
 
NOVENA DE NOSSA SENHORA AUXILIADORA 

 
 

8º DIA:                           Sonho das duas colunas (MB VII, 169-171) 
Igreja e Maria. 

 
 

ACOLHIDA 

É com alegria salesiana que nós, alunos do 6º ao 8º ano do Ensino Fundamental, acolhemos vocês para este 
momento especial de oração. Sejam todos muito bem- vindos! O mês de maio para a Família Salesiana é uma grande 
festa. É o mês de Maria – a Auxiliadora de Dom Bosco, a Mãe de Deus e nossa Mãe! 

No ano do bicentenário de Dom Bosco e dos noventa anos do nosso Auxiliadora temos muito a agradecer a 
Nossa Senhora Auxiliadora. Ela foi muito importante na vida de Dom Bosco. A fidelidade e a gratidão de Dom Bosco a 
Maria, nos incentivam em nossa “caminhada interior”. Muitos foram os sonhos... Muitos foram os fatos que, ainda hoje, 
nos tocam, e nos colocam a refletir sobre a nossa participação na construção de um mundo  mais humano,  justo e 
fraterno. Para melhor nos preparar para a Grande Festa que celebraremos no dia 22 estamos aquecendo nossos corações 
com muita oração e cantos de louvores. Na noite de hoje refletiremos sobre um dos sonhos mais bonitos do nosso amigo 
Dom Bosco: o SONHO DAS DUAS COLUNAS. 

Jesus, “se a Igreja louva Tua Mãe, louva a Ti”. Cantemos, a alegria de juntos caminharmos com Maria. Estamos 
felizes por estarmos aqui, na casa do Senhor! Por isso ergamos nossas mãos e cantemos. 

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 pra sempre. 

Leitor 1: Dom Bosco, muitas vezes, recebia as mensagens e inspirações de Deus através de sonhos. 

Todos: Vem Dom Bosco Sonhador, vem conosco caminhar! 

PROFETA DOS JOVENS 
Houve um homem chamado por Deus 
Que foi grande no meio dos seus, 
Seu caminho foi profetizado 
E na vida amado por onde andou. 
O seu nome é bandeira de fé, 
Pai e Mestre dos jovens já é, 
Depois dele seus filhos serão 
Neste rico chão sementes de amor. 

Vem, Dom Bosco sonhador, 
Vem conosco caminhar, 
Vem trazer-nos seu sorriso 
Seu olhar amigo, seu imenso amor 

Vem, Dom Bosco sonhador, 
Vem conosco caminhar, 
Sua audácia seja agora 
 

Leitor 2: Já sacerdote, conduzindo a sua Congregação, fundada sob o patrocínio de São Francisco de Sales, teve uma 
visão que marcou a sua vida e a da Igreja. 

Leitor 1: Em sonho viu uma grande embarcação que navegava em um oceano agitado. As ondas do mar batiam furiosas 
contra a embarcação que se agitava de um lado para o outro, no meio de uma batalha que se travava. 

Todos: “Os teus sonhos foram muito mais além do que os  teus pés pisaram!” 

Leitor 2:  Aproximando o olhar, Dom Bosco percebeu que quem estava no timão, no comando da nave, era o Papa, 
com as suas vestes características, pilotando para que a barca seguisse o seu rumo.  

 Leitor 1: Mas o vento tornava-se mais forte e as ondas do mar agitavam-na furiosamente, a ponto de quase fazê-la 
naufragar. 

Leitor 2: Quando o perigo aumentou, D. Bosco percebeu que, de cada lado da nave, surgiu uma coluna. Elas 
impediram o naufrágio.  



Leitor 1: Aproximando o olhar, percebeu que em cima de uma das colunas estava a Hóstia num ostensório dourado, e 
na sua base estava escrito: Salvação dos que crêem.  

Todos: “Para mim não pode haver festa maior: Ver vocês se aproximando do altar, 
desta mesa, que é a ceia do Senhor. Para mim não pode haver Festa Maior!” 
 

