
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

1º DIA 

 

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

 

Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e 

acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e 

tudo será criado, e renovareis a face da terra. 

 

Oremos: Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis 

com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente 

todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos 

sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor Nosso. Amém. 

 

Ó Glorioso São João Bosco, quando estáveis nesta terra, não 

havia ninguém que, acudindo a vós, não fosse por vós 

mesmo benignamente recebido, consolado e ajudado. 

Agora no céu, onde a caridade atinge a perfeição, quanto 

deve arder vosso grande coração em amor aos necessitados! 

Vede, pois, as minhas presentes necessidades 

e ajudai-me, obtendo-me do Senhor a graça... (PEÇA A 

GRAÇA) ...também vós, Dom Bosco, haveis experimentado 

durante a vida as privações, as enfermidades, as 

contradições, a incerteza do porvir, as ingratidões, as 

afrontas, as calúnias, as perseguições e sabeis que coisa é 

sofrer. Por isso, ó Dom Bosco santo, volvei até mim vosso 

bondoso olhar 

e obtende do Senhor quanto vos peço, se for vantajoso para 

minha alma; 

e se assim não o for, obtende alguma outra graça que me 

seja ainda mais útil e uma conformidade filial à divina 

vontade em todas as coisas, 

ao mesmo tempo que uma vida virtuosa e uma santa morte. 

Amém. 

 

Dom Bosco nos ensinou: 

 



  

 

“Quereis que o Senhor vos conceda muitas graças? Visitai-o 

frequentemente. Quereis que Ele vos conceda poucas? 

Visitai-o raramente.” 

 

Glorioso São João Bosco, pelo amor ardente que tivestes a 

Jesus Sacramentado e pelo zelo com que propagastes seu 

culto, sobretudo com a assistência da Santa Missa, com a 

Comunhão frequente e com a visita cotidiana ao Santíssimo 

Sacramento; alcançai-nos a graça de crescer cada vez mais 

no amor e na prática de tão santas devoções, e de terminar 

nossos dias fortalecidos e confortados pelo celestial alimento 

da Divina Eucaristia. 

 

Pai Nosso que estais nos Céus, santificado seja o vosso Nome,  

venha a nós o vosso Reino, seja feita a vossa vontade  

 assim na terra como no Céu. O pão nosso de cada dia nos 

dai hoje,  

perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos  

a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em 

tentação,  

mas livrai-nos do mal. Amém! 

 

Ave-Maria, cheia de graça,  

o Senhor é convosco,  

bendita sois vós entre as mulheres  

e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe 

de Deus,  

rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. 

Amém! 

 

Glória ao pai, ao filho e ao Espírito Santo. Como era no 

princípio, agora e sempre. Amém! 

 

 

 



  

 

Ó Deus, que suscitaste São João, vosso Confessor, como pai e 

mestre dos jovens e por ele, auxiliado pela Virgem Maria, 

quisestes florescessem novas famílias em vossa Igreja, 

concedei, vos rogamos, que, inflamados pelo mesmo fogo  

 

da caridade, busquemos as almas e a vós somente sirvamos. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e 

reina na unidade do Espírito Santo. Amém. 

 

Oração a Nossa Senhora Auxiliadora 

 

Ó Maria, Virgem poderosa, vós, grande e ilustre defensora da 

Igreja; 

vós, Auxílio maravilhoso dos cristãos, vós, terrível como um 

exército em ordem de batalha; vós, que, sozinha, destruístes 

toda heresia no mundo inteiro; nas angústias, nas lutas, nas 

aflições, defendei-nos do inimigo; 

e, na hora da morte, acolhei a nossa alma no Paraíso! Amém. 

 

São João Bosco, rogai por nós! 

+ Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2º DIA 

 

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

 

Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e 

acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e 

tudo será criado, e renovareis a face da terra. 

 

Oremos: Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis 

com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente 

todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos 

sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor Nosso. Amém. 

 

Ó Glorioso São João Bosco, quando estáveis nesta terra, não 

havia ninguém que, acudindo a vós, não fosse por vós 

mesmo benignamente recebido, consolado e ajudado. 

Agora no céu, onde a caridade atinge a perfeição, quanto 

deve arder vosso grande coração em amor aos necessitados! 

Vede, pois, as minhas presentes necessidades 

e ajudai-me, obtendo-me do Senhor a graça... (PEÇA A 

GRAÇA) 

...também vós, Dom Bosco, haveis experimentado durante a 

vida as privações, as enfermidades, as contradições, a 

incerteza do porvir, as ingratidões, as afrontas, as calúnias, as 

perseguições e sabeis que coisa é sofrer. Por isso, ó Dom 

Bosco santo, volvei até mim vosso bondoso olhar 

e obtende do Senhor quanto vos peço, se for vantajoso para 

minha alma; 

e se assim não o for, obtende alguma outra graça que me 

seja ainda mais útil e uma conformidade filial à divina 

vontade em todas as coisas, 

ao mesmo tempo que uma vida virtuosa e uma santa morte. 

Amém. 

