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1. Introdução

Sonhamos sempre com horizon-
tes largos. Hoje é um dia grande. É 
Pentecostes. É um dia carregado de 
esperança que desperta em cada um 
de nós a presença da promessa de 
Jesus em enviar-nos o Seu Espírito. 
Todo o ano litúrgico está orientado 
para esta festa, porque é a conclusão 
das obras de Jesus, portanto, a con-
clusão da Incarnação e da Redenção, 
o dom por excelência do Salvador. 

Maria tem um papel importante 
nesta espiritualidade. Ao celebrar o 
Centenário das Aparições em Fátima, 
chamamos esta catequese mariana 
“Maria, esposa do Espírito Santo”. Le-
va-nos a valores profundos: à Palavra, 
ao silêncio, à vida de oração, a uma 
espiritualidade quotidiana, íntima, 
interior. Façamos deste dia uma tela 
colorida pelos dons do Espírito, ajuda-
dos por Maria de Nazaré.



2. FIdelIdade 
ao espírIto santo 

Exalta-se a fidelidade ao Espírito 
Santo, que a encheu dos seus dons 
para que fosse a Mãe de Cristo e o 
protótipo da comunidade eclesial. 
A Virgem aparece, com a alegria da 
Igreja, como mulher cheia do Espírito, 
a sua obra-mestra, enriquecida dos 
seus dons desde a sua conceção 
imaculada e a sua maternidade (“por 
obra do Espírito”) até à presença no 
cenáculo, no dia do Pentecostes. 
Ali, no meio daquela comunidade, ao 
princípio receosa e assustada, estava 
Maria, a Mãe de Jesus. E ali, junto 
dos apóstolos e outros discípulos, foi 
agraciada, de novo, com o fogo do 
Espírito, num significativo paralelo 
com a sua primeira maternidade, a re-
ferida a Cristo: “A que na Encarnação 
do Verbo foi coberta com a sombra 
do Espírito, de novo foi agraciada da 
graça pelo Dom divino no nascimen-
to do Seu povo”.

3.um dos últImos cantos de 
césar GabaraIn

“Não foi fácil, Maria. O teu grande ca-
minho, Peregrina na alma por carrei-
ros escuros. Não foi fácil, Maria, viver 
o mistério, A fé e o assombro, a luz e a 
dor.  Te anunciou a espada que feriu 
a tua alma, E essa profunda fadiga do 
teu coração. Peregrina cansada ao pé 
do Calvário, Que triste e tão longe da 
Anunciação…” 

4.a novIdade do espírIto

Nascer para a vida no Espírito é 
nascer para uma vida nova. Da Vida 
nova no Espírito fala-nos constante-
mente a Palavra de Deus. Há duas 
passagens muito significativas do 
Novo Testamento que nos oferecem 
uma grande riqueza desta vida nova: 
Ef4,17-22 e Col 3,1-17. Nos dois textos: 
fala-se do homem velho (Ef4,22), mas 
também do homem novo. Este nas-
ceu do Espírito para gozar uma vida 
nova. Se ao homem velho pertence o 
mundo das trevas, ao homem novo 
pertence o mundo da luz, da vida, da 
verdade, da justiça ou santidade de 
Deus. São as novas relações de Deus 
com o homem (Koinonia). 

5.marIa sob o InFluxo do 
espírIto santo 

A vida de Maria e a sua função estão 
inscritas nas palavras que determi-
nam a sua vocação de Mãe de Deus: 
“O Espírito Santo virá sobre ti, e a 
potência do Altíssimo te cobrirá” (Lc 
1,35). A relação de Maria com seu 



Filho inscreve-se na sua maternida-
de. A nossa relação com o “Fiat” de 
Maria acarreta pois, parece-nos, não 
somente uma relação  com um facto 
passado, mas com uma realidade 
atual. Receber a graça no Espírito 
Santo pela mediação da humanidade 
de Cristo, é certamente estar em re-
lação com o “Fiat”  passado de Maria 
mas, além disso, é também estar em 
relação hoje com ela como criatura 
cheia do Espírito Santo na glória, to-
talmente orientada por seu Filho em 
direção ao Pai. Maria, Mãe de Cristo, 
não pode deixar de desempenhar 
uma função única nesta comunhão 
que une os redimidos ao redor do 
trono do Cordeiro. 

