
 
NOVENA DE NOSSA SENHORA AUXILIADORA 

 
 

1º DIA:      Tela central da Basílica de Nossa Senhora  
                       Auxiliadora, em Turim (MB II, 243) 

     Maria, Mãe e Auxiliadora da Igreja. 
 

ACOLHIDA 

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! 

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! 

 

1. 2015, ano do Bicentenário do nascimento de Dom Bosco, Pai e Mestre da juventude e 90 anos do Auxiliadora, 

estamos  em festa, festa da Família Salesiana.  

2. Com Dom Bosco faremos esta homenagem e gratidão à tão querida Mãe. 

3. Maria Auxiliadora é, para nós, juventude salesiana, porto seguro estrada certa que nos leva a Jesus. 

1. O carisma salesiano é a chave de ser e viver desta Família Salesiana.  

2. Nesta casa de Maria Auxiliadora, a paixão educativa faz realizar o encontro com todo jovem, acreditando nele, 

acreditando em cada um deles. 

3. Disse Dom Bosco: “Sempre coloquei toda minha confiança em Maria Auxiliadora”.  

1. Somos convidados a mergulhar nesta bonita herança espiritual deixada por nossos fundadores: Dom Bosco e Madre 

Mazzarello. 

Todos: Maria, a Auxiliadora! Mãe que abraça e acolhe. 

2. Com e como Dom Bosco, aprendamos a deixar-nos abraçar e ser acolhidos por Maria, nossa Mãe Auxiliadora.  

Todos: Maria, a Auxiliadora! Mãe que abraça e acolhe. 

3. Peçamos a Dom Bosco que nos ensine a caminhar com Maria, com confiança inabalável como ele caminhou até o 

último momento de sua vida. 

Todos: Em nossa caminhada seguimos junto com Maria, com confiança. 

 
TU ÉS DOM BOSCO 
Tu és a semente que um dia o sonho plantou. 
Tu és o saltimbanco menino que Deus abençoou. 
Tu és o pastorzinho dos Becchi, e a sua vida inteira dedicou. 
E até o ultimo 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 filho de Mamãe Margarida e essa tudo te ensinou. 
 

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



Maria, de incomparável beleza, a nossa Auxiliadora, toda a Igreja a aclama como Mãe e Auxiliadora poderosa. Em 

Turim, no altar-mor da basílica, Dom Bosco idealizou um quadro de Nossa Senhora Auxiliadora. Esta obra traduz o 

título de Maria “Mãe da Igreja e Auxiliadora dos Cristãos. Num trono de nuvens, Maria apresenta ao mundo o Menino 

Jesus, de braços abertos, como a oferecer suas bênçãos à Igreja representada pelos apóstolos e santos que a aclamam 

Mãe e Auxiliadora. Imaginado por Dom Bosco foi realizado pelo pintor Tommaso Lorenzone, que durante seu trabalho 

declarou: “Não é obra minha. Não sou eu que o estou pintando. Outra mão parece guiar minha mão.” 

 

1. Segundo a descrição feita por Dom Bosco, o quadro é uma eficaz representação do título “Maria, Mãe da Igreja”. 

Maria, enquanto Mãe do Filho de Deus, é a rainha do céu e da terra: toda a Igreja, representada pelos apóstolos e pelos 

Santos, a aclama como Mãe e Auxiliadora. 

2. Maria presente na vida de Dom Bosco, sua Mestra, aquela que guia e inspira  Dom Bosco, toda sua obra em favor da 

juventude. 

1. Dom Bosco atribui à Maria Auxiliadora, de quem se considera instrumento, o bem que realiza pessoalmente e por 

meio de seus filhos e filhas espirituais – os Salesianos e as Filhas de Maria Auxiliadora. 

2. Nasceram muitas casas, espaços do coração de Dom Bosco e Madre Mazzarello, onde o jovem sabe que é amado, 

querido por seus educadores, inclusive o Auxiliadora que, sob o manto protetor de Maria, completa 90 anos fazendo 

história e cantando glórias da Auxiliadora, presença maior que nunca pode faltar. 

1. Nossos agradecimentos às Filhas de Maria Auxiliadora, aquelas que hà 90 anos se fazem presentes nesta cidade na 

educação da juventude, que difundi a devoção a nossa Mãe Auxiliadora, nossa Mestra e Guia. 

2. Cremos que Maria está presente entre nós e continua a sua “missão de Mãe da Igreja e Auxiliadora dos Cristãos”.  

1.Com confiança nos entregamos a Ela, aquela em cuja vida o Senhor realizou grandes coisas. 

2.Toda família salesiana se sente família mariana, nascida pela solicitude de Maria Auxiliadora. Por isso, podemos nos 

entregar confiantes a Ela. 

 

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! 
 

1. Maria, Mãe de Deus, é modelo de oração e de caridade, a Mestra de sabedoria e guia da nossa Família. Rezemos 

juntos: Ave –Maria...  

2. Maria, Mãe Auxiliadora, nossa Rainha e intercessora, olha por nossa família aqui presente. Que, a exemplo de tua 

bondade, possamos viver atentos à vontade do Pai. 

Mãe Auxiliadora, diante de Ti, queremos consagrar de modo especial nossa família e nossa escola. 

 

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! 



COROAÇÃO 
 
* Maria, esta é a sua casa, fica sempre conosco, abençoa-nos! 
 

Hoje queremos prestar nossa homenagem como nossa Rainha. Aceita, mãe querida, nossos sonhos, nossa vida e toma 

sob tua proteção esta casa que é tua. Esta casa que celebra 90 anos quer também afirmar como Dom Bosco e com Dom 

Bosco que foi Maria Auxiliadora quem tudo fez!  

 
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, oh mãe! (2x) 
Agraciada! 

Se a palavra ensinou que todos hão de concordar, 
E as gerações te proclamar. 
Agora eu também, direi: Tu és bendita, oh mãe! (2x) 
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, oh mãe! (2x) 
Te coroamos, oh mãe, 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,  

Descobre toda a trama, celeste Medianeira. 

Fanal tu és dos filhos,da terra que é da cruz. 

Senhora Aparecida, Mãe nossa e de Jesus! 

 
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... 

* 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. 
E acordes de alegria, tecendo mil louvores, 
Na mais cordial porfia, os filhos te coroam, 
Rainha Imaculada. Auxílio dos cristãos, 

                  Por todos aclamada. 