 

Dom Bosco nos ensinou: 

 



  

 

“A oração é o primeiro alimento, como o pão é o alimento do 

corpo. Há que rezar com uma ilimitada esperança de ser 

ouvidos” 

 

Glorioso São João Bosco, pelo amor filial que tivestes à Santa 

Igreja e ao Sumo Pontífice, a quem defendestes 

constantemente; alcançai-nos a graça de ser sempre dignos 

filhos da Igreja Católica, e de amar o Papa e venerar nele a 

infalibilidade de Vigário de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

 

Pai Nosso que estais nos Céus, santificado seja o vosso Nome,  

venha a nós o vosso Reino, seja feita a vossa vontade  

 assim na terra como no Céu. O pão nosso de cada dia nos 

dai hoje,  

perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos  

a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em 

tentação,  

mas livrai-nos do mal. Amém! 

 

Ave-Maria, cheia de graça,  

o Senhor é convosco,  

bendita sois vós entre as mulheres  

e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe 

de Deus,  

rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. 

Amém! 

 

Glória ao pai, ao filho e ao Espírito Santo. Como era no 

princípio, agora e sempre. Amém! 

 

Ó Deus, que suscitaste São João, vosso Confessor, como pai e 

mestre dos jovens e por ele, auxiliado pela Virgem Maria, 

quisestes florescessem novas famílias em vossa Igreja, 

concedei, vos rogamos, que, inflamados pelo mesmo fogo 

da caridade, busquemos as almas e a vós somente sirvamos. 



  

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e 

reina na unidade do Espírito Santo. Amém. 

 

Oração a Nossa Senhora Auxiliadora 

 

Ó Maria, Virgem poderosa, vós, grande e ilustre defensora da 

Igreja; 

vós, Auxílio maravilhoso dos cristãos, vós, terrível como um 

exército em ordem de batalha; vós, que, sozinha, destruístes 

toda heresia no mundo inteiro; nas angústias, nas lutas, nas 

aflições, defendei-nos do inimigo; 

e, na hora da morte, acolhei a nossa alma no Paraíso! Amém. 

 

São João Bosco, rogai por nós! 

+ Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

3º DIA 

 

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

 

Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e 

acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e 

tudo será criado, e renovareis a face da terra. 

 

Oremos: Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis 

com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente 

todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos 

sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor Nosso. Amém. 

 

Ó Glorioso São João Bosco, quando estáveis nesta terra, não 

havia ninguém que, acudindo a vós, não fosse por vós 

mesmo benignamente recebido, consolado e ajudado. 

Agora no céu, onde a caridade atinge a perfeição, quanto 

deve arder vosso grande coração em amor aos necessitados! 

Vede, pois, as minhas presentes necessidades 

e ajudai-me, obtendo-me do Senhor a graça... (PEÇA A 

GRAÇA) 

...também vós, Dom Bosco, haveis experimentado durante a 

vida as privações, as enfermidades, as contradições, a 

incerteza do porvir, as ingratidões, as afrontas, as calúnias, as 

perseguições e sabeis que coisa é sofrer. Por isso, ó Dom 

Bosco santo, volvei até mim vosso bondoso olhar 

e obtende do Senhor quanto vos peço, se for vantajoso para 

minha alma; 

e se assim não o for, obtende alguma outra graça que me 

seja ainda mais útil e uma conformidade filial à divina 

vontade em todas as coisas, 

ao mesmo tempo que uma vida virtuosa e uma santa morte. 

Amém. 

 

Dom Bosco nos ensinou: 



  

“Em cada manhã entregai a Deus as ocupações do dia; e 

fazei cada coisa como se fosse a última da vossa vida” 

 

Glorioso São João Bosco, pelo grande amor com que 

amastes a juventude, fazendo-se pai e mestre dela, e pelos 

heroicos sacrifícios que fizestes por sua salvação; fazei que 

também nós amemos com um amor santo e generoso a esta 

porção eleita do Sagrado Coração de Jesus, e que em todo 

jovem contemplemos a pessoa adorável de nosso divino 

Salvador. 

 

Pai Nosso que estais nos Céus, santificado seja o vosso Nome,  

venha a nós o vosso Reino, seja feita a vossa vontade  

 assim na terra como no Céu. O pão nosso de cada dia nos 

dai hoje,  

perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos  

a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em 

tentação,  

mas livrai-nos do mal. Amém! 

 

Ave-Maria, cheia de graça,  

o Senhor é convosco,  

bendita sois vós entre as mulheres  

e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe 

de Deus,  

rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. 

Amém! 

 

Glória ao pai, ao filho e ao Espírito Santo. Como era no 

princípio, agora e sempre. Amém! 

 

Ó Deus, que suscitaste São João, vosso Confessor, como pai e 

mestre dos jovens e por ele, auxiliado pela Virgem Maria, 

quisestes florescessem novas famílias em vossa Igreja, 

concedei, vos rogamos, que, inflamados pelo mesmo fogo 

da caridade, busquemos as almas e a vós somente sirvamos. 



  

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e 

reina na unidade do Espírito Santo. Amém. 

 

Oração a Nossa Senhora Auxiliadora 

 

Ó Maria, Virgem poderosa, vós, grande e ilustre defensora da 

Igreja; 

vós, Auxílio maravilhoso dos cristãos, vós, terrível como um 

exército em ordem de batalha; vós, que, sozinha, destruístes 

toda heresia no mundo inteiro; nas angústias, nas lutas, nas 

aflições, defendei-nos do inimigo; 

e, na hora da morte, acolhei a nossa alma no Paraíso! Amém. 

 

São João Bosco, rogai por nós! 

+ Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! 

 


