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Buenos Aires, 7 novembro de 2019

Queridos irmãos:

Como Família Salesiana, “com Maria, uma mulher crente”, para os jovens, va-
mos iniciar o VIII Congresso Internacional de Maria Auxiliadora.

Aqui, na cidade de Buenos Aires, este Congresso é uma ocasião auspiciosa 
para professar como filhos de Dom Bosco uma devoção filial e forte à Mãe, 
para nos estimular a uma imitação mais convencida e pessoal da Mulher cren-
te, e da primeira discípula do Senhor.

Maria nos convocou, a iniciativa é sua.  Ela mesma, sua pessoa, nos citou: va-
mos pular de alegria porque esse tempo esperado de graça, esse tempo de ação 
do Espírito Santo, da renovação das cores da fé,  chegou e esta começando.

Neste Congresso de família, Maria é a figura central e modelo desta comuni-
dade de discípulos missionários salesianos por ter escutado, por ter acredita-
do, por ter saído, andado e compartilhado, por ter praticado a Palavra... por 
ter tornado visível o invisível.

Façamos deste VIII Congresso Internacional de Maria Auxiliadora uma expe-
riência de vida que revive o fogo do dom de Deus que recebemos de nosso Pai 
Dom Bosco, uma experiência que revitaliza a frescura do primeiro amor pela 
Mãe e Mestra desta família que é y se sabe profundamente mariana.

Vamos sair de nós mesmos para os outros. Vamos nos encontrar, anunciar, 
compartilhar e cuidarnos. Longe de casa, mais em casa, na periferia do mun-
do, na terra sonhada por Dom Bosco, onde o amor de Jesus Sacramento e 
Maria Auxiliadora nutriu o coração de muitas caridades pastorais e deu rostos 
concretos à santidade salesiana: Artémides Zatti, Ceferino Namuncurá e Lau-
ra Vicuña.

Hoje, a Família Salesiana de Argentina os recebe com alegria e lhes dá as boas 
vindas no VIII Congresso Internacional de Maria Auxiliadora. Vamos camin-
har juntos neste itinerário de fé e amor.
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Maria, MULHER CRENTE,
Mãe e Auxiliadora dos Cristãos,
nós, Família Salesiana,
confiamos a você as realizações
e os frutos deste Congresso.

Presença e ajuda na vida de Dom Bosco,
pedimos que você nos dê a graça
de estar atentos na escuta,
generosos em nossa resposta
como Vos ao proclamar o seu SIM,
prontos pra sair ao encontro de quem precisa
de nós e que, como semelhança sua e de José
sabemos transmitir o dom da fé
às novas gerações.

Ajude-nos a manter
as coisas de Deus em nossos corações
e que a meditação de suas atitudes
para promover a Família Salesiana
a aumentar sua identidade espiritual
e apostólica para o bem de todos,
especialmente os jovens
e privilegiados destinatários do carisma salesiano.

AMEN.
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Hino
Quando o Senhor nos fala, suas palavras são de amor
e nos pede que escutemos como Você escutou.
Vocè foi a mulher que creu e abriu seu coração,
e aceitou com esperança a missão que Deus lhe deu.

MARIA AUXILIADORA, MÃE SEMPRE FIEL,
TOMA-ME EM SUAS MÃOS, AJUDA-ME A DIZER AMÉM.
MARIA AUXILIADORA, JUNTOS VENIMOS À VOCÊ,
SABEMOS QUE O FEZ TUDO, E DOM BOSCO ASSIM NOS ENSINOU.

Estaremos sempre atentos ao que nos pede Deus,
e aos jovens que esperam nossa ajuda e contenção.
Nossa Igreja está “em saída” e Dom Bosco assim viveu,
o Carisma Salesiano é nossa missão de hoje.

A alegria nos reúne nesta Celebração,
em Família Salesiana caminhamos até Você.
Se seguimos Seu exemplo de serviço e de oração,
vamos até os irmãos compartilhando nosso amor.

MARIA AUXILIADORA, MÃE SEMPRE FIEL,
TOMA-ME EM SUAS MÃOS, AJUDA-ME A DIZER AMÉM.
MARIA AUXILIADORA, JUNTOS VENIMOS À VOCÊ,
SABEMOS QUE O FEZ TUDO, E DOM BOSCO ASSIM NOS ENSINOU.

Pe. Miguel Mestre, sdb
Testi

Jerónimo Machín
Testi e musica
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PRIMEIRA 
LEITURA

Ezequiel 34, 11-12; 15-
16; 23-24; 30-31

Eucaristia de abertura

“Pois eis o que diz o Senhor Javé: vou to-
mar eu próprio o cuidado com minhas 
ovelhas, velarei sobre elas. Como o pas-
tor se inquieta por causa de seu rebanho, 
quando se acha no meio de suas ovelhas 
tresmalhadas, assim me inquietarei por 
causa do meu; eu o reconduzirei de todos 
os lugares por onde tinha sido disperso em 
um dia de nuvens e de trevas”.

“Sou eu que apascentarei minhas ove¬lhas, 
sou eu que as farei repousar – oráculo do 
Senhor Javé. A ovelha perdida eu a pro-
curarei; a desgarrada, eu a reconduzirei; a 
ferida, eu a curarei; a doente, eu a restabe-
lecerei, e velarei sobre a que estiver gorda 
e vigorosa. Irei apascentá-las todas com 
justiça”.

“Para pastoreá-las suscitarei um só pastor, 
meu servo Davi. Será ele quem as conduzi-
rá à pastagem e lhes servirá de pastor. Eu, 
o Senhor, serei seu Deus, enquanto o meu 
servo Davi será um príncipe no meio de-
las. Sou eu, o Senhor, que o declaro”.

“Saberão que sou eu o Senhor, que sou o 
seu Deus, e que eles, os israelitas, são o 
meu povo – oráculo do Senhor Javé. E vós, 
minhas ovelhas, vós sois homens, o re-
banho que apascento. E eu, eu sou o vosso 
Deus – oráculo do Senhor Javé”.
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O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me 
mansamente a águas tranqüilas.
Refrigera a minha alma; guia-me pelas 
veredas da justiça, por amor do seu nome.

Ainda que eu andasse pelo vale da sombra 
da morte, não temeria mal algum, porque 
tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado 
me consolam.

Preparas uma mesa perante mim na 
presença dos meus inimigos, unges a 
minha cabeça com óleo, o meu cálice 
transborda.

Certamente que a bondade e a 
misericórdia me seguirão todos os dias da 
minha vida; e habitarei na casa do Senhor 
por longos dias.

SALMO
Salmo 23, 1-6
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SEGUNDA 
LEITURA

Filipenses 4, 4-9

Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito: ale-
grai-vos! 

Seja conhecida de todos os homens a vossa 
bondade. O Senhor está próximo. 

Não vos inquieteis com nada! Em todas as 
circunstâncias apresentai a Deus as vossas 
preocupações, mediante a oração, as súpli-
cas e a ação de graças. E a paz de Deus, que 
excede toda a inteligência, haverá de guar-
dar vossos corações e vossos pensamentos, 
em Cristo Jesus. 

Além disso, irmãos, tudo o que é verdadei-
ro, tudo o que é nobre, tudo o que é justo, 
tudo o que é puro, tudo o que é amável, 
tudo o que é de boa fama, tudo o que é 
virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar 
vossos pensamentos. 

O que aprendestes, recebestes, ouvistes e 
observastes em mim, isto praticai, e o Deus 
da paz estará convosco
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EVANGELHO
Mateus 18, 1-5; 10

Neste momento, os discípulos aproxima-
ram-se de Jesus e perguntaram-lhe: “Quem 
é o maior no Reino dos Céus?”. Jesus cha-
mou uma criancinha, colocou-a no meio 
deles e disse: “Em verdade vos declaro: se 
não vos transformardes e vos tornardes 
como criancinhas, não entrareis no Rei-
no dos Céus. Aquele que se fizer humilde 
como esta criança será maior no Reino dos 
Céus. E o que recebe em meu nome a um 
menino como este, é a mim que recebe.”

“Guardai-vos de menosprezar um só des-
tes pequenos, porque eu vos digo que seus 
anjos no céu contemplam sem cessar a face 
de meu Pai que está nos céus.”
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GUIA: Chegamos a este belo templo, onde é 
homenageada Maria Auxiliadora, para adorar Jesus 
Cristo, realmente presente no Santíssimo Sacramento. 
É que Maria inevitavelmente nos leva a Jesus!

Também somos obedientes à Igreja - como filhos de 
Dom Bosco -, que recomenda vivamente que seus fiéis 
dediquem tempo a adorar a Jesus Eucaristia.

Sabemos que agrada a Deus e produz frutos de graça 
na alma do crente.  Além disso, como não fazê-lo no 
âmbito deste belo Congresso Internacional em que 
estamos vivendo em homenagem a Maria Auxiliadora!

 

(O Abençoado é exposto enquanto canta ).

(ajoelhado diante do Sacramento)

Sacerdote: Jesus Cristo, chegamos aqui, de muitos 
lugares do mundo para adorá-lo (aqui você pode 
nomear os países presentes, cujos cidadãos podem 
levantar suas bandeiras). Sabe de uma coisa? Todos 
agradecemos - em todas as línguas do mundo! - porque 
você nos dá sua mãe como mãe e ajuda dos cristãos... 

Todos: OBRIGADO, JESUS CRISTO, POR NOS DAR 
A MARIA AUXILIADORA COMO MÃE! (repita 3 
vezes).

Sacerdote: Fique conosco! Junte-se a nós hoje em 
dia para viver a alegria de ser filho daquela Virgem 
dos tempos difíceis, que Dom Bosco nos ensinou a 
conhecer, amar e honrar. Desejamos, amado Senhor 
Jesus Cristo, que este Congresso nos incentive a viver 
unidos a Ti, santificando a graça e a sermos apóstolos 
eficazes do seu Reino entre os jovens. 

ORAÇÃO 
INICIAL
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(da reflexão)

Senhor, nós acreditamos em você.
Senhor, esperamos por você.
Senhor, nós amamos você.
Senhor, nós te adoramos.
Senhor, obrigado.

Jesus Cristo, cremos que você é o Filho de Deus vivo.
Jesus Cristo, cremos que você é o Salvador dos homens.
Jesus Cristo, cremos que você voltará para julgar os vivos 
e os mortos.
Jesus Cristo, confiamos em você porque você é o bom 
pastor que nos chama pelo nosso próprio nome.
Jesus Cristo, confiamos em você porque você é o amigo 
que dá sua vida por seus amigos.
Jesus Cristo, confiamos em você porque você é a luz que 
ilumina nosso caminho.

Jesus Cristo, nós amamos você
porque você nos amou primeiro.
Jesus Cristo, nós amamos você
porque você nos tornou filhos de Deus.
Jesus Cristo, nós amamos você
porque você ficou no Tabernáculo por nós.

Jesus Cristo, queremos estar aqui, com a misericórdia com 
que estavam diante de Ti: Dom Bosco, Madre Mazzarello, 
Domingo Savio, Laurita Vicuña, Ceferino Namuncurá, 
Don Zatti ... e tantos santos salesianos ... e sentem que, 
estando diante de você, A certeza de que a santidade 
também é para nós hoje cresce em todos.

INVOCAÇÕES 
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EVANGELHO
Jo 2, 1-11

O milagre de Caná

Naquela época, um casamento foi realizado em Caná, 
na Galiléia, e a mãe de Jesus estava lá. Ele também foi 
convidado para o Jesus se casando com seus discípulos. 
E, como faltava vinho, porque o vinho do casamento 
acabou, sua mãe diz a Jesus: “Eles não têm vinho”. Jes-
us responde: «O que tenho contigo, mulher? Ainda não 
chegou a minha hora ». Sua mãe diz aos servos: “Faça o 
que Ele disser”.

Havia seis jarros de pedra, colocados para a purificação 
dos judeus, de duas ou três medidas cada. Jesus lhes diz: 
“Encha os jarros de água”. E eles os encheram. “Tire ago-
ra, ele diz, e leve para o professor.” Eles pegaram. Quan-
do o maestresala provou a água transformada em vinho, 
como ele não sabia de onde era (os criados, aqueles que 
haviam puxado a água, eles sabiam disso), o maestresa-
la chama o namorado e diz: «Todo mundo serve o bom 
vinho primeiro e quando Eles já estão bêbados, o mais 
baixo. Mas você manteve o bom vinho até agora ».

Assim, em Caná da Galiléia, Jesus começou seus sinais. E 
ele manifestou sua glória, e seus discípulos creram nele. 
Depois desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e 
seus discípulos, mas eles não ficaram lá por muitos dias.

Palavra de Deus.

Glória a você, Senhor Jesus...
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 Pelo mistério de sua encarnação, salve-nos Senhor.
No seu nascimento, salve-nos Senhor.
Por sua paixão e morte, salve-nos Senhor.
Para a sua ressurreição, salve-nos Senhor.
No dia do julgamento, salve-nos, Senhor.

Para nossas famílias, oramos ao Senhor.
Para nossos amigos, oramos a Deus.
Para nossos inimigos, oramos ao Senhor.
Para aqueles que sofrem, oramos ao Senhor.
Para aqueles que não acreditam, oramos ao Senhor.
Pelos sacerdotes, oramos ao Senhor.
Pelo Papa, oramos Senhor.
Por sermos suas testemunhas fiéis,
oramos ao Senhor.
Para os jovens de todo o mundo,
oramos a você, Senhor.

PEDIDOS 

Oh, Maria, poderosa Virgem:
Você, o grande e ilustre defensor da Igreja;
Você, admirável ajudante cristão;
Você, “terrível como um exército em ordem de batalha”;
Você, que sozinho destrói os erros do mundo:
nos defender em nossas ansiedades,
em nossas lutas e necessidades;
e na hora da nossa morte,
Receba-nos em alegrias eternas.
Amèn

(de pé)

Pai Celestial, invocando seu Filho, modelo de nossa vida, 
pedimos que você nos conceda a conhecê-lo e enten-
dê-lo cada vez mais para que possamos viver como seus 
fiéis discípulos.

