
 
NOVENA DE NOSSA SENHORA AUXILIADORA 

 
 

4º DIA:                           Sonho do caramanchão de rosas (MB VIII, 303) 
     Maria, mestra nos caminhos da vida. 

 
 
ACOLHIDA 

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, 
Venha caminhar com teu povo 
Nossa mãe sempre será. 

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

1. Somos convidados nesta noite a homenagearmos a nossa Mãe Auxiliadora, ano em que comemoramos o bicentenário 

do nascimento de Dom Bosco, nosso Pai e Mestre. 

2. Prestamos também homenagem ao nosso querido Auxiliadora, que em 2015 comemora seus 90 anos de história, em 

prol da juventude. 

3. Nesta casa, nós, alunos do 3º ano do Ensino Médio, construímos nossa história e nos sentimos preparados para 

seguirmos nosso caminho com as bênçãos da nossa querida Mãe Auxiliadora. 

Todos : Maria, vem ajudar a caminhar por teus caminhos. Os teus pés me emprestas quando os caminhos pedras 

contêm. Quando estou cansado a me entregar tuas mãos me vêm. 
4. Maria Auxiliadora é para nós, juventude salesiana, porto seguro, estrada certa que nos leva a Jesus. 

Todos: Senhora Auxiliadora, nossa Mãe, nós confiamos em vós. 

5. Nesta casa do Auxiliadora, sentimos a presença da nossa Mãe Maria, por isso nós também podemos dizer, como Dom 

Bosco: “Foi Ela que tudo fez”. 

6. Segundo o texto sagrado, Jesus disse a João: “Aí está tua mãe”. Esta é Mãe que nos acolhe, protege e abraça em 

nossa caminhada. 

Todos: Com Maria queremos caminhar em direção ao Pai, sustento em nossas dificuldades. 

7. Ó Maria Auxiliadora, em tuas mãos colocamos a nossa história, queremos manifestar o nosso amor. Confiando, 

entregamos a nossa vida a vós. 

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! 



No ano do Bicentenário do nascimento de nosso pai, Dom Bosco, mergulhamos na bela herança espiritual por ele 

deixada – a devoção a Nossa Senhora Auxiliadora. Dom Bosco tinha sempre presente em seu ideal o jovem e o futuro 

do jovem. Todo seu tempo era voltado para esta missão, tendo a presença de Maria Auxiliadora que o inspirava em toda 

sua obra. 

Nos seus sonhos, Maria é sempre a Mestra e Guia que orienta seus passos. 
O Caramanchão das rosas, foi um dos sonhos que marcou a vida de Dom Bosco. Ele nos ensina neste sonho, a 
enfrentarmos os desafios da vida com coragem, orientação e presença de Maria, Mãe de Deus e nossa.  
 

“O CARAMANCHÃO E AS ROSAS” 
 
Certo dia, em 1847, após meditar muito sobre o modo de fazer o bem à juventude, apareceu-me a Rainha do Céu 

que me levou a um jardim encantador. Nele havia uma longa entrada, com plantas trepadeiras carregadas de folhas e 
flores, que dava para um lindo Caramanchão, cercado e coberto de maravilhosos rosais em plena florescência. Também 
o terreno estava todo coberto de rosas. Então, Nossa Senhora me disse: 

– Tire os sapatos e avance por este caramanchão. É o caminho que deve fazer. 
Gostei de tirar os sapatos, pois sentiria muito se machucasse aquelas lindas rosas. Comecei a andar. Mas logo 

percebi que aquelas rosas escondiam espinhos muito agudos. E tive que parar. 
– Aqui preciso usar sapatos – disse eu à guia. 
– Sem dúvida. E dos bons. 
Calcei os sapatos e retornei o caminho com certo número de companheiros que haviam aparecido naquele momento 

pedindo para caminhar comigo. 
No alto, se inclinavam muitos ramos floridos. Rosas! Só se viam rosas: em cima, dos lados, no chão, a meus pés. 

Minhas pernas, porém, ficaram presas nos ramos estendidos por terra, acabaram feridas. Espetavam-me ao afastar os 
ramos. Sangrava nas mãos, por todo o corpo. Todas as rosas escondiam espinhos. 

Todos os que me viam caminhar diziam: “Dom Bosco só caminha sobre rosas! Tudo lhe vai bem!”. Não viam que 
os espinhos me feriam. 

Muitos jovens, padres e leigos que foram convidados por mim começaram a seguir-me, alegres, atraídos pela 
beleza daquelas flores. Mas, ao perceberem que deviam caminhar sobre espinhos, começaram a gritar: “Fomos 
enganados!”. Não foram poucos os que voltaram. Fiquei praticamente só. E comecei a chorar. 

“Será possível – dizia eu – que tenha de percorrer todo este caminho sozinho? ”. 
Mas fui logo consolado: vi avançar para mim um grupo de padres, leigos,  jovens, os quais me disseram: “Somos 

todos seus e estamos prontos para segui-lo”. Antecedendo-os, reiniciei o caminho. E  muitos me seguiram! 
Percorrido todo o caramanchão, vi-me num belíssimo jardim. Os meus poucos seguidores estavam pálidos, 

despenteados, ensanguentados. Levantou-se, então, uma brisa suave. A seu sopro, todos se curaram. Soprou outro vento 
e, como por encanto, me vi cercado de um número imenso de jovens e de padres, irmãs e leigos, que se puseram a 
trabalhar comigo cuidando daquela juventude.  

