
 
NOVENA DE NOSSA SENHORA AUXILIADORA 

 
 

2º DIA:      Sonho – a misteriosa Senhora e a multidão de garotos (MB 2, 298-300) 
     Maria, somos teus filhos. 

 
 
ACOLHIDA 

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! (2x) 
Bendito é o nome do Senhor pra sempre. 

** É com alegria que nos reunimos para homenagearmos Maria, nossa sempre Mãe Auxiliadora, ano que nossa escola – 
o AUXILIADORA - comemora 90 anos, em prol da educação das crianças e dos jovens. 

SANTÍSSIMA TRINDADE 
Bom é poder estar aqui, 
Amando, adorando e exaltando 
A Santíssima Trindade que estará 
Aqui pra fazer santo este lugar. 

Em nome do Pai, em nome do Filho, 
Em nome do Espírito Santo. Amém! 
 Louvemos e adoremos ao nosso Deus vivo. 

 Em nome do Pai, em nome do Filho, 
Em nome do Espírito Santo. Amém! 
Podes entrar, Senhor, neste lugar. 

** Na tradição salesiana, Maria é Mãe e Mestra que fecunda o carisma no seio da Igreja. A Ela, Dom Bosco atribui 
tudo, especialmente junto à juventude. Sendo ele fundador da Família Salesiana, semeou no coração dos seus filhos um 
profundo amor a Maria Auxiliadora dos Cristãos. Ao longo dos anos, as Irmãs Salesianas conservam um amor filial a 
Nossa Senhora. 

 
1. Maria, Mãe de Deus, chama de alegria e de amor que arde em nosso coração. 

Todos: Mãe Auxiliadora, ilumina nossos caminhos. 

2. Maria, Mãe Auxiliadora, cobre com teu manto nossa família. 

Todos: Mãe Auxiliadora, olha por nossa família aqui reunida. 

1.  Maria, Mãe Auxiliadora, vem nos socorrer em nossas necessidades. 

Todos: Maria, Mãe Auxiliadora, nós confiamos em tua proteção. 

2. Maria, Mãe de Deus, nossa querida Mãe, presença verdadeira, fiel e amiga. 

Todos: Mãe Auxiliadora, nunca nos abandones. 

** Ó Maria, que alegria é termos nossa família unida para te louvar. Ó Maria, que alegria ter sua companhia em nossa 
caminhada. 

 
A ESCOLHIDA 
Uma entre todas foi a escolhida, 
Foste tu Maria a serva preferida. 
Mãe do meu Senhor, Mãe do meu salvador! 

Maria, cheia de graça e consolo, 
Vem caminhar com teu povo 
Nossa mãe sempre serás. 

Roga pelos pecadores desta Terra, 
Roga pelo povo que em Deus espera. 
Mãe do meu Senhor, mãe do meu salvador! 
 

 



1. Em 1815, nasce aquele que será o grande admirador, grande filho, grande devoto da Mãe de Deus, o Santo dos 
jovens: SÃO JOÃO BOSCO.  

2. Dom Bosco ensinou aos membros da família Salesiana a amarem Nossa Senhora, invocando-a com o título de 
AUXILIADORA.  

3. Foi Dom Bosco que nos ensinou a amar Maria como nossa Auxiliadora.  

1. Ficou tão conhecido o amor de Dom Bosco pela Mãe Auxiliadora, que Ela ficou conhecida como a “Virgem de Dom 
Bosco”. 

2.  Nossa Senhora apareceu frequentemente nos sonhos de Dom Bosco, Ela foi a estrela guia do seu trabalho com os 
jovens. 

O sonho de Dom Bosco. 
A misteriosa Senhora e a multidão de garotos. 

