Novena de Maria Auxiliadora
1º dia da Novena
OLHAR SENSÍVEL!

Com muita fé e alegria, iniciamos hoje a novena em honra à Maria Auxiliadora. Será para nós uma oportunidade de
vivenciarmos em nossas casas este momento tão lindo vivido em nossas unidades educativas todos os anos. Mesmo
distantes fisicamente, estaremos unidos em oração, com Maria, nossa Mãe e Mestra. Neste percurso, teremos bem
presente os alunos da 3ª série do Ensino Médio, os principais protagonistas da Festa de Maria em nossas casas.
Nestes nove dias, contemplaremos os diversos “olhares de Maria” que, “cheia de graça”, sempre olha, vê e age com
misericórdia.
No primeiro dia da novena, vamos refletir sobre o “SIM” ao chamado de Deus. O seu olhar é SENSÍVEL.

Palavra de Deus: Lucas 1,26-38
No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Foi a uma virgem,
prometida em casamento a um homem chamado José, que era descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria.
O anjo entrou onde ela estava, e disse: “Alegre-se, cheia de graça! O Senhor está com você!”. Ouvindo isso, Maria
ficou preocupada, e perguntava a si mesma o que a saudação queria dizer. O anjo disse: “Não tenha medo, Maria,
porque você encontrou graça diante de Deus. Eis que você vai ficar grávida, terá um filho, e dará a ele o nome de
Jesus. Ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor dará a ele o trono de seu pai Davi, e ele reinará
para sempre sobre os descendentes de Jacó. E o seu reino não terá fim”. Maria perguntou ao anjo: “Como vai
acontecer isso, se não vivo com nenhum homem?”. O anjo respondeu: “O Espírito Santo virá sobre você, e a força do
Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Por isso, o Santo que vai nascer de você será chamado Filho de Deus. Olhe a sua
parenta Isabel: apesar da sua velhice, ela concebeu um filho. Aquela que era considerada estéril, já faz seis meses
que está grávida. Para Deus nada é impossível”. Maria disse: “Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a
tua palavra”. E o anjo a deixou.

Vamos refletir...
O anúncio do anjo a Maria acontece na pequena cidade de Nazaré, na Galileia. Maria, uma representante do
povo de Israel que espera a libertação, está recolhida e o anjo “entra” onde ela está. Maria fica perturbada com a
saudação do anjo e procura entender seu significado. O anjo afirma que ela “encontrou graça diante de Deus”, pois
ela soube ouvir a voz de Deus e colocar em prática sua palavra.
Maria recebe a missão de ser a mãe de Jesus, o Filho de Deus. Ela não sabe como “isso vai acontecer” e,
portanto, pede algum “esclarecimento”. Isso nos mostra que obediência não pressupõe ignorância, pois Deus não
nos pede uma “obediência cega”. Na descoberta de nossa vocação é importante buscar a compreensão da vontade
de Deus para nós, ter um coração aberto para discernir o que ele tem a nos dizer. A jovem Maria quer saber como se
tornará a mãe de Jesus, mas não duvida do poder de Deus, que concedeu à sua prima, Isabel, a graça da
maternidade.
Ao final do diálogo, Maria não se deixa deter pelo medo e se entrega totalmente, sem saber o que virá, mas
certa de que Deus a acompanha. O anjo se retira em silêncio, certamente feliz, porque Maria aceitou ser
colaboradora de Deus em seu projeto de salvação da humanidade.

Ave Maria...
Colaboração: Ir. Cecília de Castro Gomes

Novena de Maria Auxiliadora
2º dia da Novena

OLHAR SOLIDÁRIO!
Hoje vamos contemplar o quadro de Maria Auxiliadora idealizado por Dom Bosco. Nele, Maria nos oferece seu Filho
Jesus. Seu olhar é SOLIDÁRIO.
Palavra de Deus: São Lucas 1, 39-56
Tendo sido informada pelo anjo que Isabel, sua prima, ia ter um filho, Maria foi imediatamente visitá-la. Ela entrou
na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou de alegria em seu
ventre, e Isabel ficou repleta do Espírito Santo.

