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A MINHA ALMA GLORIFICA O SENHOR  

PORQUE OLHOU PARA A SUA HUMILDE SERVA (Lc 1,36) 
 
Dia 24 de Maio, festa de Maria Auxiliadora. Os sinos da Basílica de Nossa Senhora 
Auxiliadora, em Turim, despertam a cidade e, por vales e montanhas, ecoa o símbolo 
majestoso das graças concedidas por Maria a todos os que a Ela recorrem, como dizia 
S. João Bosco: “sede devotos de Nossa Senhora e vereis o que são milagres”.  
 
O nosso Reitor Mor, Pe. Ángel Fernández Artime, é o primeiro peregrino a ajoelhar com 
emoção e a entregar à Mãe, por entre alegrias e sofrimentos, os irmãos salesianos que 
trabalham na Síria e todos os que vivem em países de guerra. Com ele está toda a 
Família Salesiana e, de um modo especial, os Associados de Maria Auxiliadora (ADMA). 
Somos todos nós que levamos o andor de Nossa Senhora ao longo das ruas de Turim 
proclamando-a cheia de graça e Mãe de Misericórdia neste Ano Jubilar da Misericórdia.  
 
Maria nesta sua festa convida-nos a procurar Deus. É um privilégio procurar Aquele que 
se deixa encontrar. Foi a experiência vivencial de Joãozinho no sonho dos nove anos. 
Hoje, a Senhora de cetro real, partilhando a coroa de oiro brilhante com seu Filho ao 
colo, leva-nos ao Deus da aliança e da vida, semeando em nós réstias de amor e de 
esperança. Deus quer dar-nos uma terra. Saibamos ser Seu projeto, as vozes conhecidas 
por Ele.  
 
Que Maria Imaculada Auxiliadora aceite o nosso pequeno começo, ou o retorno aos 
caminhos de Nossa Senhora da Visitação. Que a sua festa seja uma surpresa agradável 
com os encantos daquela por onde descem abundantes graças. Entreguemos-Lhe os 
nossos irmãos doentes, os nossos jovens que precisam dos carinhos desta Mãe bendita.  
Esta é uma hora de luz e de intenso amor por Maria Auxiliadora. Boas Festas.  
 

Pedro Ricardo, Presidente Nacional ADMA 
Pe. Rocha Monteiro Delegado da FS 

 


