
Novena a Maria Auxiliadora 

 

Sétimo dia (Sexta feira 21 de maio) 

Com nova visão, seguir Jesus.. 

Começou a ver e o seguiu pelo caminho (52) 

“Todos, intimamente unidos, estavam consagrados a oração, na companhia de algumas mulheres, e Maria, a 

mãe de Jesus” (Atos.1:14)  

Pentecostes: vivificados pelo Espírito Santo. Nascimento da Igreja. 

Oque estou vendo? 

• Como vejo depois desta pandemia? Sem missas, sem atividades, sem encontros… 

• Ver significa seguir o caminho de Jesus 

• O caminho de Jesus é que conduz a Jerusalém 

• É dizer, o caminho da paixão, morte e ressurreição 

• Caminho da entrega total por amor. 

 

Compartir 

Himonya: Neste momento da corona, também estamos revendo os valores os quais baseamos nossas vidas, 

optamos por viver seguindo Cristo.. (Yamamoto) 

 

Tsuchiura: Neste momento da corona, também estou comprometida com o NIKKAREN, um grupo de mulheres 

da Igreja do Japão em Ibaraki. O bispo responsável é Dom Mario Michiaki Yamanouchi. Sem saber muito sobre 

tudo isso, começamos a nos mover. O que havíamos programado para este ano foi cancelado. A assembleia 

geral marcada para o dia 8 de maio também foi cancelada. Estamos esperando para reiniciar. Esperamos 

ansiosamente a conferência do monsenhor como representante de Cristo. Gostaríamos também de participar 

da missa. 

 

Chofu: Poucos dias antes, as leis sobre o ingresso de estrangeiros no Japão começaram a ser revistas no 

Congresso. Em relação a esse assunto, ele também foi tratado diversas vezes no jornal católico. Por meio de 

atividades e seminários exclusivos, as vozes estão aumentando para proteger os direitos humanos dos imigrantes 

e daqueles em situação irregular. No grupo social da Igreja de Chofu, foi realizado um estudo sobre o assunto 

por meio da internet. Percebi que a consciência dos direitos humanos é muito baixa. Nós, como ADMA, temos a 

experiência de ter acompanhado famílias em situação irregular. 

Se eu não tivesse tido essa experiência, talvez a revisão do Congresso das leis de imigração não tivesse causado 

tanto impacto sobre mim. Deus derrama sua misericórdia infinitamente, especialmente aos imigrantes e 

refugiados. Eu quero manter isso em meu coração e seguir Jesus sem perdê-lo de vista.(Fujinaga) 

 

Saginuma: A Igreja de Saginuma começou com a celebração das missas dentro do colégio salesiano que se 

mudou de Himonya, Meguro-Tóquio. Em seguida, foi construído o jardim de infância salesiano e a missa foi 

transferida para o hall deste prédio. A atual Igreja foi construída dentro do terreno do colégio. Padre Angel 

Yamanouchi Hitoshi foi pároco de 2001 a 2005. 

20 de março deste ano a ordenação sacerdotal de Pe. Nishimura Hideki aconteceu nesta Igreja. Dentro da 

situação de confinamento pelo corona, este acontecimento significou no abrir para o amanhã com alegria. 



O padre Nishimura, na homilia da primeira missa, falou do padre Angel ter sido seu diretor espiritual. 

Que deu banho em um morador de rua, que lavou suas costas. Durante a comunhão via o rosto cheio de 

alegria do padre. Nossos corações estavam inflamados e cheios de muita paz. 

O jardim de infância está programado para fechar no próximo ano. O jardim teve muita influência na Igreja. Pais 

e filhos eram significativos. Estamos preocupados com as crianças do grupo Ovelhinhas e com as crianças do 

nível primário que participaram da escola dominical. 

E no ano de 2023 está prevista a transferência da paróquia para a área do colégio salesiano. 

Depois de tantos anos de vida paroquial em Saginuma, ficamos preocupados ao nos mudarmos para o novo 

local. Longe de casa, não costumava viajar para aquele local, mudança de filiação paroquial (mudar o nome). 

Diferentes vozes são ouvidas. Se não faço dessa situação uma oportunidade para pensar o que é melhor, não 

dá para seguir em frente. Ele é a hora de dar um passo à frente com coragem. (Endo) 

 

Padre Achille Loro Piana 

Pediram-me umas palavras para a novena de Maria Auxiliadora por internet. Escrevi o caminho de fé de Maria, 

mas me disseram que era melhor apresentar testemunhos, por isso tornei a escrever. 

