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NOVENA DE  

Nossa Senhora Auxiliadora
 

4º Dia: Maria, a mãe do Filho 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: Maria, Mãe do Salvador  
             https://bit.ly/3cMolmG 

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

L1:  Na Evangelli Gaudium (2013), o Papa Francisco utiliza uma expressão muito delicada: “Maria é aquela 
que sabe transformar um curral de animais na casa de Jesus, com os pobres paninhos e uma montanha de 
ternura” (EG, 286)

 
L2: Etimologicamente a palavra Belém significa “Casa do pão”. Pode-se dizer que Valdocco era a casa 
do Pão. De dois pães: o espiritual e o material. O material, porque certamente não houve um santo que 
mais tenha falado de pão que Dom Bosco. Lendo suas cartas reunidas até agora em seis volumes, uma das 
palavras que mais aparece é pão, e consequentemente, padaria. Nos tempos de maior presença dos jovens 
no Oratório, havia mais de 900 deles. Juntando com os salesianos e outras pessoas, chegava aos mil. Pão, 
pão e pão. Mas também se falava de outro pão, da Eucaristia. 

 
L1: É muito interessante que, após o sim de Maria, até o nascimento de Jesus, uma das atitudes mais 
correntes é a alegria. 

 
L2: Maria continua a multiplicar e difundir por toda a parte a alegria em que está inundada, aquela alegria 
recebida da saudação do anjo “Alegra-te, Maria!”. O nascimento de Jesus é vivido nesse contexto de alegria. 
Elemento fundamental do oratório de Valdocco é também a alegria. De Bélem a Valdocco, se canta júbilo 
pela presença do Senhor que nasceu e nos enche de vida. 

 
(Dom Bosco um presente de Deus para as juventudes. P. Marcos Sandrini) 
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A palavra de Deus nos ensina, ouçamos. 
Lc 2,1-18

 Preces:
Maria é por excelência cuidadora de seus filhos. Ela é Mãe, ama seus filhos. É entregue a nós como protetora. Por 

isso, recorramos como filhos a Nossa Senhora pedindo pelas regiões de nosso País. 

Rezemos pela Região Centro-Oeste: 
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. Ave Maria...

Rezemos pela Região Nordeste:  
Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Ave Maria...

Pela Região Norte:  
Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Ave Maria...

Pela Região Sudeste:  
Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Ave Maria...

Rezemos por nossa Região Sul:  
Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ave Maria...

 
 

🌸 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: Perfeito é quem te criou (Vida Reluz) 
                       https://url.gratis/0gVcj


