
 
NOVENA DE NOSSA SENHORA AUXILIADORA 

 
 

9º DIA:                                             Sonho do barco (MB VIII, 84-85) 
     Maria: a estrela maior. 

 

 

ACOLHIDA: Irmã Suraya Chaloub 
 

Comentário inicial: João Bosco foi o jovem santo que nos prados de Valdocco sonhava de olhos abertos e viu surgir solene 
e bela uma Igreja majestosa em homenagem a mãe Auxiliadora, a estrela maior, e, ainda, pátios, oficinas repletos de jovens 
que corriam despreocupados e alegres.  Queremos viver o ideal de Dom Bosco, o mestre e pai da juventude. Vamos juntos 
em oração, junto às crianças da Escola Infantil, celebrar o santo da alegria e do dever cumprido com empenho, o apostolo 
missionário com os pés solidamente plantados na terra e olhos fixos em Deus. O santo do senso de humor e das noites em 
claro, tentando decifrar os sonhos que havia sonhado com a magnífica, singela, pura e resplandecente Estrela maior: Maria 
Auxiliadora. 

DEUS TRINO 
Estamos aqui reunidos neste santo lugar, 
Pra louvar e bendizer a Trindade Una e Santa. (2x) 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 
 
DERRAMA O SEU AMOR AQUI 
Senhor, eu quero obedecer a Tua voz. 
Derrama o Teu Espírito sobre todos nós. 
Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, 
Entrar na intimidade do Teu coração. 
Derrama em nós Tua unção. 

Derrama o Teu amor aqui! 
Derrama o Teu amor aqui! 
Faz chover sobre nós Água Viva! 

Uma igreja renovada, 
Povo santo reunido, 
Famílias restauradas 
Pelo poder do Teu Espírito. 

 
Comentário 1: Filho de camponeses, João Bosco era muito determinado nos estudos e tinha grande habilidade com as 
artes: música e teatro. Sua mãe chamada Margarida era uma mulher cheia de fé e sabedoria, foi a principal fonte de 
incentivo de João Bosco, pois o ajudou a compreender o sonho que teve com Nossa Senhora, quando menino, dizendo que 
tinha vocação para Padre. Desde pequeno manifestava sua vocação sacerdotal dizendo: “Quando crescer quero ser padre 
para cuidar dos meninos. Todo menino é bom; se há meninos maus é porque não há quem cuide deles”. 

Comentário 2: Ao se tornar padre, Dom Bosco começou seu trabalho com meninos, evangelizando-os e ensinando-lhes 
uma profissão. O seu trabalho frutificou e ele fundou o Oratório São Francisco de Sales.  
 

TU ÉS DOM BOSCO 
Tu és a semente que um dia o sonho plantou, 
Tu és o saltibanco menino que Deus abençoou, 
Tu és o pastorzinho dos Becchi 
E sua vida inteira dedicou 
E até o último suspiro foi para os jovens que amou. 
Tu és essa doce figura, um anjo paternal, 
Tu és o nosso exemplo de um amor incondicional. 
Tu és o filho de mamãe Margarida e essa tudo te ensinou 
E para Nossa Senhora quando pequeno ela te consagrou. 

Não com pancadas João, mas com amor no coração. 
Tu és Dom Bosco, pai e mestre de toda a juventude. 



Tu és Dom Bosco, menino pobre que a Deus amou. 
Tu és Dom Bosco, somos o teu sonho concretizado. 
Tu és Dom Bosco e nós somos os teus queridos jovens amados. 

Comentário 2: A vocação e todo o sentido da vida de Dom Bosco nascem dos sonhos que teve ao longo de sua vida com a 
Virgem Maria. A cada sonho Dom Bosco foi fortificando o que seria seu objetivo maior de vida: “formar bons cristãos e 
honestos cidadãos”. Dom Bosco encontra coragem e confiança para discernir seus sonhos com a ajuda de Maria, a mãe de 
Deus e auxiliadora dos homens, a estrela maior que guiou seus passos no caminho da Santidade! 

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! 
 

Comentário 1: Dom Bosco sonhava dormindo... e acordado! Isso o alimentava, dava-lhe sentido e direcionava todos os 
seus passos, seus sentimentos, suas opções, seus sacrifícios e renúncias. Os sonhos eram verdadeiros motivadores da vida, 
de sua fé e da vocação desse santo. Entre muitos sonhos, um, em especial, Dom Bosco relatou aos jovens. 

Comentário 2: Ao refletir sobre seus sonhos Dom Bosco compreendeu que entre os presentes levados à Virgem Maria 
haviam espinhos símbolo da desobediência; pregos, que serviram para crucificar o Salvador. Muitas flores estavam murchas 
ou não tinham perfume; simbolizavam obras boas, mas feitas por vaidade. Então sempre incentivava seus meninos a fazer o 
bem como o melhor presente que podemos oferecer a Nossa Senhora.  

O SONHO DE DOM BOSCO: PRESENTES PARA NOSSA SENHORA 
 

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. 

