
  
NOVENA DE NOSSA SENHORA AUXILIADORA 

 
 

3º DIA:                           “Bons cristãos e honestos cidadãos” (MB VII, 622) 
     Maria Auxiliadora e senhora nossa. 

 
ACOLHIDA 

REUNIDOS AQUI 
Reunidos aqui, num cenáculo de amor, 
Pedimos forças pelas mãos de Maria. 
Ela conhece bem todos seus queridos filhos 
E não deixará faltar para nós seu auxílio. 

Vinde, Espírito Santo, vinde.    
Por meio da poderosa intercessão 
Do Imaculado Coração de Maria,  
Vossa amadíssima esposa. 

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

 

LITURGIA DA PALAVRA (João 15, 9 – 17) 

Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor.  
Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai 
e permaneço no seu amor. 
E eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena.Este é o meu mandamento: amai-
vos uns aos outros, assim como eu vos amei.  
Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos 
mando.  
Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a 
conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. 
Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o 
vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo concederá.  
Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. 
 
Todos: Graças a Deus! 
 

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 de 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! 

 

* “Bons cristãos, honestos cidadãos.” Nossa missão é testemunhar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo 
inteiro. Façamos nossas preces. 

1. Pela Igreja presente no mundo inteiro, para que fortalecida pela presença do Espírito Santo, viva segundo o 
Evangelho de Jesus Cristo, rezemos ao Senhor! 

Todos: Senhor, escutai a nossa prece! 



2. Pela paz no mundo, para que seja superada toda forma de divisão e, no respeito pelas diferentes culturas, sejam 
promovidos os valores essenciais da família humana, rezemos ao Senhor! 

3. Por todos que, de diversas formas, dedicam suas vidas na construção de uma sociedade mais humana e fraterna, 
experimentem sempre a luz e a proteção de Deus, rezemos ao Senhor!  

4. Por todos nós que construímos o ISECENSA para que a exemplo de Maria sejamos presença atenta às necessidades 
dos outros, rezemos ao senhor!  

5. Pelas nossas famílias para que a exemplo da Família de Nazaré, a paz, o perdão, o respeito sejam alimento que nos 
sustenta nossa vida, rezemos ao Senhor!  

6. Por todos nós que homenageamos, nesta noite, nossa Mãe Auxiliadora para que, a exemplo de tão querida mãe, 
sejamos perseverantes na fé, fortes na esperança e sempre solidários, rezemos ao Senhor!  

 
COMO ÉS LINDO! 
Que bom, Senhor, ir ao teu encontro, 
Poder chegar e adentrar a tua casa, 
Sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa. 

Te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo 
Te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo 
Ó meu Senhor, sei que não sou nada 
Sem merecer fizeste em mim tua morada 

Mas ao receber-te perfeita comunhão se cria 
Sou em ti, és em mim 
Minh‘alma diz, meu Deus, como és lindo! (2x) 

1. Este ano comemoramos o bicentenário de Dom Bosco, Pai e Mestre da juventude. Aquele que afirmava: “Até o 
último respiro de minha vida será para vocês, meus queridos jovens”. 

2. Dom Bosco confia os jovens à Maria Auxiliadora, exemplo de mãe, presença educadora, fraterna e solidária. 
Presença que não pode faltar em nossa vida. 

1. Como família salesiana, nossos fundadores Dom Bosco e Madre Mazzarello, queremos assumir nosso compromisso 
de sermos no mundo “bons cristãos, honestos cidadãos”, jovens a serviço da construção da cidadania segundo os 
valores do Evangelho de Jesus Cristo. 

** “O Papa Francisco, nos diz: “Jovens, sirvam o mundo, enriqueçam-no com o dom de Cristo e do Evangelho. A 
vocês, confio a convicção da real possibilidade de mudar o mundo, porque Jesus está com vocês todos os dias, até os 
fins dos tempos. Sonhem coisas grandes e sigam o seu sonho com alegria, entusiasmo e convicção”.  

 

PALAVRAS DE DOM BOSCO E DO PAPA FRANCISCO 
Pai e Mestre da juventude que com os pés no chão, cabeça nas estrelas e coração em Deus, ousou sonhar 

grande. Ele teve a coragem e a audácia de quem tem A MESTRA ao seu lado: Maria Auxiliadora. 
 Seu projeto educativo ultrapassou os tempos e lugares e suas ideias continuam vivas e atuais. 