Vamos refletir...
No quadro idealizado por Dom Bosco, Maria está sob o mar de luz e majestade, rodeada de uma multidão
de anjos que a homenageiam como rainha. Na mão direita, segura o cetro, que é símbolo do seu poder. Na mão
esquerda, segura o Menino que tem os braços abertos, oferecendo assim as suas graças e a sua misericórdia a quem
recorre aos seus cuidados de Mãe. À volta e em baixo estão os santos apóstolos e os evangelistas. No fundo da
pintura, está a Basílica de Superga, igreja localizada aos arredores de Turim, na Itália.
Ao olhar para esta imagem de Nossa Senhora Auxiliadora, recordemos sempre que temos uma Mãe que não
nos desampara, mas cuida de nós especialmente nos momentos de maior necessidade e nos conduz sempre para
seu Filho Jesus Cristo, sentido maior de nossa existência.
Guardemos no coração as mensagens de Dom Bosco e de Madre Mazzarello, que também viveram em
circunstâncias semelhantes à disseminação do coronavírus: “Tenham grande confiança em Nossa Senhora e ela os
ajudará em todas as coisas” (MM). “Confie sempre em Jesus e em Nossa Senhora Auxiliadora e verá o que são
milagres” (DB).
Peçamos a Maria, Mãe e Auxiliadora, que visite nossas casas, nossas famílias, comunidades educativas e
socioeducativas do mundo inteiro.
Neste tempo de “Quarentena”, imposta pela Covid-19, causada pelo coronavírus, vivamos na esperançasolidária, com e como Maria a favor da vida. Maria, ajude-nos a ter um “olhar solidário”.

Canto: Visitação de Nossa Senhora ou Mãe da confiança

Rezemos a Oração escrita por Dom Bosco:
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. Amém.
Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós!
Colaboração: Ir. Efigênia Fernandes de Oliveira

NOVENA DE MARIA AUXILIADORA
3° dia da novena

OLHAR ACOLHEDOR!

Hoje, vamos refletir sobre Maria que acolhe a vida. O seu olhar é ACOLHEDOR!

Palavra de Deus: Lucas 2, 1-7
Naqueles dias, o imperador Augusto publicou um decreto, ordenando o recenseamento em todo o império, quando
Quirino era governador da Síria. Todos teriam que cumprir o decreto, cada um na sua cidade natal. José era da
família e descendência de Davi. Ele saiu de Nazaré, na Galileia, e foi até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia,
com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, se completaram os dias para o parto, e
Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou em uma manjedoura, pois não havia lugar para
eles dentro da hospedaria.

Momento orante – Contemplando a imagem do presépio
Tendo como inspiração a simplicidade e a pobreza de uma manjedoura em um estábulo, cenário de presépio em
Belém, iremos, neste momento, reviver as alegrias daquela noite em que José e Maria encontraram, ali, o único
lugar para acolher o Filho de Deus.

Vamos refletir...
Ter um olhar acolhedor é saber acolher as situações difíceis numa atitude de fé e serenidade, assim como fez
e viveu Maria de Nazaré. O motivo que levou José e Maria a viajarem até Belém foi o recenseamento. Jesus nasce
desconhecido, fora de sua terra, no meio dos pobres, fora do ambiente da família e da vizinhança. “Não havia lugar
para ele na hospedaria.” Teve que ser deitado numa manjedoura.
Maria é aquela que acolheu e amou a palavra de Deus, que carregou em seu seio a palavra viva, que fez a
grande experiência do amor e da fidelidade de Deus. Maria teve o olhar acolhedor. Acolhe Jesus à vida, Esperança do
mundo, em nome de toda a humanidade.
Que Maria, com seu olhar acolhedor, atenta, nos ajude a ter um coração humilde, que nos permita
contemplar o nascimento de seu Filho Jesus, que viveu pobre para ser solidário com os pobres.