SACRAMENTO DA COMUNHÃO  
Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, 
Sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, 
Esfriando minha cabeça e esquentando meu coração. 
Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento. 
Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento 
E se em meio à tribulação, eu me esquecer de Ti, 
Ilumina minhas trevas com Tua luz. 

Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. 
Jesus, o Filho da Rainha, 
Jesus, rosto divino do homem, 
Jesus, rosto humano de Deus. 

Leitor 2: No alto da outra coluna, estava a imagem de Nossa Senhora. Na base da coluna estavam as palavras: 
Auxiliadora dos Cristãos. 

QUEM É ESTA QUE AVANÇA  
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, minha alma glorifica ao Senhor, 
Meu espírito exulta em Deus, meu salvador. 

Leitor 1: Ao acordar, D. Bosco percebeu que Deus lhe havia mostrado a realidade da Igreja Católica neste mundo.  

Leitor 2: A Igreja é a nave de Cristo, dirigida por Pedro, o Papa, para conduzir-nos ao Céu. 

Leitor 1: O mar agitado pelos ventos são todas as dificuldades, ataques, heresias, perseguições, das quais a Igreja nunca 
esteve livre, de uma forma ou de outra. 

Leitor 2:  E como auxílios celestes, para  a Igreja poder seguir a sua caminhada, sem naufragar nas ondas impetuosas 
da falta de amor, foi-lhe dada a Eucaristia, Maria e o Papa. 

Leitor 1: Eis aí os sinais fortes da Igreja Católica: Jesus Eucarístico na Hóstia consagrada; Maria, “a Mãe do Meu 
Senhor”, como disse Isabel, e o Santo Padre, o Papa.  

Todos: “Somos a igreja do pão, do pão repartido, do abraço e da paz. Somos a igreja da paz, da paz partilhada, 
do abraço e do pão.” 

Leitor 2: Sim, somos a Igreja de Jesus Cristo!   

Todos: “Somos Dom Bosco que caminha, em meio da Igreja queremos anunciar o fato de um encontro novo que 
em nossa própria vida explode num cantar.” 

Leitor 1: Somos filhos de Maria, nossa Mãe Auxiliadora! 

Todos: “Eu quero ser teu filho. Me abraça, Maria!” 

 
EU QUERO SER TEU FILHO 
Estrela que brilha à noite, chamando os filhos pra luz,  
Clareia o nosso caminho e nos leva a Jesus. 
Tão forte como os raios do sol, aquece a nossa esperança.  
Contigo me sinto feliz, me sinto criança. 
 Levanto as mãos pra te buscar  
 E o meu coração parece desprender de mim 
 Pra te alcançar, te abraçar, e para te dizer:  
 Eu quero ser teu filho. Me abraça, Maria!   

Tão calma, és como um rio de água mansa e cristalina! 
Serena, me acalma, me ajuda, me alegra e me anima.  
De Deus, a mais pura e fiel; de Cristo, a mãe oferente. 
Na vida de todos que ama se faz tão presente! 

Leitor 2:  Metaforicamente podemos dizer que cada um de nós é um pequeno barquinho,  e que juntos, formamos uma 
grande embarcação. A Igreja de Cristo! 



Todos: Somos a Igreja de Cristo. Fiéis e obedientes ao Papa. Filhos de Maria. Fortalecidos pela  Eucaristia. 

Comentarista: Cada um de nós escreveu o nome em um barquinho de papel, na entrada desta celebração. Estamos 
curiosos para saber o que vamos fazer com tantos barquinhos, não é mesmo? Nós vamos rezar. Rezar de um jeitinho 
bem especial. Vamos receber agora um barquinho, que, certamente, não será o que está com o seu nome.  
 

MÃE DA FÉ 
Não há no mundo ninguém que não precise de uma mãe. 
Até o filho de Deus teve os carinhos de uma mãe. 
Mãe que quando fala nos traz tanta paz com sua voz, 
Mãe que só sabe amar, 
Senhora que trouxe o céu a nós, nossa mãe. 

