
Novena a Maria Auxiliadora 

 

Segundo dia (Domingo 16 de maio) 

Verificar minha situação. 

Bartimeu (46)  

"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.  

María, cada um de nós… 

• Mendigo cego que está sentado junto ao caminho. 

• Qual é minha realidade? Minha situação? 

• Onde estou? 

• Quem estão fora do caminho?  

Marginalizados, excluídos, ignorados, necessitados… 

Compartir 

Chofu: No ano passado, com a pandemia, muitos jovens vietnamitas começaram a se reunir 

no centro juvenil do seminário. No início, havia jovens que não podiam voltar para o Vietnã. 

Atualmente são jovens que trabalham ou estudam. 

O pessoal de apoio alimentar também está trabalhando em um canto do centro juvenil do 

seminário. Eles estão ajudando famílias em dificuldades devido ao coronavírus e também 

entregando alimentos na cozinha das crianças. Com o coronavírus, os necessitados 

aumentaram. (Fujinaga). 

 

Matsudo: Tem idosos que moram juntos, também o outro faleceu e eles moram sozinhos. Esses 

casos aumentaram. O que pode ser feito é limitado. Quando de manhã vejo que as janelas não 

estão abertas, fico preocupada. E quando eles não sabem de algo e vão direto ao ponto, tento 

ouvi-los. Às vezes, eles vêm várias vezes para a mesma coisa. Se você os ouvir, eles se sentem 

tranquilos. Eu gostaria de continuar a apoiá-los, mantendo a distância adequada. (Adachi 

Keiko) 

 

Matsudo: O novo coronavírus continua por mais de um ano e se transformou em um vírus mais 

forte, embora a solução ainda não tenha sido vista, meu coração está sereno. 

Felizmente, após a segunda operação teve em 2019, pelo meu estado físico não está ótimo, 

atualmente os resultados das análises são bons. Acho que isso também é graças às orações de 

todos que estão ao meu lado. Estou muito grato. (Adachi Kazuyoshi) 

 

Yotsuya: Estou fazendo vários baitos. Estou ajudando uma tia idosa. No trabalho também está 

cheio de idosos. Não olhe para as coisas apenas de um ponto de vista, veja a si mesmo. Acho 

que isso nos aproxima um pouco mais do ponto de vista de Deus. Acho que interagir com 

pessoas diferentes ajuda a crescer como pessoa. (Ono) 

 

Tsuchiura: Fico quase o dia todo em casa. Tenho 73 anos e estou doente. Portanto, para evitar 

pegar a coroa, evito sair. Porém, a realidade mudou muito. Vivíamos com o casamento da 



minha irmã mais nova. Mas a família da minha sobrinha veio morar, são quatro (filhos de 

primeiro e terceiro ano). Portanto, somos agora uma família de três gerações, um total de 7 

pessoas. A casa que estava silenciosa mudou muito, faz muito barulho e surgem dificuldades. 

Dentro desta situação, percebi minha dificuldade em me integrar. Continuo orando a Maria 

pedindo a orientação do Senhor. (Eguchi) 

Hamamatsu: No segundo dia da novena me identifico ... 

Os sem-teto que vivem marginalizados pelas próprias famílias, pela sociedade, não pensam no 

futuro, vivem apenas no presente, conversando com alguns deles, sua conversa é sempre “não 

sei se estarei vivo amanhã "...  

Eles precisam de uma palavra amiga, para serem ouvidos, para lhes dar esperança de viver. 

Eles são mendigos cegos que não querem aceitar a realidade de sua vida. 

A dedicação ao serviço aos homeless, faz chegar e sentir o Amor incondicional de 

Maria.( Patty Okada) 

 

Hamamatsu: Desde o início da pandemia, quando estava afastado da empresa, devido à 

escassez de serviço, 

Tirava alguns minutos de manhã para rezar o rosário meditar na palavra do dia e a noite 

junto com o Terço com Padre Angel e grupo. Foi assim que eu superava as dores e 

tribulações. 

Procurava fazer alguma atividade na Paróquia, como capinar, pois, sentia a necessidade de 

servir. 

Tem uma área aonde tem a imagem de Maria Auxiliadora no qual capinei com gratidão! 

(Ricardo Kataoka) 

 

Hamamatsu: desde fevereiro de 2020 início da pandemia, houve um clima de tensão nas 

famílias, os pais com receio de perderem seus empregos, começaram a sentir insegurança 

quando houve redução de horas e trabalho. As escolas cancelaram as aulas, e muitas mães 

tiveram que deixar seus trabalhos pois não havia com quem deixar as crianças pequenas. 

Semanas se passaram e muitas pessoas foram dispensadas temporariamente, assim poderiam 

receber o auxílio desemprego e alguns benefícios financeiros. Mas ficar trancado dentro da 

casa, causou stress, e pânico, as crianças também, começaram a ficar entediadas, com o 

isolamento e mudança da rotina. O tempo foi mostrando os caminhos onde tudo parecia 

dificuldade, também foi uma pausa necessária, para avaliarmos as prioridades, o que realmente 

é importante em nossas vidas, alguns conseguiram novos empregos, mais tempo com filhos, 

mais diálogo, mais tempo para orações. Os pais foram se adaptando a nova realidade, menos 

compras exageradas, mais controle nas despesas, compras básicas. As empresas voltaram a 

contratar funcionários e muitos voltando a ter novas esperanças em relação a trabalho. Oque 

nos mantém seguros é saber que Deus é sempre bom! Basta termos paciência e Maria 

Auxiliadora nos conduzirá ao coração de Jesus !( crise nos mostra como somos frágeis, saúde, 

trabalho, mas também nos ensina a adaptar para uma vida melhor, e a olharmos para os que 

estão precisando de apoio, não apenas financeiro mas acolhimento para ouvir e rezarmos 

juntos) (Aurora) 

 

 



 

 

Apresentação da imagem de Maria Auxiliadora 

Recebemos esta imagem do inspetor salesiano padre Cripriani, no início do grupo da ADMA 

de Tóquio. 

 

Palavras do Padre Cipriani 

Ele vinha às nossas 

reuniões todos os meses. 

Sua bela voz, sua música 

ecoou por todo o edifício 

da comunidade. Todos nós 

somos gratos. 

 

Peço que continue assim. 

Acontece que na casa 

inspetorial não havia 

imagem de Maria 

Auxiliadora, por isso 

envio esta imagem do 

grupo de Maria 

Auxiliadora. 

 

Cada vez que você se encontrar, coloque esta imagem no centro e ore. Isso é de todos vocês. 

Cada um sinta que esta imagem de Maria pertence a cada um. 

 

 

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 

 
 


