
Novena a Maria Auxiliadora 

 

Sexto dia (Quinta 20 de maio) 

Crer e caminhar 

Vá embora, tua fé te salvou (52) 

“Levanta-te, leva o menino e sua mãe, foge para Egito e permanece ali até que eu te avise” (Mt. 2: 13) 

“Levanta-te, leva o menino e sua mãe, e regressa para a terra de Israel”(Mt.2:20) 

A fé que abre a ação salvadora de Deus. 

• A fé que permite Deus ser Deus. Atuar com seu poder misericordioso. 

• Tudo ainda não esta claro, mas com a segurança da presença de Deus, começam a mover-se. 

• Nicodemo vai a noite ver Jesus. Busca que se inicia no escuro mas guiada pela fé. 

 

Compartir 

Tsuchiura: Agora, Deus está nos concedendo um tempo de grande provação. Continuo rezando para que 

obtenhamos a graça de superar esta situação. No dia 23 de maio haverá um Concerto onde meu sobrinho se 

apresentará no hall Win chamado Fuchu no mori. Este concerto foi se realizou há dois anos no templo da escola 

Seibi. Desta vez será gratuito. Cerca de 30 jovens, formando um só coração, formaram uma banda inglesa e sem 

serem derrotados por esse corona vírus, estão se preparando com muito esforço. 

Penso que é como "Começar a mover-se com a convicção de que Deus está conosco, mesmo que nem tudo 

esteja claro. Embora ele seja um cristão morno, ele está me mostrando a importância de ajudar os necessitados. 

Deus não nos abandona. 

Himonya: Eu mesmo, na minha vida diária, acredito que estou unido a Jesus e Maria. Eu deveria seguir  em 

frente com essa confiança. (Yamamoto) 

 

Tokyo ADMA: Há mais de seis anos, graças ao dirigente da época, tivemos a oportunidade de conhecer famílias 

em dificuldades por falta de visto. Naquela época eu não entendia bem nem a situação nem o sofrimento daquelas 

pessoas. No entanto, ao conhecê-los, ouvi suas vozes e, respondendo às suas necessidades, percebi como a 

vida é difícil no Japão e que os direitos humanos muitas vezes são respeitados. Felizmente, nesses seis anos de 

aprendizado, os jovens conseguiram emprego e visto de trabalho. Com isso, seus pais foram deportados para 

seu país. Ainda entre às dificuldades, pude proteger um esposo que estava preso e sem me desanimar quanto à 

educação dos filhos, acreditando em Deus, mesmo nos momentos de escuridão. É a imagem de uma mãe que 

volta em minha mente. (Fujinaga) 

 

 

 

 

 

 

 

‘ 

 

 



Apresentação da imagem de Maria Auxiliadora 

Imagem da Basílica de Maria Auxiliadora em Turim 

Hamamatsu: Após a celebração das promessas da ADMA na 

Basílica de Maria Auxiliadora, em Turim, fomos a Roma e ali 

na livraria Dom Bosco encontramos a estátua-imagem de 

Maria Auxiliadora que preside os nossos encontros em 

Hamamatsu. É uma imagem com cerca de 40 cm e uma 

coloração muito agradável. No dia 24 de cada mês, quando há 

missa, esta imagem está presente junto ao altar pela manhã e 

à noite. E quando temos as reuniões da ADMA, ela está 

presente no meio. Quando vamos à paróquia, antes de voltar 

para casa, reunimos dois ou três membros da ADMA e 

rezamos a liturgia das horas do dia. Neste momento de 

pandemia, a imagem está na prateleira da porta de vidro da 

sala de reuniões da ADMA. Em Hamamatsu, as imagens de 

Maria das diferentes comunidades têm o seu lugar. 

Experimentamos a presença materna de Maria, mãe de todos. 

A celebração da festa de Maria mantém todos nós unidos. 

(Nakamura Emiko). 

 

 

 

 

Hamamatsu: Eu pertenço à comunidade católica de Hamamatsu, meu nome é Gaby Nagamine. 

Contarei a vocês a experiência que tive no dia em que assumi meu compromisso com Adma na Basílica de 

Maria Auxiliadora em Turim, Itália. 

No dia 22 de setembro de 2012, foi um dia muito especial para nós que iríamos assumir o compromisso, 

éramos 10 pessoas, ao entrar na Basílica fiquei surpresa com a grande Imagem de Maria Auxiliadora, senti 

muita paz ao entrar é algo que não se explica com palavras, ver as capelas pequenas nas laterais, uma delas 

de Dom Bosco, para mim era um sonho estar ali, ver as estátuas dos Santos que acompanharam Dom Bosco, o 

quadro de Maria Auxiliadora, aparece no meio de Apóstolos, Anjos e Santos e sob seus pés o Oratório. 

A missa foi celebrada pelo Padre Angel, e a maior bênção foi poder estar todos sentados no altar, fiquei 

emocionada e feliz, outra coisa que lembro que participei do ofertório levando as cartas que todos tínhamos 

escrito antes para apresentar à Virgem, e eu dizia porque eu, Maria, o quer de mim, pensei e as lágrimas 

saíram porque eu não era nada para apresentar a oferta, isso é algo que eu carrego dentro do meu coração 

nunca esquecerei, na hora de ler o compromisso cada um no seu idioma, senti a emoção de cada um deles, no 

momento em que o Padre nos chama pelo nosso nome e respondemos: Aqui estou e firmo o compromisso 

porque Adma é espiritualidade, é um grupo vivo, tem uma vida interior e não o fazemos por obrigação. Adma é 

um caminho para o cristão, um caminho de santidade. 

