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PARTE CELEBRATIVA
Ano jubilar do Centenário das Apari-
ções de Nossa Senhora em Fátima, 
um tempo para unir numa só festa 
o céu e a terra. O fascínio que nos 
vem do olhar para trás provoca em 
nós um dinamismo vital, humano 
e celestial, presente e passageiro 
neste processo de aprendizagem do 
sagrado.

Como nos diz Kierkegaard, “a vida só 
pode ser compreendida olhando-se 
para trás; mas só pode ser vivida 
olhando-se para a frente”.  

A nossa Catequese Maria tem três 
partes: O Convite à Celebração, a 
pedagogia mariana de S. João Bosco 
e a Contemplação. 

Três pastorinhos. Dois passarão a 
ser estrelas, luzeiros do firmamento, 
um apocalipse à espera de Deus, “da 
Jerusalém Santa que desce do céu”: 
Francisco e Jacinta. Passam a enamo-
rar-se como o sol e a lua. 

Passamos a perceber a criação 
divina da beleza de Maria. Seguimos 
a encarnação no sacrário de Maria a 
quando do seu primeiro Pentecos-
tes: “faça-se em Mim segundo a Tua 
palavra”. 

Rejubilamos com Maria quando 
Jesus nos entrega a Sua Mãe: “eis aí 
o teu Filho”. Somos todos nós. Chora-
mos no seu regaço terno e acolhedor.

Que encanto sobrenatural! 
O tempo passa a correr.



Tenho tempo de não ter tempo para 
celebrar na plenitude este Ano Cen-
tenário das Aparições da Fátima, que 
começou bem cedo para mim, quan-
do era criança, e agora não consigo 
abarcar todo o seu esplendor. 
Pe. Jerónimo da Rocha Monteiro. 

PARTE FORMATIVA 
A imagem de Maria 
no Novo Testamento
Os evangelhos de Lucas e João
Ninguém no NT, evangelista ou não, 
concedeu a Maria uma comparável 
atenção à que Lucas lhe dedicou no 
seu trabalho.

Mas temos de reconhecer que no 
trabalho de Lucas Maria nunca é o 
tema central, nem mesmo frequen-
te. Marcante é, contudo, a estreita 
relação com o mistério de Cristo, que 
Lucas atribuiu a Maria.

A imagem de Lucas sobre Maria
Lucas é, sem dúvida, dos autores do 
NT quem mais influenciou a vene-
ração eclesial de Maria. São duas as 
características básicas: Maria é aben-
çoada por ter acreditado em Deus e 
mantido a fé nele. 

Os episódios que Lucas nos conta 
são marcos de fé, uma vez que desde 
que ele ouviu o plano que Deus tem 
para o seu povo, até que, nas origens 
do novo povo de Deus, partilha a es-
perança e oração com os Apóstolos.

A imagem de João sobre Maria   
João usa o nome de Maria quinze 
vezes para falar de três pessoas dife-
rentes (Jo 11,1-2.19-20,28.31-32.45, 12,3, 
19,25, 20,1.11: Maria de Betânia, Maria 
de Magdala Maria, esposa de Cleo-
fás), mas nunca o usa para referir-se 
a Maria de Nazaré. Para ele é sempre 
e só, a mãe de Jesus (Jo 2,1.3.5.12, 
19,25.27). 

Dom Bosco 
e a «Pedagogia Mariana
Preparar o futuro através de projec-
tos que concretizem o compromisso 
educativo.

Ser devotos da Auxiliadora, fazer com 
Dom Bosco memória de Maria signifi-
ca dispor-se a romper padrões como 
ela e como ele. Sobre a Auxiliadora 
tem interesse sobre tudo o seu ca-
minho vocacional - desenvolvido em 
profunda (e silenciosa) relação com 
Deus - e o fascinante compromisso 
que tão maravilhosamente expressa 
o Magnificat.

Com Maria, regressar à juventude
Os jovens não são um problema 
para as instituições e comunidades 
eclesiais, mas um desafio e uma 
oportunidade. 



As novas gerações são uma oportu-
nidade para repensar a experiência 
cristã, para correlaciona-la criativa-
mente com a existência humana 
(adaptando-a às dinâmicas antropo-
lógicas) e, com o intuito, de recons-
truir a «prática religiosa». 

Educarmo-nos” com Maria, 
como Dom Bosco
A realidade reclama a nossa relação 
com ela e é ai que jogamos todos 
o crescimento e desenvolvimento 
pessoal

PARTE CONTEMPLATIVA
Familia Salesiana | Familia Mariana 
Se todos os grupos da Família Sa-
lesiana veneram Maria Auxiliadora 
como sua principal Padroeira, alguns 
realçam a sua presença com diversos 
títulos para sublinhar aspetos particu-
lares do seu apostolado.

Maria é considerada não apenas 
como Mãe da Igreja e Auxiliadora 
dos cristãos, mas também como 
Mãe da humanidade inteira, de forma 
que colaboradores e colaboradoras 
dos vários grupos da Família Sale-
siana, mesmo pertencentes a outras 
religiões, nutrem por Ela uma sincera 
devoção. 

Pode por isso afirmar-se com razão 
que a Família Salesiana é uma Família 
Mariana. (CCFS, art.º 11)



IMACuLAdA CONCEIçãO

Mãe verdadeira sou dum Deus que é Filho.
E filha dele sou, sendo sua Mãe.

Nasceu na eternidade e é meu Filho,
Eu no tempo nasci e sou sua Mãe.

Ele é o meu Criador e é meu Filho,
Eu sou criatura e sua Mãe.

É prodígio divino o ser meu Filho
Um Deus eterno, que me tem por Mãe. (…)

(Alfredo Pimenta, 1882-1950) 

À  VIRgEM SANTíSSIMA

(…) Virgem das estrelas nítidas coroada,
Doo Espírito, do Pai, do Filho eterno

Mãe, filha e esposa, e amais que tudo amada. 

Valha-me o teu poder e amor materno;
Guia este cego, arranca-me da estrada

Que vai parar no tenebroso inferno!
(Bocage, 1765-1805)

“A oração é a melhor arma de que dispomos,
é uma chave que abre o coração de Deus.

Devemos falar com Jesus
muito mais com o coração do que com os lábios,

e até, em certas contingências,
devemos falar com Ele apenas com o coração.

(Padre Pio) 