Por Cristo, nosso Senhor.

ORAÇÃO DE DOM 
BOSCO A MARÍA 

AUXILIADORA

FECHAMENTO
Sacerdote:



Roberto Carelli
Padre salesiano

Professor de Antropologia 
e Mariologia Teológica na 
seção de Turim da Pontifícia 
Universidade Salesiana.

Ocupou cargos como instrutor 
da salesianos jovens.

Dedicou seu ministério 
sacerdotal como assistente 
espiritual à ADMA Primaria.

▷

▷

▷
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Jesus que é o Santo de Deus e Maria que 
é a Toda santa. Ele o Filho de Deus e Ela 
a filha predileta do Pai, Ele o homem sem 
incredulidade e  Ela a perfeita crente, os 
“dois ressuscitados” (E. Viganò), que do 
céu irradiam a sua alegria sobre a terra, e 
com a sua alegria nos ajudam a crer que 
o único objetivo da vida é se tornar santo, 
que a santidade é a alegria, e que não se 
tornar santo – dizia o grande poeta cristão 
Bernanos – é “a única verdadeira tristeza”.

[1] No evento da Anunciação, a fé se ma-
nifesta como disponibilidade, virginda-
de da mente, do coração e do corpo, to-
tal abertura do próprio espaço interior a 
Deus, à Sua vontade, a toda Sua vontade. 
No fiat de Maria, a fé emerge como a dis-
posição interior que os mestres espirituais 
chamam “santa indiferença”, e que nos leva 
a não desejar nada além do que Deus dese-
ja. Isto é a fé: dizer sim a Deus, sem colocar 
condições.

Pensemos: Maria é chamada “causa de 
nossa alegria” porque é “toda santa”, mas é 
toda santa porque disse sempre sim. Santo 
Agostinho chegava a dizer que Ela deu a 

A nossa meditação de hoje tem duas fon-
tes de inspiração: a carta de Papa Francisco 
Gaudete ed exsultate e a Estréia de Pe. Án-
gel A Santidade é também para você. Dois 
fortes convites à santidade, único fim para 
o qual Deus nos criou, que faz do nosso 
Congresso um evento de Igreja e de Famí-
lia Salesiana. À luz e na presença de Maria, 
“mulher de fé”, refletiremos sobre a íntima 
relação que ocorre entre fé, santidade e 
alegria, na convicção de que não há ver-
dadeira alegria a não ser no fazer-nos san-
tos, mas que não nos fazemos santos a não 
ser pelo caminho de fé. Desenvolveremos 
a reflexão em sete breves quadros que têm 
como objeto as dimensões da fé, como sur-
gem do caminho de fé de Maria. Sim, por-
que a fé é sempre um caminho, caminho 
de amadurecimento e de aperfeiçoamento 
–  o foi também para Maria, também para 
Jesus! - e porque a Igreja, como ensinara 
o Concílio, “caminha no tempo seguindo 
o itinerário realizado pela Virgem Maria, 
que avançou na peregrinação da fé e con-
servou fielmente sua união com o Filho até 
a Cruz” (LG 58 e RM 2).

Volvamos então imediatamente o nosso 
olhar afetuoso para Jesus e Maria, sobre 
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luz “em primeiro lugar na mente que no 
ventre”, que se tornou fértil graças à fé! Se 
Jesus é o sim definitivo que Deus dirige às 
suas criaturas, Maria é o sim decisivo que 
as criaturas dirigem ao Criador. No sim 
de Jesus ao Pai e no sim de Maria ao anjo 
se concentra e se irradia todo o projeto de 
Deus: naquele único e duplo sim, a pro-
messa do Messias é concretizada, a Filha 
de Sião se transforma na Mãe Igreja, a An-
tiga Aliança dá lugar à Nova.

O sim de Jesus e de Maria à vontade do Pai 
são igualmente importantes tanto é que a 
Igreja os celebra juntos no dia 25 de março, 
nove meses antes do Natal, contemplando 
a íntima ligação entre o evento da Anun-
ciação e o mistério da Encarnação: o nas-
cimento humano do Filho de Deus é o 
fruto do consentimento da Virgem Maria. 
E, de fato, a liturgia da Anunciação cele-
bra o perfeito acordo dos dois sins, que se 
tornam um único princípio de salvação, e 
realizam o único sacrifício que Deus es-
pera de cada criatura: o “eis me aqui” de 
Maria é a perfeita ressonância do “eis me 
aqui” de Jesus, e ao Filho de Deus que diz: 
“tu não quiseste sacrifício e oferta. Em vez 
disso, tu me deste um corpo... Por isso eu 
disse: Eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua 
vontade” (Sl 39,7-8; Hb 19,5-7), que corres-
ponde ao que Maria diz: “Eis a escrava do 
Senhor. Faça-se em mim segundo a tua pa-
lavra” (Lc 1,38).

Não há nada mais humilde nem maior no 
mundo, nada de que Deus possa estar mais 
satisfeito do que com o sim de Maria: nin-
guém jamais estivera tão livre de si mesmo 

quanto pronto para as obras de Deus como 
Ela! No seu fiat se realiza a intuição mais 
profunda de toda religião, e a única coisa 
que podemos oferecer a Deus para corres-
ponder aos seus desejos é um sim como 
o de Maria, um sim sem limites, sem re-
servas, sem preferências, um sim que não 
põe obstáculos a Deus, à sua vontade e à 
sua obra em nós. Olhando atentamente, o 
sim da fé é o único momento de infinito 
que podemos nos permitir em nossa fini-
tude de criaturas, é a disponibilidade que 
nos abre à maior fecundidade – a fecun-
didade de Deus! - e sem a qual você per-
manece fechado e estéril no círculo de seus 
próprios limites!

No sim do Redentor e da Mãe do Redentor 
nos é dito que a vida é vocação e missão: 
não simples existência, mas chamado a 
coisas grandes, não simples desejo huma-
no, mas sonho de Deus, não um evento so-
litário vivido por conta própria, mas uma 
história de amor vivida em nome de Deus. 
E nos é dito que o sucesso da vida depen-
de da radicalidade com a qual acolhemos a 
vocação e da generosidade com a qual co-
rrespondemos à missão.

Nesse sentido é sempre bom reler a his-
tória vocacional de Dom Bosco: ele com-
preendeu a sua vocação não levando em 
conta seus grandes dotes naturais, mas se 
deixando guiar por um sonho, por uma 
inspiração divina; e quanta humildade, 
coragem, determinação vimos nele, jovem 
padre, quando se pôs nas mãos e voltou-se 
à palavra de Pe. Cafasso para saber com 
certeza a missão que Deus lhe confiara. 
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Como Maria, sua Mãe e Mestra, verdadei-
ramente Dom Bosco não foi um homem 
que se fez por si mesmo, mas um homem 
que se deixou fazer por Deus!

Rezemos aqui por nossos jovens, para que 
como Maria, escutem a voz do Senhor, 
aprendam a interpretar a vida como vo-
cação e missão, saibam buscar a felicidade 
em Deus e não em outro lugar, na Palavra 
de Deus e não nas palavras do mundo, 
porque dizem as Escrituras, só “hei de de-
leitar-me em vossas leis; e jamais esquece-
rei vossas palavras” (Sl 118,16). E rezemos 
para quem vive a própria vocação levando 
pesadas e dolorosas cruzes, e é tentado a 
ficar desanimado e perdido: eles podem 
lembrar, olhando para Maria, que “é per-
manecendo firmes que vocês vão ganhar a 
vida” (Lc 21,19).

[2] De Nazaré passamos para Ain-Karin. 
No episódio da visitação, a fé é alegria, a 
primeira bem-aventurança do Evangelho, 
uma promessa de felicidade reservada aos 
pequenos, aos humildes de coração, aos 
pobres de espírito, àqueles que se deixam 
dizer: “põe tuas delícias no Senhor, e os 
desejos do teu coração ele atenderá” (Sl 
36,4).

Se na Anunciação Maria é a mulher do Fiat, 
na Visitação é a mulher do Magnificat: nos 
diz que a alegria vem da fé, é o reflexo da fé 
na alma e em seu rosto. Por isto a primeira 
e a última Bem-Aventurança do Evangelho 
estão ligadas à fé: “bem-aventurada aquela 
que acreditou” diz Isabel à Nossa Senhora 

(Lc 1,45), e “bem-aventurados os que acre-
ditaram sem ter visto”, diz o Ressuscitado a 
São Tomé (Jo 20,29).

Na visita a Isabel tudo fala de alegria. Ma-
ria vai apressada para casa de Isabel: é a so-
licitude do “entusiasmo”, do “ter Deus den-
tro”, porque onde há fé há mais alegria, e 
onde há mais alegria há mais caridade! 
A alegria de Maria, que já na Anunciação 
foi saudada com um convite à alegria: “ale-
gre-se cheia de graça” (Lc 1,28), no Mag-
nificat, que é um cântico de alegria, Maria 
“exulta seu espírito” e “exalta a grandeza 
do Senhor” pelas grandes coisas que foram 
feitas nela e em seu povo, reunindo assim 
a exultação de Ana no Antigo Testamento 
(1Sm 2,1-10) e preparando a exultação de 
Jesus no Novo Testamento (Mt 11,25). De-
pois há João, o Batista, que “estremeceu” 
no ventre de Isabel, e há Isabel, que cheia 
do Espírito Santo declara que “a criança se 
alegrava em seu ventre”, e se abre ao louvor 
e à bênção de Maria e de Jesus: “bendita 
sois vós entre as mulheres e bendito o fruto 
de vosso ventre” (Lc 1,41-43). Nós também 
dizemos assim – quem sabe quantas vezes 
na vida! - a cada Ave Maria.

Para nós, o ponto é este: na visita de Maria 
a Isabel vemos que há alegria quando há 
Jesus. João, Isabel e Maria exultam todos, e 
os três se alegram por causa de Jesus, por 
sua presença já real, mesmo que escondida. 
Da mesma forma, também nós, possamos 
nos abrir à alegria cada vez que recebemos 
a comunhão ou fazemos a Adoração Eu-
carística: porque ali está Jesus! A ligação 
entre a alegria e a presença de Jesus atra-
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vessa todo o Novo Testamento: no Natal, 
os anjos “anunciam uma grande alegria”: o 
convite profético à alegria (“solta gritos de 
alegria, filha de Sião! Solta gritos de júbilo, 
ó Israel! Alegra-te e rejubila-te de todo o 
teu coração, filha de Jerusalém!”, Sf 3,14) 
agora se cumpre; na Páscoa, os discípulos 
reencontram a alegria nas aparições do 
Ressuscitado como primeiro dom do Espí-
rito (Jo 20,19); Abraão, não por acaso nos-
so pai na fé, “exultou na esperança de ver o 
dia de Jesus, ouviu e ficou cheio de alegria” 
(Jo 8,56), São Paulo, na passagem da Carta 
aos Filipenses com a qual a Igreja faz me-
mória de Dom Bosco, convida a nos ale-
grarmos por causa do Senhor: “alegrai-vos 
no Senhor, sempre; repito mais uma vez, 
alegrai-vos. O Senhor está próximo!” (Fp 
4,4-5). Séculos mais tarde, a mensagem 
continua a mesma: Papa Francisco inicia 
sua primeira Exortação Apostólica ligan-
do a alegria a Jesus e a seu Evangelho: “a 
alegria do Evangelho preenche o coração 
e a vida inteira dos que se encontram com 
Jesus... Com Jesus sempre nasce e renasce 
a alegria”(EG 1).

Hoje assim como ontem, a gente é cercada 
de alegria, mas se contenta com falsas ale-
grias ou com alegrias efêmeras, enquanto a 
verdadeira alegria não podemos dar a nós 
mesmos. Mas se tem alegria quando se tem 
Jesus, então, a alegria, é dom de Deus, e é 
fruto da fé e das virtudes: a alegria não 
habita em um coração corrupto e vazio de 
Deus! E se é dom de Deus, então a alegria 
é antes de mais nada solicitada e implo-
rada, depois, acolhida e cuidada, e por 
fim, melhorada e transmitida. Sempre é 

notado, mas recordemos sempre, quanto a 
alegria está no centro do espírito e do esti-
lo educativo de Dom Bosco. Como gran-
de santo, Dom Bosco sabia que a alegria 
leva às virtudes, e que o demônio se liga 
à tristeza para inclinar ao vício. O convite 
à alegria e ao cuidado da alegria era mui-
to insistido na vida do Oratório, que Do-
mingos Sávio, o mais belo fruto do Sistema 
Preventivo de Dom Bosco, podia enfim di-
zer: “nós fazemos a santidade consistir em 
estarmos muito alegres”!

[3] Na Apresentação no Templo, quando 
Maria e José “levam o Menino para Jerusa-
lém para oferecê-lo ao Senhor” (Lc 2,22), a 
fé se apresenta como oferta, reconhecendo 
que tudo é de Deus, que tudo vem Dele e 
retorna a Ele no suceder-se das gerações. 
No gesto da apresentação e da oferta de 
Jesus, que não é apenas o “primogênito” 
de Maria e José, mas o Unigênito do Pai, 
o Princípio da criação, o Primogênito dos 
ressuscitados, vem nos dizer que a fé é re-
conhecer que tudo é dom e dom de Deus, 
que tudo é sinal, e sinal de Deus, que no fi-
nal, tudo é sagrado, que é consagrado e re-
consagrado, levado e trazido sob a benção 
de Deus.