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

Abençoa as famílias, o nosso país, 
As crianças e os jovens que esperam em Ti. 

 
Comentário 1: Os sonhos de Dom Bosco eram a motivação para a realização e concretização de uma obra grandiosa de 
evangelização, de levar Nossa Senhora e seu filho Jesus a milhares de jovens e crianças do mundo. Desde 1925 até 2015 
esta Casa vem sendo construída e reconstruída em função dos apelos da juventude, realizando aquilo que Dom Bosco pediu 
antes de sua morte: Estar com os jovens ao longo dos tempos e espaços!   

Comentário 2: O amor pelos jovens e a sabedoria pedagógica de Dom Bosco estão a cada dia mais atuais. Hoje, no Século 
21, o CENSA é para nós a grande herança que Dom Bosco e Madre Mazzarello nos deixaram através das Irmãs e 
educadores que mantêm viva a chama do amor pela criança e jovem! Esse nosso Auxiliadora, completa 90 anos de 
existência e atuação na formação de tantos jovens campistas que estão aqui como pais e familiares das crianças da Escola 
Infantil. O Auxiliadora é o sonho vivo e realizado de Dom Bosco e Madre Mazzarello, que é concretizado por cada irmã 
desta casa: Irmã Anita, Irmã Geni, Irmã Zilda, Irmã Suraya, Irmã Giuliana, Irmã Luzia, Irmã Aparecida, Irmã Carmelita e 
Irmã Emília que gastaram e gastam suas vidas fazendo valer a máxima de Dom Bosco: “Não basta amar é preciso sentir-se 
amado”. 
 

 



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. 

 
Comentário 1: Dom Bosco aprendeu com sua mãe e nos transmite um amor incondicional a Maria Santissima. Pede que 
recorramos a Ela com o coração, porque ao se tornar mãe de Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Maria se tornou 
também nossa mãe. Mãe poderosa e terna que deseja ardentemente cumular-nos de favores celestes. 

Comentário 2: Maria é nossa Mãe!  Mesmo quando seus filhos não a reconhecem, Ela olha para as suas necessidades.  
Quanto maior a necessidade, mais Maria se faz presente. Nossa Senhora, a Virgem Maria, está constantemente percorrendo 
os cômodos de nossas casas e para que Ela possa fazer as maravilhas de Deus, basta acreditarmos. 
Comentário 1: Já com idade muito avançada Dom Bosco tem mais uma visão e deixa-nos uma imagem muito profunda da 
presença de Maria nas escolas e casas salesianas. Em uma conversa com as Irmãs diz: “Nossa Senhora está aqui no meio de 
vocês! Nossa Senhora passeia pelos corredores e telhados desta casa e cobre cada um com seu manto!”. 

Comentário 1: Dom Bosco deixa-nos o legado de praticar o bem e diz : o que somos é presente de Deus e no que nos 
transformamos é nosso presente para Ele e para sua Mãe Maria! Façamos da nossa vida e da vida dos nossos filhos um 
presente!  

Comentário 2: Na plenitude dos tempos Deus quis nascer de uma mulher E toda graça do céu passa por nossa mãe da fé. 
Nossa Senhora pede para cultivarmos a bondade e a pureza de coração. Esse é o maior presente que podemos ofertar a 
Deus!Nossa Senhora fez da sua vida um presente, ofertando seu coração puro e fiel a Deus! Foi com simplicidade que Ela 
se tornou a estrela maior, sendo aqu’ Ela quem tudo fez!  

Comentário 3: Pedimos hoje, nesta noite de oração, que Nossa Senhora Auxiliadora fale a nossos corações nos trazendo a 
paz do Senhor, que seja a luz que nos mostra o caminho da fé, que traga o céu até cada um de nós e de nossas famílias. 
Nossa Senhora do céu, nossa Rainha e mãe da fé!  

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. 

Oh Oh... 
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. 

 
 

 



COROAÇÃO 

MÃEZINHA DO CÉU 
Mãezinha do Céu, eu não sei rezar. 
Eu só sei dizer: quero te amar! 

Azul é teu manto, branco é teu véu, 
Mãezinha, eu quero te ver lá no céu! 

Mãezinha do céu, mãe do puro amor, 
Jesus é teu filho, eu também sou. 

Mãezinha do Céu, vou te consagrar 
A minha inocência, guarda-a sem cessar. 

Azul é teu manto, branco é teu véu, 
Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. 
 
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”.  Agraciada! 

Se a Palavra ensinou que todos hão de concordar, 
E as gerações te proclamar, agora eu também direi: 
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 como se comparar, perfeito é quem te criou. 
Se o Criador te coroou, te coroamos, ó mãe. Nossa Rainha! 
 
 
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, 
A 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 o seu Filho ,o Senhor. 
Ele é o nosso Salvador! 
 
 

BENÇÃO FINAL 

. 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. 

. E a bênção de Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós 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! 
  

 


