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MARIA AUXILIADORA
CORAÇÃO MATERNO DA IGREJA 

Aquela que gerou o Filho gerou os seus filhos 
Email: rocha@salesianos.pt - Site: www.adma.salesianos.pt

1. APRESENTAÇÃO - Na escola de Maria                              

Como descrever Maria como coração materno da Igreja? 

É para nós o trabalho desta Mãe bendita. Senão vejamos. 

Toda a Igreja é filha de Maria. 

A Igreja é o corpo de Cristo nascido da Virgem Maria. A Mãe deste Filho 
é também a Mãe de todos os filhos de Deus. Maria estava no meio dos 
apóstolos, no cenáculo, quando nasceu a Igreja. 

Maria tem a Igreja a seu lado, instrui-a com a sua sabedoria, aquece-a com o 
seu coração, encoraja-a e sustenta-a pela mão. Se a Igreja está doente, Maria 
cura-a; se é perseguida, Maria protege-a; se a Igreja está em perigo, ela a 
socorre; com o seu olhar atento e maternal guarda a pedra precisoa que a 
Santíssima Trindade lhe confia.



2. MEDITAÇÃO                                          

Louvores a Maria 
O papel de Maria na história da salvação e todos os privilégios que Deus lhe 
concedeu estão coligados ao mistério de sua maternidade: Mãe do Redentor 
e Mãe de todos os redimidos. 

Paulo VI proclamou-a solenemente “Maria Mãe da Igreja”. Justamente 
porque Mãe, ela é também Auxiliadora da Igreja, dos Pastores e de todos os 
cristãos; a Igreja, por isso, a invoca “com os títulos de Advogada. Auxiliadora, 
Perpétuo Socorro, Medianeira” (LG 62).

Maria suscitou D.Bosco como apóstolo do titulo de Auxiliadora, o qual disse 
aos seus filhos: “Nossa Senhora quer que a honremos com o titulo de Maria 
Auxiliadora” (MB 7, 339).

Em atitude de escuta e de oração, queremos crescer na consciência desta 
prerrogativa da Virgem, para entregar-nos com maior confiança ao seu 
materno auxílio (Em diálogo com o Senhor) 

Maria Imaculada Auxiliadora,
chamada a ser beleza de Deus,

envolveu S. João Bosco  com seu manto de Rainha
e marcou-lhe o roteiro.



3. MARIA GUARDIÃ DA MINHA ALMA

Quisera estar Maria a teu lado, 
Teu nome balbuciar,

Lançar pétalas de rosa 
Nas asas de anjos de sede a voar.

Quisera ser menino em teu regaço, 
Contar-te minhas saudades

Desse teu maio florido,
Flores esvoaçadas por ti queridas. 

Quisera eu resplandecer luz e brilho 
Da capelinha perdida. 
Colher lírios do monte

Contemplar milagres da Aparecida.

Quisera estar no cimo da montanha 
Em abençoado altar, 

Ouvir Deus. Sorte tamanha!
Dizer em cada dia obrigado. 

Maria guardiã da minha alma 
Agarrei tua mão era menino, 

Voei mundos continentes
Pela mão me levaste com carinho. 

“Amai, honrai e servi a Maria”
                            S. João Bosco.

P. J. Rocha Monteiro, in “Senhora da Aparição”.



4. MARIA É O SOL DA IGREJA

Com a sua beleza irradia luz nas suas criaturas. Torna a igreja viva com a sua 
graça. A sua dedicação transforma a igreja missionária. A presença materna 
de Maria torna a Igreja mãe. A maternidade da Igreja é o prolongamento 
da de  Maria. A Igreja gera o corpo mistico de Cristo no seio da Virgem 
Santíssima por obra do Espírito Santo. 

Maria é o coração materno da Igreja. Recolhida no seu coração imaculado, a 
Igreja pode chamar aos batizados com o nome de verdadeiros filhos de Maria 
como filhos da Igreja. Possa a Igreja, por intercessão da Mãe Santíssima, ser 
no mundo um sinal visível do rosto materno de Deus (P. Livio Fanzaga). 

5. COMPROMISSO
No Mês de Dom Bosco 

Entregarei os jovens a Maria
Com a força e o amor da entrega
Tendo Dom Bosco como meu guia
Plantarei novos jardins. É Primavera

“A seu tempo tudo compreenderás”. 
Nossa Senhora a Joãozinho Bosco no sonho dos nove anos