6. a palavra e o sIlêncIo 
(em marIa) 

A grande tradição patrística ensina-
-nos que os mistérios de Cristo estão 
ligados ao silêncio e só nele é que 
a Palavra pode encontrar morada 
em nós, como aconteceu em Maria, 
mulher, indivisivelmente, da Palavra 
e do silêncio. As nossas liturgias 
devem facilitar esta escuta autêntica: 
Verbo crescente, verba deficiunt. Que 
este valor brilhe particularmente na 
Liturgia da Palavra, que “deve ser 
celebrada de modo a favorecer a me-
ditação”. O silêncio, quando previsto, 
deve ser considerado “como parte da 
celebração”(Verbum Domini,66). 

7. camInho da pastoral Ju-
venIl na assocIação adma 

polónIa - 2011
Don Adriano Bregolin 
Pe. Pascual Chávez 

O VI Congresso internacional de Ma-
ria Auxiliadora realizou-se de 3 a 6 de 
Agosto  do ano 2011 em Czestocho-
wa, na Polónia, com o lema  “TOTUS 
TUUS”.

D. Adriano Bregolin - “É muito conso-
lador ver quantas pessoas participam 
no Congresso – mais de 1.100 mem-
bros e amigos da Família Salesiana, 
representando mais de 40 nacionali-
dades. Estes números indicam-nos a 
importância de Maria Auxiliadora no 
mundo salesiano, dando testemunho 
do amor à Virgem, na reflexão na 
oração e no desejo de A imitar. 



Recorda depois, Don Adriano Bregolin,  os três compromissos que o Reitor Mor 
tinha deixado no final do V Congresso realizado no México em 2007:

1º.- Recordar e propor constantemente a todos os grupos da Família Salesiana 
o culto a Maria Auxiliadora, caraterística inseparável da vida de D. Bosco e da 
espiritualidade Salesiana.

2º.- Difundir a devoção à Virgem especialmente entre os jovens e as famílias 
jovens.

3º.- Aprofundar a devoção mariana sobretudo a partir da Exortação Apostólica 
de Paulo VI ‘Marialis cultus’.

Na Boa Noite do 1º dia: “É maravilhoso ver aqui tantos jovens e famílias jovens 
que na devoção a Maria Auxiliadora renovaram a identidade cristã da família”. 
E cita os 80 jovens italianos da Comunidade Shalon que, com mais 50 jovens 
amigos, estavam ali para dar o seu testemunho da ADMA.

No encerramento: Como demonstrar a nossa entrega a Maria a partir do Con-
gresso que acabamos de celebrar? 

1 - Fazendo que a pastoral juvenil esteja sempre cada vez mais aberta à pastoral 
familiar, de modo que a presença das famílias e dos jovens, sob a guia de Maria 
partilhem um caminho de vida, feito de formação, de comunicação e oração, 
onde se manifeste o dom providencial de Maria Auxiliadora que tome a seu cui-
dado o futuro das novas gerações.

2 - Tendo em vista a celebração do segundo centenário do nascimento de 
D.Bosco (16 de Agosto de 1815), peço à Associação de Maria Auxiliadora que ofe-
reça a todos os grupos da Família Salesiana, alguns apontamentos, orientações 
e experiências apostólicas com os jovens para sublinhar a dimensão mariana 
da história, da pedagogia e da espiritualidade de D. Bosco.

3 - Quero convidar a viver a orientação e a animação dos grupos da Família 
Salesiana, sobretudo a nível local, com um espírito mariano de serviço, de co-
munhão e de uma sensibilidade apostólica atenta sobretudo àqueles que estão 
em maiores dificuldades.

“Eu desejo que o teu ícone, Mãe de Deus, se reflita continuamente no espelho da alma 

e a conserve pura até ao fim dos séculos. Elevas os que estão curvados para a terra e 

dás a esperança aos que Te imitam como  eterno modelo de beleza” (Gianfranco Ravasi).


