
Novena a Maria Auxiliadora 

 

Nono dia (Domingo 23 de maio) 

Como São José proteger a vida. 

“Proteger toda vida”   Figura e função de José 

 

 “Ao despertar, José fez o que o Anjo do Senhor lhe havia ordenado: levou Maria para casa” (Mt.1:24) 

“José saiu de Nazaré e seguiu a Belém de Judéia para cadastrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida” 

(Lc.2:4-5) 

“José levantou, pegou o menino e sua mãe a noite, e fugiu para Egito” (Mt.2:14) 

“José levantou, pegou o menino e sua mãe, e regressou a Israel” (Mt.2:21) 

“Meu Filho, por que fez isto? Teu pai e eu te procuramos angustiados” (Lc.2:48) 

 

Oração de São José 

Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis, vinde 

em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob a vossa proteção a causa que vos 

confiamos, para que tenha uma solução favorável. Ó São José muito amado, em vós depositamos toda nossa 

confiança. Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que a vossa bondade é igual ao vosso poder. 

Amém. 

 

Compartir 

Matsudo: No ano de São José, o Padre nos perguntou se tínhamos uma imagem de São José em casa. E eu 

procurei dentro da minha casa. Apareceram muito as medalhas e cartões de Dom Bosco e de Maria Auxiliadora, 

mas não encontrei nada de São José. Nem estou ciente de ter recebido. 

Como o nome do meu pai era José, quando rezava por meu pai que está no céu, rezava também a São José. 

Nisto, lembrei que no conjunto do presépio havia uma imagem de São José. Uma pequena imagem de cerca de 

12 cm. Coloquei junto da imagem de Maria Auxiliadora. Deixando em um lugar onde se vê, o sinto mais próximo. 

Eu acredito que ele intercede por nós e protege nossa família. (Adachi) 

 

Himonya: José é uma pessoa muito humilde. Existem poucas passagens sobre José na Bíblia. No entanto, ele é 

um grande santo escondido. 

Proteger a virgindade de Maria, educação de Jesus, cuidar da vida. Aos pés da fidelidade de José, Maria e Jesus 

puderam viver. José é também o intercessor da boa morte. Ele é alguém que sai deste mundo acompanhado e 

protegido por Maria e Jesus. Não há outro como José que recebeu a morte com tanta alegria. Portanto, peçamos 

a José que nos proteja desde o momento em que nascemos até morrermos. (Yamamoto) 

 

Tuchiura: Muitos têm o nome de José como nome de batismo. Era o nome do meu pai. Meu pai gostava de 

carpintaria. De poucas palavras e de grande serenidade. Era o nome mais apropriado. Graças ao grande esforço 

de meu pai, pude estudar no Colégio Seibi . Obrigado. Quando nos perguntaram se tínhamos uma imagem de 

São José, sim, a imagem de toda a manjedoura. José e Maria protegendo o menino Jesus. Também alguns 

cartões. A figura serena de José é atrativa e cura o coração. (Eguchi) 



Chofu: A vida de José: escutar a voz de Deus. Suas coisas deixar de lado. Para proteger seu filho e sua mãe, 

mesmo diante da realidade que não entende, é alguém que realizou o que Deus lhe pedia. Em meio à realidade 

que lhe foi oferecida, viveu com fortaleza, tratou bem o próximo e ensinou Jesus a amar através de sua própria 

vida. Protegeu mãe e filho, acolhe o projeto de Deus, cumpre a missão. Há algo que ouvi de um padre. Quando 

houver alguma necessidade, é bom colocar o papel escrito com o pedido a seus pés. Ele é alguém em quem se 

pode confiar. (Fujinaga)  

 

Shinako Okabe 

Meu pai, por motivos de trabalho, foi para o exterior e para Kyoto. Por doença, ficava internado no hospital. Não 

permanecia muito em casa. Não lembro de ter falado muito com ele. Desde que meu pai faleceu, 17 anos se 

passaram. Há alguns dias, enquanto estava de folga, enquanto organizando suas coisas, encontrei um caderno 

de meu pai. Meu pai era bonzo. Ele escreveu sobre porque o Japão chegou a ser o que era, de que maneira a 

religião pode sustentar a vida das pessoas. 

