
 
NOVENA DE NOSSA SENHORA AUXILIADORA 

 
 

7º DIA:                                         Sonho da jangada (MB VIII, 275-282) 
          Nossa Senhora não abandona quem nela confia. 

 
 

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. 

** Alegremo-nos todos nesta noite em que viemos homenagear a nossa Mãe Maria com alegria, fé e em espírito de 
oração. Esta casa de Maria Auxiliadora, que em clima de felicidade comemora seus 90 anos, a cada dia, colabora com o 
crescimento educativo 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. 

 
** Ave Maria de Dom Bosco, Maria Mãe Senhora Auxiliadora, queremos ser sempre teus filhos, Tu és para nós 
proteção e guia segura.  Ave Auxiliadora! És auxílio, defensora, és a luz do caminho. Ave, Ave Maria de Dom Bosco a 
inspiradora dos jovens, mãe terna e guia Senhora e Auxiliadora, teu povo caminha buscando paz. 

1. Maria, Mãe de Deus, nossa querida Mãe, estende a mão a teus filhos. 

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

2. Maria, Mãe de Deus, nossa querida Mãe, me envolve em teu manto e me coloca no colo. 

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

1. Maria, Mãe de Deus, nossa querida Mãe, que ilumina nossos caminhos com a luz de seus olhos. 

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

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

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

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. 

 
** Dom Bosco, profeta dos jovens, foi grande em sua missão. Seu caminho foi profetizado, é o  Pai e mestre da 
juventude. 

1. Dom Bosco, os teus sonhos percorreram tantas noites e chegaram até nós como a luz no amanhecer, invadindo os 
nossos corações.  

2. Os teus sonhos foram muito mais além, os teus passos seguem firmes, ultrapassam as fronteiras. 



3.  Muitos jovens te encontram e se tornam teus amigos, eles todos fazem parte dos teus sonhos que agora vivem em 
nós. 

Sonho de Dom Bosco. Uma Jangada, um convite ao céu 
 

Dom Bosco, em mais um de seus sonhos, via os meninos do oratório brincando alegremente num campo muito extenso. 
De repente, as águas do rio Pó, que banhavam o campo, começaram a transbordar e a inundar o local onde estavam. As águas 

vinham com muita força. 
Apavorados, todos fugiram para um grande moinho que se via ao longe, o qual era protegido por uma muralha; Dom Bosco 

ficou no pátio interno, com seus alunos. Mas, como as águas começavam a subir rapidamente, eles foram obrigados a refugiar-se 
dentro de casa. 

Olhando do alto, via-se toda a extensão do desastre.  
Dom Bosco, vendo a tristeza dos seus jovens, disse-lhes: 
- Tenham confiança em Deus, e coloquem-se nos braços de Nossa Senhora, nossa mãe querida. 
A água já tinha chegado a um nível muito alto. O pavor foi geral.  
De repente, apareceu junto a eles uma enorme jangada, e não viram outro recurso a não ser, recolhessem na embarcação. 
Tomando coragem, Dom Bosco foi o primeiro a passar. Logo após, Dom Bosco pediu a ajuda de alguns padres para facilitar a 

ida dos meninos. Os padres ficaram muito cansados, Dom Bosco foi ajudar, mas também não conseguia ficar de pé. 
Quando todos já estavam na embarcação, dom Bosco assumiu o comando e disse aos jovens: 
- Nossa Senhora é a Estrela do mar. Não abandona quem nela confia: vamos nos colocar sob o seu manto; Ela nos há de livrar 

dos perigos e nos conduzirá a um porto seguro. 
Abandonaram então a jangada ao sabor das ondas, ela se afastou daquele lugar. Um vento forte a levava. Abraçaram-se uns 

aos outros, formando um só corpo, para não cair. 
A jangada, entretanto, abandonada à fúria da tempestade, a cada momento parecia ir ao fundo. Dom Bosco notou que os seus 

jovens estavam pálidos e ofegantes. E gritou-lhes: 
- Coragem!  Nossa Senhora não nos abandonará. 
Então, todos juntos, rezaram com fervor de joelhos, segurando-se pelas mãos. Os jovens, que permaneceram na barca, então, 

invocaram a Estrela do Mar.  
Sobreveio a calma. E a embarcação, deslizava, sem que pudessem saber aonde os levava. 
Eles cantavam a Nossa Senhora, agradeciam-na por tê-los protegido e no mesmo instante, a uma ordem Dela, o vento parou e 

a nau começou a deslizar sobre as águas calmas.  
De repente, apareceu no céu um arco-íris muito belo. Passaram sob ele e puderam ler: Mãe e Senhora de todo o universo é 

Maria. 
Finalmente, a jangada parou em lugar seco. Era enorme o desejo dos jovens de entrar naquela terra. Porém, eles olharam para 

dom Bosco indagando-se: "Dom Bosco, já é tempo de descer e ficar aqui?" 
Dom João refletiu e disse-lhes:  
-"Vamos descer: é o momento certo: agora estamos seguros!" 
Bem no meio daquelas terras elevava-se um castelo rodeado por um lindíssimo jardim e protegido por uma muralha. 
Abrindo depois uma porta que dava para a capela, convidou-os a entrar. Maravilhado, dom Bosco exclamou:  
- Mas isto é uma beleza do paraíso: proponho que fiquemos aqui para sempre! 
No meio do templo, estava Nossa Senhora Auxiliadora. João Bosco então, chamou os meninos que estavam espalhados 

contemplando todo aquela beleza, e os reuniu diante daquela imagem para agradecer a Nossa Senhora tantos favores que lhes 
concedera. 

