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Apresentação

Dom Bosco foi um grande devoto de Maria. De Turim ele enviou salesianos 
aos mais distantes rincões do mundo. Com eles, a devoção a Maria Auxiliadora 
dos Cristãos também chegou ao Brasil. A confiança de Dom Bosco em Maria 
Santíssima Auxiliadora era tal que ele chegou a dizer que Maria caminhava nos 
ambientes das casas salesianas. No fim de sua vida, afirmou que tudo quanto 
tinha feito fora obra de Nossa Senhora.  

A invocação de Maria com o título de Auxiliadora dos Cristãos teve início no 
século XVI e já estava difundida desde a época do Papa Pio V. A partir de 1563, 
com a vitória dos cristãos sobre os turcos, em Viena, e de 1571, em Lepanto, 
a devoção se propagou por toda a Igreja. Em Munique, foi criada a primeira 
Irmandade de Maria Auxiliadora. A devoção a Nossa Senhora Auxiliadora 
chegou a Turim ainda no século XVII. Em 1798, Pio VI aprovou os estatutos da 
Irmandade turinense de São Francisco de Paula, enriquecendo-a com uma série 
de favores espirituais. 

No período de Napoleão (1769-1821), o Papa Pio VII foi preso, sendo libertado 
em 1814. Ele atribuiu a sua libertação à intervenção de Maria Santíssima 
Auxiliadora. Foi ele quem instituiu a festa de Nossa Senhora Auxiliadora e fixou 
o dia 24 de maio como dia da festa. 

A partir de 1862, Dom Bosco começou a propagação da devoção a Nossa 
Senhora Auxiliadora em suas casas. Naquela ocasião, ele dizia ao Padre Cagliero: 
“Até agora temos celebrado com solenidade e pompa a festa da Imaculada, e 
foi nesse dia que começamos a primeira de nossas obras dos oratórios festivos. 
Mas Nossa Senhora quer que a honremos com o título de Maria Auxiliadora: os 
tempos atuais são tão tristes que precisamos que a Virgem Santíssima nos ajude 
a conservar e a defender a fé cristã”. 

Dentre os projetos de Dom Bosco para tornar visível a sua devoção a Maria 
Santíssima Auxiliadora estava a construção de uma Igreja em sua honra. O 
santuário foi inaugurado em 1868. Em 1869, Dom Bosco fundou a Associação 
dos Devotos de Maria Auxiliadora. Por meio dos salesianos, das Filhas de 
Maria Auxiliadora, dos Salesianos Cooperadores e de outros grupos da Família 
Salesiana, a devoção a Nossa Senhora Auxiliadora se difundiu por todo o mundo. 

Ainda em 1866, Dom Bosco dava as orientações sobre como alcançar graças 
invocando Maria como Auxiliadora dos cristãos e da humanidade. Três coisas 
eram importantes, segundo ele: a primeira é não ter nenhuma esperança nas 
virtudes dos homens: fé em Deus. A segunda é repousar o pedido totalmente em 
Jesus Sacramentado, fonte de graça, de bondade e de benção, e sobre o poder de 
Maria, que Deus quer glorificar sobre a terra.  E, a terceira, é colocar a condição 
do “seja feita a vossa vontade” e que seja feita para o bem da alma daquele para 
o qual se reza.

A partir dessas orientações, Dom Bosco ensinava como realizar a novena: 
recitar, por nove dias três Pai-Nossos, três Ave-Marias, Glórias ao Santíssimo 
Sacramento e três Salve-Rainhas em honra da Virgem Bem-Aventurada. Concluir 
com a invocação: Maria, Auxiliadora dos cristãos, rogai por nós! 
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Além dessas orientações, Dom Bosco também colocava como condição para 
alcançar as graças pela invocação de Nossa Senhora Auxiliadora que o devoto 
deve se aproximar devidamente dos sacramentos da Penitência e da Eucaristia, 
dar esmola proporcionalmente às próprias possibilidades e reavivar a fé em 
Jesus Sacramentado e em Nossa Senhora Auxiliadora.

A novena apresentada nas próximas páginas procura ser fiel às orientações 
de Dom Bosco quanto à maneira de ser celebrada. Além de ter uma estrutura 
de celebração, foram acrescentados vários fatos da vida de Dom Bosco e da 
sua relação com Nossa Senhora Auxiliadora. Eles são importantes para ajudar 
a difundir entre nós esta devoção, que faz parte da identidade da Igreja e da 
Família Salesiana.

Sugerimos também que no último dia da novena sejam feitas as bênçãos da 
água, dos objetos, das crianças e dos enfermos, logo após as invocações a Nossa 
Senhora. 

No final, foram também colocados cantos que podem ser usados nas 
celebrações da novena e também algumas orações a Nossa Senhora Auxiliadora 
para proveito dos fiéis.

Que o Senhor Deus abençoe todas as obras salesianas e também a humanidade, 
por intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora!

 

Pe. Pedro Pereira Borges 
Sacerdote Salesiano da Inspetoria  Santo Afonso Maria de Ligório

Campo Grande - MS.
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Primeiro Dia:
Maria, a mulher do “sim” a Deus!

Comentário Inicial 
Estamos aqui reunidos para dar início à novena em honra de Nossa Senhora 

Auxiliadora. Refletiremos hoje sobre o evangelho de Lucas que diz que Deus 
escolhe uma mulher simples de Nazaré para abrigar, em seu ventre, o seu 
Filho Jesus. Nós, que vivemos em um mundo que ainda não encontrou a paz 
e, no qual, em muitos lugares as pessoas são vítimas da droga e da violência 
ou das diferenças sociais e econômicas, que geram tanta injustiça e exclusão, 
necessitamos de anúncios de salvação e de testemunhos como o de Maria, para 
recuperar a dignidade perdida dos pobres da terra. Que a nossa novena possa 
produzir frutos de paz, de justiça e de solidariedade entre nós e em vista da 
salvação do mundo!
Canto Inicial

Acolhida
P: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T: Amém.
P: A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do 

Espírito Santo estejam sempre convosco!
T: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo!

Invocação ao Espírito Santo
P: Invoquemos as luzes do Espírito Santo sobre a nossa novena:

Canto ao Espírito Santo

Oração do Primeiro Dia da Novena
P: Rezemos a oração deste primeiro dia de nossa novena:
T: Ó Deus, que destes a Virgem Santíssima como poderosa intercessora 

dos cristãos e da humanidade, que recorrem confiantes à vossa 
misericórdia, ouvi as preces do vosso povo que se reúne para esta novena, 
implorando o socorro de tão amorosa Mãe, para poder fugir sempre do 
pecado e das ocasiões de pecar e se tornar digno de receber a graça do 
vosso perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. Amém.  

Evangelho 
P: Preparemos os nossos corações para ouvir o Evangelho. 

Canto de Aclamação ao Evangelho
L: Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
T: Glória a vós, Senhor!
L: 1,26 No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da 

Galileia chamada Nazaré. 27 Foi a uma virgem, prometida em casamento a um 
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homem chamado José, que era descendente de Davi. E o nome da virgem era 
Maria. 28 O anjo entrou onde ela estava, e disse: “Alegre-se, cheia de graça! O 
Senhor está com você!”. 29 Ouvindo isso, Maria ficou preocupada, e perguntava 
a si mesma o que a saudação queria dizer. 30 O anjo disse: “Não tenha medo, 
Maria, porque você encontrou graça diante de Deus. 31 Eis que você vai ficar 
grávida, terá um filho, e dará a ele o nome de Jesus. 32 Ele será grande, e será 
chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor dará a ele o trono de seu pai Davi, 33 e ele 
reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó. E o seu reino não terá fim”. 
34 Maria perguntou ao anjo: “Como vai acontecer isso, se não vivo com nenhum 
homem?”. 35 O anjo respondeu: “O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do 
Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Por isso, o Santo que vai nascer de você será 
chamado Filho de Deus. 36 Olhe a sua parenta Isabel: apesar da sua velhice, ela 
concebeu um filho. Aquela que era considerada estéril, já faz seis meses que está 
grávida. 37 Para Deus nada é impossível.” 38 Maria disse: “Eis a escrava do Senhor. 
Faça-se em mim segundo a tua palavra”. E o anjo a deixou. Palavra da salvação.

T: Glória a vós, Senhor!

Maria na vida de Dom Bosco
P: Ouçamos, neste momento, um fato da vida de Dom Bosco:
L: Dom Giovanni Cagliero, primeiro bispo e cardeal salesiano, relata: Em 1862, Dom 

Bosco me disse que pensava construir uma igreja grandiosa e digna da Virgem Santíssima.
 — Até agora temos celebrado com solenidade e pompa a festa da Imaculada, e foi 

nesse dia que começamos a primeira de nossas obras dos oratórios festivos. Mas Nossa 
Senhora quer que a honremos com o título de Maria Auxiliadora: os tempos atuais são 
tão tristes que precisamos que a Virgem Santíssima nos ajude a conservar e a defender a 
fé cristã. E você sabe por que mais?  

Respondi:
— Creio que será a Igreja-Mãe de nossa futura Congregação e o centro do qual 

irradiarão todas as outras nossas obras em favor da juventude.
Dom Bosco me disse:
 — Adivinhou! Maria Santíssima é a fundadora e será ela quem será o sustento das 

nossas obras (Memórias Biográficas, vol. 7, p. 334). 
O Santuário foi consagrado pelo Arcebispo de Turim, Dom Riccardi, no dia 

09 de junho de 1868. No mesmo dia, Dom Bosco celebrou sua primeira missa no 
mesmo Santuário, na presença de 1.200 rapazes. Estava realizada uma profecia 
de Dom Bosco. 
(Momento de silêncio ou breve homilia)

Invocações a Nossa Senhora Auxiliadora
P: Invoquemos a Maria, poderoso auxílio do povo cristão e da humanidade, 

pela nossa Igreja, para que seja anunciadora do Reino de Deus no mundo. 
T: Pai Nosso... Ave Maria... Salve Rainha...
P: Graças e louvores sejam dados a todo o momento,
T: Ao Santíssimo e diviníssimo sacramento.
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P: Maria Auxiliadora dos Cristãos e da Humanidade,
T: Rogai por nós!
P: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
T: Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
P: Invoquemos a Maria, poderoso auxílio do povo cristão e da humanidade, 

para que em nossas famílias haja diálogo, paz e perdão e que todos possam gozar 
sempre de boa saúde de alma e de corpo.  

T: Pai Nosso... Ave Maria... Salve Rainha...
P: Graças e louvores sejam dados a todo o momento,
T: Ao Santíssimo e diviníssimo sacramento.
P: Maria Auxiliadora dos Cristãos e da Humanidade,
T: Rogai por nós!
P: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
T: Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
P: Invoquemos a Maria, poderoso auxílio do povo cristão e da humanidade, 

pelos nossos jovens, para que sejam construtores de uma sociedade mais 
humana, mais justa e mais fraterna.

T: Pai Nosso... Ave Maria... Salve Rainha...
P: Graças e louvores sejam dados a todo o momento,
T: Ao Santíssimo e diviníssimo sacramento.
P: Maria Auxiliadora dos Cristãos e da Humanidade,
T: Rogai por nós!
P: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
T: Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
P: Rezemos juntos:
T: Lembrai-vos, ó piedosa Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que 

aquele que tenha recorrido à vossa proteção, implorando vossa assistência 
e pedindo o vosso auxílio, tenha sido desamparado. Animado eu por esta 
confiança, a vós também recorro, ó Mãe, Virgem das Virgens, e, gemendo 
sob o peso dos meus pecados, atrevo-me a comparecer diante de vossa 
soberana presença. Ó Mãe de Deus, escutai e acolhei benignamente minhas 
súplicas. Amém.
(Faça seu pedido)

P: Rogai por nós, Maria, consolo dos aflitos, auxílio dos cristãos e mãe da 
humanidade.

T: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Canto de Nossa Senhora Auxiliadora

Oração a Nossa Senhora Auxiliadora
P: Invoquemos, agora, a proteção de Maria, a Auxiliadora do povo cristão e 

da humanidade: 
T: Ó Santíssima e Imaculada Virgem Maria, 
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Mãe amorosa nossa e poderoso auxílio dos cristãos, 
nós nos consagramos inteiramente a vós, 
para que sempre nos conduzais ao Senhor. 
Nós vos consagramos nossa mente, 
com os seus pensamentos, 
nosso coração, com os seus afetos, 
nosso corpo, com os seus sentimentos 
e com todas as suas forças, 
e prometemos querer sempre trabalhar 
para a maior glória de Deus e a salvação das almas. 

P: Vós, entretanto, ó Virgem incomparável, 
que sempre fostes a Mãe da Igreja 
e a Auxiliadora do povo cristão, 
continuai a vos mostrar assim, 
em especial neste nosso tempo. 

T: Iluminai e fortalecei 
os nossos bispos e os nossos sacerdotes 
e conservai-os sempre em unidade com o Papa. 
Aumentai as vocações sacerdotais e religiosas, 
a fim de que, também por meio deles, 
o Reino de Jesus Cristo se conserve entre nós 
e se estenda por todo o mundo. 

P: Nós vos pedimos, ainda, ó dulcíssima Mãe, 
que mantenhais os vossos olhares amorosos 
sempre voltados para as crianças 
e para os jovens, expostos a tantos perigos; 
para os casais, jovens ou não, em suas dificuldades; 
para os necessitados, os explorados 
e os esquecidos da sociedade; 
e para os pobres pecadores e enfermos. 

T: Sede para todos, ó Maria Auxiliadora, 
refúgio e amparo, 
Mãe de misericórdia e porta do céu. 
Também vos pedimos, ó grande Mãe de Deus, 
que nos ensineis a imitar as vossas virtudes, 
em particular a angélica modéstia, 
a humildade profunda e a ardente caridade.  

P: Fazei, ó Maria Auxiliadora, 
que sintamos o amparo do vosso manto de Mãe. 
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Fazei que nas tentações 
vos invoquemos com confiança. 

T: Fazei, enfim, que o pensamento de que sois tão boa, 
tão amável e tão querida, 
a lembrança do amor que tendes pelos vossos devotos, 
nos conforte de tal modo 
que, na vida e na morte, 
saiamos vitoriosos contra os inimigos de nossa alma, 
e possamos depois unir-nos convosco no Paraíso. Amém.

Bênção Final
P: A nossa proteção está no nome do Senhor.
T: Que fez o céu e a terra.
P: Ave Maria…
P: À vossa proteção recorremos, 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 e da humanidade.

T: Rogai por nós.
P: Ouvi, Senhor, a minha oração.
T: E chegue a vós o meu clamor.
P: O Senhor esteja convosco!
T: Ele está no meio de nós.
P: Oremos: Senhor eterno e onipotente, que, pela intervenção do Espírito 

Santo, vos dignastes preparar o corpo e a alma da gloriosa Virgem e Mãe Maria 
para digna morada do vosso Filho, fazei que sejamos livres da morte eterna e dos 
males que nos rodeiam, pela intercessão daquela cuja invocação nos alegra. Por 
Cristo, nosso Senhor.

T: Amém.
P: A bênção do Deus de Sara, Abrão e Agar. A bênção do Filho, nascido de 

Maria. A bênção Espírito Santo de amor, que cuida com carinho, qual mãe cuida 
da gente, esteja sobre todos vós. 

T: Amém. 
Canto Final
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Segundo Dia: 
Maria, a mulher que tem pressa em ajudar!

Comentário Inicial 
Neste segundo dia de nossa novena em honra de Nossa Senhora Auxiliadora, 

somos convidados a praticar a caridade com os necessitados. O evangelho nos 
diz que Maria se dirige apressadamente à casa de Isabel. Nós somos chamados 
a levar a Boa Nova a todas as pessoas do mundo, para irradiar nelas o amor 
que Jesus nos proporciona. Maria nos deu o exemplo de como ser fiel a Deus 
praticando a caridade com sua prima. Que hoje nós aprendamos de Maria a ter o 
espírito de serviço para com o próximo! Rezemos também por todas as famílias, 
para que nelas haja diálogo, compreensão, perdão e paz.
Canto Inicial

Acolhida
P: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T: Amém.
P: A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do 

Espírito Santo estejam sempre convosco!
T: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo!

Invocação ao Espírito Santo
P: Invoquemos as luzes do Espírito Santo sobre a nossa novena:

Canto ao Espírito Santo

Oração do Segundo Dia da Novena
P: Rezemos a oração deste segundo dia de nossa novena:
T: Maria Santíssima, Mãe de bondade e de misericórdia, que, muitas 

vezes, com o vosso visível Patrocínio, livrastes o povo Cristão dos assaltos 
e da barbárie dos inimigos da fé, livrai, nós vos pedimos, a nossa alma dos 
assaltos do demônio, do mundo e da carne, e fazei que possamos em todo o 
tempo obter completa vitória sobre os inimigos da nossa alma. Ó poderoso 
auxílio dos cristãos e da humanidade, pedimos que leveis a nossa oração ao 
Pai e ao vosso Filho Jesus Cristo, que vivem e reinam na unidade do Espírito 
Santo. Amém.

Evangelho 
P: Preparemos os nossos corações para ouvir o Evangelho. 

Canto de Aclamação ao Evangelho
L: Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas
T: Glória a vós, Senhor!
L: 1,39 Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-

se, às pressas, a uma cidade da Judéia. 40 Entrou na casa de Zacarias, e saudou 
Isabel. 41 Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se agitou no seu 
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ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. 42 Com um grande grito exclamou: 
“Você é bendita entre as mulheres, e é bendito o fruto do seu ventre! 43 Como 
posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? 44 Logo que a sua 
saudação chegou aos meus ouvidos, a criança saltou de alegria no meu ventre. 
45 Bem-aventurada aquela que acreditou, porque vai acontecer o que o Senhor 
lhe prometeu”. 56 Maria ficou três meses com Isabel; e depois voltou para casa. 
Palavra da salvação.

T: Glória a vós, Senhor!

Maria na vida de Dom Bosco
P: Ouçamos, neste momento, um fato da vida de Dom Bosco:
L: O grande pensamento de Dom Bosco era o quadro de Maria Santíssima 

Auxiliadora que seria colocado no altar-mor do Santuário em construção. 
Quando se sentou pela primeira vez com Lorenzone, pintor que deveria realizar a 
empreitada, deixou maravilhados todos os presentes por conta da grandiosidade 
de suas ideias. Expressou seu pensamento assim: 

 — No alto, Maria Santíssima entre os coros dos anjos; ao seu redor, mais 
próximos, os apóstolos, depois o coro dos mártires, dos profetas, das virgens, 
dos confessores. Na terra, os emblemas das grandes vitórias de Maria e os povos 
das várias partes do mundo em atitude de levantar as mãos para ela pedindo a 
sua ajuda. 

Falava como de um espetáculo que já tivesse visto, dando com precisão todas 
as particularidades. Lorenzone o escutava quase sem respirar e, assim que Dom 
Bosco terminou, disse:

— E onde o senhor pretende colocar esse quadro?
— Na nova igreja!
— E o senhor acha que caberá?
— E por que não?
— E onde encontrará a sala para pintá-lo?
— Isso é o pintor que deve pensar. 
— E onde o senhor pensa que vou encontrar um lugar que sirva para esse seu 

quadro? Seria preciso a Praça Castello. A menos que não queira uma miniatura 
para olhar com microscópio. 

Todos riram. Com as medidas em mão, com as regras da proporção, o pintor 
demonstrou o que tinha entendido. Dom Bosco não ficou muito satisfeito, mas 
teve que aceitar que ele tinha razão. Então, decidiu que o quadro ficaria só com 
Nossa Senhora, os apóstolos, os evangelistas e alguns anjos. Nos pés do quadro, 
sob a glória de Nossa Senhora, seria colocada a casa do Oratório.