Canto: Noite feliz

Colaboração: Ir. Maria Oneide Guedes

Novena de Maria Auxiliadora
4 º dia da Novena
OLHAR DE ESPERANÇA!
Canto: Ave Maria
“Maria, guardava todas as coisas que ouvia sobre seu Filho, meditando-as em seu coração” Lc 2,19.
O silêncio fecundo de Maria, fez Dela alguém muito importante na história da salvação. Frente às alegrias, às
dificuldades, às provações da vida pelas quais passou, Maria jovem humilde e de profunda Fé, pensava, meditava e
silenciava. E no silêncio escolhia sempreouvir a Palavra de Deus, fazer a sua vontade. E no silêncio, conversando com
esse Deus-Amor, cultivou um forte OLHAR de ESPERANÇA!
Olhe nos meus olhos.... Olhe bem nos olhos uns dos outros aí na sua casa. Olhe sem medo... veja como é lindo nosso
olhar... os olhos falam por eles mesmos. E falam do que está no coração, nos sentimentos, no pensamento. Sou
aquilo que penso. Olhar POSITIVO, FELIZ, cheio de AMOR, de PAZ, é um OLHAR de ESPERANÇA.
Maria tanto cultivou um olhar de ESPERANÇA, que mesmo diante dos acontecimentos mais duros, não perdia a paz,
a alegria de viver e de servir.

Palavra de Deus: Lucas 2,22-35
Cumprindo a lei, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, para apresentarem o Menino Jesus a Deus Pai. Simeão,
um homem justo e piedoso, veio ao templo, movido pelo Espírito. Recebeu o Menino Jesus em seus braços e
bendisse a Deus, dizendo: “Agora, deixareis ir em paz o vosso servo, porque os meus olhos viram a vossa salvação,
LUZ para iluminar as nações...”. Os pais do Menino Maria e José estavam admirados com o que d’Ele se dizia.
Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua Mãe: "Este Menino foi posto como um sinal de contradição; uma espada
de dor trespassará a tua alma para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações".

Vamos refletir...
A Cruz desta família sagrada começou muito cedo. Mas, sua capacidade de silenciar de meditar, fazia crescer a FÉ, a
CONFIANÇA, ESPERANÇA em Deus.
A ESTRELA - LUZ da ESPERANÇA tem um nome: JESUS de Nazaré, que nos ensinou chamar a Deus de Pai, PAI
ETERNO!
O Pai que nunca abandona seus filhos! E se Ele não nos abandona, não há motivo de desespero. Como Maria,
cultivemos um OLHAR é de ESPERANÇA.
Maria, Mãe Auxiliadora, Você confiava tanto em Jesus, dê-nos, nesse momento tão sofrido da vida, um OLHAR cheio
de ESPERANÇA. Amém!
Canto:
1. Maria \ guardavas tudo. \ Olhavas com atenção. Ensina-nos teu silêncio também do coração.
||: Ensina Maria tua gente a escutar \
desperta em teus filhos a ESPERANÇA no OLHAR! :||
2. Maria falavas pouco \ deixavas falar. Ouvias com muito amor \ sabias ESPERAR!
Nosso abraço amigo e um dia cheio de ESPERANÇA!

Colaboração: Ir. Ana Maria Ribeiro Fernandes

Novena de Maria Auxiliadora
5º dia da Novena

OLHAR PROTETOR!
Hoje vamos refletir sobre Maria que protege vida. Ela tem um olhar PROTETOR.

Palavra de Deus: Mateus 2,13-15
Depois que os magos partiram, o Anjo do Senhor apareceu em sonho a José, e lhe disse: “Levanta-te, pegue o
menino e a mãe dele, e fuja para o Egito! Fique lá até que eu avise. Porque Herodes vai procurar o menino para
matá-lo”. José levantou-se de noite, pegou o menino e a mãe dele, e partiu para o Egito. Aí ficou até a morte de
Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito por meio do profeta: “Do Egito chamei o meu filho.

