
Novena a Maria Auxiliadora 

 

Terceiro dia (segunda feira 17 de maio) 

Inclinar o ouvido para distintas vozes 

Jesus, Filho de David, tem piedade de mim!  

Chame-o! Ânimo, levanta-te! Ele te chama(47) 

“Conceberás e darás a luz a um filho e porás o nome Jesus” (Lc.1:26-38) 

“Maria conservava todas estas palavras e as meditava em seu coração” (Lc.2:19) (Vozes dos 

pastores) 

Por que me procuram? Não sabem que devo ocupar-me dos assuntos de meu Pai? (Lc.2:49) 

 

• Palavra de Deus por meio do anjo 

• Clamor dos necessitados, dos que sofrem. Que vozes, clamores escuto? 

• Grito de busca, pedido de luz 

• Reconhecimento de Jesus como filho de Davi 

• Refugie-se na misericordia 

 

• Sai de Jericó e dirige-se a Jerusalém 

• acompanhado de seus discípulos e uma grande multidão 

• Se detém 

• Serve de instrumentos, colaboradores 

• Fazer chegar os desejos de Jesus 

• Acercar - aproximar 

• Pessoas que se fazem eco do pedido de Jesus 

 

Compartir 

Himonya: Igreja de Himonya, cuidando para que não haja contágio, deixo as portas abertas 

para as missas dominicais não só para os frequentadores da paróquia, mas também de outras 

paróquias. Através dessas pessoas foi possível conhecer as distintas formas de ser da Igreja. 

Dentro desta situação, no silêncio e sem rejeitar nada, temos refletimos sobre a vida do mundo, 

hoje (Yamamato) 

 

Chofu: Para os jovens vietnamitas que se reúnem no oratório-catequese do seminário salesiano. 

O oratório-catequese mensal para vietnamitas um espaço para revitalizar a fé. A tristeza e 

solidão de viver no Japão, ao encontrar os mesmos vietnamitas percebemos consolo, vida, 

rostos luminosos, alegria e esperança. Ajudando a organizar os jardins e o centro juvenil, se 

esforçam no trabalho e nos estudos. Escutando estas coisas, sinto desejo de ajudá-los. 

E na quaresma deste ano, a área da obra social da Igreja de Chofu, conversou sobre as distintas 

possibilidades de ajuda. Dentro disto nos demos conta do seguinte: que há aumento de pais 

que vivem sozinhos, desemprego, dificuldades para a vida cotidiana. Assim ficamos sabendo 

que os grupos de apoio de alimentos estavam ajudando todas estas pessoas necessitadas. 



Sabia que existia este grupo, mas não tinha conhecimento do que fazia. Graças ao corona pude 

saber o que faz este grupo. Ali escutei as vozes das pessoas que vieram pedir ajuda. (Fujinaga) 

 

Tsuchiura: Eu me aposentei aos 70 anos. Até aquele dia, vivi aos pés de Maria Auxiliadora por 

60 anos. Foram dias felizes. Eu nasci na época de muitos bebês. Minha mãe procurou a escola 

Seibi para mim. Esta é uma escola das Filhas de Maria Auxiliadora. Aqui havia desde o jardim 

de infância até o nível terciário. Naquela época morava em Azukisawa, Tóquio. A escola ficava 

a 30 minutos caminhando. Eu nasci no batismo quando estava no ginásio e até hoje permaneço 

nesta fé. Minha alegria é ser apoiada por Maria. A maioria de minhas amigas moram em Tóquio. 

É por isso que nos comunicamos por Line ou telefone. Nos encorajamos uma a outra. 

Felizmente, tenho muitas amigas cristãs. Também conversamos sobre a realidade das próprias 

paróquias. (Eguchi) 

 

Okabe Hirofumi 

Estou trabalhando como responsável pela saúde dos trabalhadores. Ouço muito sobre o 

sofrimento de pessoas que adoeceram no trabalho. A causa nem sempre é o próprio local de 

trabalho. Existem doenças crônicas ou intratáveis, dificuldades no relacionamento, na criação 

dos filhos, cansaço por cuidar dos pais idosos, dificuldades financeiras. As causas são muitas. 

O público e o privado das pessoas estão conectados. Quando surge um problema, grande ou 

pequeno, aparecem como sinais a falta de apetite, a insônia, a dor de cabeça, a fadiga, etc. 

Também influencia o trabalho. 