No gesto hebraico - partilhado por muitas 
religiões - da oferta das primeiras filhas e 
dos primogênitos - Maria nos convida a 
reconhecer que toda coisa boa não é resul-
tado dos nossos desejos, dos nossos méri-
tos e dos nossos esforços, mas é promessa 
mantida, dom surpreendente, é fruto supe-
rabundante em comparação com as nossas 
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expectativas e as nossas possibilidades. 
Maria nos recorda que tudo o que rete-
mos exclusivamente como “obra de nossas 
mãos” torna-se um ídolo que obscura o 
verdadeiro rosto de Deus (Sl 134,15), en-
quanto foi Deus “que fez o mundo e tudo 
o que nele há, Ele é o Senhor do céu e da 
terra, e não habita em templos feitos por 
mãos humanas” (At 17,24).

Viver a fé como oferta é, então, compreen-
der que “não só de pão vive o homem”, pão 
que pode colocar em sua boca, que pode 
controlar e dispor com as suas forças, mas 
“de toda palavra que procede da boca de 
Deus”, cuja primeira e última palavra é o 
próprio Jesus, a razão de nossa fé, o nosso 
bem maior (Mt 4,4).

Em particular, Maria - fica ciente em pri-
meiro lugar pelo anjo e depois por Simeão, 
que o Menino não era para ela, mas para 
o povo - compreendeu da maneira mais 
profunda que tudo é dádiva e  nunca pos-
sessão, que também os laços mais queri-
dos não nos tornam donos, mas servi-
dores. Isto vale especialmente em relação 
aos filhos, que são de Deus antes de serem 
nossos: como diz o Salmo, “vede, os filhos 
são um dom de Deus, é uma recompensa o 
fruto das entranhas” (Sl 126,3). Nem preci-
sa dizer como isto é importante em nossa 
sociedade, onde o gerar acaba mais e mais 
frequentemente, em “reivindicação” (que 
é amor imaturo), em “reprodução” (que é 
própria dos animais), e por fim em “pro-
dução” (que é própria das coisas). A ver-
dade é bem outra: é que o amor, a vida e 
os filhos são bens indisponíveis, dos quais 

não somos nós os autores: Deus é o Amor 
(1Jo 4,8), Deus é o autor da vida (At 3,15), 
e “livres são os filhos” (Mt 17,26).

Portanto, se crer é viver o milagre das re-
lações que se tornam livres, então, com fé, 
você pode alegremente enfrentar e superar 
os conflitos entre as gerações e as grandes 
questões relacionadas à  educação, porque 
aí é onde tudo é dom e não possessão, onde 
a pertença não é domínio, onde nenhuma 
criatura é amada como se ama o Criador, 
nem os pais mortificam a liberdade dos 
filhos, nem os filhos desprezam a herança 
dos pais. E assim, todos, pequenos e gran-
des, podem se tornar como Deus quer, 
como está escrito nos Atos dos Apóstolos, 
e como Papa Francisco frequentemente 
nos lembra, isto é, podem se tornar au-
tênticos profetas “nos últimos dias  - de-
rramarei do meu Espírito sobre todo ser 
vivo: profetizarão os vossos filhos e vossas 
filhas. Os   vossos jovens terão visões” (At 
2,17). Também aqui Dom Bosco se faz 
modelo, porque na surpreendente renún-
cia de Joãozinho ao legado de Pe. Calosso, 
já vemos uma grande fé em tenra idade, 
trata-se do prelúdio daquela corajosa con-
fiança na Providência, que é característica 
original do espírito de Dom Bosco e garan-
tia de fecundidade das obras salesianas.

[4] No encontro de Jesus no templo, a fé 
é obediência, forma de compreender e 
não compreender, entrelace de presença 
e mistério, renúncia a parar nos fatos e 
razões, para se abrir à novidade de Deus. 
A fé é disponibilidade à escuta da Palavra 
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de Deus, acima de toda palavra humana, 
então é racional pensar que se abrem si-
tuações maiores diante de nossas visões e 
empreendimentos. Por isto, pelo fato de 
que a fé é mais racional do que a razão, a 
fé é obediência. E então, a obediência é o 
mínimo e o máximo da razão: o mínimo, 
porque é contato com o real: é bom senso; 
o máximo, porque é contato com o misté-
rio: é sentido de Deus.

Mas tem mais, porque a fé não se relacio-
na apenas com a razão, mas também, e 
sobretudo, com a religião, não apenas no 
conhecimento de Deus, mas na experiên-
cia Dele. A fé é, portanto, obediência, por-
que se fundamenta na atitude do Filho em 
relação ao Pai e na atitude dos filhos em 
relação aos pais. Contra uma cultura que 
opõe a obediência à liberdade, é preciso 
compreender e anunciar que a obediência 
é a intima forma da liberdade. Em latim 
- o próprio Jesus lembra - “livres” significa 
“filhos” e não ser filhos é ser escravos. No-
tável: uma mesma palavra quer dizer auto-
nomia e pertença, capacidade de viver os 
relacionamentos na liberdade e de reinves-
tir a liberdade em novos relacionamentos.

No encontro de Jesus no templo, Maria, já 
obediente pelo seu Fiat, nos ensina a obe-
diência da fé, antes com o seu “não com-
preender”, porque dá um passo a mais em 
relação aos consensos familiares e religio-
sos de seu tempo, e aceita se deixar vencer 
pelo comportamento de Jesus, seu filho, 
que a faz recordar que é, antes de tudo, 
Filho de Deus. Surpreendente: Maria de-
veria saber, mas ainda não o sabe: é Jesus 

que a faz notar! A fé, considerada como 
obediência, é isto: um caminho das trevas 
à luz, depois, um caminho de luz na luz, e 
se torna enfim, um caminho da luz às tre-
vas, as trevas do abismo de Deus, que é tão 
profundo que exigem olhos sempre novos 
e sentidos cada vez mais espirituais.

No próprio episódio Maria compreende 
a obediência da fé, também do ponto de 
vista da liberdade. Considerando como 
Jesus se distanciava da caravana sem dar 
explicação, não obstante “lhes era submis-
so” (Lc 2,51), Nossa Senhora compreende 
e nos ajuda também a compreendermos, 
que o fruto da obediência é justamente a 
liberdade, e que uma verdadeira liberda-
de é feliz por obedecer! Entendemos bem 
considerando a vida pública de Jesus, onde 
a autoridade das suas palavras e a força das 
suas obras se fundamentam na obediência 
ao Pai. Jesus o dizia expressamente: “nada 
faço de mim mesmo, mas falo do modo 
como o Pai me ensinou” (Jo 8,28), e “em 
verdade, em verdade vos digo, o Filho de 
si mesmo não pode fazer coisa alguma; ele 
só faz o que vê fazer o Pai; e tudo o que 
o Pai faz, fá-lo também semelhantemente 
o Filho” (Jo 5,19), a obediência da fé é tão 
decisiva que se torna de qualquer forma, 
recíproca. É uma lei da vida cristã: Deus 
nada nega a quem tudo lhe dá, e cumpre a 
vontade daqueles que fazem em tudo, a sua 
santa vontade (cf. Jo 8,29 e Jo 16,26).

Impressionante, em se tratando de obe-
diência, o gesto com o qual Dom Bosco dá 
início à Congregação dos salesianos: pega 
um lenço, esfrega nas mãos, coloca nos 
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bolso e diz aos seus primeiros salesianos: 
“quero vocês assim”, prontos na disponi-
bilidade e na obediência, mais prontos 
na obediência que em fazer penitência! 
Em uma sociedade relativista e narcisista 
como a nossa, na qual tudo é subjetivo, 
na qual tudo é colocado em discussão, na 
qual sempre e apenas se quer receber com-
preensão e aprovação, rezemos para que a 
Igreja sempre saiba “conduzir - como diz 
São Paulo – à obediência da fé” (Rm 15,18).

[5] Em Caná, a fé é confiança, ilimitada  
confiança em Jesus, em um Deus que é 
presente e operante, que sempre redime, 
relança e realiza a alegria do amor, um 
Deus que satisfaz as nossas necessidades e 
enquanto isto expande os nossos desejos, 
que transforma a água em vinho, mas tam-
bém, o vinho em seu sangue, que transfi-
gura o convívio humano em caridade divi-
na, e nos ensina a não buscarmos apenas o 
pão que perece, mas sobretudo aquele que 
dá a vida eterna.

No milagre de Caná surge a concretude da 
fé: esta não é uma confiança genérica, mas 
é acolher a presença de Jesus e de Maria e 
fiar-se, entregar-se e confiar neles. A pre-
sença de Jesus faz novas todas as coisas, e 
a intercessão de Maria nos dá mais do que 
podemos desejar. E, de fato, o que faz tudo 
dar certo nas Bodas de Caná é que “acha-
va-se ali a mãe de Jesus. Também foram 
convidados Jesus e os seus discípulos!” (Jo 
2,1). Por isto é absolutamente indispensá-
vel ter Jesus no coração e Maria em casa: 
nada fazemos sem eles! Não tentemos 

fazer sozinhos com nossas riquezas, e não 
nos conformemos a estar sozinhos com a 
nossa pobreza! Levemos tudo a Jesus atra-
vés de Maria!

O que Maria mostra bem claramente em 
Caná é que em todas as nossas necessida-
des materiais e espirituais – que Ela como 
Mãe vê muito bem, e ensina para nós, seus 
filhos, reconhecer bem  - há  duas coisas 
decisivas. A primeira é que existe Jesus, 
porque sem Ele “nada podemos fazer” 
(Jo 15,5), enquanto que “tudo podemos 
Naquele que nos fortalece” (Fp 4,13). E a 
segunda é confiar Nele e “fazer tudo o que 
Ele nos disser” (Jo 2,5). Fácil falar,  mas não 
é fácil fazer. Frequentemente nos isolamos 
nos problemas e nas preocupações: não in-
vocamos a presença de Jesus, não pedimos 
a intercessão de Maria. E se o fazemos, o 
fazemos mais pela força do desespero do 
que com a força da fé. Frequentemente nos 
convencemos que as coisas não podem 
mudar e nos fechamos em ressentimento 
e resignação.

Na escola de Maria, por outro lado, Dom 
Bosco aprendeu e ensinou que quem crê 
vê, e quem confia em Jesus e se entrega 
a Maria verá os milagres. E o milagre é 
a  transformação da nossa pobreza em 
riqueza superabundante, como a água de 
Caná, como a multiplicação dos pães e dos 
peixes; como a construção da Basílica de 
Maria Auxiliadora que com infinito espan-
to, Dom Bosco reconhecia ser fruto das 
inumeráveis graças obtidas por meio de 
Maria, a partir não tanto das grandes ofer-
tas dos ricos, mas das inumeráveis peque-
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nas ofertas dos pobres. A ação de Maria na 
vida de Dom Bosco e na sua missão era tão 
visível e prodigiosa que o fez exclamar com 
verdade – o sabemos bem – : “foi Ela quem 
tudo fez”! E não cessava de pedir graças 
através de Maria, e não poucas graças, mas 
muitas, não pedir com o receio e o emba-
raço de quem é estranho, mas pedir com a 
confiança e a insistência de quem é filho.

[6] No Gólgota, a fé é sacrifício, maturi-
dade da fé que continua a esperar e a amar, 
não obstante as dificuldades e as adversi-
dades mais difíceis e dolorosas. No Cal-
vário Jesus morre com um ato de fé: “Pai, 
em tuas mãos entrego o meu espírito”; com 
um ato de esperança: “ainda hoje estarás 
comigo no paraíso”; e com um ato de ca-
ridade misericordiosa: “Pai, perdoa-lhes” 
(Lc 23,46.43.34). Aqui está  toda a con-
fiança de Jesus para com o Pai, aqui está o 
fundamento da fé, aqui se abre a possibili-
dade oferecida aos crentes de “esperar con-
tra toda esperança” (Rm 4,18) e de amar 
sem segurar nada de si e para si.

No Calvário está Maria, que com a sua 
compaixão acompanha todos os momen-
tos da Paixão do Filho, alcançando assim 
a plenitude da fé que é tornar a vida um 
sacrifício agradável a Deus. Muito antes e 
muito mais que os Apóstolos, Maria com-
preende que a glória é a glória da Cruz, que 
a glória vem da cruz, que é da humildade 
e da coragem de “dar a vida” em todos os 
sentidos, no sentido de morrer e de gerar, 
de oferecer a própria vida e de acolher a 
do outro, de entregar a Deus a própria vida 

para que os outros ganhem a vida de Deus. 
Maria, dizendo seu sim à morte do Filho 
e se oferecendo a si mesmo junto a Ele, é 
a primeira a fazer suas, as palavras de seu 
Filho, que “quem quiser salvar a sua vida, 
perdê-la-á; mas o que perder a sua vida por 
amor de mim e do Evangelho, salva-la-á” 
(Mc 8,35). Por isto agora,  é a mulher glo-
riosa, plenamente associada à glória do 
Filho.

Tomando Maria por Mãe e Mestra como 
Dom Bosco, e na amorosa meditação do 
acontecimento de Maria aos pés da Cruz, 
todo cristão pode superar toda imaturida-
de do coração e enfrentar vitoriosamente 
todas as dificuldades dos relacionamentos, 
e pode alcançar essa plena maturidade 
afetiva que é a capacidade de assumir 
e deixar ir, de perder e de encontrar de 
novo. Quem se deixa marcar pela Cruz 
com a ajuda de Maria, torna-se o filho da 
Ressurreição: compreende com o coração 
que, “se o grão de trigo caído na terra, não 
morrer, fica só; se morrer, produz muito 
fruto” (Jo 12,24), que “é maior felicidade 
dar que receber” (At 20,35), que “o homem 
não se pode encontrar plenamente a não 
ser no sincero dom de si mesmo” (GS 23).