Vamos refletir...
Hoje para entendermos o que significar um olhar protetor que tem a capacidade de agir no momento certo,
temos que primeiramente pensar o quanto é importante ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. José por primeiro
ouviu o Senhor em sonho e acreditou, provavelmente no meio daquela noite ele também contou a Maria o que
tinha acontecido, e mais uma vez Maria acreditou e se pôs disponível para fazer a vontade do Senhor, vontade essa
de proteger a vida. Ambos antes de qualquer tomada de decisão, estavam abertos ao Senhor, abertos a Graça de
Deus, por isso acreditaram e puderam fazer algo a favor da vida. Também nós devemos olhar para nossa realidade e
escutar o que o senhor tem a nos dizer através dela.
“Guiados mais uma vez pelo anjo, Maria e José fogem, deixando para trás a inútil ferocidade de Herodes...
Maria é sempre símbolo da Igreja que não deve temer perseguição e nem Isolamento, pois sabe que esses por vezes
se faz necessário para Salvar a vida”, assim como estamos fazendo agora, nos isolamos perante uma ameaça de
morte(COVID19) por que desejamos salvar mais vidas. “Para cada tribulação que vivemos, assim como viveu a
família de Nazaré, vale a palavra de São João: “A vitória que vence o mundo é nossa fé” (1Jo 5,4).” (BACCARANI,1994,
pg113)
“A Sagrada família é um exemplo vivo para muitas famílias que deixam a própria terra e vão para lugares
desconhecidos, com o objetivo de dar melhores condições de vida para seus filhos. De um lado, é necessário muita
coragem e determinação, de outro lado, deve haver muito acolhimento e oportunidades para que possam viver
como irmãos e filhos do mesmo Pai.” (BELÉM, 2009, pg.49)
Na Salve Rainha, vemos um pequeno resumo do que foi essa passagem para o exílio e o que nos é dado
depois disso. “É normal imaginar em nossa devoção e em nossa fé, que Maria tenha secretamente, intuído que
incontáveis gerações de “exilados filhos de Eva” rezariam um dia para que ela lhes mostrasse Jesus, o bendito fruto
de seu ventre”. (BACCARANI,1994, pg117)
Que Maria, mãe que protege a vida, que tem o doce olhar protetor perante os seus filhos, interceda por nós
junto a seu filho Jesus, para que os nossos olhos possam se abrir cotidianamente para ver a necessidade de tantos
irmãos nossos, e não só ver mas, como ela termos a capacidade de fazer algo, de lutar pela vida.
Maria, mãe que protege a vida, rogai por nós!
Ave Maria
Colaboração: Ir. Antônia Kelly Gaioso de Andrade

Novena de Maria Auxiliadora
6º dia da Novena

OLHAR QUE DIALOGA!
Hoje é o sexto dia da novena. Com Maria, aprendamos a ter um olhar que DIALOGA!
Símbolo: Concha do mar
É tempo de aproveitar o momento presente, tomar consciência do aqui e agora é arte de quem sabe viver. Tem
gente que aprende até com as coisas pequenas que a vida lhes oferece. Os adolescentes vivem em crise? Mas
quando é que proporcionamos momentos espontâneos de trocas de experiências? Neste turbilhão de negócios a
falta de tempo... o tempo é o presente que nos faz existir. Jesus vive uma experiência nova de descoberta e
autonomia. Para surpresa de Jesus, sua identidade não foi mudada: ele continua filho!

Palavra de Deus: Lc 2, 41-52
Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a Festa da Páscoa. Quando Jesus tinha doze anos, eles foram à
Festa, conforme o seu costume. Depois que a Festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus
tinha ficado em Jerusalém, e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas
que vinha voltando e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como
não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Três dias depois encontraram o menino num dos pátios
do Templo, sentado no meio dos mestres da Lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a eles. Todos os que o ouviam
estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava. Quando os pais viram o menino,
também ficaram admirados. E a sua mãe lhe disse: - Meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu
estávamos muito aflitos procurando você. Jesus respondeu: - Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam
que eu devia estar na casa do meu Pai? Mas eles não entenderam o que ele disse. Então Jesus voltou com os seus
pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no coração. Conforme crescia,
Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele.

