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NOVENA DE  

Nossa Senhora Auxiliadora 

 

3º Dia: Maria, a mulher que canta com alegria a grandeza de 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: O senhor fez em Ti maravilhas 
                https://bit.ly/2VGKb5f 

(Depois de um instante de silêncio) 

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

L1:  Dom Bosco chega em Nizza Monferrato no dia 22 de agosto de 1885 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. 

L2: - 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....

L3: E o Padre Bonetti, em vós alta: 

L1: - Dom Bosco quer dizer que Nossa Senhora é a mãe de vocês, que cuida vocês e as protege. 

L2: - Não, não - retomou Dom Bosco - Quero dizer que Nossa Senhora está aqui, nesta casa, e está 
contente, contente com vocês...

L3: O Padre Bonetti ainda: 

L1: - Dom Bosco lhes diz que, se perseverarem no bem, Nossa Senhora ficaria contente com vocês. 

L2: Dom Bosco, então, procurou dominar suas forças, estendeu os braços e disse:

L3: - 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 seu manto. 
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A palavra de Deus nos ensina, ouçamos. 
Lc 1,46-55

 
Acabamos de ouvir uma oração, o júbilo, o belo poema pronunciado por Maria, que é chamado de Magnificat. De 
fato, uma obra prima que reflete bem a missão e o espírito de Maria. Ela louva os atributos de Deus, proclama a 

missão divina, e anuncia e conduz com alegria e entusiasmo o Filho de Deus. 

Para refletir e aprofundar
Escreva em um pequeno caderno ou uma folha a sua oração de júbilo. Será o seu canto “Magnificat”!  

Busque transcrever a sua alegria, aquela que habita o mais profundo de sua vida. Traduza em letras a sua oração de 
gratidão, entusiasmo e alegria por tudo que Deus e Nossa Senhora realizam na sua vida. 

Canto: Magnificat 
           https://bit.ly/3aLQn0e 

 
 

Rezemos com o Reitor- Mor 
                https://url.gratis/mAfh3

🌸 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

 

 
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




