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A Senhora da nossa casa  
  

                           “Exulto de alegria no Senhor 
A minha alma rejubila no meu Deus 

Que me revestiu com as vestes da salvação...”Is 61,10. 
rocha@salesianos.pt 

1. APRESENTAÇÃO                                      www.adma.salesianos.pt 

O tema “A Senhora da nossa casa” é um lugar de esperança. A cada um de nós 
compete traduzir esse sonho nos ensaios sagrados de cada dia. A obra-prima virá 
no fim. Parece magia mas com a Mãe de Jesus as nossas vidas passam a significar 
qualquer coisa para nós próprios. De repente, apaixonamo-nos, sofremos, 
encantamo-nos, tememos. Repetimos os passos de Maria.  

Maria não é um sonho nem uma criação volátil dos nossos desejos e nostalgias, 
mas uma mulher concreta, simples e normal na singularidade da Sua vocação. Aqui 
vive intensamente uma comunhão espiritual com seu Filho. Neste sentido, o ser e a 
vocação de Maria estão determinados pela sua maternidade. Ela é Mãe do Verbo 
de Deus.  
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Maria, por outro lado, representa de uma maneira misteriosa a “micro-história” 
da salvação. A sua beleza infinita fez com que muitos homens e muitas mulheres 
descobrissem nela a bondade de Deus e compreendessem melhor a obra da 
redenção. Todos os poetas, citaristas e profetas encontraram em Maria a definição 
da “Senhora da nossa casa”, a definição de sermos “família mariana”, como diz a 
Carta da Identidade Carismática da Família Salesiana no nº 11.   

Para todos nós, o modelo ímpar é S. João Bosco. Desde a infância, D. Bosco 
referiu-se a Maria como Mãe e Mestra, porque assim lhe tinha sido indicada pelo 
Personagem do sonho dos nove anos. Porém, as vicissitudes da história do seu 
tempo levou-o a passar da Senhora da Consolata, a Maria Imaculada e a Maria 
Auxiliadora. Hoje dizemos “Maria Imaculada Auxiliadora” no desejo enorme de 
abarcar o seu itinerário mariano. Pe. Jerónimo da Rocha Monteiro sdb 

 
2. MEDITAÇÃO  
Família Mariana – Etapas na sua descrição. 

1 - Nossa Senhora da Consolação (Consolata) - Foi logo na sua primeira experiência 
educativa; os jovens «pobres e periclitantes» viam n’ela, proteção e consolação. 

2 - Maria Imaculada - Viveu com os seus jovens, em comunhão com a igreja, a 
definição do dogma mariano. Apresentou-a como a educadora. 

 3 - Auxílio dos Cristãos - Por fim, tendo experimentado que «Maria fez tudo», deu-
lhe o título de “Auxílio dos Cristãos”. 

4 - Instituto da Filhas de Maria Auxiliadora - Recebendo de Maria a inspiração para 
fundar o Instituto da Filhas de Maria Auxiliadora, quis que este fosse um 
«monumento vivo» da sua gratidão à Auxiliadora.  

5 – Salesianos Cooperadores - A ela confiou também os Salesianos Cooperadores, 
para (verem nela) nela descobrirem a inspiração no compromisso apostólico.   

4 – ADMA - Instituiu ainda a Associação dos Associados de Maria Auxiliadora, 
ligada ao santuário de Turim, como sinal de reconhecimento pela presença materna 
de Nossa Senhora em toda a sua obra. 
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3. SENHORA DA NOSSA CASA    
Pode por isso afirmar-se com razão             
que a Família Salesiana  
é uma Família mariana. CICFS 11 
 
 
 
Fitas Brancas, laços rosas vermelhas  
te adornam “Senhora da nossa casa”. 
Tua imagem de marfim cintilando, 
Pinta de luz vitrais incandescentes. 
 
 
Teu afeto, teu olhar é esplendor, 
“Senhora da nossa casa”. 
Quando te olhava no altar, 
Ficava preso a Ti no teu olhar.  
 
 
Pequenino toquei-te para te sentir; 
Teu rosto, Mãe, começou a sorrir 
Para mim. Sonho ou realidade? 
Não sei, não sei, nem nunca saberei. 
 
 
Mas eras tu, Mãe do Divino amor, 
A quem contemplei ao lado da cruz. 
Mãe, se soubesses quanto te diria 
Flor sangrenta em tua missão, Maria. 
 

 
 
Como te quero, como Te adoro, 
Choro por ti por esse Além, numa 
Aparição que não volta, não volta. 
Porém, eu continuo à tua espera. 
 
 
Se eu soubesse, um anjo me levaria… 
Não interessa para onde iria. 
Ficaria a dormir no areal quente 
E dormiria na praia para sempre.  
 
 
Nesta noite, volta a visão de criança; 
Anjos descem do céu e a Mãe acena. 
Como dantes, malmequeres vão 
voando 
Há canções e luzes!... Gosto de ver 
O Menino Jesus a adormecer.  
 
Porém “o menino de sua Mãe”, 
... Era eu.   
 
P. J. Rocha Monteiro, in “Senhora da Aparição”
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Oração do Papa Francisco a Nossa Senhora 
 

Beatíssima virgem, Nossa Senhora do Bom Ar, 
 
A ti, com tanta confiança, consagramos cada 
um dos teus filhos  
que te conhecem e nós sabemos que te 
querem muito.  
Hoje, depois de termos adorado o teu filho 
Jesus Cristo,  
nosso irmão mais velho e nosso Deus, peço-te 
para olhares por todos.  
Rezo por cada família desta cidade e desta 
região. 
 
Peço-te pelas crianças e pelos jovens, pelos 
anciãos e pelos doentes,  
 

pelos que estão sós e estão na prisão,  
pelos que têm fome ou não têm trabalho,  
pelos que perderam a esperança e pelos que não têm fé.  
Peço-te pelos governantes e educadores. 
 
Nossa Mãe, guarda a todos com ternura e dá-lhes a tua força e tanta consolação.  
São teus filhos.  
Pomo-nos sob a tua proteção. Não nos deixes sozinhos no momento da dor e da 
prova.  
 
Entregamo-nos ao teu coração materno  
e a ti confiamos tudo o que somos e tudo o que possuímos.  
Sobretudo, Mãe dulcíssima, mostra-nos Jesus.  
 
Ensina-nos a fazer sempre e apenas o que Ele nos disser. Ámen.  
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