Desde que me mudei para Hamamatsu, um ano se passou. Foi um ano de muitas descobertas. Quase todos os 

dias descobria e aprendia algo novo. Percebi como Himonya e Hamamatsu eram diferentes. Além disso, o corona 

vírus influenciou muito a vida paroquial. Ainda não consigo ver exatamente a realidade da paróquia de 

Hamamatsu. Por causa das máscaras, não pude ver os rostos de muitos fiéis. Também minha idade tenho 

dificuldade em unir o rosto com o nome. Os fiéis estrangeiros são a maioria. O problema da linguagem é uma 

grande parede. Achei que poderia facilmente aprender outro idioma, porém, ao tentar estudar, percebi que era 

mais difícil do que pensava. Tanto a língua quanto a música, se não aprende na infância, são difíceis de aprender 

depois. 

O que posso dizer é que não foi um ano fácil. Há muitas coisas que não sei como proceder.  

No entanto, encontrei muitas coisas boas. Primeiro: morar com dois bons padres. Somos três padres. Idade, 

nacionalidade, idioma, formação recebida, experiência, costumes, altura, peso, forma de sentir, etc ... nós três 

somos totalmente diferentes. Todos os dias rezamos e comemos juntos, embora não sejamos como a Santíssima 

Trindade, procuramos colaborar uns com os outros. 

Entre os fiéis, a começar pelo presidente da paróquia, Tomita, há um forte sentimento de pertença, há muitas 

pessoas que colaboram muitíssimo. E o melhor de tudo, o tempo de oração aumentou. A meditação diária, a 

oração do rosário, a adoração ... são feitas regularmente e corretamente. 

Dentro da área paroquial existem várias imagens de Maria. Onde quer que você vá, encontra com Maria. Isso 

nos ajuda a aprofundar essa devoção. Os membros da ADMA também são muitos. Renovaremos as promessas 

neste dia 24 de maio. 

Rezo para que Maria Auxiliadora ajude todos os fiéis da paróquia de Hamamatsu, aos que não podem vir, os que 

não vêm, especialmente as crianças, os idosos e os enfermos. 

 

Luciana Murakami 

Gosto de ajudar nas atividades da igreja, sinto amor de Deus através dos irmãos, apesar de não entender o 

japonês (comunico com a linguagem do amor) 

Esses anos foram de muita provação e confiança em Deus, apesar de tudo que aconteceu durante o ano passado 

até hoje, em família, e também por causa da corona vírus muitas pessoas precisaram ficar em casa, as fábricas 



pararam três meses, mas tive a graça de Deus e não precisei parar, vi várias pessoas sem emprego e com 

vergonha da situação, mas eu dizia confia em Deus, tudo isso foi para crescer mais na fé  

Encontrei forças a cada vez que visitava o santíssimo no sacrário. Quando meu sobrinho sofreu acidente, ficamos 

abalados, mas sentia no coração que ele iria se recuperar e graças a Deus, com todas as orações e perseverança 

dos pais, a cada testemunho que eles contavam, sabia que nossa senhora Nossa mãe estava auxiliando e 

intercedendo por ele. 

Também pela gravidez da minha nora que não estava bem, mesmo eles não acreditando em nossa senhora eu 

pedia a intercessão por eles  

Sei que Deus está sempre conosco em todo momento  

Aprendi que temos que nos desprender da capa que pesa na nossa vida, como a falta de compreensão, só 

enxergamos o defeito e nunca o problema que eles enfrentam, a falta de perdão, ajudar o próximo sem nada 

receber e vigiar nossa vida diante do nosso próximo, devemos desprender e renunciar tudo que nos afasta de 

Deus, isso me fez enxergar que somos todos iguais aos olhos de Deus, independente quem seja! 

 

Apresentação da imagem de Maria Auxiliadora 

Depois da celebração das promessas de ADMA na Basílica de Maria 

Auxiliadora de Turim, fomos a Roma e ali na livraria Dom Bosco encontramos a 

estátua-imagem de Maria Auxiliadora que preside as nossas reuniões em 

Hamamatsu. É uma imagem com cerca de 40 cm e um colorido muito 

agradável. No dia 24 de cada mês, quando há missa, esta imagem está 

presente junto ao altar pela manhã e a noite. E quando temos as reuniões de 

ADMA, ela está presente no centro. Quando vamos à paróquia, antes de voltar 

para casa, reunimos dois ou três membros de 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 de ADMA. Em Hamamatsu, as imagens de 

Maria das diferentes comunidades estão em seu lugar. Experimentamos a 

presença materna de Maria, mãe de todos. A celebração da festa de Maria 

mantém todos nós unidos. Nakamura Emiko 

 

 

 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 



 

 