Dom Bosco, graças a Maria, que desde me-
nino a venerava como Nossa Senhora das 
Dores e que depois aprendeu a venerá-la 
como Mãe Imaculada e Auxiliadora, pôde 
enfrentar as incompreensões mais doloro-
sas, as dificuldades que pareciam insupe-
ráveis, as noites mais escuras da alma, che-
gando a confiar ao Sumo Pontífice, o seu 
íntimo segredo: “Santo Padre, julguei não 
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dever saber coisa alguma entre vós, senão 
Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado” 
(1Cor 2,2).

[7] Enfim, no Cenáculo, em Pentecostes, a 
fé é fecundidade, fruto da Páscoa, sucesso 
transbordante de um dom recebido, início 
de um mundo novo, nascimento da Igreja 
como novo Povo de Deus, Corpo de Cris-
to e Esposa do Senhor, vida cristã como 
serviço à glória de Deus e à salvação das 
almas.

Eis mais uma vez o milagre da fé: vida, 
da morte, esperança depois do desespero, 
coragem que vence todo medo, coração li-
vre depois de longa escravidão, comunhão 
depois de tanta dispersão, mãos generosas 
depois dos tempos do egoísmo, fecundida-
de depois de muita esterilidade, grandes 
coisas em pequenas vidas. Diante de uma 
cultura narcisista, obcecada pela autorrea-
lização individual, os crentes concretizam 
o milagre de “não viver para si, mas para 
aquele que por eles  morreu e ressurgiu” 
(2 Cor 5,15).

Quem crê na força do Espírito supera a 
insensibilidade daqueles que procuram a 
si mesmo, porque – explica Papa Francis-
co - “quando a vida interior se fecha nos 
próprios interesses, deixa de haver espaço 
para os outros, já não entram os pobres, já 
não se ouve a voz de Deus, já não se goza 
da doce alegria do seu amor, não fervilha o 
entusiasmo de fazer o bem” (EG 2).

Graças ao dom do Espírito, a fé se torna 
impulso para se viver para Deus e para os 

outros. Neste sentido, a verdadeira per-
gunta que todo homem, e, especialmente 
todo jovem deve fazer não é: “quem sou 
eu”; mas “de quem sou eu” e “para quem 
sou eu”, “a quem pertenço” e “a quem es-
tou destinado”? Como temos visto desde a 
Anunciação, na fé de Maria a identidade é 
missão! Trata-se do ideal vertiginoso de “é 
preciso considerarmo-nos como que mar-
cados a fogo por esta missão” (EG 273) até 
fazer da própria vida e da própria missão, 
uma coisa só, como Dom Bosco que - se-
gundo o testemunho de Pe. Rua, seu pri-
meiro sucessor - “não dava um passo, 
não pronunciava uma palavra, não punha 
mãos à obra, sem ter o olhar na salvação 
dos jovens. Realmente não se importava 
com nada, além das almas”. Nisto está a 
perfeição da fé: não no ideal impossível de 
não ter defeitos e evitar os menores peca-
dos, mas no entregar-se com coração livre 
e generoso à própria missão!

O acontecimento de Pentecostes nos diz 
que, claro, chegar e ter um coração todo 
humildade e todo caridade, não é coisa 
para poucos, e não é algo que se possa con-
seguir sem a ação do Espírito Santo: é pre-
ciso ser dócil ao Espírito Santo, atender as 
suas inspirações, evitar “extinguí-lo” (1Ts 
5,19), evitar “contristá-lo” (Ef 4,30), e nisto 
Maria é “cheia de graça”, é-nos verdadeira-
mente Mãe, Mãe, como ensina o Concílio, 
precisamente “na ordem da graça” (LG 61), 
que é na obra de transformação interior 
que é o “culto espiritual” do qual fala São 
Paulo, que consiste no aprender pouco a 
pouco a “não se conformar com a mentali-
dade do mundo”, a “renovar o nosso espíri-
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to”, a “discernir a vontade de Deus”, a amar 
de maneira concreta “oferecendo os nossos 
corpos como sacrifício santo e agradável a 
Deus” (Rm 12,1-2). É nesta disponibilidade 
à ação do Espírito Santo que está a fecun-
didade da fé, e é perfeitamente inútil – de 
fato, danoso – pensar em mudar o mundo 
dos homens ou fazer crescer o Reino de 
Deus sem a ação do Espírito Santo.

Neste sentido, é preciso jamais se esquecer 
que a fecundidade da fé está na caridade, 
sem a qual “de nada valeria” (1Cor 13,3), e 
a caridade comporta, mas não se confun-
de com a simples solidariedade: a fé opera 
na caridade, e as obras de caridade são 
precisamente as obras da fé, aquelas que 
fluem da união com Jesus. Observemos 
a experiência comum: como chegar tam-
bém só à fé sem o Espírito Santo? “Nin-
guém – diz francamente São Paulo – pode 
dizer ‘Jesus é o Senhor’, senão sob a ação 
do Espírito Santo” (1Cor 12.3). E como ter 
unidos os dois universos do homem e da 
mulher, como conciliar a particularida-
de da própria nação com o diálogo entre 
as nações, como harmonizar a justiça e a 
misericórdia, a verdade e a caridade, sem 
a ação Daquele que é o Espírito da Verda-
de e o Espírito do Amor, que é o Amor do 
Pai e do Filho derramado em nossos co-
rações, o único que sabe fazer unidade res-
peitando e valorizando cada diferença? E 
como realizar os ideais da justiça e da paz 
sem o Espírito Daquele que é a “nossa Jus-
tiça” (1Cor 1,30) e a “nossa Paz” (Ef 2,14)? 
Como atingir o ideal evangélico de rene-
gar a si mesmo e de não procurar a própria 
glória, de preferir os outros a si mesmo até 

amar também o inimigo, de testemunhar o 
Evangelho até o dom da própria vida, sem 
a força do Espírito Santo? E como enfim, 
invocar e acolher a vinda do Espírito Santo 
sem a intercessão de Maria? Concluimos, 
portanto, a nossa meditação com a oração 
que desde os primórdios do cristianismo 
ressoa ao longo dos séculos da história 
cristã: “vem Espírito Santo, vem por meio 
de Maria”!

[1]

[2]
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1. INTRODUÇÃO
Tanto nos documentos do último Sínodo 
sobre “Os jovens, a fé e o discernimento 
vocacional”,1 como na Exortação apos-
tólica pós-sinodal Christus vivit,2 Maria 
é apresentada como uma jovem mulher 
capaz de abrir seu coração ao anúncio do 
anjo (cf. Lc 1,26-38); de guardar e meditar 
em seu coração as palavras que escuta e 
os eventos que acontecem (cf. Lc 2,50-51); 
de interceder pelos discípulos e de convi-
dá-los a seguir o seu Filho (cf. Jo 2,3); de 
acolher o discípulo amado junto à Cruz 
e inaugurar, assim, a sua maternidade 
eclesial (cf. Jo 19,25-27); de acompanhar 
a Igreja depois da Ressurreição e em Pen-
tecostes (cf. At 1,14); e de interceder pela 
comunidade dos crentes após sua gloriosa 
assunção aos céus. A partir das passagens 
mencionadas, Ela é proposta como “mode-

1 Concretamente, o Documento preparatório [13 de janeiro de 2017 = DP], o Documento de trabalho [o Instrumentum 
laboris, 8 de maio 2018 = DL], e o Documento final [28 de outubro de 2018 = DF].
2 Francisco, Exortação apostólica pós-sinodal “Christus vivit” aos jovens e a todo o povo de Deus [25 de março de 2019 
= ChV].

lo eficaz da disponibilidade para escutar e 
da vontade de iniciar um caminho de dis-
cernimento vocacional” (DL, n.80), como 
“modelo de todo discipulado” (DF, n.83), 
como “modelo para uma Igreja jovem, que 
deseja seguir Cristo com frescor e docili-
dade” (ChV, n.43).

Sim, durante o processo sinodal estas re-
ferências marianas se repetem em vários 
lugares, em vez disso, o acontecimento da 
visitação (cf. Lc 1,39-45) é lembrado ape-
nas duas vezes: no início, no Documento 
preparatório (cf. n. III/5), e no final, na 
“carta” do Papa (ChV, n.4) na qual se des-
creve  Maria como uma jovem capaz de co-
locar as necessidades de sua “prima” antes 
de seus próprios projetos (ChV, n. 46). A 
referência é sugestiva. De fato, a visitação 
narrada por Lucas é interpretada geral-
mente do ponto de vista da doação e do 

Caminhar com 
os jovens
Seguindo os passos de Nossa 

Senhora da prontidão
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serviço. No entanto, “reduzir este encon-
tro a um momento de solidariedade entre 
mulheres seria realmente muito pouco: de 
fato, tanto Maria como Isabel são capazes 
de ver o significado verdadeiro e profun-
do dos acontecimentos que estão viven-
do, de distinguir o divino mesmo quando 
ainda está oculto”.3 Em outras palavras, a 
narração da visitação tem mais um valor 
profundamente teológico do que um va-
lor simplesmente serviçal. Para entender, 
então, a verdadeira mensagem evangélica, 
será bom começar com a passagem bíbli-
ca em si, comentando-a ao menos bre-
vemente, para depois chegar ao nível das 
“aplicações”, nos perguntando: O que este 
episódio diz para os que trabalham em 
pastorais com os jovens?

2. O EPISÓDIO BÍBLICO DA 
VISITAÇÃO

2.1. A história

O episódio do encontro de Maria com Isa-
bel desempenha um papel importante na 
estrutura do texto de Lucas.4 Ele é como 
uma espécie de conclusão das anunciações 

3 L. Scaraffia, «Ancora la visitazione», Donne, Chiese, Mondo V, n. 46 (2016): 1.
4 Para a parte exegética praticamente reproduz o artigo de B. Maggioni, «La madre del mio Signore. Esegesi di Lc 1,39-
45», Theotokos V (1997) 1, 11-24. Por motivo de espaço, não me referirei à questão histórica do episódio da visitação, 
nem ao assunto do parentesco entre Maria e Isabel. Sobre este tema se pode consultar, por exemplo, G. Rossé, Il vangelo 
di Luca: Commento esegetico e teologico, Roma: Città Nuova 2006, 65-69.
5 Na narração da visitação, o Espírito Santo é referido só uma vez (1,41). No entanto, Ele é um protagonista. É em 
virtude de sua ação que João inicia sua função de precursor e Isabel compreende e anuncia o que está acontecendo.
6 O filho pródigo, por exemplo, recordando, disse: “Agora mesmo me levantarei e irei à casa de meu pai” (Lc 15,18). 
Quando é chamado por Jesus, também o publicano Leví “deixando tudo, ele se levantou e o seguiu”(Lc 5,27). Cf. E. 
Sri, Rethinking Mary in the New Testament: What the Bible Tells Us about the Mother of the Messiah, San Francisco: 
Ignatius Press 2018, 35. Conforme o significado do verbo, o substantivo ἁνἀστασις, anastasis, é também utilizado para 
se referir à ressurreição, ao erguer-se dentre os mortos.

narradas anteriormente, e se encontram 
entre eles, João e Jesus, os dois meninos 
dos quais a concepção havia sido relatada 
(1,5-25.26-38).

Num primeiro plano da cena, visível, há 
duas mulheres, uma em frente à outra. Em 
um segundo plano, invisível, estão tam-
bém os dois filhos, escondidos no ventre 
de suas mães, igualmente “num encontro”, 
um frente ao outro, mas não “ face a face”. 
Ambos se encontram em seu próprio lu-
gar no plano de Deus, um como Messias, 
o outro como precursor. Invisível na cena, 
ainda que visível no que se suscita, está 
também ativo o Espírito Santo.5

2.2. A viagem

A viagem é apenas indicada. O ponto de 
partida é sugestivo: “Maria se levantou e 
foi”. Algumas tradições dizem: “Maria par-
tiu”, mas o verbo ἀνίστημι, anistēmi (le-
vantar-se, levantar-se outra vez), utilizado 
em forma de particípio e seguido por um 
verbo de movimento, indica mais do que 
um simples ir, um começo de uma ação 
que requer uma resolução.6 Maria, portan-
to, decide fazer a viagem. Não é algo que 
acontece por casualidade.
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A indicação de tempo inicial - “naqueles 
dias” - é muito vaga, ainda que servisse 
para ligar a decisão de Maria com o episó-
dio da anunciação. A referência temporal 
conclusiva é, em vez disso, mais precisa: 
“Maria permaneceu com Isabel uns três 
meses e logo regressou à sua casa” (1,56). 
Estas notas cronológicas servem para deli-
mitar o período da visita, colocando-a de-
pois do anúncio do anjo (1,36) e antes da 
narração do nascimento de João (1,57-79).

“Sem demora” é a única observação que 
Lucas faz, sobre o que aconteceu. A pala-
vra grega σπουδή, spoudḗ, não só descre-
ve a rapidez do movimento, mas também 
a presteza, a prontidão e inclusive, o en-
tusiasmo. Trata-se de uma qualidade da 
alma, mais do que do tempo. Lucas nos 
oferece uma imagem de Maria que camin-
ha rapidamente, sem distrações, apressada, 
em direção à casa de Isabel.

Por que Maria vai visitar Isabel? De acor-
do com o sentimento popular no geral, 
e também, segundo os exegetas, ela fora 
impulsionada pela caridade, pela vontade 
de servir, para querer ajudar a sua parenta 
nas tarefas diárias.7 No entanto, na história, 
podemos entrever também, a vontade de 
comunicar a boa nova dada pelo anjo, de 
dar a conhecer seu Filho, bem como escu-
tar aquela outra mulher em quem Deus fez 
maravilhas.8 Pra dizer a verdade, o verda-
deiro motivo da pressa não é desconheci-
do, mesmo que a única razão que encon-

7 Cf. L. Deiss, Elementi fondamentali di Mariologia, Brescia: Queriniana 1970, 122.
8 Cf. E. Bianchi, Magnificat, Benedictus, Nunc dimittis: Commento esegetico-spirituale, Magnano: Qiqajon 1991, 24.
9 Cf. O. da Spinetoli, Luca: il Vangelo dei poveri, Assisi: Cittadella 1994, 81.

traria sustento no texto seria o interesse de 
Maria  para verificar a veracidade da prova 
oferecida pelo anjo (1,36).9

2.3. A saudação e os elementos 
mais relevantes da história

“Entrou na casa de Zacarias e saudou Isa-
bel” (1,40). Zacarias é citado, mas logo em 
seguida é deixado completamente de lado. 
Ele esteve ativo antes e reaparecerá mais 
tarde, mas não agora.

