
ACOLHIDA 

Eis-me aqui! Eis-me aqui!
Senhor, eis que venho
Eis-me aqui! Eis-me aqui!
Faça-se em mim a tua vontade

No meu Senhor eu esperei
Ele se inclinou para mim
E ouviu o meu grito
Me libertou da morte

Eis-me aqui! Eis-me aqui!
Senhor, eis que venho
Eis-me aqui! Eis-me aqui!
Faça-se em mim a tua vontade

Os meus pés Ele aparou
Os meus passos firmou
Ele colocou na minha boca
O canto novo de louvor

Eis-me aqui! Eis-me aqui!
Senhor, eis que venho
Eis-me aqui! Eis-me aqui!
Faça-se em mim a tua vontade

EIS-ME AQUI - MARCO FRISINA

SAUDAÇÃO

G - Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Amém.

G - O Senhor, que encaminha os nossos corações
para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja
conosco.

T - Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de
Cristo.

ATO PENITENCIAL

G - Irmãos e irmãs, reconheçamos nossas culpas
para celebrarmos dignamente os santos mistérios. 

Confessemos os nossos pecados:
Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos e
irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos
e palavras, atos e omissões, por minha culpa,
minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria,
aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que
rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus
todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe
os nossos pecados e nos conduza a vida eterna.
Amém.

OREMOS

G - Ó Deus, Pai de todos os dons, nós vos
proclamamos a fonte de tudo o que temos e somos;
ensinai-nos a reconhecer vossos imensos benefícios,
e amar-vos de todo o coração e com todas as forças.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo. 

T - Amém.

LEITURA BÍBLICA

"Porque, como o corpo é um todo com muitos
membros, e todos os membros do corpo, embora
muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo.
13. Em um só Espírito fomos batizados todos nós,
para formar um só corpo, judeus ou gregos, escravos
ou livres; e todos fomos impregnados do mesmo
Espírito. 14. Assim, o corpo não consiste em um só
membro, mas em muitos. 15. Se o pé dissesse: “Eu
não sou a mão; por isso, não sou do corpo”, acaso
deixaria ele de ser do corpo?" 

1 Cor 12, 12-31



"E se a orelha dissesse: “Eu não sou o olho; por isso,
não sou do corpo”, deixaria ela de ser do corpo? 17.
Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se
fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? 18. Mas
Deus dispôs no corpo cada um dos membros como
lhe aprouve. 19. Se todos fossem um só membro,
onde estaria o corpo? 20. Há, pois, muitos membros,
mas um só corpo. 21. O olho não pode dizer à mão:
“Eu não preciso de ti”; nem a cabeça aos pés: “Não
necessito de vós”. 22. "E os membros do corpo que
temos por menos honrosos, a esses cobrimos com
mais decoro. Os que em nós são menos decentes,
recatamo-los com maior empenho, 24. ao passo que
os membros decentes não re cla mam tal cuidado.
Deus dispôs o corpo de tal modo que deu maior honra
aos membros que não a têm, 25. para que não haja
dissensões no corpo e que os membros tenham o
mesmo cuidado uns para com os outros. 26. Se um
membro sofre, todos os membros padecem com ele;
e se um membro é tratado com carinho, todos os
outros se congratulam por ele. 27. Ora, vós sois o
corpo de Cristo e cada um, de sua parte, é um dos
seus membros. 28. Na Igreja, Deus constituiu
primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os
profetas, em terceiro lugar os doutores, depois os que
têm o dom dos milagres, o dom de curar, de socorrer,
de governar, de falar diversas línguas.*

"São todos apóstolos? São todos profetas? São todos
doutores? 30. Fazem todos milagres? Têm todos a
graça de curar? Falam todos em diversas línguas?
Interpretam todos? 31. Aspirai aos dons superiores. E
agora, ainda vou indicar-vos o caminho mais
excelente de todos." 

G - Palavra do Senhor
T - Graças a Deus

LADAINHA DOS BALUARTES

G - Nós vos rendemos graças, ó Pai, por nos
enviastes Santos e Santas baluartes, sinais e
portadores de vosso amor. Invocamos neste momento
para que jorre em nós, o testemunho fiel daqueles
que nos inspira em nosso ardor eclesial com o dom
da predileção para com os jovens. 

(Cantando)

Movimento Auxilia

São João Bosco, rogai!
Pai dos jovens, rogai!
Educador dos pobres, rogai!
Até o último suspiro, rogai!

