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 Viver a experiência do seguimento de Jesus 
é um caminho pessoal e de intimidade. No entan-
to, a Sagrada Escritura e a vida dos santos revelam 
modelos que nos ajudam a trilhar os passos de dife-
rentes modos. Maria é uma das maiores guias nesse 
processo de caminhada e discernimento vocacio-
nal. Ela deu seu sim disponível à vontade de Deus 
quando jovem, deu à luz ao Salvador e conquistou 
o privilégio de acompanhar Jesus em todas as suas 
fases da vida.

 Por isso em Maio da Igreja convida os cris-
tãos a devotarem maior atenção à Mãe do Menino 
Deus. Através dela, a promessa de Deus se tornou 
realidade humana. Em seu jeito particular de do-
çura, silêncio e acolhida, a Virgem de Nazaré é 
exemplo para homens e mulheres, jovens, adultos, 
leigos e consagrados.

 Esta edição do ConVocação quer aprofun-
dar o modelo vocacional de Maria, em especial sob 
a devoção muito particular trazida por Dom Bosco 
aos seus jovens e à Congregação Salesiana. Nossa 
Senhora Auxiliadora é a mãe que nada deixou fal-
tar aos seus filhos.

 Confiemos nossa vida e vocação à Maria, 
Mãe Auxiliadora!
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No mês de Maio, os cristãos em todo mundo celebram 
com especial carinho e devoção à Maria, mãe de Jesus. 

De forma particular, os católicos olham para a Virgem de 
Nazaré como um modelo de vida e de santidade a ser 
seguido pelos jovens. Maria, muito cedo, soube ouvir a 
voz de Deus, através da visita do anjo Gabriel, e aceitou 
seu chamado vocacional para ser a mãe do Salvador de 
toda a humanidade.

A virgem prometida em casamento a 
José, deu à luz ao Menino Deus, em Belém, 
concebido pelo Espírito Santo. Nos evange-
lhos que narram a vida de Jesus Cristo, Ma-
ria aparece em poucas ocasiões, mas a Igre-
ja Católica reconhece nela sua importância 
como Aquela que gestou, gerou, cuidou e acompa-
nhou Jesus até o fim de sua vida, aos pés da cruz. Esse 
respeito e culto é trazido desde as primeiras comunida-
des cristãs até os dias atuais nos diferentes títulos dados 
à Maria, que por nós é chamada como Nossa Senhora.

M A I O

Mês de Maria



A devoção a Nossa Senhora 
Auxiliadora no Carisma Salesiano

Maria Auxiliadora e

 Dom Bosco
Dom Bosco e a Congregação Salesiana guardam especial cari-

nho pelo título de Nossa Senhora Auxiliadora. O carinho por 
Maria, foi ensinado desde cedo à Joãozinho Bosco por sua mãe, Margarida 
Occhiena, a Mamãe Margarida. Assim, podemos dizer que essa belíssima 
tradição nasceu de mãe para mãe. De dois exemplos de vida e santidade que 
gestaram e educaram nossos grandes modelos: Jesus e Dom Bosco.

A virgem prometida em ca-
samento a José, deu à luz ao Meni-
no Deus, em Belém, concebido pelo 
Espírito Santo. Nos evangelhos que 
narram a vida de Jesus Cristo, Maria 
aparece em poucas ocasiões, mas a 
Igreja Católica reconhece nela sua im-
portância como Aquela que gestou, 
gerou, cuidou e acompanhou Jesus 
até o fim de sua vida, aos pés da cruz. 
Esse respeito e culto é trazido desde 
as primeiras comunidades cristãs até 
os dias atuais nos diferentes títulos 
dados à Maria, que por nós é chama-
da como Nossa Senhora.

http://www.dombosco.net/2022/05/devocao-nossa-senhora-auxiliadora/
http://www.dombosco.net/2022/05/devocao-nossa-senhora-auxiliadora/


Maria Auxiliadora
Modelo

de Vocação
Em diversos momentos da bio-

grafia de São João Bosco e da 
história da Congregação Salesiana, o Pai 
e Mestre da juventude colocou toda sua 
confiança em Maria como Mãe e Auxi-
liadora. Motivado por seu amor e con-
fiança, Dom Bosco construiu em Turim 
uma igreja dedicada ao título de Maria 
Auxiliadora. Em suas pregações e no 
acompanhamento de seus jovens no 
Oratório, o santo fundador dos Salesia-
nos nunca deixou de recomendar a de-
voção à Nossa Senhora.