Maria cumprimenta primeiro. De certo 
modo, a iniciativa é sua. Mas diferente do 
que acontece com a resposta de Isabel, as 
palavras desta saudação inicial não são 
conhecidas. Assim, é colocado em primei-
ro plano não tanto o que Maria diz, mas 
ela própria, sua pessoa. Ao redor desta sau-
dação – recordada três vezes – (1,40.41.44) 
– se desenvolvem os aspectos narrativos 
mais importantes do episódio: o salto do 
menino, a vinda do Espírito Santo sobre 
Isabel e as bem-aventuranças marianas.

a)  O primeiro acontecimento é o salto do 
menino. O verbo σκιρτάω, skirtaó (sal-
tar, mexer-se, inclusive dançar) aparece 
no Novo Testamento apenas três vezes, e, 
sempre, em Lucas (1,41.44; 6,23). No Anti-
go Testamento geralmente designa o movi-
mento natural dos bebês no ventre (cf. Gen  
25,22), como também a alegria da criação 
pela vinda do Senhor (cf. Mal 3,20). Nesta 
passagem trata-se, sem dúvida, de um salto 
de alegria (άγαλλίασις, agalliasis, regozi-
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jo) pela chegada dos tempos messiânicos 
(1,44).10

b) O segundo acontecimento é a ação do 
Espírito Santo em Isabel. Inspirada por 
Ele, ela compreende que o salto de seu 
filho encontra motivo na salvação que o 
outro Menino traz. Com efeito, antes de 
nascer, João mostra Jesus.11

c) O terceiro acontecimento é a procla-
mação, em voz alta, das bem-aventuranças 
marianas. As palavras são de Isabel, mas a 
figura central é Maria. De fato, se fala dela. 
Sua parenta, “cheia do Espírito Santo”, ex-
clama que Maria é:

 – «Bendita». Segundo muitos exegetas, 
as palavras de Isabel dirigidas a Ma-
ria se assemelham àquelas dirigidas 
a Judite (13,18): “Tu és bendita entre 
todas as mulheres e bendito és o Sen-
hor Deus”. Em vez disso, a novidade do 
Novo Testamento se encontra na mu-
dança da expressão “o Senhor Deus” 
para a expressão “o fruto de teu ventre”.

 – «Mãe do Senhor». Dizendo isto, Isabel 
reconhece a identidade de Maria e de 
Jesus. O título Senhor, Kύριος, Kýrios, 
12pertence à fé da comunidade pós-pas-
cal. Nos lábios de Isabel se converte em 
uma “prefiguração” da comunidade 
crente.

10 Cf. A. Weiser, άγαλλίασις, εως, ή, in Dizionario esegetico del Nuovo Testamento, vol. I: Aarōn-Kapharnaoum, ed. H. 
Balz and G. Schneider, Brescia: Paideia 1995, 20.
11 O fato “ressalta a representação, típica de toda a primeira parte do relato lucano da infância, do testemunho de João 
em favor de Jesus” (J. Ernst, il Vangelo secondo Luca, Brescia: Morcelliana 2000, 108).
12 “’Senhor’ é um título que resume em uma única palavra tudo o que o anjo disse a Maria na anunciação seguindo os 
oráculos messiânicos” (A. George, Etudes sur l’oeuvre de Luc, Paris: Gabalda 1978, 246).
13 Cf. J. McHugh, La Mère de Jesús dans le Nouveau Testament, Cerf: Paris 1977, 113.

 – «Bendita por ter acreditado». Estas 
palavras permitem fazer uma compa-
ração entre Zacarias e Maria. Nos dois 
relatos de anunciação, o anjo faz uma 
pergunta (1,18.34), mas as respostas 
são totalmente diferentes. Zacarias é 
admoestado por sua incredulidade. 
Maria é elogiada por sua fé.

Enfim, Isabel reconhece Maria primeiro 
como mãe (1,43) e depois como crente 
(1,45). O primeiro reconhecimento, dito 
na segunda pessoa do singular, concerne 
unicamente a Maria. O segundo reconhe-
cimento, por sua vez, é expressado na ter-
ceira pessoa: “Feliz aquela que acreditou”. 
Desta maneira a expressão se dirige a um 
horizonte mais amplo. A maternidade per-
tence só a Maria. Por outro lado, enquan-
to crente, a bênção se aplica a toda pessoa 
que acreditou. Maria adquire, assim, a im-
pressão do discípulo.13 Por sua fé, ela é o 
modelo de todos os que “escutam a Palavra 
e a põe em prática” (11,27-28; cf. 8,21).

2.4. Uma narração epifânica

A análise do texto confirma que na na-
rração há aspectos e significados de grande 
valor que, apesar disso, não constituem a 
razão de ser do relato. Na verdade, o tex-
to da visitação foi elaborado para mostrar 
como Jesus é revelado por meio de Maria. 
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Neste texto teofânico, a primeira coisa que 
se evidencia é o cumprimento: na visitação 
se realiza algo que havia sido anunciado 
anteriormente. Além disso, está também 
em destaque o valor da mediação: a partir 
do que sucede externamente, se reconhece 
a identidade profunda dos primeiro Isabel, 
depois João). Dá lugar à primazia teológica 
(primeiro o Senhor, depois a mãe; primei-
ro João, depois Isabel).

Por último, mesmo que mencionado dis-
cretamente, encontra-se a afirmação da 
primazia do Pai. As palavras de Isabel não 
suscitam em Maria um cântico que a tenha 
como protagonista. As palavras tampouco 
são direcionadas a Jesus. Ao contrário, elas 
exaltam o Todo Poderoso que fez grandes 
coisas (cf. Lc 1,49).

3. ALGUMAS IDEIAS SOBRE 
A PASTORAL COM JOVENS
Em continuidade com a inspiração que 
se pode encontrar em muitas outras pas-
sagens bíblicas, o episódio da visitação 
também pode iluminar o caminho que 
pode ser percorrido pela pastoral com os 
jovens. De fato, o encontro entre Maria e 
Isabel é uma experiência de vida que, com 
motivações fortemente teológicas, se recria 
indo ao outro, encontrando, anunciando, 
cuidando e começando.

3.1. Ir para os jovens (DF, N. 118)
14 Bento XVI, Palavras de conclusão do solene mês de Maria [31 de maio de 2010].
15 Francisco, Palavras de conclusão do solene mês de Maria [31 de maio de 2014].
16 Francisco, Exortação apostólica “Evangelii gaudium” sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual [24 de novembro 
de 2013 = EG], n. 288.

«Naqueles dias levantou-se Maria, foi 
apressadamente à região montanhosa, a 
uma cidade de Judá» (Lc 1,39).

A viagem de Maria «a leva embora de casa, 
a impulsiona para o mundo, a lugares es-
tranhos de seus costumes diários; de certo 
modo, a faz chegar até os confins inalcan-
sáveis para ela... [Também nossa existên-
cia], como pessoas e como Igreja, está 
projetada para fora de nós. Como já tinha 
acontecido com Abraão, somos solicitados 
a sair de nós mesmos, do que é seguro para 
nós, para irmos aos outros, a lugares e âm-
bitos diferentes».14

Quase imediatamente, a disponibilidade 
da «Nossa Senhora da prontidão»15 para 
sair para se encontrar com Isabel está liga-
da com a vivacidade de uma Igreja que sai 
de si mesmo para buscar o bem dos demais 
(ChV, n.235); de uma comunidade, que se-
guindo o exemplo de «Nossa Senhora da 
prontidão», parte também «sem demora» 
para encontrar o outro.16 Animada por este 
mesmo dinamismo de «saída» (EG, n. 20), 
a pastoral juvenil é chamada para sair ao 
encontro dos jovens, com criatividade e 
flexibilidade, para encontrá-los «nos luga-
res de vida normais – a escola, e o ambiente 
digital, as periferias existenciais, o mundo 
rural e o mundo do trabalho, a expressão 
musical e artística, etc. - gerando um novo 
tipo de apostolado, mais dinâmico e ativo 
(DF, n.143).
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a) Na linguagem eclesial atual «sair» ao 
encontro dos demais pode ter conotações 
diferentes. Em primeiro lugar, «sair» signi-
fica ir para «as periferias do seu território 
ou para os novos âmbitos socioculturais» 
(EG, n.30). Na pastoral juvenil, estas pe-
riferias são o interior, o mundo rural ou 
de trabalho, ou então, as comunidades de 
imigrantes desarraigados de seu próprio 
contexto, entre os quais a Igreja encontra 
os jovens mais pobres e vulneráveis (DF 
27, 127, 143).

São também periféricos os espaços das re-
des sociais, da música e da arte, nos que 
as jovens gerações são portadoras duma 
abordagem da realidade com traços es-
pecíficos (DF, 45-47). Em relação a eles, a 
Igreja tratará, na medida do possível, de 
avaliar seu potencial educativo e formati-
vo, de ter uma presença no meio deles, e 
de «alcançar e envolver os jovens» (ChV, 
n.87). Esta presença torna-se crucial em 
um mundo que está hiperconectado, mas 
que de qualquer forma, sofre uma grande 
solidão. De fato as redes sociais:

Fazem com que acumulemos amigos 
e seguidores, mas sem chegar a encon-
trar realmente o outro. As redes sociais 
representam uma atrofia da sociabili-
dade. A infiltração da rede digital e a 
absolutização da comunicação digital 
não facilitam o encontro com o outro,  
servindo melhor para encontrar quem 
é igual a si mesmo ou tem a mesma opi-

17 H. Byung-Chul, L’espulsione dell’altro. Società, percezione e comunicazione oggi, Roma: Nottetempo 2017, 9-10.
18 Byung-Chul, L’espulsione dell’altro, 96.
19 Byung-Chul, L’espulsione dell’altro, 80.
20 Byung-Chul, L’espulsione dell’altro, 101.

nião, mas deixando de lado o diferen-
te, o outro realmente, de maneira que 
o nosso horizonte de experiências fica 
cada vez mais estreito.17 

Deste ponto de vista, a questão tecnológi-
ca se constitue em um dilema, não apenas 
antropológico-social, mas também ecle-
siológico-pastoral. Os próprios jovens são 
conscientes de que «na comunidade dos eu 
curto eles se encontram consigo mesmo e 
com os que são iguais a eles»18, mas ao mes-
mo tempo reconhecem que «a atual  hiper-
comunicação afoga os espaços de silêncio 
e solidão em que é possível dizer aque-
las coisas que merecem ser ditas”.19 Nesse 
sentido, os jovens pedem à Igreja que seja 
profeticamente contracultural, a serviço 
daquilo que “poderia ser chamada de uma 
sociedade de escuta e atenção. Hoje se faz 
necessária uma revolução que dê início a 
um tipo de tempo completamente diferen-
te. Trata-se de descobrir de novo o tempo 
do outro”.20

b) “Sair” significa também, caminhar em 
direção às “periferias existenciais”, em di-
reção aos que parecem mais distantes e in-
diferentes (ChV, n. 177), que estão tristes, 
sentem um vazio interior ou isolamento 
(ChV, n.119), que caminham sem objeti-
vos claros (ChV, n.277), ou que perderam 
a orientação de suas vidas por causa das 
‘desordens’ sofridas. Por uma perspectiva 
educativa, a Igreja acolhe os jovens “com as 
suas dúvidas, traumas, problemas e a sua 
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busca de identidade, com os seus erros, 
suas histórias, suas experiências do peca-
do e todas as suas dificuldades” (ChV, n. 
234) e os ajuda a “identificar os pecados” 
e a “reconhecer a obra de Deus na própria 
experiência diária” (ChV, n. 282), lhes ofe-
rece “o ministério da Reconciliação e o 
acompanhamento espiritual” (DF, n.98), 
e os apoia para que não se desencorajem 
“perante erros e falimentos, embora hu-
milhantes, porque fazem parte integrante 
do caminho para uma liberdade mais ma-
dura, consciente da própria grandeza e fra-
gilidade”. (DF, n. 76).

c) Finalmente, a comunidade eclesial é 
chamada a sair ao encontro dos jovens que 
se encontram nas periferias intraeclesiais, 
ou seja, aqueles jovens que fazem parte da 
comunidade, mas que, em relação a mui-
tos dinamismos e decisões, são de algum 
modo, estranhos, desconhecidos ou não 
reconhecidos, ou têm um papel meramen-
te passivo (DF, n.53). Por outro lado, estes 
jovens, se são acolhidos, integrados e em-
poderados, podem contribuir “para enri-
quecer aquilo que a Igreja é, e não somente 
o que ela faz” (DF, n. 54).21

Para concluir, deve-se reconhecer, portan-
to, que para sair, a Igreja tem que cumprir 
em primeiro lugar, o seu próprio “passo 
pascal”, quer dizer, sair “da autorreferen-
cialidade do “eu” da sua autoconservação 
para o serviço da construção dum “nós” 
inclusivo” (DF, n.125), ou, em outras pa-
lavras, realizar um caminho de conversão, 

21 Para aprofundar este tema se pode ver Ch. Clark (ed.), Adoptive Youth Ministry: Integrating Emerging Generations 
into the Family of Faith, Ada: Baker Academic 2016.

que, além de estrutural e pastoral, é forte-
mente espiritual (DF, ns. 116.118). E, além 
disso, assumir as consequências de uma 
pastoral, que, se se põe a dialogar com os 
jovens, não será apenas com eles e para eles 
(DF, n. 115), mas também, a partir deles, 
enquanto interlocutores ativos e corres-
ponsáveis no caminho (ChV, n. 246).