Tendo alugado um altíssimo salão do Palácio Madama, Lorenzone deu início à 
obra: o trabalho deveria durar cerca de três anos. O quadro já estava quase finalizado, 
quando se percebeu que o leão que tinha sido colocado ao lado de São Marcos atraía 
tanto a atenção que poderia desviá-la do personagem principal. Devia, pois, dar-lhe 
uma pose menos viva. Nossa Senhora estava estupendamente linda. 

Narra um padre do Oratório: um dia, eu entrei no estúdio para ver o quadro. Era a 

Livro Novena Ns Auxiliadora.indd   13 26/07/13   09:42



14

primeira vez que me encontrava com Lorenzone. Ele estava no alto da escada, dando os 
últimos retoques no rosto da sagrada imagem de Maria. Não se virou ao ouvir o barulho 
que fiz ao entrar. Continuou o seu trabalho. Pouco depois desceu da escada e se pôs a 
observar como tinha conseguido dar aquelas últimas pinceladas. De repente, percebendo 
a minha presença, tomou-me pelo braço e me levou a um ponto de luz do quadro e me 
disse: “Olhe como é bonita! Não é uma obra minha, não. Não sou eu quem pinta. É uma 
outra mão que guia a minha. Ao que me parece ela pertence ao Oratório. Diga a Dom 
Bosco que o quadro sairá como ele deseja”. Estava tão entusiasmado que quase não 
conseguia falar. Então, voltou ao trabalho.

E nós acrescentamos, que quando o quadro foi levado para a Igreja e 
colocado no seu devido lugar, Lorenzone caiu de joelhos e chorou copiosamente 
(Memórias Biográficas, vol. 8).
(Momento de silêncio ou breve homilia)

Invocações a Nossa Senhora Auxiliadora
P: Invoquemos a Maria, poderoso auxílio do povo cristão e da humanidade, 

pela nossa Igreja, para que seja anunciadora do Reino de Deus no mundo. 
T: Pai Nosso... Ave Maria... Salve Rainha...
P: Graças e louvores sejam dados a todo o momento,
T: Ao Santíssimo e diviníssimo sacramento.
P: Maria Auxiliadora dos Cristãos e da Humanidade,
T: Rogai por nós!
P: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
T: Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
P: Invoquemos a Maria, poderoso auxílio do povo cristão e da humanidade, 

para que em nossas famílias haja diálogo, paz e perdão e que todos possam gozar 
sempre de boa saúde de alma e de corpo.  

T: Pai Nosso... Ave Maria... Salve Rainha...
P: Graças e louvores sejam dados a todo o momento,
T: Ao Santíssimo e diviníssimo sacramento.
P: Maria Auxiliadora dos Cristãos e da Humanidade,
T: Rogai por nós!
P: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
T: Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
P: Invoquemos a Maria, poderoso auxílio do povo cristão e da humanidade, 

pelos nossos jovens, para que sejam construtores de uma sociedade mais 
humana, mais justa e mais fraterna.

T: Pai Nosso... Ave Maria... Salve Rainha...
P: Graças e louvores sejam dados a todo o momento,
T: Ao Santíssimo e diviníssimo sacramento.
P: Maria Auxiliadora dos Cristãos e da Humanidade,
T: Rogai por nós!
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P: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
T: Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
P: Rezemos juntos:
T: Lembrai-vos, ó piedosa Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que 

aquele que tenha recorrido à vossa proteção, implorando vossa assistência 
e pedindo o vosso auxílio, tenha sido desamparado. Animado eu por esta 
confiança, a vós também recorro, ó Mãe, Virgem das Virgens, e, gemendo 
sob o peso dos meus pecados, atrevo-me a comparecer diante de vossa 
soberana presença. Ó Mãe de Deus, escutai e acolhei benignamente minhas 
súplicas. Amém.
(Faça seu pedido)

P: Rogai por nós, Maria, consolo dos aflitos, auxílio dos cristãos e mãe da 
humanidade.

T: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Canto de Nossa Senhora Auxiliadora

Oração a Nossa Senhora Auxiliadora
P: Invoquemos, agora, a proteção de Maria, a Auxiliadora do povo cristão e 

da humanidade: 
T: Ó Santíssima e Imaculada Virgem Maria, 
Mãe amorosa nossa e poderoso auxílio dos cristãos, 
nós nos consagramos inteiramente a vós, 
para que sempre nos conduzais ao Senhor. 
Nós vos consagramos nossa mente, 
com os seus pensamentos, 
nosso coração, com os seus afetos, 
nosso corpo, com os seus sentimentos 
e com todas as suas forças, 
e prometemos querer sempre trabalhar 
para a maior glória de Deus e a salvação das almas. 

P: Vós, entretanto, ó Virgem incomparável, 
que sempre fostes a Mãe da Igreja 
e a Auxiliadora do povo cristão, 
continuai a vos mostrar assim, 
em especial neste nosso tempo. 

T: Iluminai e fortalecei 
os nossos bispos e os nossos sacerdotes 
e conservai-os sempre em unidade com o Papa. 
Aumentai as vocações sacerdotais e religiosas, 
a fim de que, também por meio deles, 
o Reino de Jesus Cristo se conserve entre nós 
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e se estenda por todo o mundo. 

P: Nós vos pedimos, ainda, ó dulcíssima Mãe, 
que mantenhais os vossos olhares amorosos 
sempre voltados para as crianças 
e para os jovens, expostos a tantos perigos; 
para os casais, jovens ou não, em suas dificuldades; 
para os necessitados, os explorados 
e os esquecidos da sociedade; 
e para os pobres pecadores e enfermos. 

T: Sede para todos, ó Maria Auxiliadora, 
refúgio e amparo, 
Mãe de misericórdia e porta do céu. 
Também vos pedimos, ó grande Mãe de Deus, 
que nos ensineis a imitar as vossas virtudes, 
em particular a angélica modéstia, 
a humildade profunda e a ardente caridade.  

P: Fazei, ó Maria Auxiliadora, 
que sintamos o amparo do vosso manto de Mãe. 
Fazei que nas tentações 
vos invoquemos com confiança. 

T: Fazei, enfim, que o pensamento de que sois tão boa, 
tão amável e tão querida, 
a lembrança do amor que tendes pelos vossos devotos, 
nos conforte de tal modo 
que, na vida e na morte, 
saiamos vitoriosos contra os inimigos de nossa alma, 
e possamos depois unir-nos convosco no Paraíso. Amém.

Bênção Final
P: A nossa proteção está no nome do Senhor.
T: Que fez o céu e a terra.
P: Ave Maria…
P: À vossa proteção recorremos, 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 e da humanidade.

T: Rogai por nós.
P: Ouvi, Senhor, a minha oração.
T: E chegue a vós o meu clamor.
P: O Senhor esteja convosco!
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T: Ele está no meio de nós.
P: Oremos: Senhor eterno e onipotente, que, pela intervenção do Espírito 

Santo, vos dignastes preparar o corpo e a alma da gloriosa Virgem e Mãe Maria 
para digna morada do vosso Filho, fazei que sejamos livres da morte eterna e dos 
males que nos rodeiam, pela intercessão daquela cuja invocação nos alegra. Por 
Cristo, nosso Senhor.

T: Amém.
P: A bênção do Deus de Sara, Abrão e Agar. A bênção do Filho, nascido de 

Maria. A bênção Espírito Santo de amor, que cuida com carinho, qual mãe cuida 
da gente, esteja sobre todos vós. 

T: Amém. 
Canto Final
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Terceiro Dia:
Maria, a mulher que canta a grandeza de Deus!

Comentário Inicial 
O desejo de ajudar Isabel fez com que a plenitude de Deus tomasse conta de Maria. 

Isabel também exultou de alegria e sentiu que a visita de sua prima Maria trazia para ela 
a certeza da assistência de Deus nos últimos dias de sua gravidez. Nesse encontro, nasceu 
o cântico do Magnificat, que é um louvor ao Criador que olha para a humildade daqueles 
que se esvaziam de si mesmos para preencherem o seu vazio existencial com as graças 
de Deus. Seguindo o exemplo de Maria e reconhecendo a sua humildade, no Magnificat, 
procuremos cultivar o espírito da humildade e da caridade para com o nosso próximo, 
começando pela nossa família. 
Canto Inicial

Acolhida
P: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T: Amém.
P: A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do 

Espírito Santo estejam sempre convosco!
T: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo!

Invocação ao Espírito Santo
P: Invoquemos as luzes do Espírito Santo sobre a nossa novena:

Canto ao Espírito Santo

Oração do Terceiro Dia da Novena
P: Rezemos a oração deste primeiro dia de nossa novena:
T: Poderosíssima Rainha e Mãe, vós que sozinha triunfastes sobre as 

muitas heresias que procuravam afastar tantos filhos do seio da nossa Mãe 
Igreja, ajudai-nos, vos pedimos, a manter a saúde da nossa fé e a pureza 
do nosso coração em meio a tantas insídias e ao veneno das perversas 
doutrinas. Ó poderoso auxílio dos cristãos e da humanidade, pedimos que leveis 
a nossa oração ao Pai e ao vosso Filho Jesus Cristo, que vivem e reinam na 
unidade do Espírito Santo. Amém.

Evangelho 
P: Preparemos os nossos corações para ouvir o Evangelho. 

Canto de Aclamação ao Evangelho
L: Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas
T: Glória a vós, Senhor!
L: 1,46 Naquele tempo, Maria disse: “Minha alma proclama a grandeza do 

Senhor, 47 meu espírito se alegra em Deus, meu salvador, 48 porque olhou para a 
humilhação de sua serva. Doravante todas as gerações me felicitarão, 49 porque 
o Todo-poderoso realizou grandes obras em meu favor: seu nome é santo, 50 e 
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sua misericórdia chega aos que o temem, de geração em geração. 51 Ele realiza 
proezas com seu braço: dispersa os soberbos de coração, 52 derruba do trono os 
poderosos e eleva os humildes; 53 aos famintos enche de bens, e despede os ricos 
de mãos vazias. 54 Socorre Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, 55 
conforme prometera aos nossos pais — em favor de Abraão e de sua descendência, 
para sempre”. Palavra da salvação.

T: Glória a vós, Senhor!

Maria na vida de Dom Bosco
P: Ouçamos, neste momento, um fato da vida de Dom Bosco:
L: A fama das “graças”, pequenas e grandes, que Nossa Senhora concedia a 

quem ajudava na construção da Igreja difundiu-se rapidamente por Turim e 
por muitas outras regiões da Itália. A graça mais clamorosa, talvez, tenha sido 
a do banqueiro e senador José Cotta, antigo benfeitor de Dom Bosco, e muito 
conhecido nos ambientes políticos e financeiros de Turim. Quando o senador, de 
83 anos, jazia enfermo, já desenganado pelos médicos, Dom Bosco foi visitá-lo. O 
doente pôde apenas dizer-lhe com um fio de voz:

— Mais uns poucos minutos. Depois preciso partir para a eternidade.
— Não, senador  — replicou-lhe Dom Bosco –. Nossa Senhora precisa ainda do 

senhor neste momento: deve viver para ajudar a construir sua igreja.
— Não há mais esperança...  — suspirou o velho.
A fé de Dom Bosco aliou-se a uma audácia tranquila, quase humorística:
— E o que o senhor faria, se Maria Auxiliadora lhe obtivesse a graça de sarar?
O senador sorriu, fez um esforço e apontou com dois dedos para Dom Bosco.
— Duas mil liras. Se eu sarar, pagarei duas mil liras por mês durante seis 

meses à igreja de Valdocco. 
— Pois bem, eu vou mandar os meninos rezar e ficarei esperando pelo senhor.
Três dias depois, lá estava de fato o senador, curado.
— Nossa Senhora me curou. Vim pagar a primeira parte de minha dívida 

(Teresio Bosco: Dom Bosco, uma biografia nova, p. 385).
(Momento de silêncio ou breve homilia)

Invocações a Nossa Senhora Auxiliadora
P: Invoquemos a Maria, poderoso auxílio do povo cristão e da humanidade, 

pela nossa Igreja, para que seja anunciadora do Reino de Deus no mundo. 
T: Pai Nosso... Ave Maria... Salve Rainha...
P: Graças e louvores sejam dados a todo o momento,
T: Ao Santíssimo e diviníssimo sacramento.
P: Maria Auxiliadora dos Cristãos e da Humanidade,
T: Rogai por nós!
P: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
T: Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
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P: Invoquemos a Maria, poderoso auxílio do povo cristão e da humanidade, 
para que em nossas famílias haja diálogo, paz e perdão e que todos possam gozar 
sempre de boa saúde de alma e de corpo.  

T: Pai Nosso... Ave Maria... Salve Rainha...
P: Graças e louvores sejam dados a todo o momento,
T: Ao Santíssimo e diviníssimo sacramento.
P: Maria Auxiliadora dos Cristãos e da Humanidade,
T: Rogai por nós!
P: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
T: Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
P: Invoquemos a Maria, poderoso auxílio do povo cristão e da humanidade, 

pelos nossos jovens, para que sejam construtores de uma sociedade mais 
humana, mais justa e mais fraterna.

T: Pai Nosso... Ave Maria... Salve Rainha...
P: Graças e louvores sejam dados a todo o momento,
T: Ao Santíssimo e diviníssimo sacramento.
P: Maria Auxiliadora dos Cristãos e da Humanidade,
T: Rogai por nós!
P: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
T: Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
P: Rezemos juntos:
T: Lembrai-vos, ó piedosa Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que 

aquele que tenha recorrido à vossa proteção, implorando vossa assistência 
e pedindo o vosso auxílio, tenha sido desamparado. Animado eu por esta 
confiança, a vós também recorro, ó Mãe, Virgem das Virgens, e, gemendo 
sob o peso dos meus pecados, atrevo-me a comparecer diante de vossa 
soberana presença. Ó Mãe de Deus, escutai e acolhei benignamente minhas 
súplicas. Amém.
(Faça seu pedido)

P: Rogai por nós, Maria, consolo dos aflitos, auxílio dos cristãos e mãe da 
humanidade.

T: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Canto de Nossa Senhora Auxiliadora

Oração a Nossa Senhora Auxiliadora
P: Invoquemos, agora, a proteção de Maria, a Auxiliadora do povo cristão e 

da humanidade: 
T: Ó Santíssima e Imaculada Virgem Maria, 
Mãe amorosa nossa e poderoso auxílio dos cristãos, 
nós nos consagramos inteiramente a vós, 
para que sempre nos conduzais ao Senhor. 
Nós vos consagramos nossa mente, 
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com os seus pensamentos, 
nosso coração, com os seus afetos, 
nosso corpo, com os seus sentimentos 
e com todas as suas forças, 
e prometemos querer sempre trabalhar 
para a maior glória de Deus e a salvação das almas. 

P: Vós, entretanto, ó Virgem incomparável, 
que sempre fostes a Mãe da Igreja 
e a Auxiliadora do povo cristão, 
continuai a vos mostrar assim, 
em especial neste nosso tempo. 

T: Iluminai e fortalecei 
os nossos bispos e os nossos sacerdotes 
e conservai-os sempre em unidade com o Papa. 
Aumentai as vocações sacerdotais e religiosas, 
a fim de que, também por meio deles, 
o Reino de Jesus Cristo se conserve entre nós 
e se estenda por todo o mundo. 

P: Nós vos pedimos, ainda, ó dulcíssima Mãe, 
que mantenhais os vossos olhares amorosos 
sempre voltados para as crianças 
e para os jovens, expostos a tantos perigos; 
para os casais, jovens ou não, em suas dificuldades; 
para os necessitados, os explorados 
e os esquecidos da sociedade; 
e para os pobres pecadores e enfermos. 

T: Sede para todos, ó Maria Auxiliadora, 
refúgio e amparo, 
Mãe de misericórdia e porta do céu. 
Também vos pedimos, ó grande Mãe de Deus, 
que nos ensineis a imitar as vossas virtudes, 
em particular a angélica modéstia, 
a humildade profunda e a ardente caridade.  

P: Fazei, ó Maria Auxiliadora, 
que sintamos o amparo do vosso manto de Mãe. 
Fazei que nas tentações 
vos invoquemos com confiança. 

T: Fazei, enfim, que o pensamento de que sois tão boa, 
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tão amável e tão querida, 
a lembrança do amor que tendes pelos vossos devotos, 
nos conforte de tal modo 
que, na vida e na morte, 
saiamos vitoriosos contra os inimigos de nossa alma, 
e possamos depois unir-nos convosco no Paraíso. Amém.

Bênção Final
P: A nossa proteção está no nome do Senhor.
T: Que fez o céu e a terra.
P: Ave Maria…
P: À vossa proteção recorremos, 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 e da humanidade.

T: Rogai por nós.
P: Ouvi, Senhor, a minha oração.
T: E chegue a vós o meu clamor.
P: O Senhor esteja convosco!
T: Ele está no meio de nós.
P: Oremos: Senhor eterno e onipotente, que, pela intervenção do Espírito 

Santo, vos dignastes preparar o corpo e a alma da gloriosa Virgem e Mãe Maria 
para digna morada do vosso Filho, fazei que sejamos livres da morte eterna e dos 
males que nos rodeiam, pela intercessão daquela cuja invocação nos alegra. Por 
Cristo, nosso Senhor.

T: Amém.
P: A bênção do Deus de Sara, Abrão e Agar. A bênção do Filho, nascido de 

Maria. A bênção Espírito Santo de amor, que cuida com carinho, qual mãe cuida 
da gente, esteja sobre todos vós. 

T: Amém. 
Canto Final
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Quarto Dia: 
Maria, a mãe do filho de Deus!

Comentário Inicial 
“Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Ele nasceu de uma mulher, 

submetido à Lei. para resgatar aqueles que estavam submetidos à Lei, a fim de que 
fôssemos adotados como filhos” (Gl 4,4-5). Essas palavras de São Paulo resumem e dão 
sentido ao nascimento de Jesus, sobre o qual refletimos hoje, neste quarto dia de nossa 
novena em honra de Nossa Senhora Auxiliadora. O nascimento de Jesus faz parte de um 
projeto de salvação que Deus quis colocar em marcha para a humanidade. Para isso ele 
contou com a participação de Maria e José para entrar na história e dar um sentido a 
todas as ações humanas. Peçamos hoje a intercessão de Maria para que possamos dar um 
sentido salvador à nossa própria vida. 
Canto Inicial

Acolhida
P: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T: Amém.
P: A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do 

Espírito Santo estejam sempre convosco!
T: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo!

Invocação ao Espírito Santo
P: Invoquemos as luzes do Espírito Santo sobre a nossa novena:

Canto ao Espírito Santo

Oração do Quarto Dia da Novena
P: Rezemos a oração deste quarto dia de nossa novena:
T: Ó Maria, nossa dulcíssima Mãe, vós que sou a Rainha dos Mártires 

por causa dos tantos atos de coragem e de força que realizastes na terra, 
dignai-vos infundir em nossos corações a força necessária para nos 
mantermos constantes no vosso serviço, a fim de que, vencendo todo o 
respeito humano, possamos praticar abertamente e sem vacilar todos 
os nossos deveres religiosos, e mostrai-nos sempre, em toda e qualquer 
ocasião, o vosso filho devoto até a morte. Ó poderoso auxílio dos cristãos e 
da humanidade, pedimos que leveis a nossa oração ao Pai e ao vosso Filho 
Jesus Cristo, que vivem e reinam na unidade do Espírito Santo. Amém.

Evangelho 
P: Preparemos os nossos corações para ouvir o Evangelho. 

