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NOVENA DE  

Nossa Senhora Auxiliadora
1º Dia: Maria, a mulher do “sim” a Deus.
 
 
Oração de Abertura: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

 
Rezemos: À vossa proteção recorremos, 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.  
Amém!

 
Canto: A escolhida 
            https://bit.ly/3aHIMQn

 
Ouçamos, neste momento, um pequeno fato da vida de Dom Bosco: 

L1: “Nasci no dia em que se celebra a Assunção de Nossa Senhora ao céu. Era o ano de 1815”. Assim escreve 
Dom Bosco nas suas Memórias do Oratório de 1815 a 1855. Mas não é verdade, porque na página 145 do livro 
de batizados da paróquia de Santo André de Castelnouvo d’Asti, no dia 17 de agosto, está escrito que “o filho de 
Francisco e Margarida Occhiena” “nasceu na tarde do dia anterior”, isto é, 16 de agosto de 1815. Naqueles tempos 
pode ter ocorrido uma falha de informações entre o pároco e os pais do recém-nascido. Entretanto, a verdade, era 
que Dom Bosco, por toda a vida, aceitou com verdadeira a versão da mãe, que afirmava ter ele vindo ao mundo “no 
dia de Nossa Senhora”

L2: É de fato um encantamento pessoal e íntimo com Nossa Senhora, Dom Bosco em suas Memórias do Oratório, 
revela no sonho profético, conhecido por nós como o sonho dos nove anos,  que percorreu toda a sua vida a presença 
carinhosa de Nossa Senhora: “Eu te daria a mestra sob cuja disciplina poderás tornar-te sábio, e sem a qual 
toda a sabedoria se torna estultice”. “Mas, quem sois vós, que falais desse modo?” “Eu sou o filho daquela que 
a tua mãe te ensinou a saudar três vezes ao dia” Nesse momento, no sonho, aparece “uma mulher de majestoso 
aspecto, vestida de um manto todo resplandecente, como se cada uma das partes fosse uma fulgidíssima estrela”. 
Esta Senhora delega ao menino Joãozinho uma missão pedindo que ele se “torne humildade, forte e robusto. Em 
lágrimas, ele pergunta: O que significa tudo isso? E a mulher: “A seu tempo, tudo compreenderás”

Canto: História de Maria 
          https://bit.ly/2Whea39 

(Em silêncio, recordemos os inúmeros sinais da presença de Maria em nossas vidas) 
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A palavra de Deus nos ensina, ouçamos. 
Lc 1,26-38

(Tempo de partilha e reflexão) 

 

Preces
- Maria nos ajude a responder “Sim” a Deus com generosidade, para sermos no mundo sinais  

e portadores do seu amor. Rezemos. 
 

- Maria disse a menino Joãozinho “A seu tempo tudo compreenderás”. Estamos vivendo um período único,  
pandêmico, que assola as nossa vidas. Que Nossa Senhora nos auxilie a compreendermos esse tempo.

(Preces espontâneas) 

🌸 Flores Para Maria
Visite as Redes Sociais da Inspetoria  
e veja qual o seu desafio e gesto concreto para hoje!

Instagram: https://url.gratis/3I3X8

Facebook: https://url.gratis/tPi24

Invocação a Nossa Senhora Auxiliadora
 

Ato de entrega a Nossa Senhora Auxiliadora

 
Ó Maria Auxiliadora, como nosso pai Dom Bosco fez com os jovens do oratório de Valdocco, por ocasião 
da cólera, nós também, em um mundo afetado pela epidemia de coronavírus, desejamos, como Família 
Salesiana, expressar nossa entrega filial ao seu coração materno. Conforta os doentes e suas famílias. 
Apoia os médicos e profissionais de saúde. Ajuda todos os membros da sociedade e os governantes. Acolhe 
a todos que morreram desta epidemia. Acima de tudo, renova em cada um de nós, em nossas comunidades 
e nossas famílias, a fé em teu Filho Jesus, morto e ressuscitado. Fazendo nossas as palavras de Dom Bosco, 
te dizemos: Ó Maria, Virgem poderosa, Tu, grande e ilustre defensora da Igreja; Tu, auxílio maravilhoso 
dos cristãos; Tu, terrível como exército ordenado em batalha; Tu, que, só destruíste toda heresia em todo o 
mundo. Nas nossas angústias, nas nossas lutas, nas nossas aflições, defende-nos do inimigo; e na hora da 
morte, acolhe nossa alma no Paraíso! Amém.

 
Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai...

 
Canto: Maria do sim (299)  
             https://bit.ly/2zBZ7t5 