Depois da missa fomos para o pátio e vimos e ouvimos muitas crianças cantando e brincando no pátio da 

Basílica. Obrigada   



 

Mara Murakami 

Dia 31/5 de 2020 dia de Pentecostes, meu filho Rafael sofre um acidente de moto grave, a polícia nos informou 

e fomos até o hospital, não sabíamos da gravidade, agoniada fui pedindo a mãe que intercedesse por ele ,e só 

conseguia rezar a ave Maria seguida várias vezes, a menos de 1 quilometro de casa, no local do acidente vi a 

moto do Rafa ,fomos direto ao hospital, a moto estava normal, isso me tranquilizou o coração. No hospital nos 

levaram direto a UTI ,pensei é mais grave! Quando entro vejo Rafael sobre uma cama sem ar lutando para 

respirar ,(veio a lembrança do meu sogro, mesma situação e não resistiu ) Nilson em lágrimas e Keiko minha filha 

forte resolvendo tudo. Eu disse, a que Deus não queria perder meu filho e a providência de Deus já se inicia, na 

emergência estava um especialista em cirurgia da cabeça . 

Tinha que avisar minha mãe, pedi a Nossa Senhora para me dar força e sabedoria para dizer a palavra certa e 

ser forte para não cair em choro na ligação.  

Médico nos explicou que era um traumatismo hemorrágico no crânio grave, traumatismo pulmonar, fêmur 

quebrado mas não podia fazer cirurgia pois o estado era grave . A enfermeira pediu alguns itens e um deles era 

uma toalha, eu disse a toalha azul, pois é o manto de Nossa Senhora. Fomos à missa a noite junto de amigos e 

familiares e pedi pela cura do Rafael, e uma japonesa, eu chamo de Grabriela, trouxe uma Nossa Senhora 

Aparecida, abracei e pedi muito para cuidar dele, e teve um momento que ouvi algo me dizer, porque chora? eu 

cuido .Isso me deu uma paz muito grande ,mesmo no sofrimento tinha a certeza que tudo iria passar. Maria cuida. 

No dia 2 pedi para enfermeira colocar a toalha , mas ela disse: coloca você, no dia 3 o lado direito dele estava 

aquecido com a pele com tom natural ,a circulação voltou . no dia 3 achei o óleo de Jerusalém que recebemos  

do padre Ambrósio quando foi a Jerusalém ,e comentei a Keiko vou levar o óleo e fazer uma oração ave Maria, 

para nossa surpresa este óleo que sem cheiro ,teve um perfume tão forte de rosas , não sei o que foi , depois 

compreendi Nossa Senhora e seu filho esteve conosco naquele momento pois no fundo do vidro apareceu uma 



gota de sangue .No dia 9/6 operou a perna, cirurgia complicada . Dia 13/6 ele sai do risco de vida, dia de Santo 

Antônio. Dia 15/6 foi desentubado e o não precisou da traqueostomia, conseguiu respirar sozinho. Maria junto 

sempre. Foram canceladas as visitas e seguimos em oração do estacionamento  

Di 24/6 sai da UTI ,ainda em coma.2/7 abre os olhos mas muito sonolento  

Oque o Senhor tem para mim, que fosse a vontade dele e não a minha, pois o sofrimento do Rafael estava demais. 

Faça a sua vontade. E a vontade de Deus é a melhor, a febre diminuiu. No dia 22 já abre os olhos e escuta nossa 

Voz, mas sem visão e 

Pedi para avaliar a visão mas os médicos só disseram que era sequela, não tinha o que fazer . 

Após 3 meses de internado foi transferido para hospital de fisioterapia. Dia 2/9 tenta a alimentação gelatinosa 

após alguns minutos com a mesma parada na garganta ele consegue engolir, 

no dia 27/9 dia de São Miguel , ele tomou a colher do médico e começou a comer sozinho .muita festa muita 

gratidão, mais um milagre em nossas vidas . 3/10 começa a se comunicar com a cabeça sim e não . Dia7/10 dia 

de Nossa Senhora do Rosário inicia alimentação normal  Dia 1/11 dia de todos os Santos volta a sentir cheiro 

apontava e mostrava que queria comer . 11/11 através de uma adoração um padre falou que uma pedia a cura 

do filho e um acidente de moto ,que o Senhor estava restaurando o cérebro dele. 

29/11 Rafa pronuncia Mãe mãe mãe ,São José ,benção recebida pedi tanto a ele e dia 8/12 o Papa declara o Ano 

de São José 

Ganhei uma medalha de nossa Senhora de Lurdes ,a pessoa  pediu colocará debaixo do travesseiro, mas eu 

colocava e as enfermeiras tiravam , dia de adoração ao Santíssimo veio ,ele volta a enxergar. Com muita 

dificuldade. Rafa tenta se comunicar e pede uma gruta. . Dia 20/2 Dia da virgem Maria, nossas vidas foram 

transformadas mesmo diante da dor e tribulação, ganhamos força pois ela sempre esteve à frente e abriu todos 

os caminhos. Hoje dia 13/5 mais uma benção pois ele levanta a perna direita e a mão . 

E temos a certeza que as missas diárias nos fortaleceu nesta caminhada e nos fortalece mesmo na dificuldade 

de não poder ir todos os dias , nunca estamos sozinhos ela está sempre a nossa frente . 

Gratidão ao exército que ela convocou e nos confiou estar conosco no meio desta pandemia , unidos em orações 

em cada canto deste país . 

Por sua misericórdia e infinita bondade só nos dá a certeza que jamais estaremos sozinhos,  pois Maria cuida 

sempre! Louvado seja Deus pelo dom da vida!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