Canto de Aclamação ao Evangelho
L: Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas
T: Glória a vós, Senhor!
L: 2,1 Naqueles dias, o imperador Augusto publicou um decreto, ordenando 
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o recenseamento em todo o império. 2 Esse primeiro recenseamento foi feito 
quando Quirino era governador da Síria. 3 Todos iam registrar-se, cada um na 
sua cidade natal. 4 José era da família e descendência de Davi. Subiu da cidade 
de Nazaré, na Galileia, até à cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia, 5 para 
registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. 6 Enquanto estavam 
em Belém, se completaram os dias para o parto, 7 e Maria deu à luz o seu filho 
primogênito. Ela o enfaixou, e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar 
para eles dentro da casa. 8 Naquela região havia pastores, que passavam a noite 
nos campos, tomando conta do rebanho. 9 Um anjo do Senhor apareceu aos 
pastores; a glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito 
medo. 10 Mas o anjo disse aos pastores: “Não tenham medo! Eu anuncio para 
vocês a Boa Notícia, que será uma grande alegria para todo o povo: 11 hoje, na 
cidade de Davi, nasceu para vocês um Salvador, que é o Messias, o Senhor. 12 
Isto lhes servirá de sinal: vocês encontrarão um recém-nascido, envolto em 
faixas e deitado na manjedoura”. 13 De repente, juntou-se ao anjo uma grande 
multidão de anjos. Cantavam louvores a Deus, dizendo: 14 “Glória a Deus no 
mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por ele amados”. 15 Quando os 
anjos se afastaram, voltando para o céu, os pastores combinaram entre si: 
“Vamos a Belém, ver esse acontecimento que o Senhor nos revelou”. 16 Foram 
então, às pressas, e encontraram Maria e José, e o recém-nascido deitado na 
manjedoura. 17 Tendo-o visto, contaram o que o anjo lhes anunciara sobre 
o menino. 18 E todos os que ouviam os pastores, ficaram maravilhados com 
aquilo que contavam. Palavra da Salvação. 

T: Glória a vós, Senhor!

Maria na vida de Dom Bosco
P: Ouçamos, neste momento, um fato da vida de Dom Bosco:
L: Em agosto de 1864, Dom Bosco se encontrava em Mirabello. Subiu ao 

púlpito e na pregação disse ao povo:
— Se vocês vierem a todas as pregações destes três dias, se vocês se 

reconciliarem com Deus por meio de uma boa confissão e se vocês se prepararem 
todos de modo que no dia da festa (da Assunção de Nossa Senhora) haja uma 
comunhão geral, eu prometo a vocês, em nome de Nossa Senhora, que uma 
chuva abundante virá refrescar os seus campos.

A sua calorosa exortação venceu todos os corações. No afã de falar, ele 
não tinha a intenção de fazer uma promessa absoluta, mas sim de fazer uma 
exortação eficaz, apoiado na bondade de Maria: Nossa Senhora, porém, tinha 
falado pela sua boca. 

Tendo descido para a sacristia, Dom Bosco percebeu que o povo o olhava 
maravilhado e comovido, e o pároco, Padre Clivio, se aproximou e lhe disse:

— Que bom! Bravo! É preciso ter uma coragem como a sua!
— Que coragem?
— A coragem de anunciar ao público que uma chuva copiosa cairá no dia da festa! 
— Eu disse isso?
— Mas é claro! O senhor disse exatamente essas palavras: em nome de Maria 
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Santíssima, prometo a vocês que se fizerem uma boa confissão, terão a chuva.
— Mas não! Terá entendido... Eu não me lembro de ter dito isso.
— Então pergunte um a um dos ouvintes, e o senhor verá se todos entenderam 

isso que entendi eu. 
De fato, era isso mesmo, e o povo ficou de tal forma persuadido que decidiu 

prontamente ajustar os jogos da própria consciência: os confessores não foram 
suficientes para tantos penitentes. Naqueles dias, os confessionários foram 
assediados desde manhãzinha até tarde da noite e muito mais. Padre Rua e 
especialmente o Padre Cagliero ainda guardam na memória o cansaço daqueles dias. 

Nas vilas próximas o povo comentava e ria da profecia. Aliás, na vila de Grana, 
o povo preparou um grande baile para comemorar o blefe que o tempo teria 
dado no padre. Naqueles três dias, o céu parecia arder.

Dom Bosco continuava a rezar e, nas suas idas e vindas da igreja, o povo perguntava:
— E a chuva?
— Afastem-se do pecado  — respondia Dom Bosco. 
No dia da festa da Assunção de Maria ao céu, que naquele ano caiu na segunda-

feira, houve uma comunhão tão numerosa, como há muito não se via. Naquela 
manhã, o céu nunca pareceu tão sereno. Dom Bosco sentou-se para comer 
com o Marquês Fassati, mas, antes ainda que os convidados tivessem acabado, 
levantou-se e foi para o quarto. Estava meio angustiado, porque sua previsão 
tinha causado grande expectativa. Ouvia ao longe o som das trompas do baile 
público de Grana. No próprio Montemagno, certos liberais tinham organizado 
uma demonstração hostil contra ele. 

Os sinos tocaram convidando o povo para as vésperas e na igreja começaram 
os cânticos dos salmos. Dom Bosco, apoiado na janela, interrogava ao céu que 
parecia inexorável. Reinava um calor sufocante. Ele pensava sobre o que dizer 
do púlpito se Nossa Senhora não lhe concedesse a graça. 

[...] Acabado o Magnificat, Dom Bosco subiu ao púlpito, dizendo no seu 
coração a Maria:

— Não é a minha honra que se acha em perigo neste momento, mas a vossa. 
O que dirão os escarnecedores do vosso nome, se virem frustradas as esperanças 
desses cristãos que deram o melhor de si para vos agradar?

Dom Bosco apareceu no púlpito. Uma multidão densa, que ocupava cada 
canto da igreja, tinha os olhos fixos nele. Dita a Ave Maria, pareceu-lhe que a luz 
do sol tivesse ficado ligeiramente obscurecida. Deu início à pregação. Logo em 
seguida, ouviu-se um prolongado barulho de trovão. Um grito de alegria correu 
por toda a igreja. Dom Bosco parou por um instante a pregação com a mais viva 
comoção. Os trovões se sucederam, e uma chuva copiosa e a cântaros bateu nos 
vitrais. Pensem vocês na eloquente palavra que saía do coração de Dom Bosco, 
enquanto a chuva atingia o seu auge. Foi um hino de agradecimento a Maria 
e de conforto e louvor aos seus devotos. Chorava ele, choravam os ouvintes 
(Memórias Biográficas, vol. 7). 
(Momento de silêncio ou breve homilia)
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Invocações a Nossa Senhora Auxiliadora
P: Invoquemos a Maria, poderoso auxílio do povo cristão e da humanidade, 

pela nossa Igreja, para que seja anunciadora do Reino de Deus no mundo. 
T: Pai Nosso... Ave Maria... Salve Rainha...
P: Graças e louvores sejam dados a todo o momento,
T: Ao Santíssimo e diviníssimo sacramento.
P: Maria Auxiliadora dos Cristãos e da Humanidade,
T: Rogai por nós!
P: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
T: Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
P: Invoquemos a Maria, poderoso auxílio do povo cristão e da humanidade, 

para que em nossas famílias haja diálogo, paz e perdão e que todos possam gozar 
sempre de boa saúde de alma e de corpo.  

T: Pai Nosso... Ave Maria... Salve Rainha...
P: Graças e louvores sejam dados a todo o momento,
T: Ao Santíssimo e diviníssimo sacramento.
P: Maria Auxiliadora dos Cristãos e da Humanidade,
T: Rogai por nós!
P: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
T: Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
P: Invoquemos a Maria, poderoso auxílio do povo cristão e da humanidade, 

pelos nossos jovens, para que sejam construtores de uma sociedade mais 
humana, mais justa e mais fraterna.

T: Pai Nosso... Ave Maria... Salve Rainha...
P: Graças e louvores sejam dados a todo o momento,
T: Ao Santíssimo e diviníssimo sacramento.
P: Maria Auxiliadora dos Cristãos e da Humanidade,
T: Rogai por nós!
P: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
T: Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
P: Rezemos juntos:
T: Lembrai-vos, ó piedosa Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que 

aquele que tenha recorrido à vossa proteção, implorando vossa assistência 
e pedindo o vosso auxílio, tenha sido desamparado. Animado eu por esta 
confiança, a vós também recorro, ó Mãe, Virgem das Virgens, e, gemendo 
sob o peso dos meus pecados, atrevo-me a comparecer diante de vossa 
soberana presença. Ó Mãe de Deus, escutai e acolhei benignamente minhas 
súplicas. Amém.
(Faça seu pedido)

P: Rogai por nós, Maria, consolo dos aflitos, auxílio dos cristãos e mãe da humanidade.
T: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.

Canto de Nossa Senhora Auxiliadora
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Oração a Nossa Senhora Auxiliadora
P: Invoquemos, agora, a proteção de Maria, a Auxiliadora do povo cristão e 

da humanidade: 
T: Ó Santíssima e Imaculada Virgem Maria, 
Mãe amorosa nossa e poderoso auxílio dos cristãos, 
nós nos consagramos inteiramente a vós, 
para que sempre nos conduzais ao Senhor. 
Nós vos consagramos nossa mente, 
com os seus pensamentos, 
nosso coração, com os seus afetos, 
nosso corpo, com os seus sentimentos 
e com todas as suas forças, 
e prometemos querer sempre trabalhar 
para a maior glória de Deus e a salvação das almas. 

P: Vós, entretanto, ó Virgem incomparável, 
que sempre fostes a Mãe da Igreja 
e a Auxiliadora do povo cristão, 
continuai a vos mostrar assim, 
em especial neste nosso tempo. 

T: Iluminai e fortalecei 
os nossos bispos e os nossos sacerdotes 
e conservai-os sempre em unidade com o Papa. 
Aumentai as vocações sacerdotais e religiosas, 
a fim de que, também por meio deles, 
o Reino de Jesus Cristo se conserve entre nós 
e se estenda por todo o mundo. 

P: Nós vos pedimos, ainda, ó dulcíssima Mãe, 
que mantenhais os vossos olhares amorosos 
sempre voltados para as crianças 
e para os jovens, expostos a tantos perigos; 
para os casais, jovens ou não, em suas dificuldades; 
para os necessitados, os explorados 
e os esquecidos da sociedade; 
e para os pobres pecadores e enfermos. 

T: Sede para todos, ó Maria Auxiliadora, 
refúgio e amparo, 
Mãe de misericórdia e porta do céu. 
Também vos pedimos, ó grande Mãe de Deus, 
que nos ensineis a imitar as vossas virtudes, 
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em particular a angélica modéstia, 
a humildade profunda e a ardente caridade.  

P: Fazei, ó Maria Auxiliadora, 
que sintamos o amparo do vosso manto de Mãe. 
Fazei que nas tentações 
vos invoquemos com confiança. 

T: Fazei, enfim, que o pensamento de que sois tão boa, 
tão amável e tão querida, 
a lembrança do amor que tendes pelos vossos devotos, 
nos conforte de tal modo 
que, na vida e na morte, 
saiamos vitoriosos contra os inimigos de nossa alma, 
e possamos depois unir-nos convosco no Paraíso. Amém.

Bênção Final
P: A nossa proteção está no nome do Senhor.
T: Que fez o céu e a terra.
P: Ave Maria…
P: À vossa proteção recorremos, 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 e da humanidade.

T: Rogai por nós.
P: Ouvi, Senhor, a minha oração!
T: E chegue a vós o meu clamor.
P: O Senhor esteja convosco!
T: Ele está no meio de nós.
P: Oremos: Senhor eterno e onipotente, que, pela intervenção do Espírito 

Santo, vos dignastes preparar o corpo e a alma da gloriosa Virgem e Mãe Maria 
para digna morada do vosso Filho, fazei que sejamos livres da morte eterna e dos 
males que nos rodeiam, pela intercessão daquela cuja invocação nos alegra. Por 
Cristo, nosso Senhor.

T: Amém.
P: A bênção do Deus de Sara, Abrão e Agar. A bênção do Filho, nascido de 

Maria. A bênção Espírito Santo de amor, que cuida com carinho, qual mãe cuida 
da gente, esteja sobre todos vós. 

T: Amém. 
Canto Final
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Quinto Dia:
Maria, a mulher que guarda a profecia em seu coração!

Comentário Inicial 
Hoje, nós somos convidados a refletir sobre a grande profecia de Simeão a 

respeito do menino Jesus e de Maria. Jesus será causa de queda e elevação para 
muitos em Israel e também entre nós. Quanto à sua mãe, como que antecipando à 
paixão de Jesus, Simeão diz que “uma espada de dor haverá de transpassar-lhe a 
alma”. Maria guarda a profecia em seu coração, mas jamais desanima diante das 
dificuldades que terá que enfrentar. Trata-se de um exemplo para nós: jamais 
devemos desanimar diante dos problemas, mas enfrentá-los com serenidade e, 
sobretudo, deixando que Deus realize em nós a sua vontade.
Canto Inicial

Acolhida
P: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T: Amém.
P: A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do 

Espírito Santo estejam sempre convosco!
T: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo!

Invocação ao Espírito Santo
P: Invoquemos as luzes do Espírito Santo sobre a nossa novena:

Canto ao Espírito Santo

Oração do Quinto Dia da Novena
P: Rezemos a oração deste quinto dia de nossa novena:
T: Querida Mãe, Maria, que no passado, no triunfo da Igreja, mostrastes 

o vosso valoroso patrocínio, estendei o vosso manto poderoso sobre a 
comunidade cristã e sobre toda a humanidade, em especial sobre o nosso 
Papa: defendei-o sempre contra os assaltos de todos os seus inimigos, 
livrai-o das penas temporais e assisti-o sempre, a fim de que possa conduzir 
a nave de São Pedro ao porto seguro e que a Igreja possa triunfar sobre as 
ondas orgulhosas que tentam afundá-la. Ó poderoso auxílio dos cristãos e 
da humanidade, pedimos que leveis a nossa oração ao Pai e ao vosso Filho Jesus 
Cristo, que vivem e reinam na unidade do Espírito Santo. Amém.

Evangelho 
P: Preparemos os nossos corações para ouvir o Evangelho. 

Aclamação ao Evangelho
L: Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
T: Glória a vós, Senhor!
L: 2,21 Quando se completaram os oito dias para a circuncisão do menino, 

deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo, antes de ser 
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concebido. 22 Terminados os dias da purificação deles, conforme a Lei de 
Moisés, levaram o menino para Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, 23 
conforme está escrito na Lei do Senhor: “Todo primogênito de sexo masculino 
será consagrado ao Senhor”. 24 Foram também para oferecer em sacrifício um 
par de rolas ou dois pombinhos, conforme ordena a Lei do Senhor. 25 Havia 
em Jerusalém um homem chamado Simeão. Era justo e piedoso. Esperava a 
consolação de Israel, e o espírito Santo estava com ele. 26 O Espírito Santo tinha 
revelado a Simeão que ele não morreria sem primeiro ver o Messias prometido 
pelo Senhor. 27 Movido pelo Espírito, Simeão foi ao Templo. Quando os pais 
levaram o menino Jesus, para cumprirem as prescrições da Lei a respeito dele, 
28 Simeão tomou o menino nos braços, e louvou a Deus, dizendo: 29 “Agora, 
Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz. 
30 Porque meus olhos viram a tua salvação, 31 que preparaste diante de todos 
os povos: 32 luz para iluminar as nações e glória do teu povo, Israel”. 33 O pai 
e a mãe estavam maravilhados com o que se dizia do menino. 34 Simeão os 
abençoou, e disse a Maria, mãe do menino: “Eis que este menino vai ser causa 
de queda e elevação de muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. 35 
Quanto a você, uma espada há de atravessar-lhe a alma. Assim serão revelados 
os pensamentos de muitos corações”. Palavra da salvação.

T: Glória a vós, Senhor!

Maria na vida de Dom Bosco
P: Ouçamos, neste momento, um fato da vida de Dom Bosco:
L. Um dia, Dom Bosco saiu para a cidade. Voltando ao Oratório, viu perto da 

portaria uma pobre mulher que carregava nos braços uma criança de cerca de 
um ano, macilenta, cheia de pústulas, sem se mexer, sem voz. Um cadáver... 
Parou e perguntou à mãe:

— Desde quando está doente?
— Sempre foi assim. Desde que nasceu.
— Já levou ao médico?
— Já. Mas diz que não adianta. 
— E se sarasse, ficaria contente?
— Oh. Imagine só, o meu pobre filhinho  — e o cobria de beijos.
— Acha que Nossa Senhora pode curar seu filhinho?
— Sim. Mas não mereço tão grande graça. Se o curasse, daria tudo quanto 

tenho de mais caro. 
— Então, quando puder, confesse e comungue. Reze, por nove dias, o Pai Nosso 

e a Ave Maria, e convide seu marido a rezar também. Nossa Senhora a ouvirá. 
E abençoou o pequenino com a bênção de Maria Auxiliadora.
Quinze dias depois, num domingo, na sacristia do santuário, entre as pessoas 

que buscavam falar com Dom Bosco, havia uma mulher trazendo nos braços 
uma criança de olhos límpidos e vivazes. Chegada à presença de Dom Bosco, 
exclamou radiante:

— Eis o meu filho!
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— E o que deseja, minha senhora?
Dom Bosco tinha se esquecido da bênção que dera à criança. A mulher lho 

lembrou e disse que, no terceiro ou quarto dia da novena, o menino tinha sarado. 
— Agora  — continuou  — vim cumprir minha promessa.
E dizendo isso, mostrou uma caixinha na qual guardava as suas pobres joias: 

um colarzinho de ouro, um anel, dois brincos. Ao vê-los, quase iguais talvez aos 
de sua mãe, Dom Bosco se comoveu. Entretanto a mulher dizia:

— Prometi a Nossa Senhora que lhe daria o que tinha de mais caro. Rogo-lhe, 
pois, que as aceite. 

Dom Bosco meneava a cabeça:
— Minha boa senhora, tem algum recurso para viver?
— Não. Vamos levando, um dia depois do outro, com o que meu marido ganha, 

trabalhando na fundição de ferro.
— Puderam fazer alguma poupança?
— Que poupança se pode fazer com três liras por dia?
— E seu marido sabe que quer doar estes objetos a Nossa Senhora?
— Sim, sabe. E está contente.
— Mas se vocês se desfizerem de tudo, que farão se lhes sobrevierem alguma 

desgraça, alguma doença?
— Deus sabe que somos bem pobres. Pensará em nós. Eu devo dar o que 

prometi.
— Escute, façamos assim. Nossa Senhora não lhe pede um sacrifício tão 

grande. Se quiser mesmo deixar um sinal de sua gratidão, deixe-lhe apenas o 
anel. O mais, o colar e os brincos, leve-os para casa.

— Isso não. Prometi tudo. Devo dar tudo.
— Faça como lhe digo. Nossa Senhora está contente assim.
— Acha mesmo? Olhe que não quero faltar com minha palavra.
— Não faltará. Eu lho garanto em seu nome.
— Está bem. Seja como diz. Mas se quiser todo o meu ouro, aqui o tem.
Dom Bosco repetiu que ficasse tranquila e fez uma carícia no menininho 

(Memórias Biográficas, vol. 10, p. 94-95).
(Momento de silêncio ou breve homilia)

Invocações a Nossa Senhora Auxiliadora
P: Invoquemos a Maria, poderoso auxílio do povo cristão e da humanidade, 

pela nossa Igreja, para que seja anunciadora do Reino de Deus no mundo. 
T: Pai Nosso... Ave Maria... Salve Rainha...
P: Graças e louvores sejam dados a todo o momento,
T: Ao Santíssimo e diviníssimo sacramento.
P: Maria Auxiliadora dos Cristãos e da Humanidade,
T: Rogai por nós!
P: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
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T: Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
P: Invoquemos a Maria, poderoso auxílio do povo cristão e da humanidade, 

para que em nossas famílias haja diálogo, paz e perdão e que todos possam gozar 
sempre de boa saúde de alma e de corpo.  