Neste último ano, aumentaram as consultas por desconhecimento das causas do desconforto 

físico. Eles vão ao médico, mas não conseguem encontrar as causas. Não é que tenham perdido 

o emprego, nem haja problemas no ambiente familiar. Ele mesmo não sabe o que pode ser e 

sofre. 

Você dorme quanto tempo? Come bem? A maneira de descansar? Você se dá bem com seus 

amigos? Perguntando com cautela sobre as circunstâncias da vida, as causas começam a ser 

vistas. Com a expansão do contágio do novo corona vírus, as relações pessoais face a face se 

deterioraram. Para si, para a família, para a empresa, para a sociedade ... usar máscara, evitar 

o encontro com as pessoas ... sem saber que fomos encurralados. 

Por outro lado, existem aqueles que se tornaram mais saudáveis antes deste período de 

pandemia. Antes se dizia que eram complacentes, não conseguiam ver o que havia no ambiente, 

preguiçosos ... pessoas com deficiência de comunicação. Pela distância social, essas pessoas 

foram protegidas da interferência excessiva do meio ambiente. 

Ouvindo ambas as vozes, percebi algumas coisas. Deus está nos ensinando como é importante 

para o ser humano se relacionar, reconhecer as diferenças e respeitar uns aos outros. Há algum 

tempo, ao ouvir os problemas das pessoas, meus sentimentos iam de impotência à dor. Agora, 

sinto sua voz como uma palavra que Deus dirige a mim. Eu gostaria de continuar ouvindo. 

 

Gaby Nagamine 

Inclinar o ouvido para diferentes vozes 

Minha devoção a Maria Auxiliadora começa com a irmã de meu marido, desde que ela estudou 



no colégio Maria Auxiliadora em Lima, Peru. Ela era devota e tinha muita fé. Quando conheci 

meu marido já estava doente. Algo me dizia que eu deveria acompanhá-lo nesse caminho de 

sua doença. Disse a mim mesma que, se eu puder fazê-lo feliz, me casarei com ele. Eu queria 

que ele estivesse bem e feliz. Eu não pensei em mais nada. 

Após 2 anos de casamento, o médico me disse que tinha apenas 6 meses. Eu tinha 23 anos. 

Não sabia o que fazer. Eu não mencionei isso a ninguém. Chorei todas as noites sem que ele 

me visse, ao mesmo tempo rezava e pedia à Virgem Maria Auxiliadora que o curasse. Isso foi 

repetido todas as noites. Além disso, o médico me disse que ele não poderia ter filhos. Deixei 

tudo nas mãos da Maria e depois de 2 anos engravidei e essa foi a maior bênção para ele e para 

mim. 

Ele fez duas operações cardíacas e tudo correu muito bem. Sempre rezando e pedindo Maria 

Auxiliadora. Foi ela quem me sustentou nestes 34 anos de casamento, desde que ele partiu 

para a casa de Deus. Meu marido estudou também no colégio Salesiano Don Bosco de Lima 

🇵🇪 

Esta é a minha experiência com a Virgem Maria Auxiliadora, Maria Auxilio dos cristãos. 

Rogai por nós. 

 

 

 

 

Apresentação da imagem de Maria Auxiliadora 

Imagem de Maria no Monte Fuji (mármore Carrara) 

 

Em outubro de 1964, a imagem de 

Maria Auxiliadora foi colocada no 

Monte Fuji, no alto da estação 2.5. 

Este ano foi o centenário do 

encontro de Dom Bosco com 

Madre Mazzarello. Maria 

preparou algo inimaginável para o 

Japão. Em 1962, Madre Elba veio 

ao Japão e pensou na possibilidade 

de colocar uma imagem de Maria no Monte Fuji. Houve muitas coisas. Mas com o esforço do 

salesiano Padre Emi, com a ajuda e a oração do povo de Fujiyoshida, dos Salesianos de todo 

o mundo, dos membros das Filhas de Maria Auxiliadora, este trabalho foi concluído. E em 

setembro veio a autorização do ministério da saúde. Desta forma, em outubro veio o 

representante do núncio apostólico, muitas pessoas consagradas, pessoas da província e da 

cidade, irmãs e crianças. A cerimônia de abertura foi realizada com grande emoção. A imagem 

atual é a segunda. Vem muitos visitantes. 

 

 



Oração a Maria 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 

 

 