Essas palavras tocaram meu coração. Quando ele estava vivo, não havia muito diálogo com ele. Muito menos a 

respeito de fé e religião. Eu gostaria de ter falado mais. Minha mãe havia guardado algumas coisas do meu pai. 

Por isso consegui sintonizar com meu pai. Entre as coisas encontradas por acaso estava esse caderno. O fato 

de ter aberto neste momento, creio que foi o destino. Talvez, meu pai deixou aqueles com quem encontrou algo 

como guia de suas vidas. 

Na vida sempre houve alguém que tem me guiado. Meu pai apareceu assim na minha frente depois que morreu. 

Queria acolher com docilidade o caminho que me foi indicado, para que também eu possa orientar outras pessoas. 

 

Apresentação da imagem de Maria Auxiliadora 

Maria Auxiliadora de Tatebayashi 

Em 1953 os franciscanos vieram de Nova York e criaram a paróquia de Takasaki e Tatebayashi. O templo atual 

foi inaugurado em 17 de outubro de 1957. 

Ao entrar no templo, encontramos a imagem de Maria Auxiliadora. 

Em 11 de março de 2011, com o terremoto do leste do Japão, esta imagem caiu e algumas peças quebraram. 

Depois, para que não volte a cair, esta imagem foi fixada na sua base. Mas uma 

parte da coroa não foi restaurada. No lado esquerdo do rosto há uma mancha. É 

necessário recuperar seu estado original. 

Quando vim para Tatebayashi pela primeira vez, me chamou atenção que nesta 

Igreja estava Maria Auxiliadora. Me perguntei, o que Maria queria fazer neste lugar. 

Lembrei-me das palavras de Dom Bosco: “Esta é a minha casa. Daqui sairá minha 

glória ”. 

Cheguei neste lugar no ano passado, depois da Páscoa, mas com o novo corona 

vírus ficamos vários períodos sem missas e sem atividades. 

Desde o mês passado, começou a mover-se um pouco. Um encontro de diálogo 

com os representantes das quatro comunidades (Japão, Filipinas, Vietnã, Brasil). 

Em vista a festa de Maria Auxiliadora, a gruta nos fundos do estacionamento foi limpa e arrumada para que as 

pessoas pudessem rezar. Este trabalho está sendo realizado por jovens vietnamitas. Eles fazem tudo com 

muita alegria e fraternidade. 

O que está começando com esses sinais? 

Por pertencer a Maria, este lugar se transformará em um lugar onde todos possam estar reunidos com alegria. 



 

Quando vim para Tatebayashi pela primeira vez, percebi que Maria Auxiliadora estava nesta Igreja. Eu me 

perguntei o que Maria queria fazer neste lugar. Lembrei-me das palavras de Dom Bosco: “Esta é a minha casa. 

Minha glória virá daqui ”. 

Cheguei a este lugar no ano passado, depois da Páscoa, mas com o novo corona vírus tivemos vários períodos 

sem massas e sem atividades. 

Desde o mês passado, começou a se mover um pouco. Um encontro de diálogo com os representantes das 

quatro comunidades (Japão, Filipinas, Vietnã, Brasil). 

Em vista da festa de Maria Auxiliadora, a gruta nos fundos do estacionamento foi limpa e arrumada para que as 

pessoas pudessem rezar. Este trabalho está sendo realizado por jovens vietnamitas. Eles fazem tudo com muita 

alegria e fraternidade. 

O que está começando com esses sinais? 

Por pertencer a Maria, este lugar se transformará em um lugar onde todos possamos estar juntos com alegria. 

 

 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 

 