3.2. Com um desejo de diálogo e 
uma verdadeira empatia (DF, N.1)

«Entrou em casa de Zacarias e saudou a 
Isabel» (Lc 1,40).

Foi dito acima que a saudação de Maria 
se encontra no centro dos acontecimentos 
narrativos mais notáveis do relato da visi-
tação. Se Maria sai ao enconrto de, uma 
vez que se encontra com, toma a iniciativa 
e inicia um diálogo, para imediatamente 
depois, fazer silêncio e deixar espaço para 
a escuta do outro.

Com Maria e à luz da troca de diálogo que 
narra Lucas, poderíamos dizer que uma 
Igreja que quer realizar sua missão com 
os jovens, deve ser uma Igreja, que não só 
sai ao encontro deles, mas que, quando os 
encontra, “faz-se colóquio” (DF, 126). Não 
é ininteligivelmente prolixa (EG, n. 158), 
mas também não é silenciosa. Entre uma 
Igreja que só fala e uma Igreja que só es-
cuta, parece que uma solução saudável é a 
de uma Igreja que dialoga; que quer e sabe 
como entrar em diálogo com os jovens 
“pelo prazer de falar e pelo bem concreto 
que se comunica através das palavras en-
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tre aqueles que se amam” (EG, n. 142); que 
“dedica um tempo gratuito e sem pressa...  
às pessoas” (EG, n.146); que “interroga-os 
(os jovens) e escuta com paciência... para 
os ajudar a reconhecer aquilo que estão vi-
vendo. Depois, com afeto e energia, anun-
cia-lhes a Palavra, levando-os a interpretar 
à luz das Escrituras os fatos que viveram” 
(DF, n. 4). Na pastoral, então, deve haver 
um dinamismo comunitário de saída e de 
diálogo (DF, n. 127). 

Os jovens são geralmente atentos à temá-
tica do diálogo (DF, n. 45). Por isto não 
deveria nos surpreender que, entre as ex-
pectativas que eles expressaram repetidas 
vezes em suas respostas ao questionário 
pré-sinodal ressalte o desejo de uma Igre-
ja que «adote um estilo de diálogo menos 
paternalista e mais franco» (DF, n. 57). Em 
vista da missão, uma Igreja que sai é, por-
tanto, uma Igreja chamada a assumir uma 
«fisionomia relacional», quer dizer,  que 
coloque no centro o encontro, a hospita-
lidade e o diálogo (DF, n.122). Isto pede à 
comunidade adulta, uma mudança decisi-
va na maneira de se aproximar dos jovens e 
exige «sensibilidades ou atenções diferen-
tes e complementares» (ChV, n. 291), nas 
quais a atenção à pessoa que se nos dá com 
as suas palavras  (ChV, n. 292), a capacida-
de de discernir no que ela diz, aquilo que 
ela deseja que se  “compreenda do que lhe 
acontece”  (ChV, n. 293), e a habilidade de 
se entrever o que ela está necessitando para 
definir “o seu projeto para a própria vida” 
(ChV, n. 294).

22 Bento XVI, Palavras de conclusão do solene mês de Maria [31 de maio de 2010].

3.3. Para compartilhar a alegria 
do anúncio (DF, n. 116)

«Ao ouvir  Isabel  a saudação de Maria, 
o menino saltou-lhe de alegria em seu 
ventre» (Lc 1,41).

A caridade de Maria, contudo, não se 
detém na ajuda concreta, mas alcança 
o seu ápice ao doar o próprio Jesus, ao 
“fazê-lo encontrar”. É ainda São Lucas 
quem o ressalta: “Ao ouvir Isabel a sau-
dação de Maria, o menino saltou-lhe 
de alegria em seu ventre” (Lc 1, 41). 
Estamos assim no coração e no ápice 
da missão evangelizadora. Chegamos 
ao significado mais verdadeiro e à fi-
nalidade mais genuína de qualquer ca-
minho missionário: doar aos homens, 
o Evangelho vivente e pessoal, que é 
o próprio Senhor Jesus. E a de Jesus é 
uma comunicação e uma doação que – 
como afirma Isabel – enche o coração 
de alegria: “Pois logo que chegou aos 
meus ouvidos a tua saudação, o meni-
no saltou de alegria em meu ventre” (Lc 
1, 44). Jesus é o verdadeiro e único te-
souro que temos para dar à humanida-
de. É d’Ele que os homens e as mulheres 
do nosso tempo têm profunda saudade, 
mesmo quando parece que o ignoram e 
rejeitam.22

Se a pastoral com os jovens for uma pas-
toral em saída, que sabe se colocar em ati-
tude de “escuta respeitosa e compassiva” 
(EG, n. 171), estas disposições não só não 
impedem, mas dispõem os corações para 
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receber o kerigma (DF, n.133) e a “trans-
missão da fé” (DF, n. 121). De fato, a vi-
zinhança, a abertura ao diálogo, a paciên-
cia, e a acolhida cordial “ajudam a acolher 
melhor o anúncio” (EG, n. 165). Como 
dizem os Padres sinodais (DF, n. 8) e re-
pete o Papa, «a escuta torna possível um 
intercâmbio de dons, num contexto de em-
patia. (…) Ao mesmo tempo, estabelece as 
condições para um anúncio do Evangelho 
que alcance verdadeiramente, de modo in-
cisivo e fecundo, o coração» (ChV, n. 38).  

Neste sentido, é urgente dizer que a pasto-
ral com os jovens está chamada a recupe-
rar a importância do anúncio (DF, n. 14) 
e a “sentir no coração o mesmo impulso 
irresistível que movia São Paulo quando 
dizia: ‘Ai de mim, se não anunciar o evan-
gelho!’ (1 Co 9,16)” (ChV, n. 176). Quer se 
realize nas escolas ou nos centros de for-
mação profissional, nos colégios ou nas  
universidades, nos centros juvenis ou nos 
oratórios, nos centros de acolhida de refu-
giados e deslocados, bem como nas diver-
sas atividades em âmbito social, em todas 
estas presenças, uma pastoral digna deste 
nome “ao trabalho educativo e à promoção 
humana a Igreja une o testemunho e o 
anúncio do Evangelho” (DF, n. 15). Como 
foi fortemente enfatizado pela Assembléia 
sinodal,

a vocação fundamental da comunidade 
cristã é anunciar Jesus Cristo, crucifica-
do e ressuscitado, que nos revelou o Pai 
e nos concedeu o Espírito. Deste anún-
cio faz parte  o convite aos jovens para 
reconhecerem na sua vida os sinais do 

amor de Deus e descobrirem a comu-
nidade como lugar de encontro com 
Cristo. Este anúncio constitui o fun-
damento – carecido de ser reavivado 
sem cessar – da catequese dos jovens, 
conferindo-lhe uma índole querigmá-
tica (EG, n. 164). Há que manter vivo 
o compromisso de oferecer itinerários 
continuados e orgânicos que saibam 
integrar: um conhecimento vivo de Je-
sus Cristo e do seu Evangelho, a capaci-
dade de ler na fé a experiência pessoal 
e os acontecimentos da história, um 
acompanhamento em ordem à oração 
e à celebração da liturgia, a introdução 
à Lectio divina e o apoio ao testemunho 
da caridade e à promoção da justiça, 
propondo assim uma autêntica espiri-
tualidade juvenil (DF, n. 133).

3.4. Em um éthos de 
familiaridade intergeracional 
(DF, n. 120)

«Como posso merecer que a Mãe do meu 
Senhor me venha visitar? Logo que a tua 
saudação chegou aos meus ouvidos, a 
criança saltou de alegria no meu ventre. 
Bem-Aventurada Aquela que acreditou, 
porque vai acontecer o que o Senhor lhe 
prometeu» (Lc 1,43-45).

Como recorda Bento XVI, estas palavras 
poderiam parecer ao leitor  “desproporcio-
nadas em relação ao contexto real. Isabel 
é uma das numerosas mulheres idosas de 
Israel, e Maria uma jovem desconhecida 
de um povoado perdido da Galileia”. En-
tretanto, inspiradas por Deus, “as palavras 
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de Isabel fazem brotar no seu espírito [de 
Maria] um cântico de louvor”23. Em outros 
termos, são as palavras de uma mulher “de 
idade avançada” (Lc 1,18) as que desper-
tam o canto da mulher jovem. O que, no 
contato entre as gerações, fecundado pelo 
Espírito, se conclui com o Magnificat. Se 
Maria louva a misericórdia de Deus que 
“se estende de geração em geração” (Lc 
1,50), isto se deve, além de sua própria ex-
periência espiritual, de sua capacidade de 
aceitar aquela sabedoria que a transcende 
e que “se comunica de geração em gerção” 
(ChV, n. 190).

Uma cena como esta é hoje pouco factí-
vel. De fato, um aspecto da cultura atual 
que golpeia em cheio a pastoral juvenil é a 
raridade das relações entre jovens e adul-
tos - que tradicionalmente tinham o papel 
de garantir o presente e de enviar para o 
futuro - com a consequente imersão das 
novas gerações em uma teia de relações 
simétricas e uma  orfandade disseminada 
em relação ao significado da vida, que os 
lança avidamente a novas experiências e os 
fazem indiscriminadamente disponíveis 
a propostas que lhes dão certezas.24 Con-
firmando o que dizem os Padres sinodais 
(DF, n. 34), o Papa recorda nestes casos “a 
relação entre jovens e adultos corre o risco 
de se deter no plano afetivo, sem tocar a di-
mensão educativa e cultural” (ChV, n. 80).

De qualquer forma, o que se adverte hoje 
é uma situação inédita. Por um lado, os 

23 Bento XVI, Palavras de conclusão do solene mês de María [31 de maio de 2008].
24 Cf. R. Tonelli, «Dove va la pastorale giovanile (e dove deve andare)?», Note di pastorale giovanile 35, n. 4 (2001): 7-25.
25 Cf Z. Montaldi, Juventudes: ¿Hay algo más que decir?, Buenos Aires, Stella 2017, 35.

jovens não recusam se confrontar com os 
adultos. Mesmo quando alguns deles pen-
sam “que os adultos são um passado que 
já não conta” (ChV, n. 201) e rejeitam “a 
riqueza espiritual e humana” que se trans-
mite “através das gerações” (ChV, n. 181), 
pesquisas e experiências documentam a 
disposição do jovem em aceitar propostas 
adultas capazes de captar a vida e dar sen-
tido a ela. Por outro lado, naturalmente os 
jovens buscam defender o seu mundo da 
intromissão dos adultos. Esta defesa, no 
entanto, se é sustentada a todo custo, pro-
voca frustração, porque lhes falta o apoio e 
a orientação necessária por parte daqueles 
quviveram a juventude, toleraram a con-
fusão e passaram pela incerteza, e hoje se 
encontram mais ou menos calmamente 
estabilizados em sua subjetividade adulta.25

Por um lado, muitos adultos têm vontade 
de estar em contato com os jovens, saben-
do que eles já viveram a mesma etapa da 
vida e acumularam experiência suficien-
te para poder conter e sustentar as novas 
gerações. Por outro lado, é certo também 
que muitos adultos perderam a credibi-
lidade ou permanecem prisioneiros de 
modelos que condicionam a acolhida de 
parte do mundo juvenil. Assim este adul-
tos querem ser ‘donos’ (DF, n. 54; ChV, 
n.14) acreditando “saberem sempre como 
os jovens devem se comportar” (ChV, n. 
201); ou se apresentam como ‘aliados’ ma-
nipuladores (DF, n. 71); ou se comportam 
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como “competidores”,26  ou ficam a “uma 
distância sempre maior” (ChV, n. 66), 
convertendo-se em simples ‘espectadores’ 
indiferentes (DF, n. 34). Pior ainda, vários 
deles sofrem cada vez mais o problema do 
juvenilismo,27 a mania de ser iuvenis ae-
ternus,28 a adultescência,29 sendo incapazes 
de transmitir os valores fundamentais da 
existência e “invertendo a  relação  entre 
as gerações” (ChV, n. 80). Amam mais a 
juventude que os próprios jovens (ChV, n. 
79). Como afirmava um Padre sinodal, isto 
tem consequências trágicas para a comu-
nidade eclesial:

Os adultos têm, na comunide de fé, a 
tarefa de transmitir a verdade do Evan-
gelho de uma época a outra, sem fazer 
com que sofra danos ou concessões. No 
entanto, muito frequentemente, os líde-
res de minha geração, em nossas famí-
lias e na Igreja, renunciaram, por uma 
combinação de ignorância, covardia e 
preguiça, à sua responsabilidade de for-
mar os jovens e, deste modo, transgre-