T: Pai Nosso... Ave Maria... Salve Rainha...
P: Graças e louvores sejam dados a todo o momento,
T: Ao Santíssimo e diviníssimo sacramento.
P: Maria Auxiliadora dos Cristãos e da Humanidade,
T: Rogai por nós!
P: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
T: Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
P: Invoquemos a Maria, poderoso auxílio do povo cristão e da humanidade, 

pelos nossos jovens, para que sejam construtores de uma sociedade mais 
humana, mais justa e mais fraterna.

T: Pai Nosso... Ave Maria... Salve Rainha...
P: Graças e louvores sejam dados a todo o momento,
T: Ao Santíssimo e diviníssimo sacramento.
P: Maria Auxiliadora dos Cristãos e da Humanidade,
T: Rogai por nós!
P: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
T: Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
P: Rezemos juntos:
T: Lembrai-vos, ó piedosa Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que 

aquele que tenha recorrido à vossa proteção, implorando vossa assistência 
e pedindo o vosso auxílio, tenha sido desamparado. Animado eu por esta 
confiança, a vós também recorro, ó Mãe, Virgem das Virgens, e, gemendo 
sob o peso dos meus pecados, atrevo-me a comparecer diante de vossa 
soberana presença. Ó Mãe de Deus, escutai e acolhei benignamente minhas 
súplicas. Amém.
(Faça seu pedido)

P: Rogai por nós, Maria, consolo dos aflitos, auxílio dos cristãos e mãe da 
humanidade.

T: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Canto de Nossa Senhora Auxiliadora

Oração a Nossa Senhora Auxiliadora
P: Invoquemos, agora, a proteção de Maria, a Auxiliadora do povo cristão e 

da humanidade: 
T: Ó Santíssima e Imaculada Virgem Maria, 
Mãe amorosa nossa e poderoso auxílio dos cristãos, 
nós nos consagramos inteiramente a vós, 
para que sempre nos conduzais ao Senhor. 
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Nós vos consagramos nossa mente, 
com os seus pensamentos, 
nosso coração, com os seus afetos, 
nosso corpo, com os seus sentimentos 
e com todas as suas forças, 
e prometemos querer sempre trabalhar 
para a maior glória de Deus e a salvação das almas. 

P: Vós, entretanto, ó Virgem incomparável, 
que sempre fostes a Mãe da Igreja 
e a Auxiliadora do povo cristão, 
continuai a vos mostrar assim, 
em especial neste nosso tempo. 

T: Iluminai e fortalecei 
os nossos bispos e os nossos sacerdotes 
e conservai-os sempre em unidade com o Papa. 
Aumentai as vocações sacerdotais e religiosas, 
a fim de que, também por meio deles, 
o Reino de Jesus Cristo se conserve entre nós 
e se estenda por todo o mundo. 

P: Nós vos pedimos, ainda, ó dulcíssima Mãe, 
que mantenhais os vossos olhares amorosos 
sempre voltados para as crianças 
e para os jovens, expostos a tantos perigos; 
para os casais, jovens ou não, em suas dificuldades; 
para os necessitados, os explorados 
e os esquecidos da sociedade; 
e para os pobres pecadores e enfermos. 

T: Sede para todos, ó Maria Auxiliadora, 
refúgio e amparo, 
Mãe de misericórdia e porta do céu. 
Também vos pedimos, ó grande Mãe de Deus, 
que nos ensineis a imitar as vossas virtudes, 
em particular a angélica modéstia, 
a humildade profunda e a ardente caridade.  

P: Fazei, ó Maria Auxiliadora, 
que sintamos o amparo do vosso manto de Mãe. 
Fazei que nas tentações 
vos invoquemos com confiança. 
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T: Fazei, enfim, que o pensamento de que sois tão boa, 
tão amável e tão querida, 
a lembrança do amor que tendes pelos vossos devotos, 
nos conforte de tal modo 
que, na vida e na morte, 
saiamos vitoriosos contra os inimigos de nossa alma, 
e possamos depois unir-nos convosco no Paraíso. Amém.

Bênção Final
P: A nossa proteção está no nome do Senhor.
T: Que fez o céu e a terra.
P: Ave Maria…
P: À vossa proteção recorremos, 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 e da humanidade.

T: Rogai por nós.
P: Ouvi, Senhor, a minha oração.
T: E chegue a vós o meu clamor.
P: O Senhor esteja convosco!
T: Ele está no meio de nós.
P: Oremos: Senhor eterno e onipotente, que, pela intervenção do Espírito 

Santo, vos dignastes preparar o corpo e a alma da gloriosa Virgem e Mãe Maria 
para digna morada do vosso Filho, fazei que sejamos livres da morte eterna e dos 
males que nos rodeiam, pela intercessão daquela cuja invocação nos alegra. Por 
Cristo, nosso Senhor.

T: Amém.
P: A bênção do Deus de Sara, Abrão e Agar. A bênção do Filho, nascido de 

Maria. A bênção Espírito Santo de amor, que cuida com carinho, qual mãe cuida 
da gente, esteja sobre todos vós. 

T: Amém. 
Canto Final
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Sexto Dia: 
Maria, a mulher que conserva tudo em seu coração!

Comentário Inicial 
Neste sexto dia de nossa novena em honra de Nossa Senhora Auxiliadora, meditamos 

sobre as preocupações de Maria e José diante da perda do menino Jesus em Jerusalém. O 
desejo de Deus é que os seus filhos não se percam pelas estradas da vida. Rezemos hoje 
por todas as famílias que foram ou são visitadas pela violência ou pelas drogas, para que 
sejam encontradas pela graça de Deus pela intercessão daquela que é Auxiliadora dos 
cristãos e da humanidade. 
Canto Inicial

Acolhida
P: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T: Amém.
P: A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do 

Espírito Santo estejam sempre convosco!
T: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo!

Invocação ao Espírito Santo
P: Invoquemos as luzes do Espírito Santo sobre a nossa novena:

Canto ao Espírito Santo

Oração do Sexto Dia da Novena
P: Rezemos a oração deste sexto dia de nossa novena:
T: Ó Maria, Rainha dos Apóstolos, tomai sob a vossa valorosa proteção 

os ministros sagrados e todos os fiéis da Igreja Católica. Fazei que eles 
vivam o espírito de união, de perfeita obediência ao Santo Padre, o Papa, 
e de zelo fervoroso pela salvação das almas. Em especial, nós vos pedimos 
que estendais a vossa amorosa assistência sobre os missionários, a fim de 
que possam levar todos os povos à fé de Jesus Cristo, para fazer de todo o 
mundo um só rebanho sob a guia de um só Pastor. Ó poderoso auxílio dos 
cristãos e da humanidade, pedimos que leveis a nossa oração ao Pai e ao 
vosso Filho Jesus Cristo, que vivem e reinam na unidade do Espírito Santo. 
Amém.

Evangelho 
P: Preparemos os nossos corações para ouvir o Evangelho. 

Canto de Aclamação ao Evangelho
L: Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas
T: Glória a vós, Senhor!
L: 2,39 Quando acabaram de cumprir todas as coisas, conforme a Lei do Senhor, 

voltaram para Nazaré, sua cidade, que ficava na Galileia. 40 O menino crescia e 
ficava forte, cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava com ele. 41 Os pais de 
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Jesus iam todos os anos a Jerusalém, para a festa da Páscoa. 42 Quando o menino 
completou doze anos, subiram para a festa, como de costume. 43 Passados os dias 
da Páscoa, voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais 
o notassem. 44 Pensando que o menino estivesse na caravana, caminharam um 
dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre parentes e conhecidos. 45 Não 
o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à procura dele. 46 Três dias depois, 
encontraram o menino no Templo. Estava sentado no meio dos doutores, 
escutando e fazendo perguntas. 47 Todos os que ouviam o menino estavam 
maravilhados com a inteligência de suas respostas. 48 Ao vê-lo, seus pais ficaram 
emocionados. Sua mãe lhe disse: “Meu filho, por que você fez isso conosco? olhe 
que seu pai e eu estávamos angustiados, à sua procura”. 49 Jesus respondeu: “Por 
que me procuravam? Não sabiam que eu devo estar na casa do meu Pai?”. 50 Mas 
eles não compreenderam o que o menino acabava de lhes dizer. 51 Jesus desceu 
então com seus pais para Nazaré, e permaneceu obediente a eles. E sua mãe 
conservava no coração todas essas coisas. Palavra da salvação.

T: Glória a vós, Senhor!

Maria na vida de Dom Bosco
P: Ouçamos, neste momento, um fato da vida de Dom Bosco:
L: Agora quero contar para vocês um outro fato maravilhoso. Hoje, recebi 

uma oferta pela cura de uma mulher que estava endemoninhada. Isso aconteceu 
somente ontem, dia da Natividade de Nossa Senhora. Quando fui a Acqui, há 
quinze dias, passei em Strevi. Lá havia uma mulher que há um ano vivia fora de si 
e que se acreditava estar possuída pelo demônio. Tinha perdido a razão a ponto 
de não conseguir sequer recitar uma palavra de oração. Ela fazia todos aqueles 
atos típicos dos possessos. Foi-me apresentada. Lá estavam o bispo com o Padre 
Pestarino, de Mornese, o funcionário do bispo e outras pessoas. Os expectadores 
me pediram que julgasse se aquela pobre criatura estava ou não possuída pelo 
demônio. O bispo me disse: 

— Veja se é o caso de exorcizá-la: eu lhe dou tal faculdade. 
Analisei o tempo em que estava daquele jeito, quais situações provocava, mas 

não quis dar qualquer parecer. Para entender melhor o que se passava, sem que 
ela visse, tirei uma medalha de minha bolsa, mantendo-a apertada e escondida 
na mão e me aproximei dela para ver se faria qualquer gesto ou barulho, porque 
o demônio ordinariamente não se sente bem na presença da medalha de Nossa 
Senhora e de outros objetos sagrados sem dar sinais manifestos de repugnância. 

Mas, vendo que nada conseguia com a medalha, disse a todos que se 
ajoelhassem para fazer uma oração a Maria Auxiliadora. Todos se ajoelharam, o 
marido, os rapazes e o próprio bispo. Fiz também ajoelhar-se a enferma e pedi 
que rezasse conosco. Obedeceu-me, rezou por um instante, mas depois parou 
e não foi possível fazer com que articulasse uma sílaba sequer de oração. Os 
parentes atestavam que há cerca de um ano não conseguiam fazê-la rezar. Então, 
ainda na presença de todos, disse-lhes que fizessem todos os dias as seguintes 
orações: três Salve Rainhas a Maria Auxiliadora e três Pais-nossos, Ave-Maria 
e Glória Jesus sacramentado. Fixei também o tempo no qual a mulher ficaria 
curada. O tempo estabelecido era até a Natividade de Nossa Senhora, dia 8 de 
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setembro, que foi ontem. Acrescentei que preparassem a enferma para receber 
os sacramentos e que a levassem para fazer sua confissão e comunhão. Depois de 
dar essas orientações, eu me fui.

Alguns dias depois, escreveram-me perguntando como era possível fazer 
confessar aquela mulher, porque prorrompia continuamente nas mais horríveis 
blasfêmias. Respondi que não levassem aquilo em consideração, mas que 
continuassem a rezar a Maria e a exortar a infeliz a se confessar. Assim fizeram. 

Veio o dia 1º de setembro. Procuraram a melhor maneira de prepará-la 
para a confissão. Tendo esperado a hora em que não havia grande movimento 
de pessoas na igreja, levaram-na e começaram a exortá-la a se aproximar do 
confessionário. Porém de nada adiantava. Ela continuava a proferir uma 
blasfêmia seguida de outra. Aliás, vendo o padre que estava para comungar, pôs-
se a gesticular e a gritar contorcendo-se toda, e, para não causar escândalo às 
pessoas que entravam na igreja, levaram-na de volta à casa. 

Vim a saber disso. Dei ordens para que a levassem aos sacramentos na manhã 
do dia da Natividade. À vigília, os parentes disseram à enferma:

— Amanhã de manhã é preciso que voltemos à igreja para que você possa 
se confessar.

Pela noite, a mulher ficou enfurecida. Parecia que todos os demônios do 
inferno tivessem se reunido nela. Assim que se deitou começou a gritar, a 
assoviar, a bater as mãos, a cantar, a gritar. Emitia todo tipo de vozes. Ora parecia 
um porco, ora um leão, ora um cachorro, um boi, um gato, um lobo. Ora proferia 
as mais abomináveis blasfêmias contra Deus, ora as mais horrendas imprecações 
contra os homens. E se levantava, dançava ou fazia gestos ridículos. 

Os parentes não lhe disseram mais nada, mas, com confiança em Nossa 
Senhora, continuaram a rezar. Já era a aurora da festa, e, para espanto de todos, 
a mulher se acalmou e perguntou:

— Que horas são?
— É de manhã!  — Responderam-lhe.
— E que dia é hoje?  — Continuou perguntando.
— É o dia da Natividade de Nossa Senhora. Você quer ir?
— Aonde?
— É preciso irmos à igreja para que você possa fazer sua confissão e comunhão, 

como nos disse Dom Bosco.
— Sim, sim. Vamos lá.  — Respondeu. 
Essas foram as primeiras palavras que disse depois de um ano de loucura. 

E se confessou e comungou tranquilamente, como se jamais tivesse padecido 
de fraqueza de mente e agradeceu com edificação a todos da família. Hoje, 
escrevem-me que está perfeitamente curada, como se jamais tivesse sofrido 
qualquer mal. 

Concluo, portanto, caros filhos. Se Nossa Senhora faz tanto pelo corpo, 
acreditem que também fará muito mais pela alma, se pedirmos as suas graças. Eu 
não lhes contei este fato por  acreditar que o demônio possa estar atrás de vocês, 
que Deus os livre, mas para que vejam o quanto devemos confiar em Maria. Por 
isso recorramos a ela com a frequente jaculatória: Maria, Auxílio dos Cristãos, 
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rogai por nós, nas nossas necessidades temporais e espirituais, e, em especial, 
nas tentações (Memórias Biográficas, vol. 8, cap. 77). 
(Momento de silêncio ou breve homilia)

Invocações a Nossa Senhora Auxiliadora
P: Invoquemos a Maria, poderoso auxílio do povo cristão e da humanidade, 

pela nossa Igreja, para que seja anunciadora do Reino de Deus no mundo. 
T: Pai Nosso... Ave Maria... Salve Rainha...
P: Graças e louvores sejam dados a todo o momento,
T: Ao Santíssimo e diviníssimo sacramento.
P: Maria Auxiliadora dos Cristãos e da Humanidade,
T: Rogai por nós!
P: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
T: Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
P: Invoquemos a Maria, poderoso auxílio do povo cristão e da humanidade, 

para que em nossas famílias haja diálogo, paz e perdão e que todos possam gozar 
sempre de boa saúde de alma e de corpo.  

T: Pai Nosso... Ave Maria... Salve Rainha...
P: Graças e louvores sejam dados a todo o momento,
T: Ao Santíssimo e diviníssimo sacramento.
P: Maria Auxiliadora dos Cristãos e da Humanidade,
T: Rogai por nós!
P: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
T: Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
P: Invoquemos a Maria, poderoso auxílio do povo cristão e da humanidade, 

pelos nossos jovens, para que sejam construtores de uma sociedade mais 
humana, mais justa e mais fraterna.

T: Pai Nosso... Ave Maria... Salve Rainha...
P: Graças e louvores sejam dados a todo o momento,
T: Ao Santíssimo e diviníssimo sacramento.
P: Maria Auxiliadora dos Cristãos e da Humanidade,
T: Rogai por nós!
P: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
T: Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
P: Rezemos juntos:
T: Lembrai-vos, ó piedosa Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que aquele 

que tenha recorrido à vossa proteção, implorando vossa assistência e pedindo 
o vosso auxílio, tenha sido desamparado. Animado eu por esta confiança, a vós 
também recorro, ó Mãe, Virgem das Virgens, e, gemendo sob o peso dos meus 
pecados, atrevo-me a comparecer diante de vossa soberana presença. Ó Mãe de 
Deus, escutai e acolhei benignamente minhas súplicas. Amém.
(Faça seu pedido)
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P: Rogai por nós, Maria, consolo dos aflitos, auxílio dos cristãos e mãe da 
humanidade.

T: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Canto de Nossa Senhora Auxiliadora

Oração a Nossa Senhora Auxiliadora
P: Invoquemos, agora, a proteção de Maria, a Auxiliadora do povo cristão e 

da humanidade: 
T: Ó Santíssima e Imaculada Virgem Maria, 
Mãe amorosa nossa e poderoso auxílio dos cristãos, 
nós nos consagramos inteiramente a vós, 
para que sempre nos conduzais ao Senhor. 
Nós vos consagramos nossa mente, 
com os seus pensamentos, 
nosso coração, com os seus afetos, 
nosso corpo, com os seus sentimentos 
e com todas as suas forças, 
e prometemos querer sempre trabalhar 
para a maior glória de Deus e a salvação das almas. 

P: Vós, entretanto, ó Virgem incomparável, 
que sempre fostes a Mãe da Igreja 
e a Auxiliadora do povo cristão, 
continuai a vos mostrar assim, 
em especial neste nosso tempo. 

T: Iluminai e fortalecei 
os nossos bispos e os nossos sacerdotes 
e conservai-os sempre em unidade com o Papa. 
Aumentai as vocações sacerdotais e religiosas, 
a fim de que, também por meio deles, 
o Reino de Jesus Cristo se conserve entre nós 
e se estenda por todo o mundo. 

P: Nós vos pedimos, ainda, ó dulcíssima Mãe, 
que mantenhais os vossos olhares amorosos 
sempre voltados para as crianças 
e para os jovens, expostos a tantos perigos; 
para os casais, jovens ou não, em suas dificuldades; 
para os necessitados, os explorados 
e os esquecidos da sociedade; 
e para os pobres pecadores e enfermos. 
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T: Sede para todos, ó Maria Auxiliadora, 
refúgio e amparo, 
Mãe de misericórdia e porta do céu. 
Também vos pedimos, ó grande Mãe de Deus, 
que nos ensineis a imitar as vossas virtudes, 
em particular a angélica modéstia, 
a humildade profunda e a ardente caridade.  

P: Fazei, ó Maria Auxiliadora, 
que sintamos o amparo do vosso manto de Mãe. 
Fazei que nas tentações 
vos invoquemos com confiança. 

T: Fazei, enfim, que o pensamento de que sois tão boa, 
tão amável e tão querida, 
a lembrança do amor que tendes pelos vossos devotos, 
nos conforte de tal modo 
que, na vida e na morte, 
saiamos vitoriosos contra os inimigos de nossa alma, 
e possamos depois unir-nos convosco no Paraíso. Amém.

Bênção Final
P: A nossa proteção está no nome do Senhor.
T: Que fez o céu e a terra.
P: Ave Maria…
P: À vossa proteção recorremos, 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 e da humanidade.