Nossa senhora do céu, nossa rainha e mãe da fé. 
Nossa senhora do céu, ensina-nos a estar de pé. 
Na plenitude dos tempos, Deus quis nascer dessa mulher (Gl 4:4) 
E toda graça do céu passa  por nossa mãe da fé. 

Comentarista: Ao segurarmos o barquinho, vamos ler o nome que nele está escrito e rezar com especial carinho para 
essa pessoa e toda sua família. Entreguemos a Nossa Senhora a vida dessa pessoa. Suas vitórias, suas preocupações. 
Rezemos por ela todos os dias da nossa vida. Consagremos a Maria a felicidade de sermos seus filhos e irmãos em 
Cristo. 

CONSAGRAÇÃO A NOSSA SENHORA 
Ó minha Senhora e também minha mãe, 
Eu me ofereço inteiramente todo a vós. 
E, em prova de 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, defendei-me, 
Como filho e protegido vosso, amém! 
 

Leitor 1:  Na sua simplicidade e profundidade, a Oração do Terço tem permanecido, ao longo dos séculos, como uma 
das orações pessoais e comunitárias mais praticadas pelos católicos. 
 
 
COM O TERÇO NA MÃO  

Leitor 2:  Maria é a estrela da nova evangelização. Basta começar a rezar o Terço, que uma chuva de graças envolve a 
pessoa, a esperança renasce, os problemas mais difíceis se resolvem, quase por si, e a paz volta a reinar nos corações.  

Todos: É assim, com suavidade maternal, que Maria nos conduz para Jesus. 

Leitor 1:  O mais importante de tudo é que a oração de cada Ave-Maria seja feita com muita fé e humildade, saudando 
nossa Santa Mãe . 

Leitor 2:  Cada Ave Maria rezada é uma rosa que depositamos aos pés de Maria! 

Todos: Aceita, Senhora Nossa, nossas rosas em oração! 

Leitor 1:  A meditação faz com que nossa fé e nossa confiança em Jesus e Maria sejam aumentadas, dando-nos a 
certeza da sagrada presença. 

Leitor 2:  “Onde uma ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome aí estarei EU no meio deles!”  

Todos: Leva nossa prece a Jesus, Mãe Maria! Ave, Maria... 

Comentarista: Convidamos vocês a rezarem conosco um terço Bizantino. A cada jaculatória, uma vela será acesa. 

Comentarista: Na primeira dezena vamos rezar pelo Papa. O primeiro presente de Jesus para nós foi o Papa: “Tu és 
Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja”.  “A minha Igreja…” A Igreja de Jesus é Única e Una, é a Igreja de 
Pedro, que hoje se chama Francisco. Só ele e seus sucessores ouviram essas palavras:”Eu te darei as chaves do reino 
dos céus: Tudo o que ligares na Terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na Terra será desligado nos céus”(Mt 
16,19). Na pessoa  do Papa Francisco, Jesus guia a sua Igreja, mantendo-a unida numa só fé, num só governo, numa só 
doutrina, numa só liturgia, num único Corpo. 

Todos: Jesus, cuida de Francisco, nosso Papa! (10x) 

Comentarista: Na segunda dezena vamos rezar agradecendo a Jesus um outro presente que Ele nos  deixou: a 
Eucaristia. Ele próprio presente no pão e no vinho, para ser, “em Pessoa”, o remédio e o sustento da nossa vida. Nós 
ouvimos essas palavras: “ISTO É O MEU CORPO”(Mc 14,22). “ESTE É O MEU SANGUE”(Mc 14,24). Esta é a 
maior prova do amor de Jesus por nós.  