Vamos refletir...
No Antigo Testamento a presença da criança se dava numa relação em que o adulto fala por ela, como
alguém que necessita ser interpretada por outrem em detrimento à sua incapacidade intelectual, por se encontrar
vulnerável, assim como os anciãos daquele tempo, como se nos apresenta no livro do Êxodo 22.22-23, “Não
prejudiquem as viúvas nem os órfãos; porque se o fizerem, e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu
clamor.” Nos relatos do segundo livro de Reis no capítulo 5, há um fato curioso: uma descrição de uma criança que é
ouvida sobre os procedimentos que deveriam ser feitos para a cura de seu senhor, uma vez que a mesma era a
escrava da família, porém é necessário que sua voz passa por um adulto para que seja dada credibilidade. Noutras
passagens é tida como um ser cheio da pureza divina que necessita de filtros para adequar-se à realidade humana,
como no livro de (Provérbios 20.11) “Até a criança mostra o que é por suas ações; o seu procedimento revelará se
ela é pura e justa. ” No Novo Testamento destacam-se duas passagens de grande importância: A primeira, no livro
de Lucas (Lc 2, 41-50) quando Jesus que aos doze anos distancia-se da família, fica perdido e é encontrado entre as
autoridades do templo, posteriormente a mãe o encontra discutindo sobre as questões de fé com e logo depois
estabelece um diálogo com a mãe que pede uma justificativa por ter se distanciando da família que estava em
viagem/caravana. Talvez, sem um aprofundamento exegético, é uma das poucas passagens ou única em que é
apresentado uma criança conversando com um adulto na mesma posição dos sujeitos: O adulto, a mãe, não estava
em posição de superioridade no diálogo com o filho e o filho estava dizendo do que pensava sobre a realidade em
que estava inserido com os adultos. A segunda passagem se encontra no livro de Mateus (19:14) quando Jesus

remete novamente à ideia de criança como sinônimo de pureza, como aquelas que irão entrar no Reino e que o
adulto deve imitar: “Deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o Reino dos céus pertence aos que se tornam
semelhantes a elas”.
Na estreia deste ano de 2020, o Reitor mor P. Ángel Fernández Artime, S.D.B., nos convida a olhar pelos
menores, para aqueles que são esquecidos pela sociedade. Ele pede que lutemos em defesa dos direitos humanos,
especialmente nos direitos dos menores, uma vez para “fomos suscitados pelo Espírito Santo em Dom Bosco como
Família Salesiana é entregar toda a nossa vida aos menores, aos jovens, aos adolescentes e às adolescentes do
mundo, dando prioridade sobretudo aos mais indefesos, aos mais necessitados, aos mais frágeis, aos mais pobres.”
Na vida cotidiana da família, na escola, na obra social, na política, poucas vezes a criança e o adolescente
tem o direito de falar de si, sobre o que pensa da realidade ou da sociedade em que se encontra, na verdade é bem
complicado para que não tem uma lente voltada para si, para fazer a própria “selfie” em tempos em que é moda
escolher o melhor ângulo para se revelar. Poucas lentes fotografam a criança e o adolescente sobre o seu próprio
olhar, considerando como ela pensa sobre si mesma e como ela si representa. Muda-se o olhar, as lentes, a
iluminação, o cenário, os adereços, mas dificilmente muda-se o modo de perceber, a maneira de olhar o sujeito.
Talvez esta seja a grande dificuldade de encontrar as crianças e os adolescentes: eles não votam, não são elegíveis,
não tem voz, não tem vez. Nós, adultos só vemos, enxergamos, escutamos, ouvimos aquilo que tem sentido para
nós. Tem sentido ser criança/adolescente? Você escuta a criança que mora dentro de você?
A presença de Maria tem uma importância fundamental que não podemos negligenciar ou ignorar a voz dos
menores. Maria é a presença de alguém que guarda no coração, daquela que acolhe no silencio. Para Edmilson
Schinelo, “guardar os fatos no coração é mais do que ter boas lembranças. É manter viva a memória e a história,
para que os coisas ruins não se repitam e para que os bons ensinamentos permaneçam e produzam frutos. É atitude,
é saudade ativa. Que assim possamos também nós sentir e agir!”

