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NOVENA DE  

Nossa Senhora Auxiliadora
 

7º Dia: Maria, a mulher que intercede por nós. 

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: Colo de mãe 

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

L1: Em julho de 1854 a cólera-morbo invadira Turim de modo violento. Os primeiros casos se verificaram 
nos dias 30 e 31 de julho. O epicentro da pestilência foi o bairro do Dora, a poucos passos de Valdocco. 
Num só mês 500 morreram. No dia 5 de agosto D. Bosco fala aos rapazes. Começa com a promessa: “Se 
vocês se puserem na graça de Deus e de Nossa Senhora e não cometerem nenhum pecado mortal, eu lhes 
garanto que ninguém será atingido pela cólera. Sabem que o Prefeito lançou um apelo. Há necessidade de 
enfermeiros e assistentes para cuidar dos coléricos. Mas se alguns dos maiorzinhos tiverem coragem de me 
acompanhar nos hospitais e às casas particulares, faremos juntos uma obra boa e agradável a Deus.

 
Muitos aderem àquele plano de auxílio. Foram dias de trabalho duro e nada agradável. Mamãe Margarida 
providenciava cobertores do Oratório. Em breve, tudo acabou. Uma mulher doente precisava ao menos de 
um lençol. Como não tinham mais nada, ela tirou a toalha do altar e deu, dizendo: “Jesus não vai reclamar”.

 
A epidemia de cólera finalmente estava afastada de Turim. Os meninos de Dom Bosco já voltavam ao ritmo 
normal de colégio, com aulas e brincadeiras. Com a proteção de Nossa Senhora, nenhum deles adoeceu.

Vídeo: A imagem da Senhora Auxiliadora que pode ser a mais antiga do Brasil 
           https://url.gratis/HPsca
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A palavra de Deus nos ensina, ouçamos. 
 

Jo 2,1-11

 
(Tempo de partilha e reflexão)

 

Preces: 
- E um pequeno pedaço de papel escreva a sua intenção, sua prece e depois no momento  

oportuno coloque próximo aos pés da Virgem Maria.

(Se achar oportuno pode ler em voz alta) 

             Canto: Nossa Senhora 
                        https://url.gratis/WPihD

🌸 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...




