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NOVENA DE  

Nossa Senhora Auxiliadora
 

2º Dia: Maria, a mulher que tem pressa de ajudar.

 
 
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: Ensina teu povo a rezar 
            https://bit.ly/2KDeXpF 

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

L1: Em agosto de 1864, Dom Bosco se encontrava em Mirabello. Subiu ao púlpito e na pregação disse ao povo: 

L2: - Se vocês vieram 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. 

L1: 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. 

L2: Tendo descido para a sacristia, Dom Bosco percebeu que o povo o olhava maravilhado e comovido, e o pároco, 
PTadre Clicio, se aproximou e lhe disse: 

- Que bom! Bravo! É preciso ter uma coragem com a sua!

- Que coragem?

- A coragem de anunciar ao público que uma chuva copiosa cairá no dia da festa! 

- Mas é claro! O senhor disse exatamente essas palavras em de Maria. 

L1: No dia da festa da Assunção de Maria ao céu, houve uma comunhão tão numerosa, como há muito não se via. 
Naquela manhã, o céu nunca pareceu tão sereno. 

L2: Dom Bosco apareceu no púlpito, um sol escandente, uma multidão densa, que ocupava todos os cantos da Igreja, 
todos tinham os olhos fixos nele. Dita a Ave Maria, pareceu-lhe a luz do sol tivesse ficado ligeiramente obscurecida. 
Deu início à pregação. Logo em seguida, ouviu-se um prologando 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 cântaro bateu 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. 
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A palavra de Deus nos ensina, ouçamos. 
Lc 1,39-45.56 

 

Esta cena da visitação é dita e rezada com muita frequência. A oração da Ave-Maria relata esta cena. Na tradição 
salesiana, a oração à Virgem Maria é fundamental. Assim nos ensinou Dom Bosco, quando disse que foi Ela quem 
tudo fez. “Uma Ave-Maria recitada por Dom Bosco sempre produzia efeitos surpreendentes (Lemoyne, 1903, p.77) 

 (Tempo de partilha e reflexão) 

Preces
- Maria é por excelência missionária, foi a discípula e missionáaria de seu Filho. Que neste período possamos 

aprender com Maria como nos ajudar mutuamente e que Deus nos dê a sua graça, para que com pressa, possamos 
ajudar aqueles que mais sofrem. Rezemos. 

- Nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tivesse recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência, 
reclamado o vosso socorro, fosse por Vós desamparado. Neste momento, em silêncio, façamos o nosso pedido indi-

vidual a Nossa Senhora Auxiliadora. 

🌸 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, Mãe e companheira.  
             https://bit.ly/35ctQIE 