Todos: Senhor, Tu és minha vida, outro Deus não há! (10x) 



Comentarista: Em sua misericórdia para conosco, Jesus dissera: “ Não vos deixareis órfãos...” Pois centenas de vezes 
repetiu: “  Vosso Pai que está nos céus...” Revelando assim que Deus é nosso Pai. No Calvário, no alto da Cruz, inclina-
se para sua Mãe, dizendo-lhe: “Mãe, eis aí teu filho...” Esse filho era João, o discípulo amado, que cuidou de Maria até 
o fim. E voltando-se para João, Jesus disse: “ Filho, eis aí a tua Mãe...” Palavras dirigidas a cada um de nós, e desde 
aquele instante  passamos a ter no céu, além do PAI – uma Mãe – Maria... Rezemos na terceira dezena a alegria de 
termos Maria como nossa Mãe Auxiliadora. 

Todos: Maria, nossa Mãe Auxiliadora, rogai por nós! (10x) 

Comentarista: Queremos agradecer na quarta dezena a presença amiga de Dom Bosco em nossas vidas e de todos os 
jovens do mundo. 

Todos: Cuida dos jovens, amigo Dom Bosco! (10x) 

Comentarista: Na última dezena vamos agradecer a felicidade de estarmos celebrando os noventa anos da nossa 
Escola.  

Todos: Obrigado e muito, Senhor! (10x) 

Comentarista: Maria, a Auxiliadora dos Cristãos! 

Todos: Rogai por nós! 
 

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: “A devoção a Maria é fonte de vida cristã profunda, é fonte de compromisso com Deus e com os 
irmãos. Lutemos para permanecermos na escola de Maria, escutando a sua voz, seguindo os seus exemplos. O 
Evangelho nos fala que Ela nos orienta para Jesus: “Fazei o que Ele vos disser” (Jo 2, 5). E, como em Caná da Galiléia, 
encaminha ao Filho as dificuldades dos homens, obtendo dEle as graças desejadas. Rezemos com Maria e por Maria. 
Ela é sempre a Mãe de Deus e nossa”. Cada aluno estará recebendo um terço e um convite especial: reze com Maria. 
Reze por Maria. Sinta a alegria de ter Maria como companheira de caminhada.  

RAINHA DA PAZ 
Mãe de Deus, nossa querida mãe, 
Você nos trouxe a paz, você nos traz o amor. 
Mãe de Deus, ensine 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 de Deus menino, 
Ensinou ao Filho os primeiros passos,  
Fez Jesus andar. Olhe os nossos filhos 
Ensine a mostrar os caminhos do Senhor! 
Nós cantaremos juntos pedindo paz na terra 
E rezaremos muito pedindo a conversão. 
Proteja os seus filhos que ouvem com atenção, 
Ó Rainha da Paz! 

LEITOR 1: Nossa Mãe Auxiliadora, estamos aqui nesta noite, como filhos que muito amam a querida mãe. “Jesus, se a 
Igreja louva Tua Mãe, louva a Ti! Aceita, essa coroa, Mãe Querida! Mais do que ninguém a senhora merece nossa 
homenagem, pois sempre foi fiel ao Deus da Vida e Senhor de nossa fé. 
 

SENHORA RAINHA   
Senhora, Rainha, tão linda estás! 
Trouxemos presentes pra te ofertar. 
Este manto celeste, azul cor do Céu, 
Que protege e guarda teus filhos pra Deus. 
Senhora, Rainha, tão linda estás! 
Trouxemos presentes pra te ofertar. 



A coroa é prova de quem soube amar 
E pra ver teu sorriso colhemos pra ti chuva de pétalas! 

Senhora, Rainha, tão linda estás! 
Trouxemos presentes pra te ofertar. 
Abençoa as famílias, o nosso país, 
As crianças e os jovens que esperam em Ti. 

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! 

BENÇÃO 

* A nossa proteção está no nome do Senhor. 

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

* Debaixo da vossa proteção nos refugiamos, ó 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, minha oração.  

Todos: E chegue a vós 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 alma   
da gloriosa Virgem 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 nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. 

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.  

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 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. 