Oração:
Dias a fio, ó senhor da minha vida, estarei diante de ti face a face? De mãos postas, ó senhor de todos os mundos,
estarei diante de ti face a face?
Sob o teu imenso firmamento, na solidão e no silêncio e de coração humilde, estarei diante de ti face a face?
Neste mundo laborioso que é teu, turbulento de lidas e lutas, entre atropeladas multidões, estarei diante de ti face a
face?
E quando a minha missão findar neste mundo, ó Rei dos reis, sozinho e mudo, estarei diante de ti face a face?
Rabindranath Tagore

Música: Travessuras (Oswaldo Montenegro)
Eu insisto em cantar
Diferente do que ouvi
Seja como for recomeçar
Nada há, mais há de vir
Me disseram que sonhar
Era ingênuo, e daí?
Nossa geração não quer sonhar
Pois que sonhe a que há de vir
Eu preciso é te provar
Que ainda sou o mesmo menino
Que não dorme a planejar travessuras
E fez do som da tua risada um hino
Colaboração: Rita de Cássia Cesarino

Novena de Maria Auxiliadora
7 º dia da Novena
OLHAR COMPROMETIDO!

Canto: Ave Auxiliadora!
Chegamos ao sétimo dia da novena em preparação à grande festa de Maria Auxiliadora!
Hoje vamos refletir sobre a presença de Maria em nossa vida. Como mãe, ela está atenta e com o seu olhar
comprometido está sempre pronta a ajudar, apresentando ao seu Filho, Jesus, as nossas necessidades. O texto
escolhido para hoje é o das “Bodas de Caná”, que relata como Jesus transformou água em vinho, durante uma festa
de casamento, a pedido de Maria.

Palavra de Deus: João 2,1-11 – Fazei tudo o que Ele vos disser!
No terceiro dia houve uma festa de casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava aí. Jesus também tinha
sido convidado para essa festa de casamento, junto com seus discípulos. Faltou vinho e a mãe de Jesus lhe disse:
“Eles não têm mais vinho”. Jesus respondeu: “Mulher, que existe entre nós? Minha hora ainda não chegou”. A mãe
de Jesus disse aos que estavam servindo: “Façam o que ele mandar”...

Vamos refletir...
Maria, sempre presente, atenta às necessidades do outro, o que pede para nós? O que devemos fazer para
completar a ação de Jesus?

Ter fé
Ter compaixão
Ser cuidadosa
Ser bondosa
Outras atitudes: mansidão, perdão, confiança, amor, humildade, esperança, paz...
Neste dia Maria nos convida a deixar Deus trabalhar em nosso coração! Transformando...
Realidades de pecado... Em santidade!
Tristeza... Em alegria!
Trevas... Em luz!
Enfermidades... Em saúde!
Egoísmo... Em partilha!
Ódio... Em amor!
Peçamos que o Senhor, ao converter o nosso coração, também nos faça instrumentos de seu amor. Sejamos dóceis
ao Espírito Santo, confiemos na graça de Deus. No Evangelho, Maria pede com confiança e sai de cena. Vamos
confiar, assim como Maria, que Ele nos ama, confiar que Ele nos ouve, confiar e nos colocar à disposição d’Ele.
Maria, como em Caná, vê as nossas necessidades e nos estimula a ter coragem de imitar Jesus e enchermos as jarras
vazias com o vinho bom da esperança e do cuidado com o outro. Amém.
Ave Maria...
Colaboração: Ir. Maria de Lourdes e Silva

Novena de Maria Auxiliadora
8º dia da Novena
OLHA DE FÉ!
Canto: Ave Auxiliadora!
Chegamos ao oitavo dia da novena em preparação à grande festa de Maria Auxiliadora.
Hoje vamos refletir sobre Maria que acompanha seu Filho em seus últimos momentos na cruz.

Palavra de Deus: João 19,25-27
Perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cléofas, e Maria Madalena.
Jesus, ao ver sua mãe e, ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe:
- Mulher, este é o teu filho.
Depois disse ao discípulo:
- Esta é a sua mãe.
Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo.