T: Rogai por nós.
P: Ouvi, Senhor, a minha oração.
T: E chegue a vós o meu clamor.
P: O Senhor esteja convosco!
T: Ele está no meio de nós.
P: Oremos: Senhor eterno e onipotente, que, pela intervenção do Espírito 

Santo, vos dignastes preparar o corpo e a alma da gloriosa Virgem e Mãe Maria 
para digna morada do vosso Filho, fazei que sejamos livres da morte eterna e dos 
males que nos rodeiam, pela intercessão daquela cuja invocação nos alegra. Por 
Cristo, nosso Senhor.

T: Amém.
P: A bênção do Deus de Sara, Abrão e Agar. A bênção do Filho, nascido de 

Maria. A bênção Espírito Santo de amor, que cuida com carinho, qual mãe cuida 
da gente, esteja sobre todos vós. 

T: Amém. 
Canto Final
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Sétimo Dia:
Maria, a mulher que pratica a palavra de Deus!

Comentário Inicial 
Maria é a mulher do “sim” a Deus e a mulher que guarda todas as coisas em 

seu coração. Como Mãe de Jesus, Maria nos deixou o exemplo de como ser fiéis 
à vontade de Deus: guardando a sua palavra. Neste sétimo dia de nossa novena 
em honra de Nossa Senhora Auxiliadora, somos convocados a colocar a Palavra 
de Deus em prática, como Maria o fez, ajudando, perdoando, colaborando com 
os necessitados e jamais prejudicando o nosso próximo. 
Canto Inicial

Acolhida
P: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T: Amém.
P: A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do 

Espírito Santo estejam sempre convosco!
T: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo!

Invocação ao Espírito Santo
P: Invoquemos as luzes do Espírito Santo sobre a nossa novena:

Canto ao Espírito Santo

Oração do Sétimo Dia da Novena
P: Rezemos a oração deste sétimo dia de nossa novena:
T: Ó Maria, Mãe de piedade e de clemência, que tantas vezes, com a vossa 

eficaz proteção salvastes os cristãos e a humanidade da peste e de outros 
flagelos corporais, socorrei-os e livrai-os agora da peste da falta de fé e do 
ódio à religião, que de mil maneiras se insinua na sua alma para afastá-los 
das práticas de piedade, especialmente com sua doutrina, com a imprensa 
e com seus ensinamentos perversos. Nós vos pedimos que sustenteis os 
bons a fim de que possam perseverar, revigorar os fracos e chamar à 
penitência os que se desviaram e os pecadores, para que triunfe já aqui na 
terra a verdade e o Reino de Jesus Cristo, e assim aumente a vossa glória e 
o número dos eleitos no céu. Ó poderoso auxílio dos cristãos e da humanidade, 
pedimos que leveis a nossa oração ao Pai e ao vosso Filho Jesus Cristo, que vivem 
e reinam na unidade do Espírito Santo. Amém.

Evangelho 
P: Preparemos os nossos corações para ouvir o Evangelho. 

Canto de Aclamação ao Evangelho
L: Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas
T: Glória a vós, Senhor!
L: 8,19 A mãe e os irmãos de Jesus se aproximaram, mas não podiam chegar perto 
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dele por causa da multidão. 20 Então anunciaram a Jesus: “Tua mãe e teus irmãos 
estão aí fora, e querem te ver.” 21 Jesus respondeu: “Minha mãe e meus irmãos são 
aqueles que ouvem a Palavra de Deus, e a põem em prática.” Palavra da salvação.

T: Glória a vós, Senhor!

Maria na vida de Dom Bosco
P: Ouçamos, neste momento, um fato da vida de Dom Bosco:
L: Naquela manhã, a antessala do quarto de Dom Bosco estava cheia de gente. 

Entrou uma senhora de Turim trazendo sua filha de onze anos, Giuseppina 
Longhi. A menina, por causa de um susto, estava em convulsão, perdendo a 
palavra e não podendo mais mexer a mão direita, porque ficara paralisada. Seus 
pais tinham consultado vários médicos, mas não sentiam nenhuma melhora. 
Fazia um mês que a menina não falava. Aliás, manifestava-se nela um distúrbio 
das faculdades mentais. Então a mãe, tendo ouvido falar das grandes maravilhas 
feitas por Maria Auxiliadora pelas mãos de Dom Bosco, levou a enferma para 
que ele a abençoasse. Assim que deitou a filha no sofá, relatou a Dom Bosco sua 
dolorosa história, dizendo que só tinha esperança na misericórdia de Deus e 
na intercessão de Maria Santíssima. Pediu, então, a Dom Bosco para dar-lhe a 
bênção. Dom Bosco, exortando-a a ter confiança em Nossa Senhora, pediu que 
se ajoelhasse e abençoou a pequena doente. Então pediu à menina que fizesse o 
sinal da cruz, e ela o fez, mas com a mão esquerda. 

— Não com a mão esquerda, mas com a direita, disse Dom Bosco.
— Não consegue, respondeu a mãe.
— Deixe a menina tentar. Vamos! Com a direita.  — E ela o fez rapidamente.
— Bravo, disse Dom Bosco, você fez bem, mas não disse as palavras.  Vamos, 

faça de novo e diga comigo: em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
A menina, muda há um mês, soltou a língua, rezou e depois, fora de si, pôs-se a gritar: 
— Mamãe, Nossa Senhora me curou.  
E a mãe soltou um grito e começou a chorar. 
A menina começou a se levantar para ver se podia ficar em pé e caminhar sem 

ajuda. Bem, foi de um lado ao outro do quarto sem cair. Então, a agraciada, não 
podendo mais conter a alegria, abriu a porta, e se apresentou aos que estavam 
na antessala e contou o que tinha acontecido. Mãe e filha desceram logo e foram 
à igreja para agradecer a Nossa Senhora Auxiliadora. 
(Momento de silêncio ou breve homilia)

Invocações a Nossa Senhora Auxiliadora
P: Invoquemos a Maria, poderoso auxílio do povo cristão e da humanidade, 

pela nossa Igreja, para que seja anunciadora do Reino de Deus no mundo. 
T: Pai Nosso... Ave Maria... Salve Rainha...
P: Graças e louvores sejam dados a todo o momento,
T: Ao Santíssimo e diviníssimo sacramento.
P: Maria Auxiliadora dos Cristãos e da Humanidade,
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T: Rogai por nós!
P: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
T: Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
P: Invoquemos a Maria, poderoso auxílio do povo cristão e da humanidade, 

para que em nossas famílias haja diálogo, paz e perdão e que todos possam gozar 
sempre de boa saúde de alma e de corpo.  

T: Pai Nosso... Ave Maria... Salve Rainha...
P: Graças e louvores sejam dados a todo o momento,
T: Ao Santíssimo e diviníssimo sacramento.
P: Maria Auxiliadora dos Cristãos e da Humanidade,
T: Rogai por nós!
P: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
T: Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
P: Invoquemos a Maria, poderoso auxílio do povo cristão e da humanidade, 

pelos nossos jovens, para que sejam construtores de uma sociedade mais 
humana, mais justa e mais fraterna.

T: Pai Nosso... Ave Maria... Salve Rainha...
P: Graças e louvores sejam dados a todo o momento,
T: Ao Santíssimo e diviníssimo sacramento.
P: Maria Auxiliadora dos Cristãos e da Humanidade,
T: Rogai por nós!
P: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
T: Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
P: Rezemos juntos:
T: Lembrai-vos, ó piedosa Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que 

aquele que tenha recorrido à vossa proteção, implorando vossa assistência 
e pedindo o vosso auxílio, tenha sido desamparado. Animado eu por esta 
confiança, a vós também recorro, ó Mãe, Virgem das Virgens, e, gemendo 
sob o peso dos meus pecados, atrevo-me a comparecer diante de vossa 
soberana presença. Ó Mãe de Deus, escutai e acolhei benignamente minhas 
súplicas. Amém.
(Faça seu pedido)

P: Rogai por nós, Maria, consolo dos aflitos, auxílio dos cristãos e mãe da 
humanidade.

T: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Canto de Nossa Senhora Auxiliadora

Oração a Nossa Senhora Auxiliadora
P: Invoquemos, agora, a proteção de Maria, a Auxiliadora do povo cristão e 

da humanidade: 
T: Ó Santíssima e Imaculada Virgem Maria, 
Mãe amorosa nossa e poderoso auxílio dos cristãos, 
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nós nos consagramos inteiramente a vós, 
para que sempre nos conduzais ao Senhor. 
Nós vos consagramos nossa mente, 
com os seus pensamentos, 
nosso coração, com os seus afetos, 
nosso corpo, com os seus sentimentos 
e com todas as suas forças, 
e prometemos querer sempre trabalhar 
para a maior glória de Deus e a salvação das almas. 

P: Vós, entretanto, ó Virgem incomparável, 
que sempre fostes a Mãe da Igreja 
e a Auxiliadora do povo cristão, 
continuai a vos mostrar assim, 
em especial neste nosso tempo. 

T: Iluminai e fortalecei 
os nossos bispos e os nossos sacerdotes 
e conservai-os sempre em unidade com o Papa. 
Aumentai as vocações sacerdotais e religiosas, 
a fim de que, também por meio deles, 
o Reino de Jesus Cristo se conserve entre nós 
e se estenda por todo o mundo. 

P: Nós vos pedimos, ainda, ó dulcíssima Mãe, 
que mantenhais os vossos olhares amorosos 
sempre voltados para as crianças 
e para os jovens, expostos a tantos perigos; 
para os casais, jovens ou não, em suas dificuldades; 
para os necessitados, os explorados 
e os esquecidos da sociedade; 
e para os pobres pecadores e enfermos. 

T: Sede para todos, ó Maria Auxiliadora, 
refúgio e amparo, 
Mãe de misericórdia e porta do céu. 
Também vos pedimos, ó grande Mãe de Deus, 
que nos ensineis a imitar as vossas virtudes, 
em particular a angélica modéstia, 
a humildade profunda e a ardente caridade.  

P: Fazei, ó Maria Auxiliadora, 
que sintamos o amparo do vosso manto de Mãe. 
Fazei que nas tentações 
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vos invoquemos com confiança. 

T: Fazei, enfim, que o pensamento de que sois tão boa, 
tão amável e tão querida, 
a lembrança do amor que tendes pelos vossos devotos, 
nos conforte de tal modo 
que, na vida e na morte, 
saiamos vitoriosos contra os inimigos de nossa alma, 
e possamos depois unir-nos convosco no Paraíso. Amém.

Bênção Final
P: A nossa proteção está no nome do Senhor.
T: Que fez o céu e a terra.
P: Ave Maria…
P: À vossa proteção recorremos, 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 e da humanidade.

T: Rogai por nós.
P: Ouvi, Senhor, a minha oração.
T: E chegue a vós o meu clamor.
P: O Senhor esteja convosco!
T: Ele está no meio de nós.
P: Oremos: Senhor eterno e onipotente, que, pela intervenção do Espírito 

Santo, vos dignastes preparar o corpo e a alma da gloriosa Virgem e Mãe Maria 
para digna morada do vosso Filho, fazei que sejamos livres da morte eterna e dos 
males que nos rodeiam, pela intercessão daquela cuja invocação nos alegra. Por 
Cristo, nosso Senhor.

T: Amém.
P: A bênção do Deus de Sara, Abrão e Agar. A bênção do Filho, nascido de 

Maria. A bênção Espírito Santo de amor, que cuida com carinho, qual mãe cuida 
da gente, esteja sobre todos vós. 

T: Amém. 
Canto Final
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Oitavo Dia:
Maria, a mulher que intercede por nós a Jesus!

Comentário Inicial 
Neste oitavo dia de nossa novena em honra de Nossa Senhora Auxiliadora, 

somos convidados a ir com Jesus e Maria até a cidade de Caná e a abrir as 
portas do nosso coração para que Jesus realize o milagre de fazer o que ele nos 
mandar, principalmente de sempre acreditar no projeto de Deus e que seremos 
recompensados com um vinho novo e de melhor sabor. Como Maria, que Deus 
nos dê a graça de sermos capazes de salvar a comunidade, a família e a Igreja de 
qualquer constrangimento, carência ou necessidade.
Canto Inicial

Acolhida
P: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T: Amém.
P: A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do 

Espírito Santo estejam sempre convosco!
T: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo!

Invocação ao Espírito Santo
P: Invoquemos as luzes do Espírito Santo sobre a nossa novena:

Canto ao Espírito Santo

Oração do Oitavo Dia da Novena
P: Rezemos a oração deste oitavo dia de nossa novena:
T: Ó Maria, coluna espiritual da Igreja e socorro dos cristãos e da humanidade, 

nós vos pedimos que nos mantenhais estáveis na divina fé e que conserveis a 
nossa liberdade de filhos de Deus. Quanto a nós, prometemos não manchar nem 
vincular a nossa alma com o pecado e não participar de qualquer sociedade que 
aja contra a nossa Igreja. Também vos prometemos obedecer ao Sumo Pontífice 
e aos bispos que estão em comunhão com ele, querendo viver e morrer no seio 
da religião católica, na qual somente podemos esperar com certeza de que 
alcançaremos a nossa salvação eterna. Ó poderoso auxílio dos cristãos e da 
humanidade, pedimos que leveis a nossa oração ao Pai e ao vosso Filho Jesus 
Cristo, que vivem e reinam na unidade do Espírito Santo. Amém.

Evangelho 
P: Preparemos os nossos corações para ouvir o Evangelho. 

Aclamação ao Evangelho
L: Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo João
T: Glória a vós, Senhor!
L: 2,1 No terceiro dia, houve uma festa de casamento em Caná da Galileia, e 

a mãe de Jesus estava aí. 2 Jesus também tinha sido convidado para essa festa 
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de casamento, junto com seus discípulos. 3 Faltou vinho e a mãe de Jesus lhe 
disse: “Eles não têm mais vinho!”. 4 Jesus respondeu: “Mulher, que existe entre 
nós? Minha hora ainda não chegou”. 5 A mãe de Jesus disse aos que estavam 
servindo: “Façam o que ele mandar.” 6 Havia aí seis potes de pedra de uns cem 
litros cada um, que serviam para os ritos de purificação dos judeus. 7 Jesus 
disse aos que serviam: “Encham de água esses potes”. Eles encheram os potes 
até a boca. 8 Depois Jesus disse: “Agora tirem e levem ao mestre-sala”. Então 
levaram ao mestre-sala. 9 Este provou a água transformada em vinho, sem saber 
de onde vinha. Os que serviam estavam sabendo, pois foram eles que tiraram a 
água. Então o mestre-sala chamou o noivo 10 e disse: “Todos servem primeiro o 
vinho bom e, quando os convidados estão bêbados, servem o pior. Você, porém, 
guardou o vinho bom até agora.” 11 Foi assim, em Caná da Galileia, que Jesus 
começou seus sinais. Ele manifestou a sua glória, e seus discípulos acreditaram 
nele. Palavra da salvação.

T: Glória a vós, Senhor!

Maria na vida de Dom Bosco
P: Ouçamos, neste momento, um fato da vida de Dom Bosco:
L: Dom Bosco dizia aos salesianos e aos seus jovens: Quantas graças Maria 

Auxiliadora tem preparadas, ansiosa que alguém as peça! Lembrem-se, ó caros filhos, 
que a Virgem reservou todas as graças necessárias para as almas de cada um de nós, para 
a nossa alma, para o nosso corpo, para os nossos pais, parentes e amigos. Para no-las dar, 
ela espera somente que as peçamos. Se, portanto, ela as tem preparadas, se está pronta 
para concedê-las a quem as pede, com que devoção nós não devemos pedir-lhe. Por isso, 
se nós nos recomendarmos de coração a ela, ela estará sempre pronta para nos ajudar, 
porque nós somos, de modo especial, seus filhos. Sirvamo-nos, pois, da boa ocasião deste 
seu mês... para nos recomendarmos à Bem-Aventurada Virgem Auxiliadora. Ela defenda 
vocês de todos os perigos da vida. Ela guie vocês para a meta à qual tende todo o esforço 
de cada um. Cada um de vocês faça bons propósitos, procure colocá-los em prática e o 
Senhor e Maria Santíssima os ajudarão a sair ilesos das ocasiões de pecado. 
(Momento de silêncio ou breve homilia)

Invocações a Nossa Senhora Auxiliadora
P: Invoquemos a Maria, poderoso auxílio do povo cristão e da humanidade, 

pela nossa Igreja, para que seja anunciadora do Reino de Deus no mundo. 
T: Pai Nosso... Ave Maria... Salve Rainha...
P: Graças e louvores sejam dados a todo o momento,
T: Ao Santíssimo e diviníssimo sacramento.
P: Maria Auxiliadora dos Cristãos e da Humanidade,
T: Rogai por nós!
P: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
T: Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
P: Invoquemos a Maria, poderoso auxílio do povo cristão e da humanidade, 

para que em nossas famílias haja diálogo, paz e perdão e que todos possam gozar 
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sempre de boa saúde de alma e de corpo.  
T: Pai Nosso... Ave Maria... Salve Rainha...
P: Graças e louvores sejam dados a todo o momento,
T: Ao Santíssimo e diviníssimo sacramento.
P: Maria Auxiliadora dos Cristãos e da Humanidade,
T: Rogai por nós!
P: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
T: Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
P: Invoquemos a Maria, poderoso auxílio do povo cristão e da humanidade, 

pelos nossos jovens, para que sejam construtores de uma sociedade mais 
humana, mais justa e mais fraterna.

T: Pai Nosso... Ave Maria... Salve Rainha...
P: Graças e louvores sejam dados a todo o momento,
T: Ao Santíssimo e diviníssimo sacramento.
P: Maria Auxiliadora dos Cristãos e da Humanidade,
T: Rogai por nós!
P: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
T: Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
P: Rezemos juntos:
T: Lembrai-vos, ó piedosa Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que 

aquele que tenha recorrido à vossa proteção, implorando vossa assistência 
e pedindo o vosso auxílio, tenha sido desamparado. Animado eu por esta 
confiança, a vós também recorro, ó Mãe, Virgem das Virgens, e, gemendo 
sob o peso dos meus pecados, atrevo-me a comparecer diante de vossa 
soberana presença. Ó Mãe de Deus, escutai e acolhei benignamente minhas 
súplicas. Amém.
(Faça seu pedido)

P: Rogai por nós, Maria, consolo dos aflitos, auxílio dos cristãos e mãe da 
humanidade.

T: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Canto de Nossa Senhora Auxiliadora

Oração a Nossa Senhora Auxiliadora
P: Invoquemos, agora, a proteção de Maria, a Auxiliadora do povo cristão e 

da humanidade: 
T: Ó Santíssima e Imaculada Virgem Maria, 
Mãe amorosa nossa e poderoso auxílio dos cristãos, 
nós nos consagramos inteiramente a vós, 
para que sempre nos conduzais ao Senhor. 
Nós vos consagramos nossa mente, 
com os seus pensamentos, 
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nosso coração, com os seus afetos, 
nosso corpo, com os seus sentimentos 
e com todas as suas forças, 
e prometemos querer sempre trabalhar 
para a maior glória de Deus e a salvação das almas. 

P: Vós, entretanto, ó Virgem incomparável, 
que sempre fostes a Mãe da Igreja 
e a Auxiliadora do povo cristão, 
continuai a vos mostrar assim, 
em especial neste nosso tempo. 

T: Iluminai e fortalecei 
os nossos bispos e os nossos sacerdotes 
e conservai-os sempre em unidade com o Papa. 
Aumentai as vocações sacerdotais e religiosas, 
a fim de que, também por meio deles, 
o Reino de Jesus Cristo se conserve entre nós 
e se estenda por todo o mundo. 

P: Nós vos pedimos, ainda, ó dulcíssima Mãe, 
que mantenhais os vossos olhares amorosos 
sempre voltados para as crianças 
e para os jovens, expostos a tantos perigos; 
para os casais, jovens ou não, em suas dificuldades; 
para os necessitados, os explorados 
e os esquecidos da sociedade; 
e para os pobres pecadores e enfermos. 

