
Novena a Maria Auxiliadora 

 

Quinto dia (Quarta feira 19 de maio) 

Expressar o verdadeiro desejo que há hoje em mim. 

O que queres que faça por ti?  Mestre, que eu possa ver (51) 

 

“Mulher, eis aí teu filho. Eis aí tua mãe” (Jo.19:26-27) 

Maria perde seu filho. Fica desprotegida. O discípulo a recebeu em sua casa. 

Desejo de Jesus: que Maria seja mãe. Maternidade de Maria nos discípulos de Jesus. 

• Qual a pergunta que Jesus me faz? 

• Jesus me pergunta por meus desejos, os desejos de minha família, de minha comunidade. 

• O que desejo? 

 

Compartir 

Chofu: Com o início do rosário por zoom, começamos a rezar todos os dias de forma comunitária. Houve 

intercâmbio entre japoneses e outras nacionalidades. Com o corona vírus, muitas pessoas se sentiram 

preocupadas, desorientadas e inseguras. O Padre recolheu esses desejos ou necessidades e, assim, através do 

zoom nos foi oferecida não só a recitação do rosário, mas também comentários sobre as leituras oferecidas pela 

liturgia diária, comunhão espiritual, adoração eucarística, partilha diária. Por esses meios, as esperanças que 

estavam no fundo de nossos corações foram extraídas de nossa interioridade. O zoom está saciando a sede de 

querer estar unido a Jesus. (Fujinaga) 

 

Chofu: Dentro da dor, confiando na misericórdia de Deus, pessoas que pedem ajuda a Deus com toda a 

intensidade. 

Dizemos que temos que acompanhar quem está em dificuldade na sociedade, mas estamos mesmo com eles? 

Às vezes acho que estamos apenas olhando de cima. Jesus dirige o seu olhar até mesmo para aqueles que os 

discípulos evitavam. Como consequência, quem começou a ver (quem foi curado) sou eu. Jesus também está 

me enviando: "Vá ". (Goto) 

 

Himonya: Podemos voltar à vida anterior do corona vírus? Nós, nesses momentos, não deveríamos estar 

refletindo sobre nossa vida após o corona vírus? 

Revendo só agora, só dinheiro, só minha própria vida, teríamos que dirigir o olhar para a família, para as pessoas 

que estão ao nosso lado, também para a sociedade e tornar nossa vida mais útil para os outros. (Yamamoto) 

 

Tsuchiura: Dentro desse corona vírus, através do zoom começamos a poder conhecer certas pessoas. É um 

grande passo em frente. Compartilho com pessoas que têm dificuldade de participar através do line. Quando às 

vezes quero ouvir suas vozes, ligo para eles por telefone. O coração está satisfeito. O primeiro desejo é que nos 

encontremos na casa inspetorial, vejamos o rosto um do outro e celebremos a Eucaristia sob o olhar protetor de 

Maria. Isso é o que eu desejo do meu coração. (Eguchi) 

 

 



Miryam Torres 

Hamamatsu: Eu me identifico com o quinto dia da novena. 

-QUE QUERES QUE FAÇA POR TI? 

-MESTRE QUE POSSA VER. 

A resposta de Bartimeu é minha resposta. 

Desejo que Jesus me permita ver a luz, para que eu possa transmitir a outras pessoas que precisam dessa luz, 

especialmente minha família, meu marido, meu filho, na minha comunidade paroquial, para ser um instrumento 

de união e aos jovens que não conhecem Jesus ou Maria e clamam para sair daquela escuridão e não sabem 

como fazer, ser um instrumento para conduzi-los à luz que é Jesus e dizer-lhes que temos uma Mãe que também 

nos ama e nos protege. 

Dizer a todos para terem coragem, para que se levantem, que há uma luz, que é Jesus, para fazer como Bartimeu 

que deixou sua vida passada para assumir uma nova vida seguindo Jesus e sentir aquele amor maternal de Maria 

que quando vamos a ela intercede por nós que não estamos sozinhos. 

Meu maior desejo é que todos possamos ver como Bartimeu.  

 

Apresentação da imagem de Maria Auxiliadora 

Imagem de recordação de Maria Auxiliadora de madeira.（Ono Kumiko） 

 A imagem tem cerca de 20 cm. 

Quando eu trabalhava na Editora Dom Bosco, como lembrança 

do aniversário das profissões das Filhas de Maria Auxiliadora, foi 

encomendado na Itália. 

A varinha se quebra facilmente. Fui sozinha à casa inspetorial 

pedir desculpas. 

Fico muito feliz em pensar que muitas irmãs e famílias estão 

orando diante desta imagem. 

 

 

 

 

 

 

 

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 


