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NOVENA DE  

Nossa Senhora Auxiliadora
 

8º Dia: Maria, a mulher que pratica a palavra 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!

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

L1. Na época de Dom Bosco, não era permitido colocar a Bíblia diretamente nas mãos dos jovens. Essa 
proibição vigorou até pouco tempo atrás. Foi o Concílio Vaticano II que, acolhendo o Movimento Bíblico 
da Igreja Católica, colocou novamente a Bíblia nas mãos do povo de Deus. Essa é uma decisão sábia. 
Para preencher esta lacuna, Dom Bosco executou uma série de iniciativas porque estava convicto de que a 
Bíblia é importante meio de educação das novas gerações. Ele escreveu a Storia Sacra (História Sagrada), 
espécie de narrativa dos acontecimentos bíblicos sempre com uma lição para a educação dos jovens. Na 
introdução deste livro, nosso santo afirma seu objetivo: “iluminar a mente para tornar bom o coração”

L2: Como Dom Bosco fazia para atingir esses dois objetivos? Ele era um catequista nato. Aliás, sua obra 
evangelizadora nasceu de um simples catecismo ministrado ao primeiro jovem, Bartolomeu Garelli, ícone 
de todos os jovens que passam pelas obras e presenças da Família Salesiana. O catecismo era um meio uti-
lizado no Oratório para apresentar a Sagrada Escritura: usava-se narração e pregação da Sagrada Escri-
tura, havia milhares de impressos, sobretudo, das Leituras Católicas, promoviam-se exercícios espirituais 
e também encenações teatrais. Para Dom Bosco, a Bíblia era o meio imprescindível para a educação dos 
jovens. Assim como as biografias dos seus jovens serviam para estimular a imitação, também os persona-
gens bíblicos, tantos positivos quanto negativos, serviam para uma lição de vida para os próprios jovens. 

L1: As paredes do Oratório de Dom Bosco estavam forradas de citações bíblicas. As paredes também fa-
lam, não só escutam. As dezenas e dezenas de frases iam calando no mais profundo do coração dos jovens, 
formando sua consciência e suas convicções. Ainda hoje há este costume nas obras e presenças salesianas 
(SANDRINI, Marcos. Dom Bosco: Um presente de Deus as juventudes, p. 246) 
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A palavra de Deus nos ensina, ouçamos. 
 

Lc 8,19-21 

(Tempo de partilha e reflexão)

Preces Espontâneas 

Rezemos com o Papa Francisco: 
        https://url.gratis/z1j8q

🌸 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...