T: Sede para todos, ó Maria Auxiliadora, 
refúgio e amparo, 
Mãe de misericórdia e porta do céu. 
Também vos pedimos, ó grande Mãe de Deus, 
que nos ensineis a imitar as vossas virtudes, 
em particular a angélica modéstia, 
a humildade profunda e a ardente caridade.  

P: Fazei, ó Maria Auxiliadora, 
que sintamos o amparo do vosso manto de Mãe. 
Fazei que nas tentações 
vos invoquemos com confiança. 

T: Fazei, enfim, que o pensamento de que sois tão boa, 
tão amável e tão querida, 
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a lembrança do amor que tendes pelos vossos devotos, 
nos conforte de tal modo 
que, na vida e na morte, 
saiamos vitoriosos contra os inimigos de nossa alma, 
e possamos depois unir-nos convosco no Paraíso. Amém.

Bênção Final
P: A nossa proteção está no nome do Senhor.
T: Que fez o céu e a terra.
P: Ave Maria…
P: À vossa proteção recorremos, 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 e da humanidade.

T: Rogai por nós.
P: Ouvi, Senhor, a minha oração.
T: E chegue a vós o meu clamor.
P: O Senhor esteja convosco!
T: Ele está no meio de nós.
P: Oremos: Senhor eterno e onipotente, que, pela intervenção do Espírito 

Santo, vos dignastes preparar o corpo e a alma da gloriosa Virgem e Mãe Maria 
para digna morada do vosso Filho, fazei que sejamos livres da morte eterna e dos 
males que nos rodeiam, pela intercessão daquela cuja invocação nos alegra. Por 
Cristo, nosso Senhor.

T: Amém.
P: A bênção do Deus de Sara, Abrão e Agar. A bênção do Filho, nascido de 

Maria. A bênção Espírito Santo de amor, que cuida com carinho, qual mãe cuida 
da gente, esteja sobre todos vós. 

T: Amém. 
Canto Final
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Nono Dia:
Maria, a mulher que nos é dada por mãe! 

Comentário Inicial 
Chegamos ao último dia de nossa novena a Nossa Senhora Auxiliadora. Ao 

contemplarmos a cena do Calvário, na qual Jesus nos dá a sua Mãe como nossa 
Mãe, nós somos convidados a levar Maria para nossa casa. Maria ama a cada um 
de nós como filho e, ao convidarmos Maria para se tornar parte de nossa família, 
queremos nos colocar debaixo de seu manto para acolher as bênçãos que ela 
nos concede em nome do seu Filho, Jesus. Mas, sobretudo, sejamos agradecidos 
a Deus por ter-nos dado Sua Mãe como nossa Mãe! Que ela nos ensine a amar a 
Deus e, imitando-a no amor por Jesus, que nós aprendamos a ser disponíveis à 
graça do perdão e da salvação.
Canto Inicial

Acolhida
P: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T: Amém.
P: A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do 

Espírito Santo estejam sempre convosco!
T: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo!

Invocação ao Espírito Santo
P: Invoquemos as luzes do Espírito Santo sobre a nossa novena:

Canto ao Espírito Santo

Oração do Nono Dia da Novena
P: Rezemos a oração deste nono dia de nossa novena:
T: Ó Maria, minha Mãe piíssima, que em todos os tempos quisestes ser 

o auxílio dos cristãos, assisti-nos com o vosso poderoso patrocínio na 
vida, mas especialmente na hora da morte, e fazei que nós, depois de 
vos ter amado e venerado na terra, possamos chegar a cantar as vossas 
misericórdias no céu. Ó poderoso auxílio dos cristãos e da humanidade, 
pedimos que leveis a nossa oração ao Pai e ao vosso Filho Jesus Cristo, que vivem 
e reinam na unidade do Espírito Santo. Amém.

Evangelho 
P: Preparemos os nossos corações para ouvir o Evangelho. 

Aclamação ao Evangelho
L: Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo João
T: Glória a vós, Senhor!
L: 19,25 A mãe de Jesus, a irmã da mãe dele, Maria de Cléofas, e Maria 

Madalena estavam junto à cruz. 26 Jesus viu a mãe e, ao lado dela, o discípulo 
que ele amava. Então disse à mãe: “Mulher, eis aí o seu filho”. 27 Depois disse ao 
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discípulo: “Eis aí a sua mãe”. E dessa hora em diante, o discípulo a recebeu em 
sua casa. Palavra da salvação.

T: Glória a vós, Senhor!

Maria na vida de Dom Bosco
P: Ouçamos, neste momento, um fato da vida de Dom Bosco:
L: Dom Bosco está em Nizza Monferrato para a vestidura e profissão das Filhas 

de Maria Auxiliadora. Está tão fraco que só pode dar a comunhão a algumas 
irmãs. À vestidura e à profissão ele só assistiu, sentado em uma cadeira de 
braços. Ao final, quis dizer algumas palavras. A voz estava muito fraca. O Padre 
Bonetti, a seu lado, procurou repetir para todos as frases que não se ouviam. 

— Ora, pois, querem que eu diga alguma coisa a vocês. Se pudesse falar, 
quantas coisas lhes quereria dizer! Mas, como veem, estou velho. Velho decaído. 
Quero dizer-lhes que Nossa Senhora quer muito a vocês, muito bem. E, como 
sabem, ela está aqui, no meio de vocês...

E o Padre Bonetti, em vós alta:
— Dom Bosco quer dizer que Nossa Senhora é mãe de vocês, que cuida de 

vocês e as protege. 
— Não, não — retomou Dom Bosco –. Quero dizer que Nossa Senhora está 

aqui, nesta casa, e está contente com vocês...
O Padre Bonetti ainda:
— Dom Bosco lhes diz que, se perseverarem no bem, Nossa Senhora ficará 

contente com vocês.
Dom Bosco, então, procurou dominar suas forças, estendeu os braços e disse:
— Não, não e não! Quero dizer que Nossa Senhora está de fato aqui! Aqui! No 

meio de vocês! Nossa Senhora caminha nesta casa. E a cobre com o seu manto 
(Teresio Bosco: Dom Bosco, uma Biografia nova, p. 529-530).
(Momento de silêncio ou breve homilia)

Invocações a Nossa Senhora Auxiliadora
P: Invoquemos a Maria, poderoso auxílio do povo cristão e da humanidade, 

pela nossa Igreja, para que seja anunciadora do Reino de Deus no mundo. 
T: Pai Nosso... Ave Maria... Salve Rainha...
P: Graças e louvores sejam dados a todo o momento,
T: Ao Santíssimo e diviníssimo sacramento.
P: Maria Auxiliadora dos Cristãos e da Humanidade,
T: Rogai por nós!
P: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
T: Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
P: Invoquemos a Maria, poderoso auxílio do povo cristão e da humanidade, 

para que em nossas famílias haja diálogo, paz e perdão e que todos possam gozar 
sempre de boa saúde de alma e de corpo.  
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T: Pai Nosso... Ave Maria... Salve Rainha...
P: Graças e louvores sejam dados a todo o momento,
T: Ao Santíssimo e diviníssimo sacramento.
P: Maria Auxiliadora dos Cristãos e da Humanidade,
T: Rogai por nós!
P: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
T: Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
P: Invoquemos a Maria, poderoso auxílio do povo cristão e da humanidade, 

pelos nossos jovens, para que sejam construtores de uma sociedade mais 
humana, mais justa e mais fraterna.

T: Pai Nosso... Ave Maria... Salve Rainha...
P: Graças e louvores sejam dados a todo o momento,
T: Ao Santíssimo e diviníssimo sacramento.
P: Maria Auxiliadora dos Cristãos e da Humanidade,
T: Rogai por nós!
P: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
T: Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
P: Rezemos juntos:
T: Lembrai-vos, ó piedosa Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que 

aquele que tenha recorrido à vossa proteção, implorando vossa assistência 
e pedindo o vosso auxílio, tenha sido desamparado. Animado eu por esta 
confiança, a vós também recorro, ó Mãe, Virgem das Virgens, e, gemendo 
sob o peso dos meus pecados, atrevo-me a comparecer diante de vossa 
soberana presença. Ó Mãe de Deus, escutai e acolhei benignamente minhas 
súplicas. Amém.
(Faça seu pedido)

P: Rogai por nós, Maria, consolo dos aflitos, auxílio dos cristãos e mãe da 
humanidade.

T: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Canto de Nossa Senhora Auxiliadora

Bênçãos

1 Bênção da Água
P: Deus de bondade infinita,
que na água instituístes admiráveis sacramentos,
para salvar o gênero humano,
atendei propício as nossas súplicas
e infundi neste elemento natural 
o poder da vossa  + bênção,
para que esta vossa criatura,
adaptada ao serviço dos sagrados mistérios,
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receba a eficácia da graça divina
para repelir os demônios e afastar as doenças,
de modo que nos lugares 
onde for aspergida esta água
tudo seja liberto de adversidades,
e não possam aí estabelecer-se as ciladas do inimigo,
e, assim, sãos e salvos os vossos fiéis,
pela invocação do vosso santo nome,
sejam protegidos de todos os perigos.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
T: Amém.

(Em seguida, o sacerdote abençoa o sal)
P: Deus eterno e todo-poderoso, 
abençoai + este sal,
que, através do profeta Eliseu,
ordenastes jogar na fonte
para curar a esterilidade da água.

(Em seguida, o sacerdote mistura o sal com a água, e diz)
Fazei que, 
onde quer que esta mistura 
de água e sal for aspergida, 
seja afastado todo ataque do inimigo
e nos proteja sempre 
a presença do vosso Espírito Santo.
T: Amém.

(Em seguida, o sacerdote asperge e abençoa a água trazida pelos fiéis)

2 Bênção dos Objetos
P: Bendito sois, Senhor, 
fonte e origem de toda benção, 
pois nos permitis este momento de fé e confiança. 
Permanecei ao nosso lado 
e dignai-vos + abençoar estes objetos 
que vamos usar com fé e piedade 
para nos transformar na imagem do vosso Filho, 
que vive e reina para sempre. 
T: Amém.

(Em seguida, o sacerdote asperge e abençoa os objetos).
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3 Bênção das Famílias
Deus de misericórdia, 
criador e reparador do vosso povo,
a vós que fizestes da família humana,
constituída pela aliança nupcial,
o sacramento de Cristo e da Igreja,
nós pedimos:  
derramai a abundância das vossas bênçãos + 
sobre estas famílias reunidas em vosso nome,
para que aqueles que nelas vivem unidos pelo amor
sejam fervorosos no espírito e assíduos na oração,
solícitos uns pelos outros 
e atentos às necessidades de todos, 
e, fortalecidos pela vossa graça,
gozem de prosperidade e vivam na concórdia,
e, como Igreja doméstica,
deem testemunho da fé 
pela palavra e pelo exemplo.
Por Cristo nosso Senhor.
T: Amém.

(Em seguida, asperge as famílias).

4 Bênção das Crianças
Senhor Jesus Cristo,
que revelastes o vosso grande amor às crianças,
dizendo aos discípulos
que quem as  recebe, é a vós que recebe,
escutai as nossas súplicas por estas crianças
que enriquecestes com a graça do Batismo
e guardai-as com a vossa contínua proteção,
para que, à medida que vão crescendo,
em estatura, idade e graça, diante de vós e dos homens,
e gozando sempre de perfeita saúde 
e livres de todos tipos de violência,
professem livremente a sua fé,
sejam fervorosas na caridade
e perseverem firmemente na esperança do vosso reino.
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.
T: Amém.

(Em seguida, o sacerdote asperge e abençoa as crianças).
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5 Bênção dos Enfermos
Ó Deus, Pai de toda consolação,
que, pelo vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo,
quisestes curar os males dos enfermos, 
atendei à oração da nossa fé:  
curai pela graça do Espírito Santo a fraqueza destes doentes,
sarai as suas feridas, perdoai os seus pecados,
tirai-lhes todas as dores da alma e do corpo
e restituí-lhes, por piedade, a plena saúde interior e exterior,
para que, restabelecidos graças à vossa misericórdia,
retomem as anteriores ocupações.  
Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
T: Amém.

(Em seguida, o sacerdote ou asperge e abençoa os fiéis ou se for oportuno unge cada um 
com o óleo dos enfermos).

Oração a Nossa Senhora Auxiliadora
P: Invoquemos, agora, a proteção de Maria, a Auxiliadora do povo cristão e 

da humanidade: 
T: Ó Santíssima e Imaculada Virgem Maria, 
Mãe amorosa nossa e poderoso auxílio dos cristãos, 
nós nos consagramos inteiramente a vós, 
para que sempre nos conduzais ao Senhor. 
Nós vos consagramos nossa mente, 
com os seus pensamentos, 
nosso coração, com os seus afetos, 
nosso corpo, com os seus sentimentos 
e com todas as suas forças, 
e prometemos querer sempre trabalhar 
para a maior glória de Deus e a salvação das almas. 

P: Vós, entretanto, ó Virgem incomparável, 
que sempre fostes a Mãe da Igreja 
e a Auxiliadora do povo cristão, 
continuai a vos mostrar assim, 
em especial neste nosso tempo. 

T: Iluminai e fortalecei 
os nossos bispos e os nossos sacerdotes 
e conservai-os sempre em unidade com o Papa. 
Aumentai as vocações sacerdotais e religiosas, 
a fim de que, também por meio deles, 
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o Reino de Jesus Cristo se conserve entre nós 
e se estenda por todo o mundo. 

P: Nós vos pedimos, ainda, ó dulcíssima Mãe, 
que mantenhais os vossos olhares amorosos 
sempre voltados para as crianças 
e para os jovens, expostos a tantos perigos; 
para os casais, jovens ou não, em suas dificuldades; 
para os necessitados, os explorados 
e os esquecidos da sociedade; 
e para os pobres pecadores e enfermos. 

T: Sede para todos, ó Maria Auxiliadora, 
refúgio e amparo, 
Mãe de misericórdia e porta do céu. 
Também vos pedimos, ó grande Mãe de Deus, 
que nos ensineis a imitar as vossas virtudes, 
em particular a angélica modéstia, 
a humildade profunda e a ardente caridade.  

P: Fazei, ó Maria Auxiliadora, 
que sintamos o amparo do vosso manto de Mãe. 
Fazei que nas tentações 
vos invoquemos com confiança. 

T: Fazei, enfim, que o pensamento de que sois tão boa, 
tão amável e tão querida, 
a lembrança do amor que tendes pelos vossos devotos, 
nos conforte de tal modo 
que, na vida e na morte, 
saiamos vitoriosos contra os inimigos de nossa alma, 
e possamos depois unir-nos convosco no Paraíso. Amém.

Bênção Final
P: A nossa proteção está no nome do Senhor.
T: Que fez o céu e a terra.
P: Ave Maria…
P: À vossa proteção recorremos, 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 e da humanidade.

T: Rogai por nós.
P: Ouvi, Senhor, a minha oração.
T: E chegue a vós o meu clamor.
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P: O Senhor esteja convosco!
T: Ele está no meio de nós.
P: Oremos: Senhor eterno e onipotente, que, pela intervenção do Espírito 

Santo, vos dignastes preparar o corpo e a alma da gloriosa Virgem e Mãe Maria 
para digna morada do vosso Filho, fazei que sejamos livres da morte eterna e dos 
males que nos rodeiam, pela intercessão daquela cuja invocação nos alegra. Por 
Cristo, nosso Senhor.

T: Amém.
P: A bênção do Deus de Sara, Abrão e Agar. A bênção do Filho, nascido de 

Maria. A bênção Espírito Santo de amor, que cuida com carinho, qual mãe cuida 
da gente, esteja sobre todos vós. 

T: Amém. 
Canto Final
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Textos sobre Nossa Senhora, das Memórias                       
Biográficas de Dom Bosco

Foi Maria quem construiu sua própria casa
Memórias Biográficas, vol. 7, capítulo 45:

Antiga era a devoção a Maria Santíssima Auxiliadora em Turim. Essa cidade 
tinha sido uma das primeiras a se unir à irmandade de Munique, na Baviera, 
fundada sob esse título para comemorar a libertação de Viena. Mas, pelo número 
muito grande de associados, tornou-se necessário instituir outra irmandade 
especial, na Igreja de São Francisco de Paula, que Pio VI, com documento de 9 
de fevereiro de 1798, aprovou e enriqueceu com muitas indulgências e favores 
espirituais. Além disso já existia uma capela com altar e belíssima estátua de 
mármore já tinha sido esculpida para ser dedicada a Maria Auxiliadora na 
mesma Igreja pelo Cardeal Maurizio, Príncipe de Saboia, falecido em 1657.

Assim, em tempos recentes, a partir de Turim, a devoção a Maria Auxiliadora 
passou a ser difundida e se tornou mundial devido aos maravilhosos e incontáveis 
favores que a Virgem Santíssima concedia a quem a invocava com esse título. 

[Quanto à construção da Igreja dedicada a Maria Auxiliadora] Logo que obteve 
a autorização da prefeitura, Dom Bosco confiou o projeto a Carlo Buzzetti e 
imediatamente começaram os trabalhos de fundação. [...] No mês de maio, entre 
a compra do terreno e a construção do conjunto [de cintas], a despesa já passava 
de 4 mil liras. 

Em conversa com o ecônomo, Padre Savio, que já tinha analisado o projeto 
grandioso, Dom Bosco lhe disse para dar início à obra. 

— Mas, Dom Bosco, como farei? Respondeu-lhe o Padre Savio: Não se trata de 
uma capela, mas de uma igreja muito grande e muito cara. Hoje de manhã não 
tínhamos dinheiro nem mesmo para enviar as cartas. 

E Dom Bosco replicou: 
— Comece as escavações: quando foi que começamos qualquer obra já tendo 

o dinheiro para tal? É preciso deixar que a Divina Providência faça a sua parte!
Padre Savio seguiu as ordens, mas, como se tratasse de deixar um porão sob 

o pavimento da Igreja, além das obras de terraplenagem do alicerce, teve que 
cavar mais dois metros e meio de profundidade, numa área de cerca de 1.200 m2. 
Devido ao transporte de tanta terra por meio de carros no lugar estabelecido 
pelo município, nesse ano somente se pôde realizar uma parte do trabalho. 

Enquanto isso a Providência fazia a sua parte. De início, alguns cidadãos 
ricos tinham feito promessas de doações vistosas, mas alguns mudaram de 
ideia, aplicando em outro lugar a sua beneficência. Outros queriam fazer seus 
sacrifícios, mas doando o próprio trabalho. Dom Bosco se encontrava num 
beco sem saída. As escavações tinham começado e se aproximava o dia do 
pagamento da primeira quinzena. Precisava de mil liras. Eis que, por causa do 
sagrado ministério, foi chamado para dar assistência a uma pessoa gravemente 
enferma. Há três meses encontrava-se acamada, sofrendo de tosse e febre com 
grave enfraquecimento do estômago. Ela começou a dizer que se recuperasse 
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um pouco da saúde estaria disposta a fazer qualquer oração, qualquer sacrifício. 
Seria para ela um grande favor se pudesse apenas levantar-se da cama. 

— O que pretenderia fazer? Perguntou-lhe Dom Bosco. 
— O que o senhor me disser.
— Faça uma novena a Maria Auxiliadora.
— E o que devo rezar?
— Deve recitar por nove dias três Pai-Nossos, Ave-Marias, Glórias ao 

Santíssimo Sacramento com três Salve-Rainhas para a Virgem Bem-Aventurada. 
— Isso eu farei: e qual obra de caridade?
— Se a senhora quiser e se alcançar uma verdadeira melhora, fará alguma 

oferta para a Igreja de Maria Auxiliadora que está começando a ser construída 
em Valdocco. 

