Às Inspetoras
Às Superioras de Visitadoria
Cc. às Secretárias Inspetoriais
Queridas irmãs,
Dirijo-me a vós no limiar da celebração do Mistério Pascal. Cristo Crucificado e Ressuscitado é e será
sempre para nós a única razão da nossa fé e da nossa esperança. E, ao lado d'Ele está sempre "a Mãe",
que Ele nos deixou como modelo de verdadeira discípula e companheira de caminho.
Como preparação para o CG XXIV, que nos envolve a todas nós, recordemos a circular 985: Deixemonos guiar por Maria para uma regeneração no Espírito Santo, que torne as nossas comunidades
educativas geradoras de uma vida nova. Quem, melhor que Maria nos pode ajudar, como Instituto, a
discernir à luz do Espírito Santo, os caminhos de revitalização das nossas comunidades, para que sejam
proféticas e fecundas a nível vocacional?
As comunidades, revestidas do espírito de Mornese, são convidadas a revitalizar o rosto mariano do
Instituto e a recriar a originalidade educativa de Madre Mazzarello, dando vida a um ambiente que
desenvolva a cultura vocacional, no empenho de transformação de um mundo que precisa do vinho
novo: Jesus.
Como resposta a este apelo, nasceu a nossa proposta de uma Novena a Maria Auxiliadora, que nos ajude
a retomar cada dia alguns pontos da Circular 985, deixando-nos acompanhar também por algumas
palavras de Madre Mazzarello sobre como viver a nossa relação com Maria como suas filhas.
Naturalmente que, para cada Província e comunidade, mantém-se sempre a liberdade de escolher a
modalidade mais apropriada que torne significativa esta Novena na vida das comunidades educativas.
Que seja Ela, a Auxiliadora, a Mãe e Inspiradora do nosso Instituto, a guiar-nos neste tempo de graça
que Deus nos concede com o próximo Capítulo Geral.

Unidas por estes sentimentos e desejos, saúdo-vos com afeto,
Roma, 15 de abril de 2019

Ir. Maria Luisa Miranda L.
Conselheira para a Família Salesiana

NOVENA A MARIA AUXILIADORA 20191

1º Dia: PRESENÇA VIVA NO MEIO DE NÓS
Ressoam em nós as palavras de Jesus a Joãozinho
Bosco: “Eu dar-te-ei a Mestra” e as que sentiu Maria
Domingas Mazzarello: “A ti as confio". A frescura vivida
nas origens é-nos proposta de novo hoje como força que
nos atrai pelo clima de Mornese, na simplicidade de vida
e nas relações, no amor ardente por Cristo e na audácia
missionária, características da primeira comunidade"
(Circular nº 985).
Foi na escola de Maria que Dom Bosco e Madre Mazzarello cresceram na paixão e no amor pelos jovens.
Sentiam-na como parte viva na sua vida e transmitiam-na com uma confiança filial e uma familiaridade
simples, a ponto de Dom Bosco dizer em Nice: "Nossa Senhora está aqui! Ela passeia pelo corredor"
(MB XVII) Madre Mazzarello exorta, repetidamente, as Irmãs a confiar em Maria, certas de que nos
ajudará em tudo (cf. Carta 23).
PROPOSTA: agradeçamos ao Senhor a presença contínua de Maria no nosso Instituto nestes 150 anos
e peçamos-Lhe que continue a caminhar nas nossas Comunidades Educativas.

2º Dia: MULHER DÓCIL À PALAVRA DE JESUS
"É uma comunidade muito diversificada que caminha em direção a Cafarnaum, formada por mais ou
menos crentes, homens que iniciam um caminho de discipulado, e onde está Maria, a primeira discípula,
que, por sua vez, cresce na fé e conhecimento do seu próprio filho. Não tem uma mensagem própria, não
diz outras palavras: é a primeira discípula entre os discípulos, que convida a todos a olhar para Jesus,
para fazer o que Ele pede”, Jo 2,5 (Circular 985).
"Se tiverdes presente estas coisas, o vosso espírito agradará ao Senhor, Ele vos abençoará e iluminará
cada vez mais e fará com que conheçais a sua vontade" (Carta 64).
PROPOSTA: Somos convidadas hoje a descer a Cafarnaum, e a viver imersas na realidade, com um
olhar atento a Jesus, para cumprir a sua vontade e colaborar na construção do Reino.