De repente, ela apareceu, sorriu e disse-lhes: 
- Se vocês forem para mim filhos devotos, eu serei para vocês Mãe Piedosa. 
Esta harmonia era ao mesmo tempo tão forte e suave que, vencido por ela, João despertou. Terminou assim a visão. 

 
 

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, eu 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.  

** Nos sonhos de Dom Bosco a presença de Nossa Senhora era constante. Ela foi a estrela do seu apostolado, a mãe e 
protetora de todos nos perigos. Dom Bosco, que desde pequeno aprendeu com Mamãe Margarida, sua mãe, a ter grande 
confiança em Nossa Senhora, ao falar da Mãe de Deus, lhe unirá sempre o título AUXILIADORA DOS CRISTÃOS. 

1. Maria, nossa sempre Auxiliadora, a mãe querida que intercede e indica os caminhos da santidade e da salvação para 
todos. Dom Bosco nos ensinou a amá-la como Maria, a nossa Mãe Auxiliadora. 

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

1. Dom Bosco ficou conhecido pelo amor a Nossa Senhora Auxiliadora, a ponto de  Ela ser conhecida também como a 
“Virgem de Dom Bosco”. 

2. Durante toda a sua vida Dom Bosco foi incansável em fazê-la conhecer, amar e honrar. Ele exclamava com 
frequência: “Maria Santíssima foi sempre a minha guia” . 

** Estamos nas comemorações do bicentenário do nascimento de Dom Bosco, é um grande acontecimento para nós, 
para a Família Salesiana. Já se passaram as gerações daqueles que tinham conhecido Dom Bosco e seu sonho nós 
continuamos a realizá-lo. São gerações e gerações que aqui se fazem presentes. 

* Para perpetuar o seu amor e a sua gratidão para com Nossa Senhora e para que ficasse conhecido por todos e para 
sempre que “Foi Ela quem tudo fez”, quis Dom Bosco que as Filhas de Maria Auxiliadora, congregação por ele fundada 
juntamente com Santa Maria Domingas Mazzarello, fossem um monumento vivo dessa sua gratidão. 

* Hoje queremos prestar nossa homenagem a esta casa, o AUXILIADORA e a presença das Irmãs Salesianas marcando 
há 90 anos a vida da sociedade campista, colaborando na formação da fé e na formação humana das crianças e jovens. 

** Tenham confiança em Deus, e coloquem-se nos braços de Nossa Senhora Auxiliadora, nossa Mãe querida. 

 

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! 

 

** Maria Auxiliadora a presença que não pode faltar, mostrando o caminho da esperança, amor e paz. 

1. Maria, a Auxiliadora, nos indica o caminho a percorrer e nos infunde esperança e consolação. 

Todos: Nossa Senhora Auxiliadora, acolhe-nos em teu coração. 

2. Maria, sinal de segura esperança e de consolação para o povo de Deus.   

Todos: Nossa Senhora Auxiliadora, acolhe-nos em teu coração. 

1. Maria, nossa Mãe Auxiliadora: ajuda forte e potente, nos momentos de dificuldade.  

Todos: Nossa Senhora Auxiliadora, acolhe-nos em teu coração. 

2. Maria Auxiliadora, presença materna em nossa vida inspirando confiança, amor e bondade. 

Todos: Nossa Senhora Auxiliadora, acolhe-nos em teu coração.  

1. Maria Auxiliadora, olha com carinho pelas irmãs salesianas desta casa e por nossa escola, o Auxiliadora. 

Todos: Nossa Senhora Auxiliadora, acolhe-nos em teu coração.  

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. Olha os nossos filhos 
Ensina 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! 

** Maria é Auxiliadora, toda a Família Salesiana se sente família mariana, nascida pela solicitude materna da Imaculada 
Auxiliadora. Por isso podemos nos entregar confiantes a  nossa Auxiliadora a Mestra. 

1. 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.  

2. Mãe Auxiliadora, protege a nossa família com o manto celeste de tua glória.  

1. Mãe Auxiliadora, consagro em especial, a nossa família que está diante de Ti.  

* Maria, Mãe Auxiliadora, derrama tua bênção poderosa sobre nós, leva as nossas preces ao coração de teu Filho, Jesus! 
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 coisa e propriedade vossa. Amém! 

COROAÇÃO 

Maria, Mãe Auxiliadora, presença em nossa caminhada, recebe de teus filhos esta homenagem carinhosa. 
 

 
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.  

  
* Mãe, Mestra, Auxiliadora! Hoje queremos coroar-te como nossa Rainha, oferecendo nessa coroa, o nosso amor, nossa 
esperança e nossa vida. Mãe Auxiliadora, eis-nos aqui, somos teus filhos. 

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. 


