Fazei o que Ele vos disser.” (Jo. 2,1-12) 

 

ACOLHIDA 

Boa noite! É com alegria que nos reunimos para homenagear a nossa Mãe Auxiliadora! Não existe 

melhor exemplo de fonte de alegria, do que Nossa Senhora. E por isso, a ela, foi conferido o título 

de Nossa Senhora da Alegria. A Maria foi dirigida a palavra “Alegra-te”. É o que primeiro Maria 

escuta de Deus e o primeiro que temos que escutar também hoje. A alegria é um sentimento que 

desperta em nós a confiança, paz, harmonia com a gente, com Deus e com os irmãos. 

 

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. 

 

Maria é a presença querida, amorosa. Devemos nos inspirar em seus exemplos em nossa 

caminhada. Foi escolhida pelo próprio Deus para ser a mãe de seu filho, Jesus. Ela assumiu e 

maternidade com alegria. 

1. De onde tirava Maria as suas alegrias, nessa sequência de dias quase sempre iguais ao longo de 

quase trinta anos com Jesus?  

Todos: Da mesma fonte de onde tirava todas as outras alegrias: do amor! 

2. Para Maria, cada dia era uma arrecadação do ouro fino, um tesouro de júbilo que, ao adormecer, 

lhe deixava um sorriso estampado nos lábios. 

3. Nas pequenas alegrias cotidianas de Nossa Senhora o convívio amável com Jesus e José, num 

clima de família, a “rotina” de Maria só tinha uma intenção: o amor. 

4. Com seu exemplo, Maria nos diz: «Na simplicidade do teu trabalho habitual, nos detalhes 

monótonos de cada dia, tens que descobrir o segredo – para tantos escondido – da grandeza e da 

novidade: o Amor» (Sulco, n. 489). 

Todos: Maria, ensina-nos a amar na simplicidade de cada dia. 

 

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! 

 

Nesta quarta noite de novena somos convidados a meditar e aprender com Maria as 

alegrias cotidianas: “A alegria de dar alegrias”. Maria atua na realização do primeiro sinal de 

Jesus, em Caná, quando ele inicia sua missão pública. 

 

Maria em Caná: o vinho novo (Jo 2, 1-11) 

No tempo de Jesus, a festa de núpcias era muito importante. As famílias se uniam em torno do 

casamento dos filhos. Renovava-se a confiança na vida e se esperava a vinda de novos filhos. 

Primeira garantia da continuidade do Povo de Deus. Era comum oferecer um banquete na festa de 

casamento. Nas vilas e cidadezinhas do interior, como Caná, a festa durava até sete dias. O vinho 

era a bebida básica, espalhada por toda parte, pois as famílias produziam e consumiam vinho 

caseiro. Numa festa, especialmente a de casamento, não podia faltar vinho. A festa acabaria 

tristemente. 

 

Por solicitação da Mãe, Deus feito Homem inicia os milagres com um detalhe “doméstico”: 

dar alegria aos noivos, não permitir que um descuido prejudique a festa. 

1. As pequenas alegrias da vida simples têm muita importância aos olhos de Deus.  

2.  Jesus quer ajudar-nos a compreender que, como Maria,  devemos saber “garimpar” alegria dos 

deveres cotidianos, e sentir o impulso de transmitir alegria a todos. 

 

O sinal milagroso de Caná exprime o “sim” de Cristo ao amor, à festa, à alegria de todos os 

matrimônios e famílias. 

Todos: O vinho novo trazido por Cristo ao nosso mundo e a cada lar, por mediação de Maria, nos 

una na alegria. 

 

MARIA NAS BODAS DE CANÁ 

Quando faltou vinho naquela festa, 

Maria, tu percebeste, em todos, havia aflição. 

Olhaste para Teu Filho e pediste a Ele. 

E Jesus te atendeu, a graça aconteceu: 

A água foi transformada em vinho pra todos! 

Quando faltou a alegria em minha vida, 

Tu percebeste o cansaço em meu coração. 

Olhaste pra Teu Filho e pediste a ele 

E Jesus te atendeu, veio e me socorreu. 

Hoje eu canto alegre o mesmo canto seu. 

O Senhor fez em maravilhas. 

O Senhor fez em maravilhas. 

O Senhor fez em maravilhas. 