Então, Nossa Senhora, que fora a minha guia, perguntou-me: 
– Sabe o que significa o que você está vendo e viu antes? 
– Não. 
– Saiba que o caminho por entre as rosas e os espinhos significa o cuidado que deverá tomar com a juventude, as 

dificuldades que encontrarás no caminho. Os espinhos significam os obstáculos, as dores que fazem parte da vida.  
Mas não desanime. Com o amor e determinação irá superar tudo e chegar às rosas sem espinhos. 
Logo que a Mãe de Deus acabou de falar, acordei. 
Contei-lhes isto para que cada um de nós tenha a certeza de que é Nossa Senhora que quer a nossa Congregação. E 

para que nos animemos e trabalhemos sempre para o bem da humanidade e maior glória de Deus. 
 

 
NOS CAMINHOS COM MARIA  
Maria, vem me ajudar a caminhar por teus caminhos 
Teus caminhos santos são tão difíceis, mas hei de transpor. 

Pedras encontrarei, 
Mas hei de vencer com teu auxílio, 
Com a graça do Filho, as forças do Espírito  
E as bênçãos do Pai. 

Nada me importa , vou caminhar com tua ajuda.  
Mãe, vou conseguir 
Pois quem conhece a tua vida, 
Os teus exemplos tem que seguir . 

Os teus pés me emprestas 
Quando os caminhos pedras contêm. 
Quando estou cansado a me entregar, 
Tuas mãos me vêm. 



Professor: O jovem acredita no sonho, na utopia, na transformação da realidade; também sofre com as injustiças e 

clama por um mundo melhor. Perde a juventude quem não acredita que sua intervenção pode ser mágica para a 

conquista de um mundo melhor. 

Professor: Queridos jovens, “estar com e entre vocês, encontrá-los na nossa vida cotidiana, conhecer o seu mundo e 

amá-lo, estimulando-os a serem protagonistas da própria vida, despertar o seu sentido de Deus, animá-los a viver com 

metas elevadas, a viver a vida como o Senhor Jesus viveu, este é o nosso carisma junto a vocês. 

Professor: Confiamos em vós, jovens, sejam animados e guiados por Maria, prossigam nesta caminhada, lembrando 

sempre desta casa do Auxiliadora, tornem-se  construtores de um mundo novo: justo, solidário e fraterno 

Professor: Ó Maria, Mãe Auxiliadora!  Dirige o Teu olhar para estes os jovens aqui presentes, a fim de que eles 

estejam empenhados no serviço aos irmãos e se tornem presença cristã onde estiverem. 

 

** Mãe Auxiliadora, diante de tua proteção maternal, escuta os pedidos de nossos jovens: 

1. Auxiliadora da juventude, olha para nós, jovens, dá-nos entusiasmo, criatividade e força para enfrentarmos os 
desafios da vida. 

Todos: Nossa Senhora Auxiliadora, roga por nós! 

2. Maria, nossa Mãe Auxiliadora, fica sempre conosco, não nos abandones neste momento de desafios e decisões. 
Precisamos de tua poderosa proteção, sê presença materna derramando suas bênçãos sobre nós. 

Todos: Ó Maria Auxiliadora, que estejamos todos unidos debaixo do teu manto maternal. 

3. Ó Maria! Te aclamamos, sê nosso amparo em nossas dificuldades, tu que sempre estendeste tua mão e nos apontas o 
melhor caminho. 

Todos: Nossa Senhora Auxiliadora, caminha conosco! 

4. Ó Maria Auxiliadora, derrama tuas bênçãos sobre esta casa, que faz memória nos seus 90 anos de existência, por 
todos os conhecimentos e valores que aqui aprendemos e levaremos por toda nossa vida. 

Todos: Maria Auxiliadora abençoa esta casa. 

 

Invoquemos com toda a confiança e gratidão a nossa Mãe Auxiliadora, rezando Ave- Maria. 

Ó Maria Auxiliadora, nossa carinhosa Mãe e poderoso auxílio dos cristãos, nós nos consagramos inteiramente ao teu 

doce amor e ao teu santo serviço. Consagramos nosso entendimento para que possamos sempre te amar. Consagramos 

nosso coração, para que seja totalmente teu. Recebe-nos, ó Mãe incomparável, como teus filhos, acolhe-nos todos sob o 

teu manto. Ajuda-nos a recorrer a ti em nossas dificuldades com confiança. Faze que recordemos sempre do amor que 

tens por todos os teus filhos e nos faças seguir em frente com confiança. Amém! 

 

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! 

Maria, Mãe, Mestra, Auxiliadora! Ajuda-nos a assumir a nossa vida de jovens, a sermos construtores de um mundo 

mais justo e fraterno, que crê na paz, que constroi esperança e vive no amor. Abençoa nossa família e nosso 

Auxiliadora. 

 
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! 

COROAÇÃO 

Maria, queremos te coroar nossa Rainha, como ato de agradecimento, de carinho por seres a nossa Auxiliadora. Te 
coroamos como nossa Mãe Auxiliadora, presença de amor que não pode faltar. 

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! 

 

1. Quem é essa senhora que me fala com ternura, que me acolhe sempre com bondade, em tudo se faz entrega. 

2. Quem é essa senhora de mãos estendidas que me espera sempre em seu olhar, em tudo é misericórdia. 

1. Mãe, eis-me aqui sou teu filho, nos teus braços gentis quero estar, 

2.  Mãe, eis-me aqui sou teu filho, minha vida vou te entregar. 

1.Quem é essa senhora que é Mãe do próprio Deus, que guarda em seu coração as palavras de um anjo. 

2. Bem Aventurada, ouve esta nossa oração. Maria bendita, nossa consolação. 

1. Mãe, eis-me aqui sou teu filho, nos teus braços gentis quero estar. 

2. Mãe, eis-me aqui sou teu filho, minha vida vou te entregar. 

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. 