— Sim, sim. Farei isso com prazer. Se durante essa novena eu conseguir apenas 
me levantar da cama e dar alguns passos por este quarto, darei uma oferta para 
a igreja da qual me fala. 

Começou a novena e já estávamos no último dia. Dom Bosco deveria pagar 
naquela noite não menos que mil francos aos escavadores. Foi fazer uma visita 
à doente. A empregada abriu-lhe a porta e com alegria deu a notícia que sua 
patroa estava perfeitamente curada e, além de ter feito duas caminhadas, já 
tinha ido à Igreja para agradecer a Deus. 

Enquanto a empregada contava essas coisas, aproximou-se alegre a própria 
patroa, dizendo:

— Estou curada. Já fui agradecer à Santíssima Nossa Senhora. Venha! Eis o 
pacote que preparei para o senhor. Esta é a primeira oferta, mas certamente não 
será a última. 

Dom Bosco pegou o pacote, voltou para casa, olhou e encontrou nele cinquenta 
moedas de ouro que davam justamente os mil francos de que precisava. Foi 
Maria que construiu para si a própria casa, escreveu ele.

Deus quer glorificar Maria
Memórias Biográficas: vol. 3, capítulo 30

Federico Oreglia, Cavaleiro de Santo Estevão, encontrava-se há algum tempo 
em Roma. Lá não eram desconhecidas as exímias virtudes de Dom Bosco e, no 
dia 9 de maio, a Marquesa Teresa Patrizi, de Altieri, escreveu ao Servo de Deus, 
recomendando-se às suas orações para que fosse curada das convulsões que a 
afligiam há três anos, prometendo-lhe confiar em Maria Auxiliadora. Dom Bosco 
a exortava a ter uma fé viva na bondade de Nossa Senhora e expedia a resposta, 
junto com outras cartas, em uma folha endereçada ao Cavaleiro, que relatava 
tudo o que acontecia no Oratório: 

Caríssimo Senhor Cavaleiro. Recebi sua carta de Florença e também a de Roma e 
comuniquei o seu teor a todos daqui sobre o que aconteceu e todos aplaudiram e deram 
um viva ao Cavaleiro. As coisas apontadas já foram executadas. A tipografia segue 
adiante, mas certamente precisa de sua presença. Durando está um pouco adoentado 
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e vai para o campo. O pobre Padre Francesia o substitui nas aulas. Bonetti foi visitar os 
familiares por conta de um irmão que vai para o serviço militar. Migliassi já partiu. Bisio 
e Oddone partem hoje. Esperam para tanto serem dispensados, mas é difícil. Gromo foi 
com Garibaldi, outros o querem seguir. Também Gallo talvez deverá partir. Todas essas 
coisas aumentam o trabalho, mas o Senhor nos dá saúde e a prova disso é que não temos 
um sequer que esteja doente aqui em casa. De resto, as coisas seguem com tranquilidade. 
Nenhum trabalho está parado. Mas e de dinheiro, como estamos? Os volantes da loteria 
nestes momentos se tornaram muito preguiçosos e, os resultados, incertos e difíceis. Para 
a Igreja continuamos o trabalho somente com as doações que Nossa Senhora faz. Vou lhe 
dar um exemplo. Na semana passada, conseguimos recolher dois mil francos, mas tudo 
para Nossa Senhora. O diretor do hospital de Cherasco teve o braço quebrado e, depois 
de ficar mais de dois meses no hospital de São João, quiseram amputá-lo. Antes, ele quis 
tentar fazer a novena que ela (a marquesa) sabe e, sábado, trouxe sua oferta com o seu 
braço perfeitamente curado. O Conde Pollone mandou por ora 150 francos por ter sido 
curado, depois de uma novena, de uma doença que quase o levou à morte. A Duquesa de 
Melzi, de Milão, mandou 500 francos porque sua nora, depois de uma série de achaques 
que a reduziram a péssimo estado de saúde, com uma novena a Maria Auxiliadora, pôs 
fim a todas as suas doenças. Outras ofertas por semelhantes motivos chegaram de Chieri, 
de Asti, de Cuneo, de Saluzzo, de Milão, de Monza, de Veneza. Com essas oblações, em 
meio às graves contenções que nos encontramos, podemos seguir adiante. Quando ela 
propõe a qualquer um que se recomende a Maria com alguma novena, deve estar atenta 
a três coisas: 1º de não ter nenhuma esperança nas virtudes dos homens: fé em Deus. 2º 
O pedido repouse totalmente em Jesus Sacramentado, fonte de graça, de bondade e de 
benção. Repouse sobre o poder de Maria que nestes tempos Deus quer glorificar sobre a 
terra.  3º Mas em qualquer situação se coloque a condição do “seja feita a vossa vontade” 
e que seja feita para o bem da alma daquele para o qual se reza. Ontem, toda a casa 
participou da festa do seu irmão, o senhor bispo. Deus o conduza ao primeiro lugar da 
Igreja e faça dele um grande santo. Dê minhas saudações a todos. Entregue esta carta 
no endereço indicado. A Irmã Imoda é uma insigne benfeitora. Pode e é bem disposta. 
Recomendou Patrizi às orações, etc. Deus a abençoe e aos seus esforços. Receba os mais 
caros sinais de afeto de toda esta casa e, creia, em nome de todos. Turim, 12 de maio de 
1866. Afetuosamente, do amigo, Padre João Bosco”.

Curado com a oração da Salve-Rainha
Memórias Biográficas: vol. 3, capítulo 63

O clérigo Carlo Giachetti estava há dois anos sofrendo de dor de dentes. No 
terceiro ano, no mês de abril, as dores se tornaram insuportáveis. Tudo o que os 
médicos podiam fazer em tais casos tinha sido usado sem sucesso. O pobre jovem 
estava tão fraco que, se o dia parecia horrível, eterno e catastrófico, durante a 
noite sequer podia fechar os olhos senão em intervalos interrompidos e breves. 
Por três dias não tinha conseguido comer. Na noite do dia 29 de abril, gemia sem 
parar e soltava gritos de causar comoção. Os companheiros, cheios de compaixão 
e também porque não podiam descansar, foram comunicar a Dom Bosco o seu 
estado deplorável. Dom Bosco foi visitá-lo junto com o Padre Francesia e o Padre 
Cagliero, e, perguntando sobre como estava, recebeu como resposta: 
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— Não sei dizer o quanto estou sofrendo e não sei também se no próprio 
inferno existam dores mais cruéis do que as que estou sentindo. 

— Você confia em Maria Auxiliadora?
— Sim! Se me abençoar, espero que Nossa Senhora possa me curar. 
Dom Bosco pediu aos presentes que rodeavam o leito do enfermo para rezar 

uma Salve-Rainha. Enquanto todos estavam ajoelhados, abençoou-o. Nem 
mesmo tinham acabado de proferir a fórmula e o jovem já se tinha acalmado e 
dormido tão profundamente que alguns dos presentes pensaram que estivesse 
morto. Mas, aproximando a luz, viram que respirava, e, então, deixaram-
no quieto. Dormiu até a manhã seguinte. Quando se levantou com os outros 
colegas, estava tão perfeitamente curado que parecia que tivesse tivesse sofrido 
qualquer dor. Depois daquele dia não teve mais dor de dente até o fim de sua 
vida, dez anos depois. 

Maria no projeto de vida de Dom Bosco
Memórias Biográficas: vol. 3, capítulo 52

A devoção a Nossa Senhora era o princípio de seus pensamentos. Falava 
sempre disso com todos e não raramente também comigo. Um dia me disse, 
recitando-me Santa Mãe do Redentor — observem-se as palavras ‘Estrela do mar, 
ajuda teu povo caído, que quer se levantar’. Ele me explicou o seguinte: ‘socorre 
o povo caído, que quer se levantar, explica a bondade de Maria e de nossa parte 
o dever de corresponder. Eis o segredo do “ajudai” que “eu te ajudarei”: a nossa 
cooperação’. Parecia que previa a glória de Maria Auxiliadora. Dom Bosco, numa 
cartolina, sobre o qual estava impresso o almanaque de 1848, tinha colado, 
em 1849, não sei por qual motivo, cinco imagens representativas de Maria 
Santíssima. Três eram efígies da Imaculada. A primeira dessas retrata vários 
jovens em um campo ao redor de um sacerdote, alguns de joelhos, outros em 
pé e todos voltados para Maria Santíssima, que aparece entre nuvens, rodeada 
de anjos com as mãos unidas, coroada de doze estrelas, e com a lua e a serpente 
debaixo dos pés. O sacerdote aponta para Nossa Senhora e, sobre a imagem, está o 
lema: ‘meus filhos, sejam devotos de Maria Santíssima!’. A segunda traz a escrita: 
‘Seja sempre bendita a Santa Imaculada Conceição!’. E a terceira, uma oração: 
“Ó Virgem Imaculada, vós, que, só, destruístes toda heresia em todo o mundo, 
vinde agora em nosso auxílio: nós, de coração, recorremos a vós: Auxiliadora 
dos Cristãos, rogai por nós!’. Debaixo, Dom Bosco tinha escrito, de próprio 
punho, estas palavras: ‘Refúgio dos pecadores, rogai por nós!’. Na quinta, Maria 
Santíssima senta-se com o Menino nos braços junto a uma mesinha, coberta 
com um tapete e sobre o qual está uma cesta cheia de frutas. O menino, com 
a mão esquerda, levanta o véu que cai sobre o rosto da mãe e parece que, com 
a mão direita, dá-lhe um pão para ser distribuído entre os necessitados. Lê-se, 
sob essas figuras: ‘Mãe dos Pobres’. E em seguida: ‘Vinde a mim, ó vós que me 
amais, e vos encherei dos bens dos quais eu sou a fonte’ (Eclesiástico). Sob essas 
imagens, Dom Bosco colou um mapa da Palestina e colocou aquela cartolina na 
parede do seu quarto. Mas eu, Padre Giacomelli, conhecendo intimamente o 
ânimo do amigo, entrevi nessa imagem como o inteiro projeto de sua vida, e, 
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querendo guardar uma memória da sua devoção a Maria Santíssima Imaculada 
e Auxiliadora, secretamente guardei comigo aquela cartolina e a mantive como 
preciosa relíquia até a morte de Dom Bosco, ou seja, por quase quarenta anos.

Uma promessa a Nossa Senhora e a cura de uma criança
Memórias Biográficas: vol. 7, capítulo 65: 

Dom Bosco relatou:
Em uma grande fazenda dos Bolognese, uma criança de uma família muito 

rica, de pouco mais de nove anos, no início da primavera do ano passado, de 
1863, foi tomada por uma febre fruto de uma inflamação que, em poucos dias, 
quase a levou à morte. A medicina de nada valia por conta da gravidade da 
doença e porque ninguém conseguia fazer a criança engolir qualquer alimento. 
As coisas chegaram a tal ponto que os próprios médicos haviam desenganado 
a criança. Os pais, que só queriam o bem do filho, na esperança de salvá-lo, se 
abandonavam a inconsolável pranto. De repente, a mãe se viu às voltas com um 
pensamento certamente inspirado por Maria Santíssima. Mulher de religião e 
piedade singular, ela tinha lido o relato dos prodígios da imagem de Maria na 
região de Spoleto, escrito pelo ilustre arcebispo que há oito meses fora preso 
devido ao ódio pela religião. Ela logo pensou que somente a Santíssima Virgem 
poderia preservar a vida do seu amado filho e, cheia de fé, se aproximou do 
enfermo e disse: ‘promete a Nossa Senhora de Spoleto: que se ela se dignar te 
curar tu irás visitá-la em sua pequena capela’.

Mal terminou de pronunciar as palavras que a mãe lhe sugeriu, o menino 
viu piorar a sua situação e todos tiveram a mesma sensação. Mas, no seu delírio 
contínuo, ele não falava de mais nada a não ser dessa viagem. Ora ele queria as 
roupas para a viagem, ora já acreditava estar a caminho, ora via o altar e venerando 
a imagem santa. Mas, de repente, calou e ficou tão imóvel que parecia morto. Todos 
pensavam que tivesse morrido, mas, em seguida, como que despertando de um 
sono profundo, sorriu, e começou a abrir os olhos cheios de vida e a restabelecer-se 
tão rapidamente que, em menos de dois ou três dias, para seu espanto, os médicos 
declararam que estava curado. Foi, pois, levado pelos pais, ébrios de alegria, para 
pagar o voto. Maria Auxiliadora dos Cristãos, rogai por nós!

 Certeza de alcançar a graça
Memórias Biográficas: vol. 7, capítulo 65:

 
Em 1864, prosseguiam os trabalhos dos alicerces da Igreja e Nossa Senhora 

Auxiliadora continuava a conceder graças aos seus devotos. A Condessa Anfossi 
assim escreveu ao Padre Rua, em 1891: No ano de 1864, após várias decepções, sofri 
uma fortíssima hemorragia no nariz: ela voltou várias vezes, mas, na segunda vez, 
pareceu que houvesse rompido alguma veia. Não conseguindo estancar a perda de 
sangue, caí de cama. Devido aos remédios, o mal cessou, mas a qualquer mudança da 
temperatura ou a qualquer movimento, a hemorragia voltava, o que me causava um mal-
estar extremo tanto físico, quanto moral. Fui me encontrar com Dom Bosco, pedindo-
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lhe que me desse a Bênção de Nossa Senhora. Dom Bosco me disse: ‘Mas e se depois de 
curada deste problema vier outra doença?’. Respondi: ‘Dom Bosco, o senhor resolva isso 
com Nossa Senhora, porque, se me conceder a graça, como espero, será plena’. Então, 
Dom Bosco acendeu as velas. Eu me ajoelhei. Ouvia o Venerável servo de Deus rezando 
em latim, pedindo que Maria Santíssima me libertasse de todos os males do sangue. Cheia 
de confiança na bondade da Mãe de Deus e nas orações do seu predileto, Dom Bosco, 
estava eu segura de alcançar a graça. De fato, não mais sofri com a hemorragia nasal. De 
vez em quando, nas mudanças de estação, sentia cair duas ou três gotinhas de sangue, 
que paravam logo em seguida, sem prejuízo para a minha saúde. Quantas vezes ouvi 
relatos de curas verdadeiramente milagrosas escritos por pessoas importantes e dignas 
de fé. A Igreja de Maria Auxiliadora foi construída por causa de favores extraordinários, 
alcançados de Nossa Senhora graças à intercessão do nosso Venerável Pai Dom Bosco. 
Possa esta humilde exposição, feita com toda sinceridade e consciência, contribuir para 
alcançar aquilo que muitos desejam de coração, que é ver, o quanto antes, o Servo de 
Deus, Padre João Bosco, venerado nos altares e honrado com o culto dos santos.

Maria é consolo na hora da morte
Memórias Biográficas: vol. 8, capítulo 76:

Na noite do dia 2 de setembro (de 1867), quarto dia da novena da Natividade 
de Maria Santíssima, Dom Bosco relatou outro exemplo:

Desde pequeno, um jovenzinho tinha o belo costume de recitar todos os dias as sete 
alegrias de Nossa Senhora. Estava às portas da morte. Aos que cuidavam dele, parecia 
que tivesse entrado em agonia. De repente, recuperou-se, parou a fúria do mal e se pôs a 
sorrir, olhando para os que estavam ao redor do seu leito. Surpresos, eles lhe perguntaram 
o que significava aquele riso e qual a sua causa. Ele respondeu:

— Vejam! Um minuto atrás parecia que eu já estivesse morto, ou que minha alma 
estivesse se separando do corpo para ir ao tribunal de Deus. De repente apareceu uma 
Mulher vestida como rainha, toda repleta de luz, que me fez parar e me disse:

— O que você tem que está assim com tanto medo?
Respondi:
— Ah! Eu tenho medo do julgamento de Deus, tenho medo de ir para o inferno.
— Mas, por quê?
— Porque se for condenado, perderei eternamente o paraíso e meu Deus. Tenho um 

medo tremendo do juízo final. 
Ela me respondeu:
— Não tenha medo, pois os meus devotos não irão para o inferno: você recitou todos 

os dias por tantos anos as minhas sete alegrias e eu serei a sua consolação na morte e no 
paraíso. Não tenha medo do julgamento de Deus, que eu mesma o acompanharei diante 
do juiz eterno para defender você. Vá e diga a todos que puder que quem for meu devoto 
e recitar as sete alegrias que gozo no céu não irá para o inferno: eu o consolarei com 
a minha presença na hora da morte, diante do tribunal do meu Filho divino e no 
paraíso, para sempre. 
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O santuário de Maria de Acqui
Memórias Biográficas: vol. 9, capítulo 1:

Dom Bosco escreveu a história de um santuário dedicado a Maria Santíssima, 
na Diocese de Acqui. No final de 1867, ou no início de 1868, ele dava por terminado 
o trabalho ao qual tinha se dedicado por três anos, em breves espaços de tempo 
livre. Ele jamais recusava qualquer coisa quando se tratava de glorificar Maria 
Santíssima. Já tinha descrito e já se preparava para descrever as aparições, os 
santuários, as graças de Nossa Senhora de Salete, de Lourdes, de Spoleto e de outros 
lugares. Agora entregava as memórias históricas que tinha escrito do Santuário da 
Virgem Santa que se encontrava em Pieve, vilarejo de Ponzone, Diocese de Acqui, 
ao Padre Giuseppe Poggio, que lhe havia pedido que realizasse essa missão. 

O Santuário de Pieve tinha sido construído em tempo antiquíssimo, certamente 
antes do ano mil da nossa era e sua fundação talvez remontasse até os primeiros 
séculos da Igreja. Isso não deveria surpreender, porque se acredita, e não sem 
fundamento, que São Pedro tenha passado por Acqui e tenha convertido os 
povoados da região à religião cristã, na sua viagem para evangelizar a Gália. 
Depois dele, seu discípulo São Siro, assim como o mestre, com a pregação e com 
os milagres, terminou o trabalho de conversão dos povoados aquense e lígure. 
Por causa do trabalho dos dois missionários taumaturgos, certamente se criou 
naquelas terras a devoção à Mãe Santíssima de Jesus Salvador, e talvez não seja 
muito posterior àqueles tempos o Santuário nominado acima, do qual uma 
tradição constante e universal conta assim a origem: 

Uma família de Ponzone tinha uma filha muda. Onesta, por ordem dos pais, levava 
com frequência os animais para pastar nas proximidades do prado onde se encontra o 
Santuário. Eis que um dia apareceu diante dela uma Mulher vestida magnificamente e 
possuidora de uma beleza tipo celestial. Trazia um suave sorriso em seus lábios, de seus 
olhos exalavam uma bondade imensa e uma doçura inefável. Diante dessa visão, a boa 
menina ficou como que paralisada e, olhando-a, sentiu que sua alma se inundava de um 
mar de alegria. Logo ela teve consciência de que aquela linda Mulher não podia ser outra 
que não a Rainha do Céu.

— Volte para casa, disse-lhe Maria Santíssima, e peça para os seus pais que os habitantes 
da vila e das vilas próximas construam um templo em minha honra neste lugar. 

E desapareceu. 
A boa menina, logo desceu do monte, apresentou-se aos seus parentes e, como se 

jamais tivesse sido muda, pôs-se a falar fluentemente, contando como Maria Santíssima 
lhe tinha aparecido e as palavras ouvidas de seus lábios maternos. Seus pais, que ficaram 
maravilhados com o evidente milagre da muda que havia recuperado a fala, acreditaram 
e, com eles, todos os moradores das vilas próximas, e em pouco tempo construíram o 
edifício sagrado. Daquele tempo até os nossos dias incontáveis foram as graças espirituais 
e temporais concedidas por Maria Santíssima aos seus devotos. 