26 Francisco, Dio è giovane. Una conversazione con Thomas Leoncini, Casale Monferrato: Piemme 2018, 32.
27 Sobre o juvenilismo no mundo adulto se pode consultar: F. Bonazzi – D. Pusceddu, Giovani per sempre: La figura 
dell’adulto nella postmodernità, Milano: Franco Angeli 2008; G. Cucci, La crisi dell’adulto: La sindrome di Peter Pan, 
Assisi: Cittadella 2012; A. Matteo, L’adulto che ci manca: Perché è diventato così difficile educare e trasmettere la fede, 
Assisi: Cittadella 2014; G. Zagrebelsky, Senza adulti, Torino: Einaudi 2016.
28 O termo reflete a imagem do puer aeternus, o arquetipo junguiano da pessoa que se nega a crescer, a enfrentar os 
desafíos que a vida lhe dá, a resolver seus problemas: cf. C. Jung – K. Kerényi, Prolegomeni allo studio scientifico della 
mitologia, Torino: Boringhieri 1972, 102-138; M.-L. von Franz, L’eterno fanciullo: L’archetipo del puer aeternus, Como: 
Red Edizioni 2009.
29 Neste caso, o termo se aplica aos adultos que não conseguem encontrar sentido na etapa da vida que estão passando 
e tentam, de diversas maneiras, regressar a etapas precedentes, buscando deter a ameaça inexorável do tempo que 
passa. Como diz  Peter Beiharz, “nobody seems to want to grow up any more, especially not the young. Yet we behave 
like children, us adults too”: Prefacio a H. Blatterer, Coming of Age in Times of Uncertainty, New York: Berghahn 2007, 
ix-xi, qui ix.
30 Ch. Chaput, Discurso durante o Sínodo [4 de outubro de 2018], http://www.ncregister.com/blog/edward-pentin/arch-
bishop-chaput-term-lgbtq-catholic-should-not-be-used-in-church-document (5/10/2018).
31 P. Sequeri, Contro gli idoli postmoderni, Torino: Lindau 2011, 23.

dir a fé para o futuro. Formar as jovens 
vidas é um trabalho árduo em face de 
uma cultura hostil.30

De tudo isto se deduz a necessidade de re-
fazer o pacto entre os jovens e os adultos, 
pensando no modo justo de restabelecer 
uma relação dialética e positiva entre am-
bas as idades. “Ao mundo, nunca foi nem 
será de proveito a rutura entre gerações” 
(ChV, n. 191). Este desafio, como se pode 
imaginar, supõe antes de mais nada, que as 
diversas idades da vida sejam redescober-
tas, em vez de compartimentos estanques, 
como estágios de uma única condição hu-
mana. Da mesma forma, supõe restituir 
“a ambição de ser adultos, sua atrativida-
de específica e sua dignidade moral”.31 Ao 
mesmo tempo, e sob a condição de que al-
guns passos tenham sido dados na direção 
indicada nos dois pontos anteriores, isso 
implica no relançamento da educação dos 
jovens, o papel de adultos credíveis, isto 
é, testemunhas e proponentes de um cer-
to modo de viver a vida. “Samuel era um 



Com Maria mulher de Fé40

adolescente inseguro, mas... graças ao con-
selho dum adulto, abriu o seu coração para 
escutar a chamada de Deus” (ChV, n. 8). 
Não só isto. “Somente a presença prudente 
e sábia de Eli permite que Samuel dê a co-
rreta interpretação à palavra que Deus está 
a dizer-lhe. Neste sentido, os sonhos dos 
idosos e as profecias dos jovens só aconte-
cem juntos (cf. Jl 3,1), confirmando a bon-
dade das alianças intergeracionais” (IL, n. 
81).

Finalmente, uma tal responsabilidade leva 
a se perguntar “como se pode criar este 
eixo sem mortificar a condição juvenil, que 
tem necessidade de fazer suas experiências 
e de encontrar caminhos próprios”:32 Na 
verdade, “o jovem caminha com dois pés 
como os adultos, mas, ao contrário dos 
adultos que os mantêm paralelos, aquele 
coloca um atrás do outro, pronto a arran-
car, a partir. Sempre a olhar para diante” 
(ChV, n. 139).

3.5. Saber como sair e deixar ir

«Maria ficou com ela quase três meses, e 
depois voltou para sua casa» (Lc 1,56).

Maria encontra Isabel e “fica com ela quase 
três meses para lhe oferecer presença afe-
tuosa, a ajuda concreta e todos os serviços 
diários que necessitava. […] Maria – que 
havia se definido como ‘a escrava do Sen-
hor’ (Lc 1,38) – se faz escrava dos homens. 
Maisprecisamente, serve ao Senhor que 
32 Cf. P. Sequeri, Ricucire un’alleanza, 9.
33 Bento XVI, Palavras de conclusão do solene mês de María [31 de maio de 2010].
34 Cf. M. Lanz – E. Marta, «La transizione alla età adulta e le relazioni intergenerazionali», in D. Bramanti (ed.), La 
famiglia tra le generazioni. Atti del XVI Convegno del Centro studi e ricerche sulla famiglia [Milano, 13-14 ottobre 
2000], Milano: Vita e pensiero, 2001, 197-212.

encontra nos irmãos”.33  Mas terminado o 
seu serviço, ela regressa.

Cuidar de uma pessoa concreta que se tem 
diante de si mesmo é “assumir o controle” 
dela, se dedicar a ela, manifestar assim, a 
própria doação.34 Assumindo o cuidado do 
outro,  a pessoa deixa a sua própria como-
didade e seu isolamento e partilha a vida 
(ChV, n. 151). Em suma, a pastoral com os 
jovens poderia se definir deste modo: se 
tratar de amar e cuidar dos jovens (ChV, n. 
79). Desta perspectiva, merece um recon-
hecimento especial o empenho sincero de 
inumeráveis leigos, sacerdotes, consagra-
dos e bispos que cada dia se entregam com 
honestidade e dedicação ao serviço dos jo-
vens e se dedicam a cuidar de suas vidas 
(ChV, n. 99).

Cuidar do outro não significa, no entanto, 
“privatizá-lo”. É justamente em um recí-
proco desapego que se cresce e avança nos 
espaços da vida. Saber deixar espaço, saber 
quando partir, e saber também, deixar ir, 
tem o valor de evitar ataques e de nos lem-
brar de sermos úteis, mas não necessários, 
insubstitíveis, mas não indispensáveis. Em 
suma, se conclui que no cuidado pastoral, 
há uma maneira particular de estar próxi-
mo das pessoas, de estar também ao lado 
dos jovens: a maneira de quem se faz pre-
sente, porém consciente de que o dinamis-
mo da vida leva a não permanecer, mas a 
partir. Quem trabalha na pastoral juvenil 
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mostra, assim, a beleza de uma Igreja, que 
tem a capacidade de se dar em recompen-
sa, de se renovar e de partir uma vez mais 
para iniciar novos processos de acompan-
hamento (ChV, n. 37).

4. CONCLUSÃO
“No coração da Igreja, resplandesce Ma-
ria”! (ChV, n. 43) Ela olha com amor para 
os seus filhos jovens, ilumina sua juventude 
(ChV, n. 48), e se coloca como modelo para 
quem “quer  seguir a Cristo com frescor e 
docilidade” (ChV, n. 43). Em nosso serviço 
de acompanhamento que propõe, e de guia 
que testemunha, também nós, os adultos, 
nos deixamos levar “com sua presença de 
Mãe” (ChV, n. 298). E com São Domingos 
Sávio (ChV, n. 56), nós, membros da Famí-
lia Salesiana, nos dispomos a oferecer a ela, 
não só os sofrimentos e os cansaços de um 
serviço que é “lento, respeitoso, paciente, 
confiante, incansável, compassivo” (ChV, 
n. 236), mas também as pequenas semen-
tes plantadas na vida dos jovens, com a 
expectativa de que “se tornem árvores e 
frutos de colheita” (ChV, n. 173).
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Em primeiro lugar, gostaria de agradecer 
a ADMA por ter me dado a possibilidade 
de compartilhar uma reflexão que achei 
muito apaixonante e enriquecedora e que, 
espero, poderá ser útil também a todos vo-
cês. O tema que me foi confiado para esta 
palestra é “Maria, modelo de santidade”. 
Junto a este argumento, me foi confiada a 
passagem bíblica do encontro do Menino 
Jesus no Templo, que logo escutaremos. As 
reflexões que estou para compartilhar com 
vocês, são frutos da minha meditação des-
ta passagem, a partir da qual procurei fazer 
emergir alguns traços da santidade de Ma-
ria, para que possam ser guia para nosso 
caminho de santidade.

Do Evangelho de Lucas (2,41-
52)
Seus pais iam todos os anos a Jerusalém 
para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 
doze anos, subiram a Jerusalém, segundo 
o costume da festa. Acabados os dias da 
festa, quando voltavam, ficou o menino 
Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais 
o percebessem. Pensando que ele estives-
se com os seus companheiros de comitiva, 
andaram caminho de um dia e o buscaram 
entre os parentes e conhecidos. Mas não 
o encontrando, voltaram a Jerusalém, à 
procura dele. Três dias depois o acharam 
no templo, sentado no meio dos doutores, 
ouvindo-os e interrogando-os. Todos os 
que o ouviam estavam maravilhados da 
sabedoria de suas respostas. Quando eles 
o viram, ficaram admirados. E sua mãe, 

A santidade 
de Maria e 
a nossa

Indicações de caminho a partir da narração do 
encontro de Jesus no Templo
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disse-lhe: “Meu filho, que nos fizeste?! Eis 
que teu pai e eu andávamos à tua procu-
ra, cheios de aflição.” Respondeu-lhes ele: 
“Por que me procuráveis? Não sabíeis que 
devo  ocupar-me das coisas de meu Pai?”. 
Eles, porém, não compreenderam o que ele 
lhes dissera.

Em seguida desceu com eles a Nazaré, e 
lhes era submisso; sua mãe guardava todas 
estas coisas no seu coração. E Jesus crescia 
em estatura, em sabedoria e graça, diante 
de Deus e dos homens.

Vou desenvolver a minha reflexão em 
quatro pontos:

1. Maria, José e o Povo de Deus a caminho;
2. um clima de respeito e de confiança;
3. o diálogo, pão cotidiano da família de 
Nazaré;
4. o cuidado com a interioridade, segredo 
da santidade de Maria e de José.

1.  Maria, José e o Povo de 
Deus a caminho
«Seus pais iam todos os anos a Jerusalém 
para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 
doze anos, subiram a Jerusalém, segundo o 
costume da festa [...] de comitiva».

“Seus pais”, esta é a expressão que abre a 
passagem que escutamos. O texto, deste 
modo, convida-nos a olhar para Maria no 
interior daquela rede de relações que cons-
tituem a trama de sua vida: a relação com o 
marido, com o filho e com o povo do qual 
ela faz parte. A protagonista desta passa-
gem, então, não é Maria, mas a sua família. 

Uma família que faz parte de uma carava-
na em peregrinação. O evangelista, assim, 
logo nos coloca diante não de uma ou duas 
pessoas extraordinárias, mas diante do 
povo de Deus a caminho. De fato, o povo 
de Deus a caminho é o lugar concreto, his-
tórico, no qual se aprende e se testemunha 
a santidade. Não sozinho, mas junto, pois 
como nos recorda o Concílio Vaticano II: 
“Contudo, aprouve a Deus salvar e san-
tificar os homens, não individualmente, 
excluída qualquer ligação entre eles, mas 
constituindo-os em povo que O conhe-
cesse na verdade e O servisse santamente” 
(Lumen Gentium 9).

Experimentemos por um momento, fechar 
os olhos e imaginar, como se fosse um fil-
me, a partida da caravana em peregrinação 
de Nazaré a Jerusalém. Em meio a uma 
multidão de cores, de rumores e de odo-
res, vemos Maria e José, um casal de pais 
jovens, que, todo ano, celebram a própria 
partida do povo de Deus a caminho, indo 
ao Templo de Jerusalém para a Páscoa. 
Antes de considerar o episódio da perda 
e do encontro de Jesus, creio que seja im-
portante nos ater naquilo que o evangelista 
Lucas descreve sumariamente como um 
hábito deste casal de pais. Os hábitos, de 
fato, constituem a estrutura da nossa vida e 
eles podem criar o espaço de nosso encon-
tro com Deus, quando eles são bons, ou 
destruir o espaço de nosso encontro com 
Deus, quando são ruins. A peregrinação 
anual não era uma obrigação, nem mesmo 
para os hebreus mais atentos. Isto significa 
que eles haviam escolhido ir como um mo-
mento particularmente significativo para a 
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vida deles e sua fé, não apenas como in-
divíduos, mas como casal e como família.

A peregrinação anual a Jerusalém, acon-
tecia na época da Páscoa, ou seja, a cele-
bração do memorial daquele longínquo 
caminho que havia tornado Israel, um 
povo: a saída do Egito através da passagem 
do Mar Vermelho. Naquela noite prodi-
giosa, Jahwe tinha conduzido seu povo da 
escravidão à liberdade. Uma liberdade, to-
davia, que não se realiza como um estado 
definitivamente conquistado, mas como 
um processo no qual o povo se encontra 
envolvido ao longo do caminho no deser-
to e depois, à chegada na terra prometida. 
Todo dom de Deus, de fato, é também uma 
tarefa: o dom da liberdade implica no em-
penho de aprender a viver como homens 
e mulheres livres (cf. Gal 5,1). Justamente 
por isto, a memória da passagem do Mar 
Vermelho celebra ao mesmo tempo, a gra-
tidão pela libertação já ocorrida e o desejo 
de em breve poder viver em plenitude a 
liberdade prometida aos Pais. Nesta pers-
pectiva, podemos imaginar o fervor com 
o qual Maria e José faziam a peregrinação 
anual, à espera, a aumentar de ano para 
ano, da manifestação dos prodígios anun-
ciados a eles no nascimento de seu filho Je-
sus: “Ele salvará seu povo de seus pecados” 
(Mt 1,21) tinha dito o anjo, em sonho, a 
José. Podemos imaginar também, a euforia 
de Jesus aos doze anos, prestes a celebrar 
pela primeira vez a Páscoa no Templo. O 
seu coração, como o coração de todo ado-
lescente que enfrenta a vida estava pleno 
de desejos, dúvidas e perguntas. Ele aguar-
dava ansiosamente pelo encontro com os 

doutores do Templo, na esperança, talvez, 
de lhes fazer aquelas perguntas que os pais 
estavam lutando para responder.

