
Novena a Maria Auxiliadora 

Primeiro dia (Sábado 15 de maio) 

Ver a realidade de onde vivo. 

Jericó(46)  

Nazaré, Chofu, Hamamatsu… 

• Cidade de passagem entre Jerusalém e Galileia 

• Minha cidade, minha realidade 

• Como está a cidade? Existe algum movimento novo? 

Jericó(46) 

Mc.10:46-52 

"46.Chegaram a Jericó. Ao sair dali Jesus, seus discípulos e numerosa multidão, estava sentado à beira do 

caminho, mendigando, Bartimeu, que era cego, filho de Timeu. 47.Sabendo que era Jesus de Nazaré, começou 

a gritar: “Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim!”. 48.Muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele 

gritava ainda mais alto: “Filho de Davi, tem compaixão de mim!”. 49.Jesus parou e disse: “Chamai-o”. Chamaram 

o cego, dizendo-lhe: “Coragem! Levanta-te, ele te chama”. 50.Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um 

salto e foi ter com ele. 51.Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: “Que queres que te faça?” “Rabôni” –, 

respondeu-lhe o cego – “que eu veja!”. * 52.Jesus disse-lhe: “Vai, a tua fé te salvou”. No mesmo instante, ele 

recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho." 

 

Compartir 

Chofu: Eu moro em Chofu. Indo pela linha de trem Saikyo de Shinjuku leva 15 minutos. Uma área residencial 

próxima à capital. No lado sul está o rio Tamagawa. Desde os tempos antigos existem templos e muita natureza 

como a de Musashino. É também um local turístico chamado Jindaiji, de onde vêm muitos turistas. 

 

Matsudo: É uma cidade da província de Chiba. O rio Edo o separa de Tóquio. É uma cidade onde muitos viajam 

para Tóquio para trabalhar ou estudar. Eu também trabalhei em Tóquio. Atualmente, eu e meu marido viajamos 

na linha Hokuso para ir para a cidade de Nigyo. Acelerando chega em 30 minutos. Nesta área, como existem 

requisitos rigorosos para a construção, não existem edifícios altos. É um lugar tranquilo. Ultimamente, as casas 

desabitadas aumentaram. 

 

Himonya: Fica a 10 minutos a pé da Estação Gakugei Daigaku na Linha Tokyu Toyoko. E fica a 20 minutos da 

estação de Toritsu Daigaku. No mesmo lote fica o jardim de infância Salesio e do outro lado da rua fica a escola 

primária Meguro Seibi. É uma área residencial tranquila. Aqui tem uma grande igreja de estilo italiano. 

 

Saginuma: Fica a 20 minutos de trem de Shibuya na linha Tokyu Den em Toshi. Fica em uma colina, portanto, o 

terreno é pouco plano. Existem descidas suaves. É uma zona residencial serena, razão pela qual é valorizada 

pelos jovens. É impressionante que haja muitos meninos em uma área metropolitana. 

Narita: A igreja de Narita fica em Kozunomori. Como o aeroporto de Narita é próximo, é por isso que pessoas de 

mais de 20 nacionalidades vêm à missa. A cidade é nova e ultimamente universidades foram construídas. A 

principal característica da Igreja de Narita é sua internacionalidade. 

 

Yotsuya: É no centro de Tóquio. É um local de fácil acesso. Perto está a casa de visitantes para os hóspedes e 



a Universidade de Sofia. Yotsuya sendo o centro, o verde é bem diagramado e seu ambiente altamente 

valorizado. A Igreja Kojimachi está bem perto da Estação Yotsuya. É também chamada de Igreja de San 

Ignácio, em homenagem ao fundador dos Jesuítas, Santo Inácio de Loyola. 

 

Tsujiura: No terreno da Igreja de há um jardim de infância mariano administrado pela Congregação do Coração 

de Jesus e Maria. De Tóquio, no trem rápido da linha Joban, leva cerca de uma hora. Perto está o Lago 

Kasumigaura. Existem muitas plantações de flores de lótus. Existem muitas verduras. A produção de melão é 

número um em todo o país. No local chamado Miho, são criados cavalos para a corrida. Perto de Ushiku, também 

há a maior estátua de Buda do mundo 

 

Mapa onde estão as Igrejas de Tokyo ADMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hamamatsu atual 

Mapa 1  

A cidade de Hamamatsu está localizada na zona mais oeste da província de Shizuoka. Está na divisa da 

província de Aichi. Praticamente está quase no centro de Japão. Passa o trem-bala Kodama, porém o Hikari é 

somente um por hora. O Nozomi não para. A população é de aproximadamente 800.000 (metade homens e 

metade mulheres). É uma cidade determinada por decreto.. 

 

Em frente está o Oceano Pacífico e com muito verde. É famosa por seus locais turísticos: Hamanako,, 

Balneário de Bentenjima, as dunas de Nakatajima. Quando vem de Tokyo cruza o rio Tenryu. Esse é o sinal de 

que está próximo a estação de Hamamatsu. Você precisa se preparar para descer. 