Vamos refletir...
Deus escolheu uma mãe para que seu Filho viesse ao mundo, e uma família onde pudesse crescer e
amadurecer. Maria é nossa mãe. Jesus mesmo nos deu este presente. “Jesus viu a mãe e, ao lado dela, o discípulo
que Ele amava. Então disse à mãe: Mulher, eis aí o seu filho! Depois disse ao discípulo: Eis aí a sua mãe. E dessa hora
em diante o discípulo a recebeu em sua casa”.
Cada mulher participa do “mistério da criação que se renova na geração humana” (Papa Francisco), por isso
a maternidade é uma colaboração com Deus no milagre de toda nova vida. Maria foi a escolhida para participar
desse grande mistério da criação, gerando no seu ventre materno o Filho de Deus.
“Deus escolheu uma mãe para poder ser homem, e uma família para crescer como tal. A decisão de Deus de
assumir no Filho a condição humana passa através de dois fatos muito significativos: primeiro, nascer de uma
mulher, tornando-se filho de Maria Virgem e, depois, nascer numa família e desenvolver-se como ser humano”.
Maria ensinou seu filho sobre as coisas do mundo, ensinou Jesus a ser uma criança do bem, aos olhos de
Deus, a crescer livrando-o de todos os perigos e a se tornar salvador da humanidade. Cumprindo perfeitamente a
vontade de Deus Pai com humildade, silêncio e confiança, Maria esteve sempre presente na vida de Jesus até seu
último suspiro na cruz.
Assim como Maria cuidou de Jesus, ela cuida, intercede e roga por nós, seus filhos. Pedimos que Maria, mãe
de Deus e nossa mãe, acolha as nossas necessidades e que possamos encontrar proteção nos seus braços.
Nos “calvários da vida” não estamos sós! Se ela esteve com seu Divino Filho, estará conosco também, pois
no Calvário começa sua missão de Mãe, mãe de uma multidão de irmãos e irmãs que nasceram do lado aberto de
Cristo.
Maria, cuide de nossas famílias neste momento difícil de pandemia e, que revigorados pelo amor de seu
Filho Jesus, possamos prosseguir na certeza de que caminha conosco.

Ave Maria...

Colaboração: Ir. Josefa Américo Rolim

Novena de Maria Auxiliadora
9º dia da Novena
OLHAR MISSIONÁRIO!

Canto: Ave Auxiliadora!
Chegamos ao nono dia da novena em preparação a grande festa de Maria Auxiliadora
Hoje vamos refletir sobre Maria em oração com os discípulos e as discípulas de Jesus. O seu olhar é missionário.

Palavra de Deus: Atos dos Apóstolos 1,12-14
Ouçamos a Palavra de Deus com os ouvidos e também com o coração.
Os apóstolos voltaram para Jerusalém, pois se encontravam no chamado monte das Oliveiras, não muito longe de
Jerusalém(...) entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam hospedar-se. Aí estavam Pedro e
João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago.
Todos eles tinham os mesmos sentimentos e eram assíduos na oração, junto com algumas mulheres, entre as quais
Maria, mãe de Jesus.

Vamos refletir...
Maria foi a primeira discípula missionária de Jesus Cristo. “Maria, mulher de fé, foi plenamente evangelizada, é a
mais perfeita discípula e evangelizadora” (cf. Jo 2, 1-12). Ela é o modelo de todos os discípulos por seu testemunho
de oração, de escuta da Palavra de Deus. É a discípula mais perfeita de Jesus, e a mais perfeita missionária da Igreja.
A comunidade reunida em oração, com Maria, se torna também missionária.
As nossas comunidades e nossas famílias encontram em Maria uma escola de fé. Ela é modelo perfeito de dedicação
e fidelidade, pois ela se consagrou totalmente como Serva e tornou-se discípula- missionária do Pai.
Neste tempo tão sofrido, para toda a humanidade, invoquemos Maria com o título de Auxiliadora, como pedia Dom
Bosco “Nossa Senhora quer que a honremos sob o título de Maria Auxiliadora: os tempos decorrem tão tristes que
precisamos realmente que a Santíssima Virgem nos ajude a preservar e defender a fé cristã”.
Com Maria rezemos pela vida missionária da Igreja no mundo todo.

Ave Maria...

Colaboração: Ir. Maria do Socorro Loriano

