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Maria Imaculada Auxiliadora 
 

1. APRESENTAÇÃO  
Queremos honrar a presença de 
Dom Bosco e o seu amor a 
Nossa Senhora com esta 
catequese mariana no ano em 
que estamos a celebrar,  2015, o 
Bicentenário do nascimento de 
Dom Bosco, depois de três anos 
de preparação. É toda a Família 

Salesiana  como “família mariana” que se sente abençoada pela Mãe de 
Jesus. 
Na experiência espiritual de Dom Bosco, Maria, Mãe do Senhor, tem 
uma parte verdadeiramente determinante. O “Eu te darei a Mestra”, 
promessa feita pelo personagem do sonho dos nove anos – e que não é 
senão o próprio Jesus - marcou o pequeno João acompanhando-o duma 
forma constante durante toda a vida,  até aos últimos instantes da sua 
vida terrena quando exclamou: “Mãe, mãe, mãe...”.  
Esta experiência mariana dos inícios, fez com que tanto a sua vida 
pessoal como a sua vida pastoral e especialmente todas as suas 
atividades e esforços de fundador dum grande movimento de salvação 
da juventude, estivessem profundamente marcados por um inigualável, 
simples e imediato sentido mariano. A sua vida termina com um 
testemunho de amor imparável: “Foi Ela quem tudo fez”. 

Pe. J. Rocha Monteiro  
 
2. A FAMÍLIA SALESIANA E MARIA 
 No séc. XIX, no Piemonte, a devoção a Maria era uma constante.  
Dom Bosco transmitiu essa experiência mariana à Família Salesiana.  



O título de Imaculada era para Dom Bosco o símbolo da pureza, da 
beleza e da santidade. Encontramos esta referência nas celebrações do 
mês de Maio e na biografia de S. Domingos Sávio.  
D. Rua e D. Albera celebraram Maria como mãe potente, sábia e boa.  
D. Egídio Viganó: “É Maria que renova a Família Salesiana “. 
D. Pascual Chávez: “Toda a Família Salesiana é e sente-se Família 
Mariana”. 
“Nascida pela plenitude da Imaculada Auxiliadora”. (CICFS, art.º 37)  
 
Oração de S. João Bosco 
Ó Maria, Virgem potente, 
Tu, a grande proteção da Igreja; 
Tu, auxílio maravilhoso dos Cristãos; 
Tu, terrível exército pronto para a batalha; 
Tu, sozinha, destruíste todas as heresias do mundo; 
Tu, nas angústias, nas lutas, nas dificuldades, 
defende-nos do inimigo, e na hora da morte, 
recebe a nossa alma no Paraíso! 
Ámen 
 
3. SÍNTESE CATEQUÉTICA 
1-Maria Imaculada Auxiliadora no carisma salesiano 
2. Ícones marianos da espiritualidade salesiana (Pe. Juan Vecchi) 
2.1. A Anunciação: chamada e resposta. 
2.2 A Visitação: um serviço generoso para levar o Salvador. 
2.3.O nascimento de Jesus: Interioridade. 
2.4.As bodas de Caná: Cristo, senhor da nossa vida. 
2.5. Ao pé da cruz: a fecundidade no Espírito. 
2.6.O cenáculo: a comunidade com a força do Espírito. 
3.A experiência Oratoriana 
4. Presença de Maria nos sonhos de Dom Bosco 
5. Quadro da Basílica de Maria Auxiliadora 
 



Mãe Imaculada Auxiliadora  
 
Que privilégio o meu sentir-me perdido 
Ajoelhar divagar prender-me ao teu olhar 
Sentir o que não senti nunca assim fugido 
Bem longe boiando nas ondas do teu mar 
 

Não passo dum pirilampo num luar de verão 
Rasgando em clarão a noite que não ilumina 
Anjos alegres com glórias que ao menino vão 
Que a Senhora tem com pressa para Belém 
 

Custa-me Mãe ver teu rosto sem sorriso 
Uma cicatriz morena sevilhana da Macarena 
Se ao menos tivesses um anjo de Botticelli 
Gorducho bem-disposto em tarde amena 
 

Chamam-te Auxiliadora um nome forte 
Uma alavanca para os jovens sem norte 
Assim quis teu servo torturado pelo amor 
Dom Bosco modelo perfeito de educador 
 

És Rainha no pátio e nas aulas ao aprender 
Presente passeias pelos corredores amiga 
Joãozinho te encontrou no seu amanhecer 
Conheceu-te ao colo da Mãe Margarida 
 

Trago-te o Bicentenário a arte da paisagem  
Os cantos sonantes congressos e viagens 
Fronteiras de ciclos celebrativos em oração 
Promessa de tempos novos que virão.  
 
Cantemos, cantemos todos as glórias de Dom Bosco... 
Àquela quem tudo fez Maria Imaculada Auxiliadora  
 
(P. J. Rocha Monteiro, in “Senhora da Aparição”) 



4. CARACTERÍSTICAS MARIANAS SALESIANAS 
 
1. É uma espiritualidade que tem uma essencial dimensão pastoral. A 
vivência de Maria como “divina pastora”, Mãe do “Bom Pastor” (Belo 
Pastor) foi uma linha constante na vida de Dom Bosco e não por escolha 
sua mas por iniciativa de Maria. Nossa Senhora aparece no sonho dos 
nove anos como uma pastora. Este sonho repetiu-se várias vezes. Aqui 
assenta a especial ligação ao amor e à devoção a Nossa Senhora.  
 
2. É uma espiritualidade com uma especial conotação eclesial. Ao 
longo da história, a presença de Maria, como Auxiliadora do Povo santo 
de Deus, tem sido uma constante. Dom Bosco quis que esta dimensão 
ficasse no quadro da Basílica de Maria Auxiliadora, em Turim. Nossa 
Senhora aparece no meio dos apóstolos, dos profetas, das virgens, dos 
confessores, tendo na parte inferior a representação de todos os povos 
do mundo.  
 
3. É uma espiritualidade com uma clara exigência de projeção social, no 
duplo sentido  de preocupar-se com os problemas concretos  e dos 
problemas que se referem à espiritualidade mariana. Maria sempre 
cuidou dos outros ao longo da sua vida terrena. E agora com mais razão 
depois da sua assunção ao céu. (D. António Calero).  
 
5. FRASES DE DOM BOSCO 
 

“Foi Ela quem tudo fez”. 

«Como é boa Maria!» exclamava 
com ternura, em muitas ocasiões. 

“Propagai a devoção a Nossa 
Senhora e vereis o que são 
milagres”. 
«A Virgem Santa nos conserve 
sempre seus». 