O tempo de luz solar é de alta classe no Japão. Ou seja, há muitos dias de sol, a roupa lavada seca 

rapidamente, há muitos raios ultravioleta. Durante pleno verão, há poucas pessoas caminhando.. 

 

A Igreja de Hamamatsu fica quase no centro da cidade de Hamamatsu. Da estação de Hamamatsu de ônibus 

leva cerca de 20 minutos. Do ponto de parada do ônibus são10 minutos caminhando. Como está situada na 

colina, da parada do ônibus há uma subida acentuada. Para os idosos é cansativo.  

A Igreja está rodeada de muito verde. Perto está o Lago Sanaru, que tem cerca de 6 quilômetros de perímetro. 

É atraente para caminhadas e ver pássaros. 

 

A indústria da atual cidade de Hamamatsu consiste de indústria manufaturada (24 ％). Motos e barcos da 

Yamaha, carros da Suzuki e Honda e muitas fábricas de autopeças. Também é famosa pela fabricação de 

instrumentos musicais da Yamaha. 

Por outro lado, desde a antiguidade existem fábricas de fibras e tecidos. Desde os tempos antigos, é conhecida 

como "uma cidade que se desenvolveu fabricando coisas". O clima é quente. Isso se deve à abundância de 

água e recursos. 

Na época de Edo, há 400 anos, esse lugar era chamado de Pousada de Hamamatsu. Pessoas que vinham 

caminhando de Tóquio e Kyoto passaram a noite nesta cidade para descansar. (desenho) Este é um desenho 

que o pintor Utagawa Hiroshige pintou. Hamamatsu dentro das 53 estações de Tokaido. O viajante que está 

descansando sob a árvore, ao longe, está o Lago Hamana.  

Um edifício também é visto como se fosse o Castelo de Hamamatsu. Naquela época, com o nome de Honjin, 

existiam seis pousadas de luxo, além de 94 casas como pousada para os moradores da cidade. Era uma 

grande cidade onde os viajantes se encontravam. 

E vizinha a Hamamatsu, a atual Kosai, estava o "Arai Sekisho", como um cruzamento de fronteira do escritório 

do governo. Isso foi construido na época Edo. Em palavras hoje seria como um escritório de imigração. Edo, a 

atual Tokyo, era o centro político do Japão. Para proteger esta cidade, havia 53 locais de controle em todo o 

país. Para passar por aquele local, era necessário ter uma licença especial. O objetivo era impedir que 

entrassem em Edo com armas de fogo. Foi um controle severo. Havia a seguinte palavra "irideppo-deonna". 

Controle da entrada de armas de fogo e mulheres que fugiram de suas cidades.  

Voltemos ao século 20. Quando vim morar em Hamamatsu há 40 anos, Tóquio e Hamamatsu eram diferentes. 

Quando vim, dizia-se que Hamamatsu era "vale das ondas, vale das culturas". Havia apenas um rádio privado e 

você podia ver duas televisões privadas. É por isso que possivelmente a informação não chegou como agora. 



Porém, aos poucos a população cresceu e Hamamatsu se desenvolveu. Grandes hotéis foram construídos. 

Também universidades. Devido à bolha econômica, 4 shopping centers foram criados. 

No entanto, não se pode dizer que Hamamatsu de hoje tenha muita vida econômica. É o que dizem os 

especialistas em economia. Os shopping centers foram reduzidos a um. A produção de donatsu (donut) 

continua. Ou seja, as pessoas vão consumir fora. As pessoas deixaram de se reunir no centro da cidade e ao 

redor da estação. 

Nesses 40 anos, Hamamatsu se tornou uma cidade multicultural e muitas pessoas da América Latina e da Ásia 

vieram trabalhar. Aqui está a indústria automobilística e as fábricas de autopeças que sustentam essa indústria. 

Cerca de 26.000 estrangeiros vivem em Hamamatsu. 

Quanto à vida deles, isso será tratado no segundo dia. Com isso termino esta explicação sobre esta região de 

Hamamatsu.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apresentação da imagem de Maria Auxiliadora 

 

Imagem de Maria trazida ao Japão pela primeira missionária 

das Filhas de Maria Auxiliadora. 

 

Em 14 de dezembro de 1929, eles chegaram ao porto de Kobe. 

A primeira missionária das Filhas de Maria Auxiliadora foi a 

Irmã Letícia Belliatti. O nome desta diretora está registrado no 

diário de viagens ao Japão. Essa é a imagem que ela trouxe 

para o Japão. 

No dia 14 de dezembro de 2019, as Filhas de Maria Auxiliadora 

celebraram o 90º aniversário de sua chegada ao Japão. 

 

Primeira promessa do grupo ADMA de Tokyo: 17 de julho de 2011. 

Este foi o cartão de lembrança. 

 

 

 

 

Oração a Nossa Senhora Auxiliadora (composta 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 angústias, nas nossas lutas, nas nossas aflições, defende-nos do inimigo; e na hora da morte, 

acolhe a nossa alma no Paraíso."   

Amém 

 

 

 

Benção 

 

 

 

 

 


