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NOVENA DE 

Nossa Senhora Auxiliadora

9º Dia: Maria, a mulher que nos é dada por mãe

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!

Vídeo: Nossa Senhora Auxiliadora 
https://bit.ly/3aJP2qS 

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

L1: Em 1854, Dom Bosco queria Maria Santíssima fosse venerada continuamente pelos seus jovens. En-
toava aos meninos do oratório inúmeros cantos marianos, entre eles entoou “Mil vezes bendita ó dulcíssima 
Maria”. A alegria de Dom Bosco também se eleva ao máximo quando, naqueles anos, via seus jovens en-
feitando as Capelinhas na sala de estudo e nos dormitórios, para celebrar o mês de maio. Ele também, seja 
nesse mês ou nas Festas de Nossa Senhora, sempre narrava uma graça conseguida dela e aconselhava uma 
ação prática em sua honra. 

L2: Aos jovens do Oratório dominical, aconselhava a rezar o terço todos os dias, em parte durante o traba-
lho ou durante a ida e vinda das fábricas. Ele assegurava ser o santo Terço um instrumento maravilhoso para 
a defesa das virtudes e força contra as tentações do demônio.

L1: Dom Bosco sempre dava início, prosseguia e terminava todas as suas obras invocando-a; e, escrevendo 
cartas circulares, procurava que fossem despachadas com a data de uma de suas festas. Cada seu empreen-
dimento ele atribuía-o a Nossa Senhora; nas pregações repetia que tudo o que era realizado no Oratório ou 
na congregação, tudo devia-se à bondade de Maria

           Canto: Nossa Senhora
https://bit.ly/2KAUcuH
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A palavra de Deus nos ensina, ouçamos. 
Jo 19,25-27

🌸 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

 
CONSAGRAÇÃO DO MUNDO A MARIA SS. AUXILIADORA

 

Santíssima e Imaculada Virgem Maria, Mãe nossa terníssima e poderoso Auxílio dos Cristãos, nós nos consa-
gramos inteiramente a Vós, para que nos conduzais a Deus. Consagramos-vos a mente com seus pensamentos, o 

coração com seus afetos, o corpo com seus sentimentos e todas as suas forças; e vos prometemos trabalhar sempre 
para a maior glória de Deus e a salvação das almas.

E vós, entretanto, ó Virgem incomparável, que sempre fostes a Mãe da Igreja e o Auxílio dos Cristãos, continuai a 
mostrar-vos tal especialmente nestes dias. Iluminai e fortalecei os bispos e os sacerdotes, mantendo-os sempre uni-

dos e obedientes ao Papa, Mestre infalível; aumentai as vocações religiosas e sacerdotais para que, também por 
meio delas, o reino de Jesus Cristo se preserve entre nós e se estenda até aos confins da terra.

Pedimos-vos novamente, ó Mãe querida, que mantenhais o vosso olhar amoroso sobre os jovens, tão expostos sem-
pre a tantos perigos; e sobre os pobres pecadores e moribundos.

Sede para todos, ó Maria, doce Esperança, Mãe de misericórdia e Porta do Céu. Mas também por nós Vos suplica-
mos, ó grande Mãe de Deus. Ensinai-nos a copiar em nós as vossas virtudes, especialmente a angélica modéstia, a 

humildade profunda e a ardente caridade.

Fazei, ó Maria Auxiliadora, que todos nos acolhamos sob o vosso manto de

Mãe. Fazei que nas tentações vos invoquemos logo com confiança: que o

pensamento de que sois tão boa, amorosa e querida, que a lembrança do amor que dedicais aos vossos devotos nos 
sejam de tal conforto que sejamos vitoriosos contra os inimigos da nossa alma, na vida e na morte, e possamos um 

dia ser vossa Coroa de Glória no Céu.

Amém

Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai...

 
              Canto: Coroação de Nossa Senhora  
                        https://bit.ly/2W7dAF3t


