
 
NOVENA DE NOSSA SENHORA AUXILIADORA 

 
 

5º DIA:                     Carta de Dom Bosco a Dom Miguel Rua (MB VIII, 237) 
“Procura fazer-te amar”. Última carta de Dom Bosco a seu 1º Sucessor. 

 
ACOLHIDA 
  

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. 

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. 
 

LITURGIA DA PALAVRA (Marcos, 16 15-20) 
 

Naquele tempo, Jesus se manifestou aos onze discípulos, e disse-lhes: “Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a 
toda criatura! Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado.  
Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas 
línguas; se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal não lhes fará mal algum; quando impuserem as 
mãos sobre os doentes, eles ficarão curados”. 
Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu, e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então 
saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a 
acompanhavam. 
 
* Palavra da Salvação. 
Todos: Glória a vós, Senhor. 

 
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! 

 
1. Creio na Juventude que busca o novo, que espera o amanhã mais humano e sonha sonhos de vida nova, sonhos de 
jovens.  
2. Creio no Jovem que sabe o que quer, que enfrenta firme e sem medo a luta, que não foge dos desafios.  
Todos: Creio no Jovem que descobre o valor de vivermos como irmãos, e que assume o desafio de buscar o 
grupo, de buscar a comunidade.  
1. Creio em todos os jovens que sabem dizer sim e também sabem dizer não, na coerência e na vivência autêntica da 
verdade.  
2. Creio na Juventude que sempre se reúne para partilhar a vida, com espontaneidade, vibração, alegria contagiante, 
celebrando sempre a vida.  
Todos: Creio nos jovens, que sabem viver o amor em sua realidade.  



1. Creio nos jovens que caminham rumo à nova sociedade, onde todos querem ser e serão irmãos e companheiros. 
2. Creio na força do jovem que sorri, canta, chora, dança, namora, ama, espera e faz acontecer o novo amanhã.  
Todos: Creio em nossa  missão de educadores salesianos, que semeiam no coração do jovem o sentido da vida, do 
bem , da justiça e da paz.  
1. Creio no Deus Pai-Mãe, libertador, e em todo jovem que sonha e luta para construir o seu Reino de Amor.  
2. Creio no Cristo Jovem, que em tudo fez a vontade do Pai, vivendo seu plano de Amor até as últimas consequências, 
tornando-se modelo de seguimento para todo jovem.  
1. Creio no Espírito Santo, que com o fogo do amor anima toda a Juventude na busca da vida plena em Jesus 
Libertador.  
Todos: Creio em Maria, mulher da dor e da alegria, mulher companheira, Mãe nossa e Auxiliadora de todos os 
jovens que na vida redescobrem sua mística evangelizadora. Cremos que só com fé, força, confiança, entrega, 
compromisso, luta, chegaremos à construção do Reino de Deus e do Povo. Amém! 
PRECES DA COMUNIDADE 
 
* Com Maria, a mãe de Jesus, apresentemos ao Pai 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 nós que, de diversas formas, dedicamos nossas vidas para a educação do jovem e da criança, sejamos nós 
sustentados pela graça de Deus e a presença materna de Maria, rezemos ao Senhor! 
4. Por todos nós, professores e Funcionários do CENSA, ISECENSA, CENSANET: 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, construamos a paz, o diálogo, no dia a dia das 
nossas relações, rezemos ao Senhor!  
6. Por todos nós que homenageamos, nesta noite, Maria Auxiliadora, para que, a exemplo de tão querida mãe, sejamos 
perseverantes na fé, fortes na esperança e no amor, rezemos ao Senhor!  
7. Por todos nós, família salesiana, que continuemos a vivenciar a proposta de Dom Bosco: “Procura fazer-te amar”, 
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! 
Sou em ti, és em mim! Minh‘alma diz, meu Deus, como és lindo! 
 
SENHORA DA PAZ 
É bom estarmos juntos, nesta mesa do Senhor! 
E sentirmos Sua presença, no calor de nosso irmão. 
Deus nos reúne aqui, em um só espírito, um só coração. 
Toda família vem, não falta ninguém, nesta comunhão! 
E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz! 
E vem orando por nós  a mãe de Jesus! 

Maria, nossa mãezinha, nos convida à união. 
Sua presença nos une, faz-nos todos mais irmãos. 
Nossa Senhora escuta o nosso silêncio, a nossa oração. 
E apresenta ao Filho que se dá no vinho, que se dá no pão. 
 

 
A Família Salesiana está em festa, na comemoração do Bicentenário de Dom Bosco e os 90 anos  do Auxiliadora. 
Nossa gratidão aquela a quem Dom Bosco nos ensinou a invocar a Nossa Auxiliadora, como Mãe e Mestra. 
Com.: Em 1989, o Papa João Paulo II concedeu um presente a Família Salesiana, dando a Dom Bosco o título oficial 
de “Pai e Mestre da juventude”.  
1: Nesse título estão condensados e unificados os principais valores da viva herança que foram deixados por Dom 
Bosco.:  
2: O seu estilo de santidade: o amor ativo.  



3: A sua escolha do campo apostólico: a juventude.  
4: A sua trajetória de compromisso: o Sistema Preventivo.  
5: O seu programa de ação: a educação.  
1: O segredo do seu estilo: a perspicaz intuição do coração juvenil. Escolhida por ele para ser a presença marcante 
entre os jovens.  
2: A palavra PAI para Dom Bosco  significa  gerar a nova vida, responsabilidade de cuidar, educar e fazer crescer os 
jovens.  
3: A palavra MESTRE está ligada com pai. Durante sua vida Dom Bosco privilegiou a tarefa de tornar conhecido o 
verdadeiro sentido da vida, de comunicar a energia dos valores cristãos, a prática das virtudes cristãs, ensinado à 
juventude o caminho da santidade. 
4: A educação no carisma salesiano está intimamente ligada ao afeto: “Procura fazer-te amar”. 
5: A missão de todo educador é de formar pessoas felizes. O amor é o elemento fundamental na educação.  
Com.: Ser educador é um privilégio, é semear em terreno sempre fértil e se encantar com a colheita. 
É ser condutor de almas e de sonhos, é lapidar diamantes. O afeto é o único caminho para a educação.  
 
 
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”. (2x)  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! 
 
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! 
 

*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 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! 
 
 
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. 


