
Música de Abertura:

Felizes os que vêm ao banquete do Senhor!
Em Sua mesa somos irmãos, um só corpo e coração

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

Felizes os que vêm ao banquete do Senhor!
Em Sua mesa somos irmãos, um só corpo e coração

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

Felizes os que vêm ao banquete do Senhor!
Em Sua mesa somos irmãos, um só corpo e coração

Animador 

Querida Família Auxilia, Salve Maria! 

Muitos membros, um só corpo. Com esse trecho da passagem bíblica que é o alicerce
de nossa vocação, queremos iniciar o Retiro Geral dos Filhos da Santíssima Virgem
Auxiliadora.  Somos muitos membros, oriundos de desdobramentos de nosso
carisma, desde as missões nas paróquias, aos trabalhos conduzidos pelos setores. 

Neste espaço, encontra-se o rosto do carisma da alegria e da juventude santa.  Somos  
um só corpo, pois mesmo sendo missões e setores criativos e diversificados no
apostolado,  expressamos a mesma vontade que arde em nosso coração como
membros deste movimento: Não descansaremos até que tenha, almas para salvar.



 
 
 

Animador:

Foi Ela quem tudo Fez. Encontramos nos traços da Virgem Auxiliadora, a doçura e o
auxílio necessário para vencermos as provações espirituais e materiais de nosso
apostolado. Conforme nossa espiritualidade,  O amor a Maria é a forma concreta de
amar a Deus, uma vez que ao desejar amá-Lo com todas as forças, Maria é quem
caminha ao lado da humanidade e direciona os membros desta obra pelo verdadeiro
caminho. Ela ensina a virtude do silêncio, da contemplação, do serviço, do
despojamento e da alegria. Por isso, possamos apresentar as preces qual queremos
unir nossos corações a Deus, sobre a intercessão da Virgem Maria:

 
 
 
 

Prece 1:
Pela Santa Igreja: Rezemos pelo o Santo Padre, Papa Francisco, pelo nosso Arcebispo
Metropolitano, Dom João José Costa e por todo clero; que pela intercessão da
sempre Virgem Maria, possam sempre seguir fieis a Doutrina e missão da Santa
Igreja, tendo um olhar especial pelos mais necessitados de nossa sociedade.
Rezemos:

 
Resposta cantada:
Salve Rainha mãe de Deus, És Senhora nossa mãe, nossa doçura, Nossa luz, doce
Virgem Maria. Nós a ti clamamos, filhos exilados, Nós a ti voltamos nosso olhar
confiante. Volta para nós, oh mãe,Teu semblante de amor. Dá-nos teu Jesus, oh
mãe, quando a noite passar. Salve Rainha mãe de Deus, És auxilio dos cristãos, Oh
mãe clemente, mãe piedosa, Doce Virgem Maria.

 
 
 

Prece 2:
Pela Juventude: Peçamos a materna intercessão de Maria Santíssima, para que os
jovens possam encontrar através do sim daquela quem Tudo Fez, a resposta
necessária para o seu encontro com Cristo Jesus. Que nossa mãe e mestra, cubra
com teu manto os jovens que se encontram em vulnerabilidades da sociedade e
espirituais. Rezemos: 

Resposta cantada:
Salve Rainha mãe de Deus,És Senhora nossa mãe, nossa doçura,Nossa luz, doce
Virgem Maria.Nós a ti clamamos, filhos exilados,Nós a ti voltamos nosso olhar
confiante.Volta para nós, oh mãe,Teu semblante de amor.Dá-nos teu Jesus, oh
mãe,quando a noite passar.Salve Rainha mãe de Deus, És auxilio dos cristãos,Oh
mãe clemente, mãe piedosa, Doce Virgem Maria.

Prece 3:
Pelo Movimento Auxilia: Somos a resposta de teu clamor no meio dos jovens, Doce
Virgem Maria. Queremos consagrar todas nossas lideranças, consagrados e membros
do teu movimento, para que sejamos fieis ao chamado carismático que nos foi
confiado: salvar a juventude através da experiência de servir com alegria. Rezemos:

Resposta cantada:
Salve Rainha mãe de Deus,És Senhora nossa mãe, nossa doçura,Nossa luz, doce
Virgem Maria.Nós a ti clamamos, filhos exilados,Nós a ti voltamos nosso olhar
confiante.Volta para nós, oh mãe,Teu semblante de amor.Dá-nos teu Jesus, oh
mãe,quando a noite passar.Salve Rainha mãe de Deus, És auxilio dos cristãos,Oh
mãe clemente, mãe piedosa, Doce Virgem Maria.

 
 
 
 



Animador:  
Como filhos da Bem- Aventurada Virgem Auxiliadora, possamos apresentar a
prece que trazemos em nosso coração.

(Um minuto de silêncio)
 

Animador:
Rezemos juntos, a oração ensinada por  São João Bosco, aos seus jovens do
Oratório:

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 a nossa alma no paraíso.
Assim seja.

Animador:
Queridos consagrados e membros do Caminho Vocacional, nossa gratidão pela
coragem de pulsarem esta vocação e levar Cristo Alegria para muitos corações.
O Retiro Geral é a oportunidade de juntos, olharmos para o caminho percorrido
e sonharmos o sonho que Deus nos presenteia. 

Por isso, sinal de entrega a este chamado, pedimos que todos consagrados,
possa depositar seus distintivos nos pés do ícone da Virgem Auxiliadora, para
que através de sua materna intercessão, possamos receber na Santa Missa do
Retiro Geral 2021, o novo símbolo de nossa Fé e carisma professado.

(Música)

Animador:
Por fim, nos alegramos com a presença de todos os participantes do Retiro Geral
2021. Nestes dias, vocês construirão mais uma página da história deste
movimento. Agradecemos por acreditar e dizer sim ao convite de fazer parte
desta obra de Deus, Sejam bem-vindos! 