Em um de seus sonhos, Dom Bosco parecia estar em uma grande planície cheia de jovens. Alguns brigavam, outros 
blasfemavam, roubavam. Eram jovens abandonados pelos pais. 
Dom Bosco queria ir embora, quando de repente, percebeu ao seu lado uma Senhora que lhe disse: 
- Vai lá, no meio desses jovens e trabalha! 
O jovem João foi, mas não sabia o que fazer! Não existia nenhum lugar para acomodá-los, queria fazer-lhes o bem, 
ajudá-los, queria fazer-lhes o bem, ajudá-los, mas preciso de ajuda. 
Muitos o olhavam de longe, mas não queriam nem lhe ouvir. 
Dirigiu-e então àquela Senhora, que disse: 
- Eis o lugar – e mostrou-lhe um campo. 
- Mas aqui só há um campo – disse João à Senhora. 
Então, aquela Senhora o levou um pouco mais ao norte e disse-lhe: 
- Olhe! 
João olhou e viu uma casa bem próxima a uma Igreja. Depois, a Senhora o levou para outro lugar, quase na frente desta 
Igreja e disse-lhe: 
- Neste lugar, sobre esta terra que foi molhada e santificada pelo sangue de mártires, eu quero que Deus seja honrado de 
uma maneira toda especial. 
Quando falou, a Senhora avançou com um pé indicando o lugar com precisão. 
João guardou tudo o que Ela disse na memória. No entanto, ele se viu rodeado de um número incalculável de jovens e 
eles aumentavam, porém, olhando a Senhora, cresciam os meios e o lugar para acolher estes jovens. 
Depois viu uma grandiosíssima Igreja, com muitos prédios ao redor e com um bonito monumento no meio. 
Enquanto aconteciam estas coisas, João, sempre sonhando, tinha como ajudantes padres, que o ajudavam por um tempo 
e depois iam embora. Procurava, com grande trabalho, segurá-los, mas eles iam embora e o deixavam sozinho. 
Então, ele procurou a Senhora, que lhe disse: 
- Você quer saber como segurar esses colaboradores? Tome esta fita e amarre-a na cabeça deles. 
Tomando, calmamente, a fita branca da mão dela, viu que nela estava escrita a palavra obediência. 
Experimentou, logo a seguir, o conselho da Senhora e começou a amarrar a fita na cabeça de alguns de seus 
colaboradores e se deu conta de seu maravilhoso poder: eles ficavam, aumentava o número de ajudantes, enquanto ele 
continuava amarrando a fita em tantos e tantos outros.  
Assim teve origem a congregação Salesiana. 
Viu ainda muitas outras coisas que o fizeram caminhar sempre seguro. As grandes dificuldades que apareciam estavam 
previstas e sabia como superá-las. 
Foi exatamente depois de ter visto Igrejas, casas, pátios, jovens e padres que o ajudavam e a maneira de chegar a isso, 
que ele falou a outros e contava sobre os seus sonhos. Como se tudo existisse de verdade. 

 

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 teu sorriso, 
Teu olhar amigo, teu imenso amor. 
 



Vem, Dom Bosco sonhador, 
Vem conosco caminhar, 
Tua audácia seja agora 
Nossa vez e hora de participar. 

Hoje a luta do povo latino 
É a busca de um mesmo destino: 
Uma civilização do amor 
Onde o valor seja a comunhão. 

Com Dom Bosco isto aconteceu, 
No milagre que se ofereceu. 
Hoje vidas serão transformadas, 
Se forem amadas do jeito de Deus.  
 

1. O Bicentenário do nascimento de São João Bosco é um “ano de Graça”, que queremos viver na Família Salesiana 
com profundo sentimento de gratidão ao Senhor, fundado por Dom Bosco sob a guia de Maria Auxiliadora. 

2. A Família Salesiana compreende também as Irmãs Salesinas, nascidas do coração de Dom Bosco e da fidelidade 
criativa de Santa Maria Domingas Mazzarello. 

1. Para demonstrar o seu amor e sua gratidão a Nossa Senhora, Dom Bosco fundou junto com Santa Maria Domingas 
Mazzarello a Congregação das Filhas de Maria Auxiliadora como monumento vivo de amor e gratidão. 

2. “Filhas de Maria Auxiliadora”, segundo Dom Bosco, uma congregação que é toda de Maria. 

1. As Filhas de Maria Auxiliadora dedicam sua vida à juventude, tornando-se entre as crianças e jovens “sinais e 
expressão de seu amor primeiro”. 

** Onde houver uma Filha de Maria Auxiliadora, ali estará o testemunho da célebre expressão de Madre 
Mazzarello: “Quem ama Maria, contente será.” Queremos também prestar nossa homenagem a esta casa, o 
Auxiliadora, que há 90 anos vem marcando presença em nossa vida, em nossa família, em nosso município. São 
gerações e gerações que se fazem presentes aqui. 

 
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! 
 

** Como Dom Bosco e Madre Mazzarello, aprendemos a reconhecer Maria como Auxiliadora: ajuda forte e potente, 
nos momentos de dificuldade. 

Todos: Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. 

1. Para a Família Salesiana, Maria tem um nome definido: é a Auxiliadora. Recorremos o teu auxílio em nossa 
caminhada. 

Todos: Maria Auxílio dos cristãos, rogai por nós. 

2. Toda Família Salesiana se sente família mariana, nascida pela solicitude materna de Maria Auxiliadora. Por isso, 
podemos nos entregar confiantes a Ela. 

** 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, a Ti consagramos de modo especial, a nossa 
família que está diante de Ti. Maria, somos teus filhos. Rezemos: Ave-Maria... 

 

 

 



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 
 

** Oh! Maria, Mãe Auxiliadora, presença carinhosa, queremos seguir teus caminhos, confiamos em Ti. Ave Maria de 
Dom Bosco, Maria Mãe nossa e Senhora, queremos ser sempre teus filhos. 
 

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 (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, ó mãe (2x). Nossa Rainha.  
 

Maria, nossa Mãe Auxiliadora! Hoje, te coroamos como nossa Rainha. Oferecemos nessa coroa, o nosso amor, nossa 
esperança, nossa vida. Tu és auxílio dos cristãos, sempre terás nossa gratidão.  Esta coroa pertence a Ti, ó Maria. 

 
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... 

* 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. (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. 