O chamado de Deus na vida de 
Dom Bosco realizado no sonho dos 
nove anos se concretiza em sua vida e 
doação pela juventude. 

Assim como Maria, Joãozinho 
Bosco soube dizer sim à sua vocação e 
dedicar seus esforços na construção do 
projeto de Deus. Na Congregação Sale-
siana, sempre dizia: “Foi Ela quem tudo 
fez”.

Em suas palavras, Dom Bosco 
sempre incentivava que nossas ações e 
projetos fossem oferecidos à Nossa Se-
nhora Auxiliadora, porque o santo nun-
ca tinha visto ninguém pedir nada à Vir-
gem sem ser prontamente atendido.

Peçamos, à Maria, Mãe e Auxilia-
dora, que nos ajude a discernir nossa 
vocação e a despertar no coração das 
jovens e dos jovens a vocação à vida re-
ligiosa salesiana e à santidade.

Testemunho
     Vocacional



Testemunho
     Vocacional

E deixo claro a importância de Nossa Senhora Auxiliadora na minha vida, 
na minha vocação, na vida da minha família.

Eu nasci em uma família muito 
católica, me criei na Paróquia 

Dom Bosco e na Escola São Domingos 
Sávio que era dos Salesianos, em Guara-
puava. Então me criei dentro dos Sale-
sianos e conheci a devoção de Nossa Se-
nhora Auxiliadora desde pequeno, em 
casa. Porque as capelinhas de Auxiliado-
ra iam nas casas. Um dos fatos impor-
tantes da minha infância, é que quando 
chegava a capelinha de Nossa Senhora 
tinha que ficar alguém em casa e não se 
poderia entregar a capelinha para outra 
casa sem rezar o terço. E lembro desse 
fato como um dos mais bonitos da mi-
nha infância. Meu pai pedia isso.

Desde que me conheço por gen-
te, lembro das atividades relacionadas 
ao mês de maio e à Nossa Senhora Au-
xiliadora. Em minha vocação principal-
mente, porque em 2004 quando decidi 
ir para o seminário, eu recebi a resposta 
para o Aspirantado em 24 de maio, dia 

P. José Sávio Mariano
Salesiano de Dom Bosco

da Auxiliadora. Minha ideia seria ficar 
uns meses e depois ir embora, porque 
não me sentia digno de ser sacerdote. 
Ser salesiano era minha vida já desde 
pequeno, estava como educador na 
obra social e trabalhava com a juventu-
de. Mas ser religioso foi um grande de-
safio para mim. E deixo claro a impor-
tância de Nossa Senhora Auxiliadora na 
minha vida, na minha vocação, na vida 
da minha família. Sempre tivemos o 
apoio de Nossa Senhora Auxiliadora, Ela 
sempre esteve nos acompanhando.



Vocacional
Oração

Ó Maria, mãe da Deus e mãe da Igreja, nós cremos que 

ocupais um lugar singular na história da salvação e que sois 

mestra e guia da nossa Família. Com alegria contemplamos 

e queremos imitar vossa fé e vossa disponibilidade ao Se-

nhor e ao seu projeto de amor, vossa gratidão pelas grandes 

coisas feitas pelo Pai, vossa caridade apostólica e vossa fide-

lidade na hora da cruz. A vós nos confiamos com amor de 

filhos: Imaculada, vós nos educais para a plenitude do dom 

de nós mesmos; Auxiliadora, vós nos infundis coragem e 

confiança no serviço do povo de Deus. Nós vos suplicamos, 

ó Virgem Santa, que continueis a vossa proteção sobre cada 

um de nós, sobre cada um dos grupos nascidos do carisma 

de Dom Bosco, sobre toda a Família Salesiana e sobre os 

jovens que vós nos confiais. Amém.
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