3º dia: MULHER DE SEIO FECUNDO
Como Maria, também nós somos portadoras do "mistério" de amor. Somos chamadas a formar-nos
continuamente para sermos vocacionalmente fecundas e fazermos de nossas comunidades uma
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expressão atualizada de Mornese, "casa do amor de Deus", viveiro fecundo de vocações e vitalidade
missionária (Circular 985).
"Sois mesmo afortunadas, porque podeis fazer muito bem e ganhar muitas almas para o querido Jesus.
Trabalhai, trabalhai muito no campo que o Senhor vos deu, nunca vos canseis, trabalhai sempre com
recta intenção de fazer tudo pelo Senhor e Ele [vos dará] um belo tesouro de méritos para o Paraíso"
(Carta 59).
PROPOSTA: Cada comunidade é convidada a celebrar a Eucaristia, pedindo o dom de vocações santas
para a Igreja e para toda a Família Salesiana.

4º dia: MULHER DO VINHO NOVO, PORQUE É ABERTA À NOVIDADE DO ESPÍRITO
"É ela quem desperta a aurora da novidade de Deus, entra em diálogo com Ele, acolhe a Palavra e
inclina-se ao senhorio do Espírito. Aqui encontramos a densidade teológica da sua maternidade, que
expressa o seu pensamento e a sua existência na partilha livre do que é e reverte o modo de ler a
experiência da fé: "Não é Maria que faz de Cristo seu Filho, mas Cristo que faz de Maria sua mãe"
(Circular 985).
“Para dizer a verdade, fico maravilhada e, ao mesmo tempo, confusa ao olhar para todas estas filhas,
sempre alegres e pacíficas. Vê-se mesmo que, apesar da minha indignidade, a nossa querida Mãe, Maria
Ssma. Auxiliadora, concede-nos mesmo grandes graças (Carta 7).
PROPOSTA: Qual é a “novidade” que neste momento histórico o Espírito me quer dar?

5º Dia: MULHER DE CORAÇÃO MATERNO
"Olhemos para Maria, mulher e mãe, que nos convida a perceber o que significa entrar com um coração
materno nos cenários das mudanças sociais e culturais profundas onde se desenvolvem novas linguagens
e novas gramáticas das relações. Com Ela, "procuremos fazer nossa a atitude de fé, esperança e
caridade" (C 4), que a tornou tão contemporânea à situação feminina, antecipando a hora de Jesus"
(Circular 985).
"O meu coração [...] implora, sem cessar, bênçãos para todos vós, para que possais revestir-vos
verdadeiramente do Espírito do nosso bom Jesus, para vos ajudar e ao próximo necessitado de apoio"
(Carta 26).
PROPOSTA: apresento a Jesus, pelas mãos de Maria, cada pessoa que vive ao meu redor, com suas
preocupações e alegrias, e peço a graça de alargar o meu coração para amar concretamente as pessoas
que o Senhor me confia.

6º Dia: MULHER CAPAZ DE ENVOLVER A TODOS
"Estamos convencidos de que todos temos algo a aprender no diálogo intergeracional, intercultural e
inter-religioso. Somos chamados a converter-nos, a mudar o nosso estilo neste caminhar juntos,

