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NOVENA DE  

Nossa Senhora Auxiliadora
 

6º Dia: Maria, a mulher que conserva tudo em seu coração.

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!

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

L1:  Dom Bosco fez o convite para sua mãe, dizendo-lhe: “Mamãe, por que não vem passar algum tempo 
comigo, lá em Turim? Aluguei três aposentos em Valdocco e, logo, vou recolher meninos abandonados. Um 
dia a senhora me disse que se me tornasse rico, não poríeis os pés em minha casa. Pois bem, sou pobre e 
sobrecarregado de dívidas; e residir solitário naquele quarteirão é perigoso para um padre.”

 
L2: Mamãe Margarida fica pensativa com as palavras que ouviu de Dom Bosco. Este insiste ao convite com 
doçura e delicadeza, dizendo: “Não iríeis servir de mãe aos meus meninos?”

Sua mãe, então, responde: “Se acreditas que esta é a vontade do Senhor, eu irei.”

 
L1: Margarida Occhiena, mãe de Dom Bosco é recordada como mãe santa. Profundamente cristã, dotou 
seus filhos de caráter moral e força espiritual interior para a vida e o compromisso com a vida. Educou-os 
no sentido da presença de Deus, na confiança na Divina Providência, no amor e devoção à Nossa Senhora, 
na honestidade e integridade, no amor ao trabalho e na fidelidade aos deveres, na sensibilidade diante das 
necessidades dos outros, no otimismo cristão. Margarida educou seus filhos para enfrentar, no coração 
silencioso, a vida de penúria e mortificação. Tudo que ela fazia era temperado com um constante apelo à 
razão e à religião, com grande  quantidade de gestos de afeto e cuidados. 

 
L2: Várias mulheres marcaram fortemente a vida de Dom Bosco. Dentre elas, citamos três: Mamãe 
Margarida, Madre Mazzarello e Maria de Nazaré, Auxiliadora dos Cristãos. (SANDRINI, Marcos. Dom 
Bosco presente de Deus para as juventudes. p. 17) 
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A palavra de Deus nos ensina, ouçamos. 

Lc 2,39-51

 
(Tempo de partilha e reflexão)

 
Preces

- Rezemos por alguém muito especial para nós. Neste tempo de silêncio, recordemos todos que estão  
próximos ou longe, e confiemos todos à proteção de Maria. 

Rezemos com o Papa: 

                https://www.youtube.com/watch?v=JepStYxBV2o

 

🌸 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 eam 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...