R. Ora pro nobis! Ora pro nobis!

São Luís de Maria, rogai!
Pregador de Montfort, rogai!
Escravo da Virgem, rogai!
Sabedoria em "só Deus", rogai!

R. Ora pro nobis! Ora pro nobis!

Pequena Vicuña, rogai!
Testemunho de fé, rogai!
Oferta a Deus, rogai!
Sacrifício de Amor, rogai!

R. Ora pro nobis! Ora pro nobis!

São Filipe Néri, rogai!
Alegria e Obediência, rogai!
Preferiu o paraíso, rogai!
Oratório da vida, rogai!

R. Ora pro nobis! Ora pro nobis!

São João XXIII,   rogai!
Pastor da bondade, rogai!
Generoso com os humildes, rogai!
Bálsamo da Paz, rogai!

R. Ora pro nobis! Ora pro nobis!

São João Paulo II,   rogai!
Peregrino do Amor, rogai!
Misericordioso como o Pai, rogai!
"Maria, 'Totus tuus'", rogai!

R. Ora pro nobis! Ora pro nobis!
Ora pro nobis! Ora pro nobis!

ESCRITO DO PATRONO
O Caramanchão e as rosas - São João Bosco 

Certo dia, em 1847, após meditar muito sobre o modo
de fazer o bem à juventude, apareceu-me a Rainha
do Céu que me levou a um jardim encantador. Nele
havia um longo pórtico, com plantas trepadeiras
carregadas de folhas e flores.



O pórtico dava para um caramanchão encantador,
flanqueado e coberto de maravilhosos rosais em
plena florescência. Também o terreno estava todo
coberto de rosas. Nossa Senhora me disse:

– Tire os sapatos e avance por este caramanchão. É
o caminho que deve fazer.

Gostei de tirar os sapatos: teria sentido muito
machucar aquelas rosas. Comecei a andar. Mas logo
percebi que aquelas rosas escondiam espinhos muito
agudos. E tive que parar.

– Aqui precisa usar sapatos – disse eu à guia.

– Sem dúvida. E dos bons.

Calcei os sapatos e retornei o caminho com certo
número de companheiros que haviam aparecido
naquele momento e me pediram para caminhar
comigo.

Pendiam do alto muitos ramos como festões. Rosas!
Só se viam rosas: em cima, dos lados, no chão, a
meus pés. Minhas pernas, porém, enredando-se nos
ramos estendidos por terra, acabavam feridas.
Espinhava-me ao afastar os ramos transversais.
Sangrava nas mãos, por todo o corpo. Todas as rosas
escondiam muitíssimos espinhos.

Todos os que me viam caminhar diziam: “Dom Bosco
só caminha sobre rosas! Tudo lhe vai bem!”. Não
viam que os espinhos me rasgavam os membros.

Muitos clérigos, padres e leigos por mim convidados
haviam-se posto a seguir-me, alegres, atraídos pela
beleza daquelas flores. Mas, ao perceberem que
deviam caminhar sobre espinhos, começaram a gritar:
“Fomos enganados!”. Não poucos retrocederam.
Fiquei praticamente só. E comecei a chorar. “Será
possível – dizia eu – que tenha de percorrer tos este
caminho só?”.

Mas fui logo consolado: vi avançar para mim um
grupo de padres, clérigos, leigos, os quais me
disseram: “Somos todos seus e prontos para segui-
lo”. Precedendo-os, reiniciei o caminho. Só alguns
desanimaram e pararam. Grande parte foi comigo até
o fim. 

Percorrido todo o caramanchão, vi-me num belíssimo
jardim. Os meus poucos seguidores estavam
macilentos, desgrenhados, ensangüentados.
Levantou-se, então, uma brisa suave. A seu sopro, se
curaram. Soprou outro vento e, como por encanto, me
vi circundado de um número imenso de jovens e de
clérigos, de coadjutores leigos e também de padres,
que se puseram a trabalhar comigo guiando aquela
juventude. Reconheci alguns, mas muitos outros os
não conhecia.

Então a Santa Virgem, que fora  a minha guia,
perguntou-me:

– Sabe o que significa o que você está vendo e viu
antes?

– Não.