cuidando melhor dos traços fundamentais, típicos do Sistema Preventivo, que caracterizam o estilo
sinodal: o sentido sagrado da pessoa humana, o acolhimento alegre e familiar, a confiança,
proximidade, hospitalidade, solidariedade, gratuidade, integração, o reconhecimento daquilo que é o
outro" (Circular 985).
"Temos muitas postulantes e várias recitam comédias famosas no palco! Uma, que é a professora, faz de
Arlequim no palco e faz-nos rir” (Carta 9). "Agora as educandas andam todas atarefadas a estudar poesia,
etc., para a festa de Maria Auxiliadora" (Carta 13). " Não estou a falar-vos das lindas festas que fizemos
a Maria Auxiliadora, digo-vos que a celebrámos com grande solenidade [...]. Parecia mesmo uma
daquelas festas antigas que se faziam quando estávamos em Mornese” (Carta 40).
PROPOSTA: contemplo o texto bíblico das Bodas de Caná para aprender com Maria a envolver a todos
na missão educativa e não cair na autorreferencialidade ou individualismo.

7º Dia: MULHER ANUNCIADORA DO EVANGELHO DA ALEGRIA
"Eu sou uma missão nesta terra, e, para isso, estou neste mundo" (EG nº 273). Desde os inícios que a
comunidade de Mornese vive a alegria missionária que a leva a dar testemunho de Jesus não apenas na
sua própria terra, mas também no mundo. A "mística" do viver juntos floresce no entusiasmo por chegar
a outros horizontes amplos, e faz-se clima, fogo que queima e irradia luz e calor. Aqui, vive-se a dinâmica
evangélica, mas também humana da missão: "A vida cresce e amadurece na medida em que a damos
pela vida dos outros" (EG nº10). Daqui brota a alegria, a doce e reconfortante alegria de evangelizar"
(Circular 985).
“A alegria é sinal de um coração que ama muito o Senhor! (Carta 60).
PROPOSTA: O meu caminho irradia e contagia a alegria da resposta à missão recebida?... o que lêem
os outros no meu rosto? O que posso melhorar para comunicar a alegria evangélica?

8º Dia: MULHER AO SERVIÇO DOS OUTROS
“Maria, em Caná, sugere um estilo de animação em que facilmente se reflete a espiritualidade salesiana
[...] A "verdadeira superiora" é Nossa Senhora e a FMA é chamada a um serviço de autoridade, vive
numa atitude de pobreza interior e de abertura ao Espírito e exprime com um coração de mãe o amor
forte e suave de Maria, tornando-se toda para todas" (Circular 985).
"Minhas queridas filhas, amai-vos mutuamente com verdadeira caridade, amai a vossa Diretora,
considerai-a como se fosse Nossa Senhora e tratai-a com todo o respeito. Eu sei que ela vos ama muito
no Senhor, dizei-lhe tudo aquilo que vós diríeis a mim, se eu estivesse lá, esta será a maior alegria que
me podereis dar "(Carta 49).
PROPOSTA: Na nossa oração recordemos de modo especial a Madre Yvonne R., as Conselheiras
Gerais e todas as Irmãs que prestam um serviço de animação e governo no Instituto, para que saibam ser
reflexo do amor materno de Maria e vivam esse serviço de animação com coerência e alegria.

9º Dio: MULHER DA SANTIDADE DO QUOTIDIANO
"A fidelidade à Palavra de Deus e às Constituições é uma garantia de futuro, porque gera fidelidade.
Uma comunidade alegre, enraizada em Jesus, coerente, apesar das suas fragilidades, contagia em redor,
como em Valdoco e Mornese. "Fazei tudo o que Ele vos disser" projeta as comunidades num dinamismo
de fecundidade vocacional que conhece o cansaço, mas é tecido de alegria e santidade no quotidiano"
(Circular 985).
"É preciso que façamos também com entusiasmo e fervor as nossas práticas de piedade, especialmente a
Sagrada Comunhão, e nos esforcemos por cumprir a nossa Santa Regra, praticando melhor os nossos
Santos Votos de pobreza, castidade e obediência. Se assim fizermos, Nossa Senhora ficará muito contente
connosco e alcançará do Senhor todas as graças de que precisamos para nos santificarmos" (Carta 16).
PROPOSTA: como preparação para a festa de Maria Auxiliadora procurarei um momento para um
diálogo filial com Maria e deixar-me-ei interpelar por Ela no silêncio do coração.