Dom Bosco realizou sua pesquisa em documentos, consultando arquivos e 
as memórias eclesiásticas e parece que até tenha ido a Ponzano para escrever 
essas memórias. 

Atualmente, o Santuário se encontra no cimo do monte e está cercado por 
uma forte muralha com uma alta porta em forma de arco na entrada. A igreja 
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é de uma só nave, bem grande, de belo e majestoso desenho, rica de estuque e 
pinturas, com cinco altares e, sobre altar-mor, a estátua de Maria Santíssima, 
tida em suma veneração desde tempos imemoriais. 

 
Cumprir a promessa com seriedade

Memórias Biográficas, vol. 10, páginas 97-98:

Um pobre homem viera a pé, de Alba, viajando dia e noite. Confessou-se, 
comungou e depois se apresentou a Dom Bosco para cumprir uma promessa. 
Contou-lhe como ficara doente, e os médicos disseram que seria o seu fim. Então 
prometeu que, se sarasse, traria a Nossa Senhora todo o dinheiro que possuía. 
Sarou de repente. 

Dom Bosco estava a olhar aquele homem tão pobremente vestido que tirava 
do bolso um pedaço de papel e o ia desdobrando com cuidado. Quando do 
meio das dobras surgiu o dinheiro: uma lira! Entregou-a a Dom Bosco com 
solenidade, dizendo:

— Eis aqui tudo o que possuo, toda a minha riqueza. 
— Em que trabalha, meu senhor?
— Em trabalhos braçais, por dia.
— E como fará para voltar?
— A pé, como vim.
— E não está cansado?
— Um pouco, porque a viagem é um bocado longa.
— Está ainda de jejum?
— Sim, senhor. Queria comungar. Antes da meia-noite, porém, comi um 

pedaço de pão que tinha no bolso. 
— E para o café, o que tem?
— Nada.
— Então vamos fazer assim: hoje, o senhor fica aqui em casa, comigo. Dou-lhe 

café e jantar. E, amanhã, se quiser, voltará para casa.
— Só faltava esta: eu lhe dou uma lira e o senhor me dá de comer no valor de 

duas ou três!...
— Escute: o senhor trouxe uma oferta para Nossa Senhora. Agora chegou a vez 

de Dom Bosco fazer sua oferta ao senhor: um pouco de sopa, um copo de vinho...
— De jeito nenhum. Eu sei que Dom Bosco e Nossa Senhora têm a mesma 

bolsa, mas eu já vou. A pé. Se tiver fome, pedirei esmola. Se ficar cansado, 
sentarei à sombra de uma árvore. Se tiver sono, alguém me deixará dormir no 
feneiro. Quero cumprir minha promessa com seriedade. Adeus, Dom Bosco. Reze 
por mim.

E, sem mais, partiu. 
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Cantos
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Canto Inicial 1
1 Uma entre todas foi a escolhida, 
foste tu Maria, 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. (2x)
2 Roga pelos pecadores desta terra. 
Roga pelo povo que em seu Deus espera,
Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador.

Canto Inicial 2
iMaculada Maria do povo

iMaculada Maria de deus, 
coração pobre acolhendo Jesus.
iMaculada Maria do povo, 
Mãe dos aflitos que estão Junto à cruz.
1 Um coração que era “Sim” para a vida, 
um coração que era “Sim” para o 
irmão, um coração que era “Sim” para Deus: 
Reino de Deus renovando este chão!
2 Olhos abertos pra sede do povo, 
passo bem firme que o medo desterra, 
mãos estendidas que os tronos renegam: 
Reino de Deus que renova esta terra!
3 Faça-se, ó Pai, vossa plena vontade: 
que os nossos passos se tornem 
memória do amor fiel que Maria gerou: 
Reino de Deus atuando na história!

Canto Inicial 3
1 Quando teu pai revelou o segredo a Maria que, 
pela força do Espírito, conceberia a ti, Jesus, 
ela não hesitou logo em responder: 
Faça-se em mim, pobre serva o a que Deus aprouver! 
Hoje imitando a Maria que é imagem da igreja, 
nossa família outra vez te recebe e deseja, cheia de fé, 
de esperança e de amor, dizer sim a Deus. 
eis aqui os teus servos, Senhor!
que a graça de deus, cresça eM nós seM cessar! 
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e de ti, nosso pai, venha o espírito santo de aMor, 
pra gerar e forMar cristo eM nós. 
2 Por um decreto do pai ela foi escolhida para gerar-te, 
ó Senhor, que és origem da vida; 
cheia do Espírito Santo no corpo e no coração, 
foi quem melhor cooperou com a tua missão. 
Na comunhão recebemos o Espírito Santo 
e vem contigo, Jesus, o teu pai sacrossanto; 
vamos agora ajudar-te no plano da salvação: 
eis aqui os teus servos, Senhor!
3 No coração de Maria, no olhar doce e terno, 
sempre tiveste na vida um apoio materno. Desde Belém, 
Nazaré, só viveu para te servir; 
quando morrias na cruz, tua mãe estava ali. 
Mãe amorosa da igreja quer ser nosso auxílio. 
Reproduzir no cristão as feições de teu filho. 
Como ela fez em Caná, nos convida a te obedecer: 
eis aqui os teus servos, Senhor!

Invocação ao Espírito Santo 1
a nós descei, divina luz! 
a nós descei, divina luz! 
eM nossas alMas acendei 
o aMor, o aMor de Jesus! (bis) 
1 Vinde, Santo Espírito 
E do céu mandai 
luminoso raio! (bis)
2 Vinde, Pai dos pobres, 
Doador dos dons, 
Luz dos corações! (bis)
3 Grande defensor, 
Em nós habitai 
e nos confortai! (bis) 
4 Na fadiga pouco, 
no ardor brandura 
e na dor ternura! (bis)
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Invocação ao Espírito Santo 2
1 Eu navegarei
No oceano do Espírito
E aqui adorarei 
o Deus do meu amor. (2x)
espírito, espírito

que desce coMo fogo

veM coMo eM pentecoste

e enche-Me de novo.
2 Eu adorarei
Ao Deus da minha vida
Que me compreendeu 
sem nenhuma explicação. (2x)
3 Eu servirei
Ao meu Deus fiel
Ao meu Libertador, 
Aquele que venceu. (2x)

Canto de Aclamação ao Evangelho 1
1 Senhor a tua Palavra 
nos faz lembrar Maria
Não só a meditava
mas sempre a cumpria.
Aleluia, aleluia, aleluia!
Aleluia, aleluia, aleluia!
2 Dom Bosco dela fala 
com fé e gratidão
Foi ela quem fez tudo 
na sua congregação.
3 Agora ela ensina 
pra quem é aprendiz
Jesus é plena vida,
fazei o que vos diz.

Canto de Aclamação 2
aleluia, aleluia , aleluia, aleluia

aleluia, aleluia , aleluia, aleluia

1 Alguém do povo exclama: 
Como é grande, ó Senhor
Quem te gerou e alimentou
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Jesus responde: 
ó mulher pra mim é feliz
Quem soube ouvir a voz de Deus 
e tudo guardou  
2 Nem todo que me diz: 
Senhor, Senhor , chega ao céu
Mas só quem obedece o Pai
Jesus se a igreja louva  tua mãe, 
louva a ti
E espera que a conduzas 
pela estrada onde vais.

Canto de Nossa Senhora Auxiliadora
1. Auxiliadora, Virgem formosa,
Dos pequeninos, Mãe dadivosa,
De mil tormentas entre o furor,
Teus filhos salva, Astro de Amor.
bradaMos todos – nuMa só voz:
auxiliadora! roga por nós! (bis)
2. Tu que do empíreo, és Soberana,
Tem dó da imensa miséria humana.
Do nosso exílio, pelo caminho
Envolve a todos no teu carinho.
3. A efígie diz-nos, quanto és bondosa,
Virgem Maria, quão poderosa:
Jesus que apertas ao coração,
O cetro régio que tens na mão.
4. Volve-nos meiga o olhar benigno,
Tu que venceste satã maligno:
Detém-lhe os botes da sanha irada,
Auxiliadora, Imaculada.

Canto de Coroação de Nossa Senhora
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, oh mãe
Cheia de graça, oh mãe, 
Agraciada
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Se a palavra ensinou
Que todos hão de concordar
E as gerações te proclamar
Agora eu também, direi
Tu és bendita, oh mãe,
Tu és bendita, oh 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, oh mãe,
Te coroamos oh mãe,
Te coroamos, oh mãe
Nossa rainha (2x)

Canto Final 1
1 Pelas estradas da vida, 
nunca sozinho estás. 
Contigo pelo caminho, 
Santa Maria vai.
Ó vem conosco, vem caminhar, 
santa maria vem!
Ó vem conosco, vem caminhar, 
santa maria vem!
2 Se pelo mundo os homens, 
sem conhecer-se vão,
não negues nunca a tua mão 
a quem te encontrar.
3 Mesmo que digam os homens, 
tu nada podes mudar
luta por um mundo novo 
de unidade e paz.
4 Se parecer tua vida 
inútil caminhar, 
lembra que abres caminho, 
outros te seguirão.
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Canto Final 2
1 Eu era pequeno, nem me lembro
Só lembro que à noite, ao pé da cama
Juntava as mãozinhas e rezava apressado
Mas rezava como alguém que ama
Nas Ave-Marias que eu rezava
Eu sempre engolia umas palavras
E muito cansado acabava dormindo
Mas dormia como quem amava
ave-Maria, Mãe de Jesus

o teMpo passa, não volta Mais

tenho saudade daquele teMpo

que eu te chaMava de Minha Mãe

ave - Maria, Mãe de Jesus

ave - Maria, Mãe de Jesus

2 Depois fui crescendo, eu me lembro
E fui esquecendo nossa amizade 
Chegava lá em casa chateado e cansado
De rezar não tinha nem vontade
Andei duvidando, eu me lembro
Das coisas mais puras que me ensinaram
Perdi o costume da criança inocente
Minhas mãos quase não se ajuntavam
3 O teu amor cresce com a gente
A mãe nunca esquece o filho ausente
Eu chego lá em casa chateado e cansado
Mas eu rezo como antigamente
Nas Ave-Marias que hoje eu rezo
Esqueço as palavras e adormeço
E embora cansado, sem rezar como eu devo
Eu de Ti Maria, não me esqueço.
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Outras Orações a Nossa Senhora Auxiliadora

Prece ensinada por Dom Bosco como fórmula de consagração a Maria
Meu Senhor Jesus Cristo, 
verdadeiro Deus e verdadeiro homem, 
reconheço-vos como meu Senhor, 
adoro-vos e vos proclamo princípio e fim de toda a criação.
Suplico-vos com humildade 
que renoveis hoje em mim 
aquele misterioso testamento que fizestes sobre a cruz, 
quando deixastes Maria como mãe do apóstolo João. 
Fazei-me, hoje, a mim também filho de vossa Mãe 
e dai-me a vossa Mãe como mãe. 
Dai-me a graça de poder pertencer a ela como um filho 
e de tê-la como mãe durante toda a minha vida. 
Santíssima Virgem Maria, 
Advogada e Auxiliadora, 
eu (diz o próprio nome) 
me confio por inteiro à vossa bondade maternal. 
Animado por este desejo, quero imitar vossas virtudes; 
elejo-vos como minha mãe 
e vos suplico ter-me entre os vossos filhos. 
Ofereço-vos o dom de mim mesmo, 
quanto sou e quanto tenho. 
Acolhei minha boa vontade 
e fortalecei em mim a confiança com a qual hoje me ofereço. 
Que vossa proteção 
me assista todos os dias de minha vida 
e na hora de minha morte, 
para que, ao abandonar este vale de lágrimas, 
possa me reunir convosco 
e me deleitar no Rei de vosso Filho querido. Amém. 

Oração a Nossa Senhora Auxiliadora para pedir a proteção do lar
Santíssima Virgem Maria,
a quem Deus constituiu Auxiliadora dos Cristãos,
nós vos escolhemos como Senhora e Protetora desta casa.
Dignai-vos mostrar aqui Vosso auxílio poderoso.
Preservai esta casa de todo perigo:
do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades,
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dos ladrões, dos malfeitores, da guerra
e de todas as outras calamidades que conheceis.
Abençoai, protegei, defendei,
guardai como coisa vossa
as pessoas que vivem nesta casa.
Sobretudo concedei-lhes a graça mais importante,
a de viverem sempre na amizade de Deus,
evitando o pecado.
Dai-lhes a fé que tivestes na Palavra de Deus,
e o amor que nutristes para com Vosso Filho Jesus
e para com todos aqueles
pelos quais Ele morreu na cruz.
Maria, Auxílio dos Cristãos,
rogai por todos que moram nesta casa
que Vos foi consagrada. Amém.

Oferecimento
Ensinai-me, 
ó Maria Auxiliadora, 
a ser doce e bom em todos os acontecimentos de minha vida:
nos desenganos, 
no descuido de outros, 
na falta de sinceridade daqueles em quem acreditei, 
na deslealdade daqueles em quem confiei.
Ajudai-me a esquecer de mim mesmo 
para pensar na felicidade dos outros; 
a ocultar meus pequenos sofrimentos 
de tal modo que seja eu o único que os padeça.
Ensinai-me a tirar proveito deles, 
a usá-los de tal modo que me suavizem, 
não me endureçam nem me amarguem;
Que me façam paciente e não irritável; 
que me façam amplo em minha clemência 
e não estreito e despótico.
Que ninguém seja menos bom, 
menos sincero, menos amável, 
menos nobre, menos santo 
por ter sido meu companheiro de viagem 
no caminho até a vida eterna. Amém.
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Ó Maria
(Oração composta por São João Bosco)

Ó Maria, 
Virgem poderosa, 
grande e admirável defensora da Igreja 
e Auxílio dos cristãos! 
Tu és forte como um exército 
preparado para a batalha. 
Tu lutaste contra todas as heresias da história. 
Tu és nosso auxílio 
na hora da angústia e nas necessidades. 
Defende-nos agora do inimigo 
e na hora da morte 
leva-nos ao paraíso. Amém. 

Consagração de um filho a Nossa Senhora Auxiliadora
Mãe Auxiliadora, 
invocamo-vos muitas vezes 
e sois testemunha do nosso amor. 
Hoje, na intimidade do lar, 
queremos apresentar-vos (dizer o nome do filho), 
fruto do nosso amor e da nossa entrega. 
Para ele pedimos a vossa bênção. 
Sob a vossa proteção nós colocamos o nosso filho. 
Não sabemos o que o espera na sua vida, 
mas vos suplicamos que sejais sempre a sua Auxiliadora. 
Vós podeis mais do que nós podemos. 
Não o desampareis, ó Mãe. 
Sede sempre a sua mãe, 
ainda que ele não seja o teu filho. 
E a nós, dai-nos forças 
para sermos modelos de vida cristã, 
como fostes vós com José 
para com o vosso Filho Jesus. Amém. 

Oração do devoto de Maria Auxiliadora
Santíssima Virgem, 
Mãe Auxiliadora, 
eu me dirijo a ti de todo coração, 
porque és a Mãe de Jesus e minha Mãe. 
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Imploro-te, com confiança. 
Ponho-me sob a tua proteção e o teu auxílio 
porque preciso de força 
e ajuda no caminho de minha vida. 
Nas alegrias (pode-se mencionar), 
contigo quero viver a alegria. 
Nos sofrimentos (pode-se mencionar), 
tu és a minha confiança e o meu consolo, 
porque tens coração de Mãe 
e os olhos que intuem a dor e o sofrimento. 
Levo-te comigo, 
Virgem Auxiliadora, 
porque tu me envolves em Jesus. 
Quero-te, Virgem Auxiliadora, 
porque a teu lado 
aprendo a guardar em meu coração 
as palavras que não entendo 
e o mistério de Deus que me espera. 
Quero-te, Virgem Auxiliadora, 
porque, experimentando teu auxílio, 
eu também quero dar-me aos meus irmãos. 
Lembra-te de mim, Virgem Auxiliadora, 
agora e na hora de minha morte. Amém. 

Oração a Nossa Senhora Auxiliadora no sofrimento
Mãe e Auxiliadora, 
tu conheces bem 
a minha dor e o meu sofrimento 
nestes momentos de minha vida 
(dizer a situação concreta). 
Sempre confio em ti, Virgem Auxiliadora. 
A ti recorro confiante. 
Quero que em tudo se cumpra a vontade do Pai. 
Imploro o teu auxílio e a tua proteção, 
porque tu sabes o que eu preciso, 
porque tu sabes ouvir e consolar os teus filhos. 
Quero obedecer ao que o teu Filho me mandar. 
Espero que o teu Filho escute a minha necessidade 
quando tu, Mãe Auxiliadora, 
intercederes por mim 
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como fizeste em Caná
e em tantos momentos da história. 
Tu és sempre 
a Auxiliadora dos Cristãos e da Humanidade, Amém. 

Tríduo em honra de Nossa Senhora Auxiliadora
(Proposto por Dom Bosco)

— Deus, vinde em meu auxílio.
— Senhor, socorrei-me sem demora.
— Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
— Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

Primeiro dia
Ó Maria Auxiliadora, 
filha predileta do Pai, 
tu foste constituída por Deus 
como eficaz auxílio dos cristãos e da humanidade 
em toda necessidade. 
A ti os enfermos apresentam seus males, 
os pobres suas necessidades, 
os atribulados suas aflições, 
os que estão a caminho seus desejos, 
os moribundos seus sofrimentos na agonia, 
e todos recebem de ti auxílio e consolo. 
Escuta, Mãe Auxiliadora, 
também com bondade minha prece. 
Assiste-me, Mãe piedosa. 
Olha minha situação e minha necessidade, 
livra-me de todo mal e alcança-me a salvação. Amém. 
Ave Maria...
Maria, Auxílio dos cristãos e da humanidade, roga por nós. 

Segundo dia
Ó Maria Auxiliadora, 
Mãe bendita do Salvador, 
grande é a tua ajuda a favor dos cristãos e da humanidade! 
Por ti as heresias foram vencidas, 
por ti a Igreja se viu livre dos inimigos. 
Por ti, muitos foram libertados 
e outros se viram livres de não poucos perigos e ameaças. 
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Faze, Mãe, que eu sempre viva confiante em teu auxílio, 
para que, em toda dificuldade, 
eu possa experimentar também 
que tu és ajuda aos pobres, 
defesa dos perseguidos, 
saúde dos enfermos, 
consolo dos aflitos, 
refúgio dos pecadores 
e fortaleza dos justos. Amém. 
Ave Maria...
Maria, Auxílio dos cristãos e da humanidade, roga por nós. 

Terceiro dia
Ó Maria Auxiliadora, 
esposa amorosa do Espírito Santo 
e Mãe amável dos cristãos e da humanidade, 
eu venho hoje implorar o teu auxílio 
para ver-me livre do pecado 
e das insídias de meus inimigos 
espirituais e temporais. 
Faze que em todo momento 
eu possa experimentar os efeitos de teu amor materno. 
Obtém de teu Filho Jesus 
o arrependimento dos meus pecados e fraquezas, 
e a graça de um coração arrependido 
e purificado no sacramento da penitência. 
Que eu possa, Mãe, viver aberto a Deus 
todos os dias de minha vida, 
cumprindo sua vontade 
e alcançando o céu 
para gozar contigo da glória de Deus Pai. Amém.
Ave Maria...
Maria, Auxílio dos cristãos e da humanidade, roga por nós. 
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