– Saiba que o caminho por entre as rosas e os
espinhos significa o cuidado que deverá tomar com a
juventude. Deverá andar com o calçado da
mortificação. Os espinhos significam os obstáculos,
os padecimentos, os desgostos que lhe caberão. Mas
não desanimem. Com a caridade e com a
mortificação, irão superar tudo e chegar às rosas sem
espinhos.

Logo que a Mãe de Deus acabou de falar, acordei.
Estava em  meu quarto.

Contei-lhes isto para que cada um de nós tenha a
certeza de que é Nossa Senhora que quer a nossa
Congregação. E para que nos animemos sempre a
trabalhar para a maior glória de Deus

METIDAÇÃO
Dom Bosco - Marcela Buback

PELOS JOVENS, CONSUMIU A SUA VIDA. SUA
VOCAÇÃO, QUE BROTA COMO FLOR. O BELO
GERME, DO VENTRE DE MARGARIDA. AO TER O
SONHO, "SERÁS O BOM PASTOR".

DOM BOSCO QUE ENSINA COM AMOR
VOLVE O OLHAR A NOSSO FAVOR
PAI E MESTRE DOS JOVENS QUE NOS GUIA 
A SERVIR A DEUS COM O AUXÍLIO MARIA 
A SERVIR A DEUS COM O AUXÍLIO DA VIRGEM
MARIA



DOM BOSCO QUE ENSINA COM AMOR
VOLVE O OLHAR A NOSSO FAVOR
PAI E MESTRE DOS JOVENS QUE NOS GUIA 
A SERVIR A DEUS COM O AUXÍLIO MARIA 
A SERVIR A DEUS COM O AUXÍLIO DA VIRGEM
MARIA

MOSTRAI ENTÃO, QUÃO BELA É AVIRTUDE.
HUMILDE, POBRE E CASTO COM VIGOR. FAROL
SEGURO, DE TODA A JUVENTUDE. TECEU
DOMINGOS, ALFAIATE DO SENHOR. 

DOM BOSCO QUE ENSINA COM AMOR
VOLVE O OLHAR A NOSSO FAVOR
PAI E MESTRE DOS JOVENS QUE NOS GUIA 
A SERVIR A DEUS COM O AUXÍLIO MARIA 
A SERVIR A DEUS COM O AUXÍLIO DA VIRGEM
MARIA

CONFIOU EM DEUS, E EM SUA PROVIDÊNCIA. QUE
COMO MESTRA, MARIA ELE DEIXOU. NOSSO
AUXÍLIO, DULCÍSSIMA CLEMÊNCIA. DAI-ME ALMAS
E FICAI COM O QUE RESTOU. 

DOM BOSCO QUE ENSINA COM AMOR
VOLVE O OLHAR A NOSSO FAVOR
PAI E MESTRE DOS JOVENS QUE NOS GUIA 
A SERVIR A DEUS COM O AUXÍLIO MARIA 
A SERVIR A DEUS COM O AUXÍLIO DA VIRGEM
MARIA

DOM BOSCO QUE INSPIRA OS CORAÇÕES O
DESEJO PELA SANTIDADE SERVIR EM CRISTO
AOS IRMÃOS COM O MESMO ZELO E CARIDADE

ORAÇÃO FINAL
Dom Bosco 

G - Hoje, nos reunimos no histórico Convento São
Francisco de Assis, como Movimento Auxilia,
querendo render graças a Deus por todo nosso
apostolado construído neste tempo . Ao ouvirmos a
sua Palavra e repartirmos a unidade de nosso 
 carisma, recordamos o seu amor que guiou nossos
membros neste ano da Unidade que concluímos hoje,
sob o maternal e especial cuidado de Nossa Senhora
Auxiliadora, Mãe e Mestra desta família.  Por isso,
possamos sauda-la como Dom Bosco nos ensina e
confiemos a Ela, os trabalhos do Retiro Geral 2022.

G - Querida mãe, virgem Maria, fazei que eu salve a
minha alma

T - Fazei que eu salve a Minha Alma

Ave Maria... (3x) 

CANTO FINAL
Um só corpo - Comunidade Shalom

Felizes os que vêm ao banquete do Senhor!
Em sua mesa somos irmãos
Um só corpo e coração

O teu corpo é alimento
Repartido no meio de nós
O milagre que nos sustenta
Nos permite tocar o céu

O teu sangue nos traz a vida
Que floresce no lenho da cruz
Sacrifício que nos transforma
Realiza em nós a paz