O convite de Dom Bosco continua esperando sua resposta, aluno do ISECENSA. Venha ser forte, destemido, 
determinado, comprometido e fiel ao Deus da vida! 

 
1- Houve um homem chamado por Deus que era grande no meio dos seus. 
2- Seu caminho foi profetizado e na vida amado por onde andou. 
3- O seu nome é bandeira de fé, Pai e Mestre dos jovens já é. 
Todos: Vem, Dom Bosco sonhador, vem conosco caminhar, 
Vem trazer-nos seu olhar amigo, seu imenso amor. 
 1- Hoje a luta do povo latino é a busca de um mesmo destino 
Uma civilização do amor onde o valor seja a comunhão... a fraternidade, 
Todos: A justiça, a paz.  
2- Há um homem chamado por Deus que é grande em nosso meio e ele se chama Francisco, Papa Francisco. 
Todos: Dom  Bosco – Papa Francisco: homens além de seu tempo! 
1-  Vós trazeis no coração a alegria da fé, a alegria de viver. A sede por uma sociedade mais justa e mais feliz. 
Todos: Sejam para o mundo bons cristãos, honestos cidadãos! 
2- “O Evangelho vos chama a criarem redes de solidariedade que possam abraçar e transformar a sociedade com o seu 
testemunho profético”.  
Todos: Estejam onde estiverem, sejam bons cristãos, honestos cidadãos! 
3- Sim, jovens, ouvistes bem: ir contra a corrente. Isso fortalece o coração. Não há dificuldades, tribulações, nem 
incompreensões que possam nos meter medo se permanecermos unidos a Deus.  
Todos: Confiem sempre em Maria, ela não os abandona. 



1- “Não enterrem os talentos! Apostem em grandes ideais, ideais que alargam o coração, ideais a serviço do bem, da 
justiça, da paz.  
Todos: Vivam ao máximo, sem deixarem de ser santos! 
2- O Senhor colocou-nos no mundo para os outros. 
3- Queridos jovens, tenham uma grande alma! Não tenham medo de sonhar coisas grandes!”  
Todos: Eu os quero felizes sempre no tempo e na eternidade. 
1-  Dialoguem com Jesus, todos os dias,  sintam  Sua presença de amizade e de amor. 
Todos: Quem quer ser amado, deve demonstrar que ama. 
2- Amigos, a Cruz de Cristo nos ensina a sermos como o Cireneu, aquele que ajuda Jesus a levar o madeiro pesado, 
como Maria, a sempre Auxiliadora que não tive medo de acompanhar Jesus até o fim, com amor, com ternura. 
Todos: Sempre contei com a presença materna de Maria, em todas as circunstancia da minha vida. 
3- Também a vocês, eu peço para serem protagonistas desta mudança. Peço-lhes para serem construtores do mundo, 
trabalharem por um mundo melhor.  
Todos: Sejam para o mundo bons cristãos e honestos cidadãos. 
1-E lembrem-se Nossa Senhora é e sempre será vossa mãe em todos os momentos da vida. 
Todos: Foi Ela quem tudo fez. 
2- “Não tenham medo de levar Cristo para todos os ambientes, até as periferias existenciais da humanidade”. 
3- O Senhor quer que todos sintam o calor de sua misericórdia! 
Todos: “Nossa vida é um presente de Deus e o que fazemos dela é o nosso presente a Ele.” 
 

COROAÇÃO 

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! 
 
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 coisa e propriedade vossa. Amém! 

1. “Foi Ela quem tudo fez”. Nesta celebração dos 90 anos do AUXILIDORA, queremos coroar Maria, a nossa Mãe 
sempre presente na nossa história. 

2. *Mãe Auxiliadora, estamos aqui, somos teus filhos. Aceita nossos sonhos e projetos. Aceita nossa vida. Mãe 
Auxiliadora, nós te homenageamos com esta coroa, como ato de agradecimento, carinho, amor e amizade. 

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 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 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 a jovem Maria 
para morada do vosso Filho, fazei que sejamos livres da morte 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. 

* Glorificai o Senhor com vossa vida. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 

Todos: Graças a Deus. 

 
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! 