Santo é o Senhor! 
 

* Quando faltar o vinho, o que fazer?  

1. Qual é o vinho que falta no nosso mundo? O vinho da paz, o da ternura em tantas famílias; o 

vinho da fé, da esperança e do amor em tantos corações; o vinho da verdade em tantas mentes…?  

2. Como está a talha do meu coração: vazia, meio cheia ou cheia até a borda?  

3. Tem vinho de alegria e entusiasmo ou água incolor, inodora e insípida?  

4. Quais coisas avinagram o meu vinho que Cristo me deu?! 



Momento de silêncio 

1. Maria é uma mulher atenta às necessidades das pessoas. Movida pela bondade e pela caridade, 

zela para manter a alegria da festa em nossa vida. 

Todos: Maria, Mãe Auxiliadora, ensina-nos a levar a alegria a quem necessita. Ave-Maria... 

2. Maria, interceda junto a seu Filho Jesus pedindo paz no mundo, que seja superada toda forma de 

violência e divisão. 

Todos: Maria, Mãe Auxiliadora, nossa esperança de paz. Ave-Maria... 

3. Maria, presença materna em nossa vida, inspirando confiança, amor e bondade. 

Todos: Maria, Mãe Auxiliadora, olhe por seus filhos. Ave-Maria... 

4. Maria, mulher atenta em Caná, faça de nós pessoas de olhos abertos e mãos disponíveis. 

Todos: Maria, Mãe Auxiliadora, necessitamos do vinho da alegria e da esperança. Ave-

Maria... 

5.Maria, ajuda-nos a “garimpar” as alegrias dos deveres cotidianos e a transmitir alegria a todos. 

Todos: Maria, Mãe Auxiliadora, que possamos encontrar a verdadeira alegria. Ave-Maria... 

6. Maria, nós vos pedimos pela alegria de todos ao matrimônios e famílias. 

Todos: Maria, Mãe |auxiliadora, olhe por nossa família. Ave-Maria... 

Rezemos... 

“Maria, mulher atenta em Caná, 

faze de nós pessoas com olhos abertos e mãos disponíveis. 

A humanidade sofre por falta de pão e pela ausência de vinho. 

Necessitamos do vinho da alegria e da esperança, 

de uma vida com sentido, com sabor, com beleza. 

Cada vez mais homens e mulheres se embriagam 

com o vinho ruim da falsa felicidade. 

Distanciam-se de Deus e de seus semelhantes. 

Poluem e destroem a natureza. 

Maria, dá-nos o vinho de Jesus. 

Que ele transforme nossas existências, da mesmice para a qualidade, 

da indiferença para a fé apaixonada. 

Que ele multiplique o nosso amor, 

pois as talhas do nosso coração são rígidas e imperfeitas. 

E que assim, crendo nele e fazendo a sua vontade, 

nós inauguremos nesse mundo a festa da fraternidade e da alegria, 

que só se consuma no céu. 

Amém.” 

  

A ALEGRIA ESTÁ NO CORAÇÃO 
A alegria está no coração  

De quem já conhece a Jesus. 

A verdadeira paz só tem aquele  

Que já conhece a Jesus. 

O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor, 

É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. 

 

Tendo vinho, teve festa, e os discípulos vendo o sinal, o milagre, creram em Jesus. 

Necessitamos do milagre do “vinho”, o mundo necessita ver que os vinagres do absurdo se 



transformam em vinho bom e generoso, o do amor e da esperança, o que germina em fé. 

Sempre tem um brinde por ser feito. Que seja com o vinho como o de Maria em Caná. 

Maria com olhar atento às necessidades, olhe por nossa família aqui reunida, que em nossa 

família tenhamos o “vinho” da bondade, da ternura, da esperança, da fé, da alegria e do 

amor. Que as famílias sintam a tua proteção, o teu carinho e que possamos nos consagrar a 

Ti. 

 

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 

Maria, nossa Mãe Auxiliadora, presença que não pode faltar em nossa caminhada, estamos com o 

coração em festa, todo alegria para te homenagear como nossa Rainha do céu e da terra. 

 

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! 

 

Maria, presença maior em nossa festa! Queremos ofertar o nosso carinho, ternura e alegria 

nesta coroa. 

 

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.   


