
 
 

 

01/05 - Ao iniciar este mês de maio, para homenagear Nossa Senhora, 

rezarei com fé e devoção o santo Terço. 

 

02/05 - Para homenagear Nossa Senhora, farei uma visita ao Santíssimo 

Sacramento oferecendo-a aos jovens mais necessitados e em perigo. 

 

03/05 - Para homenagear Nossa Senhora, imitarei São Domingos Sávio 

vivendo com empenho e entusiasmo o compromisso de ser “bom cristão 

e honesto cidadão”. 

 

04/05 - Para homenagear Nossa Senhora, procurarei imitar São 

Domingos Sávio vivendo na alegria, fruto de um coração em paz com 

Deus e com os irmãos. 

 

05/05 - Para homenagear Nossa Senhora, procurarei imitar São 

Domingos Sávio no meu autocontrole, moderando meus impulsos e 

sendo caridoso/a com meus colegas. 

 

06/05 - Para homenagear Nossa Senhora, participarei com atenção e 

entusiasmo da Celebração da Palavra ou da Eucaristia, neste dia 

dedicado a São Domingos Sávio. 

 

07/05 - Para homenagear Nossa Senhora, dominarei meus impulsos e 

aceitarei as provações e contrariedades que a vida diária me apresenta. 

 

08/05 - Para homenagear Nossa Senhora, participarei da Santa Missa 

com fé e devoção, ouvindo com atenção a palavra de Jesus. 

 



09/05 - Para homenagear Nossa Senhora empregarei bem o tempo que 

tenho, evitando o ócio e a preguiça, consciente que devo fazer o bem 

enquanto é tempo, como nos ensina Madre Mazzarello. 

 

10/05 - Para homenagear Nossa Senhora, estarei sempre disponível 

para ajudar a quem precisar e, a exemplo de Madre Mazzarello, trabalhar 

para agradar somente a Jesus. 

 

11/05 - Para homenagear Nossa Senhora, procurarei ser pontual nos 

deveres e diversas atividades do dia, recordando que cada hora é hora 

de amar a Deus como dizia Madre Mazzarello. 

 

12/05 - Para homenagear Nossa Senhora, procurarei seguir o conselho 

de sua filha Maria Domingas Mazzarello: “Tenha paciência, e procure 

acender-se de amor divino, fique alegre...”  

 

13/05 - Para homenagear Nossa Senhora, farei que os pequenos atos 

do meu dia sejam todos “atos de amor a Deus”, a exemplo de Santa 

Maria Mazzarello, festejada neste dia. 

 

14/05 - Para homenagear Nossa Senhora, pedirei ao Divino Espírito 

Santo que me conceda o dom do conselho para que a exemplo de Maria, 

possa compreender e cumprir a vontade de Deus a meu respeito. 

15/05 - Para homenagear Nossa Senhora, neste primeiro dia da novena 

em preparação à sua festa, serei aberto/a e atento/a, colocando-me à 

inteira disposição do Senhor. 

 

16/05 - Neste segundo dia da novena em preparação à festa de Nª. Sª. 

Auxiliadora procurarei aceitar os avisos e correções que receber para 

melhor encaminhar a minha vida. 

 



17/05 - Neste terceiro dia da novena em preparação à festa de Nª. Sª. 

Auxiliadora, cada vez que entrar na capela me ajoelharei com fé e 

devoção e observarei o respeitoso silêncio nesse lugar sagrado. 

 

18/05 - Neste quarto dia da novena em preparação à festa de Nª. Sª. 

Auxiliadora a ela dirigirei uma especial oração para pedir a graça de 

conservar a simplicidade e a pureza de coração nos pensamentos, nas 

palavras e nas atitudes.  

 

19/05 - Neste quinto dia da novena em preparação à festa de Nª. Sª. 

Auxiliadora pedirei ao Divino Espírito Santo que me conceda o dom da 

piedade para que, a exemplo de Maria, possa experimentar a bondade 

de Deus em minha vida. 

 

20/05 - Neste sexto dia da novena em preparação à festa de Nª Sª 

Auxiliadora, a ela dirigirei uma oração para pedir a graça da fiel 

perseverança na minha vocação. 

 

21/05 - Neste sétimo dia da novena em preparação à festa de Nª Sª 

Auxiliadora, procurarei ser diligente nas ocupações e trabalhos que são 

confiados à minha responsabilidade. 

 

22/05 - Neste oitavo dia da novena em preparação à festa de Nª Sª 

Auxiliadora, pedirei ao Espírito Santo o dom da paz, com o empenho de  

ser amigo/a e defensor/a da verdade em todas as minhas atitudes. 

 

23/05 - Neste último dia da novena em preparação à festa de Nª Sª 

Auxiliadora, procurarei ser atencioso/a com todos evitando atitudes que 

possam magoar ou ofender os/as colegas. 

 

24/05 - Neste dia consagrado à Virgem e Mãe Auxiliadora, a ela dirigirei 

uma especial oração pela Madre Geral do Instituto das Filhas de Maria 



Auxiliadora, Ir. Chiara Cazzuola, pelas Irmãs Salesianas do mundo 

inteiro e por aquelas que trabalham em nossas escolas e demais 

membros da Família Salesiana para que sejam fiéis à sua missão. 

 

25/05 - Para homenagear Nossa Senhora, oferecerei a ela o meu dia, 

preparando com empenho minhas atividades e realizando-as com amor 

e dedicação. 

 

26/05 - Para homenagear Nossa Senhora, cumprirei com exatidão os 

meus deveres de estudo, trabalho e vida familiar e/ou comunitária. 

 

27/05 - Para homenagear Nossa Senhora, pedirei ao Divino Espírito 

Santo que me conceda o dom da fortaleza para que, auxiliado/a por 

Maria, possa ser forte contra as tentações do mal. 

 

28/05 - Para homenagear Nossa Senhora, mortificarei a língua, 

abstendo-me de falar coisas que possam magoar o irmão e ofender a 

caridade. 

 

29/05 – Para homenagear Nossa Senhora, observarei o empenho nos 

momentos de oração, praticando com fervor e entusiasmo as minhas 

devoções. 

 

30/05 - Para homenagear Nossa Senhora, pedirei ao Divino Espírito 

Santo que me conceda o dom da sabedoria para que, a 

exemplo de Maria, possa avaliar todas as coisas à luz da 

Palavra de Deus.   

 

31/05 - Para homenagear Nossa Senhora, terei hoje um 

encontro pessoal com Ela para agradecer por todas as 

graças recebidas e pedir que os frutos deste santo mês a 

ela consagrado permaneçam em minha vida 


