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Nossa Senhora Auxiliadora, nas minhas angústias, nas minhas lutas, nas minhas aflições, nas minhas 
doenças, auxiliai-me! 

 

PREPARANDO O AMBIENTE 

Prepare carinhosamente um singelo altar com uma imagem de Nossa Senhora, a bíblia aberta no 

trecho do Evangelho proposto para esse dia, um vasinho de flores, um porta retrato com a foto de 

sua família, um terço e uma vela acesa.  

CANTO INICIAL 

Maria de Nazaré, Maria me cativou 
Fez mais forte a minha fé 
E por filho me adotou 
Às vezes eu paro e fico a pensar 
E sem perceber, me vejo a rezar 
E meu coração se põe a cantar 
Pra Virgem de Nazaré 
 

Menina que Deus amou e escolheu 
Pra mãe de Jesus, o Filho de Deus 
Maria que o povo inteiro elegeu 
Senhora e Mãe do Céu 
 
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus! 
 

DIA 20 – NOSSA SENHORA AUXILIADORA1 

Saudação Inicial 

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

Todos: Amém! 

Dir.: A graça de Deus nosso Pai, o amor e a ternura de Jesus, nosso irmão, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. 

                                                           
1
Fonte: Liturgia Diária, Ano III - Nº 29 - Maio de 1994 - Paulus. Material cedido gratuitamente. Proibido a reprodução impressa 

para comercialização. 
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Todos: Bendito seja Deus que nos reúne em seu amor. 

 

BREVE HISTÓRICO 

Leitor: O título Nossa Senhora Auxiliadora foi oficializado pelo papa Pio VII, em 1814, após conseguir libertar-se da perseguição 
e prisão decretadas por Napoleão, e assim voltar às suas atividades de pastor universal da Igreja católica. Nossa Senhora 
Auxiliadora é a padroeira dos salesianos e salesianas, assim venerada e invocada desde o início das duas congregações pelo seu 
fundador Dom Bosco. 
 
CANTO À PALAVRA 

Quero que faças em mim/ Segundo a tua Palavra Senhor. 

Quero dizer sempre sim/ ao teu projeto de Amor. 

 

PARA REFLETIR 

Leitura bíblica – Lucas 1, 35-38. (Leia o trecho bíblico de sua própria bíblia) 

 

Momento de silêncio e oração pessoal. Seria muito oportuno se cada membro da família repetisse alguma palavra ou frase que mais lhe 

chamou a atenção na leitura do trecho do Evangelho. 
 

Dir.: Maria sempre auxilia quem a invoca com fé. Por isso é invocada como Auxiliadora dos cristãos. Desde os primeiros séculos 
da nossa era, costumou-se invocá-la, principalmente nos momentos difíceis e dolorosos de perseguição contra a fé. Maria, 
como mãe, não quer ver seus filhos se desviarem do caminho de Jesus. Pelo contrário, Ela é a seta certeira que nos aponta para 
o Salvador. Saudemos a Virgem Maria, sob o título de Senhora Auxiliadora com a oração da Salve Rainha: 
 
Todos: Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve! A vós bradamos os degradados filhos de Eva. 
A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia pois advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a 
nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto de vosso ventre. Ó clemente! Ó piedosa! Ó doce sempre 
Virgem Maria!  
 

Dir.: Rogai por nós Santa Mãe de Deus. 
 

Todos: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. 
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Dir.: Rezemos essa dezena do terço (ou esse terço) nas intenções do Santo padre, o Papa Francisco, por todos os que estão 
afastados dos caminhos da fé e pelo fim da pandemia. 
 
Pai nosso... 
Ave-Maria... (10 x) (Pode-se recitar o terço completo, contemplando os mistérios propostos para o dia) 

Dir.: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. 
Todos: Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 
ORAÇÃO 

 
Dir.: Pai Celeste, vós constituístes a mãe de vosso filho Jesus como mãe e auxílio de todo o povo cristão. Ajudai-nos, Pai, para 

que saibamos viver sempre sob a proteção dela e nunca nos desviarmos do caminho que ela nos aponta para a vivência de 

nossa fé. Assim seja. Amém. 

 
BÊNÇÃO E DESPEDIDA 

Dir.: Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. 
Todos: Amém. 
 
Dir.: Permaneçamos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe nos caminhos da vida. 
Todos: Graças a Deus. 
 

CANTO FINAL 

 

Maria que eu quero bem, Maria do puro amor 
Igual a você, ninguém 
Mãe pura do meu Senhor 
Em cada mulher que a terra criou 
Um traço de Deus Maria deixou 
Um sonho de Mãe Maria plantou 

Pro mundo encontrar a paz 
Maria que fez o Cristo falar 
Maria que fez Jesus caminhar 
Maria que só viveu pra seu Deus 
Maria do povo meu 
 
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus! 