A pertença a um povo, todavia, não é um 
mar de rosas. Estar junto absolutamente 
não é fácil. Quanto mais estiver próximo, 
de fato, mais se está ligado por vínculos de 
parentesco e de nacionalidade, mais mal 
pode nos fazer. E esta foi a experiência de 
Maria, de José e de Jesus: os parentes serão, 
de fato, os mais relutantes em acreditar. Os 
guardiões da Aliança do povo com Deus 
serão os primeiros a condenar. Justamen-
te por isto afirmar que o Povo de Deus a 
caminho é o lugar onde se aprende e se 
testemunha a santidade, nos ajuda a ter os 
pés no chão. As nossas famílias e as nossas 
comunidades não são nem melhores nem 
piores do que a comunidade onde o Filho 
de Deus se fez homem, na qual Maria e 
José viveram a própria fé, correspondendo 
à missão a eles confiada por Deus. Como a 
família de Nazaré, também nós somos cha-
mados a aceitar caminhar na simplicidade 
com os irmãos e as irmãs que a vida coloca 
ao nosso lado e que frequentemente não 
podemos escolher. O que podemos escol-
her é enraizar a nossa vida no memorial da 
Páscoa de Jesus, ou seja, na celebração da 
Eucaristia.

Toda vez que participamos da Eucaris-
tia, de fato, o Senhor renova para nós, o 
dom da capacidade de amar como Ele nos 
amou. Trata-se de um dom que é também, 
uma missão, que nos insere em um proces-
so, que teve início no dia de nosso Batismo. 
“Assim como o Pai que me enviou  vive, e 
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eu vivo pelo Pai, assim também aquele que 
comer a minha carne, viverá por mim” (Jo 
6,57), assim prometeu Jesus. A celebração 
da Eucaristia nos impulsiona a sair de 
nós mesmos e ir ao encontro dos irmãos 
e irmãs, a servir e perdoar, assim como 
fez Jesus. A alegria e o cansaço de viver o 
mandamento do amor, por outro lado, nos 
impulsionam a retornar continuamente e 
fielmente à mesa do corpo e do sangue de 
Cristo, com gratidão e vontade até sermos 
um só Nele e com Ele. “Não se deve esque-
cer”, afirma Papa Francisco, “que «a “mís-
tica” do sacramento tem um carácter so-
cial». […] as famílias, que se alimentam da 
Eucaristia com a disposição adequada, re-
forçam o seu desejo de fraternidade, o seu 
sentido social e o seu compromisso para 
com os necessitados” (A. Laetitia 186).

2. Um clima de respeito e 
confiança
«Quando voltavam, ficou o menino Jesus em 
Jerusalém, sem que os seus pais o percebes-
sem. Pensando que ele estivesse com os seus 
companheiros de comitiva, andaram caminho 
de um dia».

Passa um dia todo antes que os pais de Jes-
us percebam que ele não está na caravana. 
Este detalhe, que a primeira vista poderia 
parecer insignificante, na verdade mostra 
algo muito importante sobre o clima vivi-
do no interior da família de Nazaré: não 
se trata, de fato, de um clima de controle 
ou de medo diante da autonomia do outro, 
mas um clima de confiança recíproca, que 

se baseia, de um lado, no respeito de valo-
res compartilhados; do outro, sobre o justo 
espaço de autonomia para cada um de seus 
membros. Se, de fato, os pais tivessem qual-
quer temor ou suspeita sobre o filho, teriam 
ficado de olho nele até o momento da par-
tida. Teriam se assegurado de que estavam 
em companhia de um deles dois ou de 
algum parente confiável. Mas não foi isto 
que aconteceu. Maria e José não se preo-
cupavam absolutamente com Jesus, porque 
tinham confiança em seu bom senso, em 
sua maturidade e em sua responsabilidade.

Jesus, por outro lado, sente-se livre para 
poder fazer aquilo que considera impor-
tante e certo, mesmo se isto pudesse criar 
um certo mal estar para os pais e parentes. 
Ele sabe, afinal, que pode contar com sufi-
ciente compreensão por parte de seus pais, 
sobretudo diante de algo tão importan-
te como a sua relação com o Pai que está 
nos Céus. Se ele tivesse pedido permissão 
para ficar, provavelmente não teria obtido: 
como impor a uma inteira caravana para 
atrasar a partida para satisfazer os desejos 
de um menino? Desta forma, Ele obtém 
dois resultados importantes: dialogar livre-
mente com os doutores do Templo, e fazer 
com que os pais compreendessem que ele 
estava começando a cuidar de sua própria 
vida, do próprio futuro. Os estudiosos das 
Escrituras, de fato, reconhecem neste epi-
sódio, o primeiro gesto profético feito por 
Jesus: uma antecipação de sua Páscoa de 
morte e ressurreição.

O respeito e a confiança nos relacionamen-
tos com os outros, com as suas exigências 
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e as suas diferenças, não se improvisam. 
As reações que as pessoas manifestam nas 
circunstâncias extraordinárias revelam as 
virtudes escondidas que estão em seu coti-
diano. A atitude de Maria e José no relacio-
namento com o filho adolescente exprime 
a profunda consciência de que este filho é 
um dom, que não foi destinado a eles, mas 
à humanidade inteira e que este dom foi a 
eles confiado para que possam cuidar dele 
e o fazer crescer até cumprir sua missão. 
Por outro lado, todos “os filhos são dons de 
Deus” (Sal 126,3). A Escritura repete isto 
quase como em um coro: são confiados 
aos pais, mas pertencem a Ele, e mais cedo 
ou mais tarde, devem retornar a Ele. Por 
isto Maria e José acompanham Jesus com 
solicitude, mas sem interferir entre Ele e 
o seu Pai. Mesmo quando têm medo ou 
não compreendem, não cessam de ter con-
fiança na capacidade do Filho e no bom 
senso do Pai que o deu a eles. A virgindade 
de Maria e José, por outro lado, não é ape-
nas uma característica do relacionamento 
conjugal, mas também marca seu modo de 
ser os pais de Jesus. Enquanto, na verdade, 
garante a origem divina de Jesus e exprime 
a dedicação absoluta de Maria e de José a 
Deus e à missão que foi a eles confiada.

Exprime-se no relacionamento com o fil-
ho, em um amor abrangente mas não vo-
raz. Maria e José estão a todo instante e 
plenamente conscientes de serem, como 
pais, apenas colaboradores do Pai. Uma 
presença que acompanha e dá segurança 
nas dificuldades, mas que não impede o 

1 GIOVANNI PAOLO II, Educatrice del Figlio di Dio, Udienza generale del 4 dicembre 1996.

filho de enfrentar os riscos e os perigos ne-
cessários para crescer.

Na delicada tarefa de educar o Filho de 
Deus, Maria se distingue, particularmen-
te, como “cheia de graça”, expressão na 
qual a Igreja tem reconhecido o dom sin-
gular concedido por Deus a Maria, por 
causa da missão que Ele quis dar a ela e 
que exigia dela, uma capacidade de amar, 
de doar-se ao filho e de educá-lo, não in-
fluenciada por pecado. Como João Paulo 
II nos lembra, de fato, a ausência em Jesus, 
de toda forma de inclinação ao mal, exigiu 
da Mãe “uma orientação sempre positiva, 
com a exclusão de intervenções corretivas 
para com ele”1.

Do contrário, teria sido uma educação ca-
racterizada pelo medo, pela suspeita nos 
relacionamentos com os outros, uma edu-
cação que não desdenha o controle e, em 
extremis, a manipulação. Dom Bosco o 
chamaria de “sistema repressivo”.

Este sistema, adverte Papa Francisco, não 
é absolutamente educativo. Um pai “ob-
cecado com saber onde está o seu filho e 
controlar todos os seus movimentos [...] 
não o educará, não o reforçará, não o pre-
parará para enfrentar os desafios.  Trata-se, 
ao contrário, de “gerar no filho, com mui-
to amor, processos de amadurecimento 
da sua liberdade, de preparação, de cres-
cimento integral, de cultivo da autêntica 
autonomia. Só assim este filho terá em si 
mesmo os elementos de que precisa para 
saber defender-se e agir com inteligência e 
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cautela em circunstâncias difíceis”(Amo-
ris laetitia 261). O “sistema preventivo” 
de Dom Bosco se move exatamente nesta 
linha. Consciente da fragilidade dos jo-
vens, de sua necessidade de serem educa-
dos e devido ao peso da consequência do 
pecado sobre a vida de cada ser humano, 
aposta tudo no “ponto acessível ao bem” 
que ele tem certeza de encontrar em cada 
jovem, também naquele mais “desvalido”. 
O otimismo antropológico que suporta o 
risco desta ação é fundamentado exata-
mente na contemplação do mistério de 
Maria Imaculada. Aquela que, por graça 
de Deus, venceu o mal uma vez por todas, 
nos encoraja a recordar que somos todos 
chamados a nos tornar, como ela, “Santos 
e imaculados na caridade”. (Ef 1,4), e que 
somos capazes, com a ajuda de Deus e com 
um pouco de boa vontade.

Esse modo de educar, nossa tradição nos 
ensina, mesmo que seja cansativo, é extre-
mamente frutífero. As constituições das 
Filhas de Maria Auxiliadora afirmam que 
o Sistema preventivo não é apenas um mé-
todo educativo, mas uma verdadeira espi-
ritualidade (Const.7; 66). Isto significa que 
como membros da Família Salesiana so-
mos chamados não apenas a colocá-lo em 
prática no trabalho educativo pastoral com 
os jovens, mas a torná-lo atitude de base 
que caracteriza todos os nossos relaciona-
mentos também entre adultos, a partir da 
vida familiar e de comunidade. A relação 
homem/mulher, desse ponto de vista, é um 
campo de prova excepcional, pois se cons-
titui no microcosmos da criação, a realida-
de em que todas as diferenças se concen-

tram e resumem. Não apenas no interior 
da família, mas também nas comunidades 
pastorais ou educativas, a escolha cons-
ciente de tratar o outro, qualquer que seja, 
com respeito, confiança e paciência, valo-
rizando a autonomia e a criatividade de to-
dos de forma equilibrada, pode realmente 
transformar o mundo e encurtar o tempo 
do advento do Reino de Deus.

3. Onde o diálogo é o pão 
cotidiano
«Quando eles o viram, ficaram admirados. 
E sua mãe, disse-lhe: “Meu filho, que nos 
fizeste?! Eis que teu pai e eu andávamos à tua 
procura, cheios de aflição.” Respondeu-lhes 
ele: “Por que me procuráveis? Não sabíeis 
que devo ocupar-me das coisas de meu Pai?”. 
Eles, porém, não compreenderam o que ele 
lhes dissera».

O momento do encontro de Jesus entre 
os doutores do Templo é, para os pais, um 
momento dramático. Eles percebem que 
o filho não está perdido, não foi raptado 
ou forçado a ficar em Jerusalém. Contra 
todas as previsões, Jesus decidira delibera-
damente permanecer para dialogar com os 
doutores do Templo e fazer isto sem avisar 
seus pais. A reação dos pais, tão espontâ-
nea e carregada de emoção, fala muito so-
bre o estilo de relacionamento que caracte-
riza a família de Nazaré. Primeiro ambos 
ficam surpresos. Eles não esperavam que o 
filho pudesse se comportar daquele modo. 
Ele era, evidentemente, um menino sen-
sível e obediente. Em todo caso, superada 
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a consternação inicial, Maria se volta ao 
filho sem palavras: o provoca, em primei-
ro lugar, a explicar o porquê de seu com-
portamento. Não teme, em segundo lugar, 
exprimir claramente a sua própria expe-
riência ou a angústia vivenciada nas longas 
horas de busca por seu filho perdido.

A resposta franca e linear de Jesus, de 
modo algum condescendente com o medo 
e a apreensão dos pais, constitui um en-
saio de sua maturidade. Ele responde à 
pergunta materna, explicando as próprias 
motivações e enfatiza o fato de ter agido 
impulsionado pelo desejo de conhecer e 
de cumprir a própria missão. Também no 
momento em que o relacionamento é pos-
to em crise, portanto, o que se passa entre 
os pais e o filho é um autêntico diálogo, 
sofrido, certo, mas caracterizado pela ca-
pacidade de acolher o mistério do outro, 
deixando-lhe a possibilidade de manifestar 
a si mesmo e os próprios questionamentos, 
sem querer entender tudo.

A expressão de Maria “teu pai e eu” revela 
algo de relacionamento entre os dois. Em 
primeiro lugar significa que Maria recon-
hecia José como o pai de Jesus e que o seu 
papel paterno era considerado e respeitado 
dentro da família. No momento da desco-
berta da gravidez inesperada de Maria, foi 
José que acolheu e reconheceu a sua ma-
ternidade, adaptando os seus projetos a 
esta nova realidade. Parece, portanto, que 
cada um deles acolheu o outro em sua 
própria vida, com respeito e confiança, 
apoiando e acompanhando um ao outro 
para corresponder com todo o seu ser ao 

plano manifestado por Deus: ser a mãe e o 
pai de Jesus. Das palavras sinceras de Ma-
ria transparece também a sua força, a sua 
paixão pelo filho, a dimensão emotiva de 
sua pessoa, tão tipicamente feminina. José 
não intervém, ou pelo menos, a narrativa 
não o registra, mas os dois nos parecem 
aliados. É interessante, além disso, o fato 
de que Maria falou, e não José. Acredito 
que não seja um caso à parte, mas é devido 
à manifestação de Deus a Maria enquan-
to mulher e mãe: introduzir o homem que 
tinha diante de si, o filho, à arte do diálogo.

A Palavra de Deus, antes de ser um livro, 
e também antes de se tornar um homem, 
era diálogo. O livro da Bíblia começa com 
a narrativa dos prodígios alcançados pela 
força criadora da Palavra de Deus (Gen 
1). Tudo aquilo que Ele diz, torna-se real 
subitamente. No momento de criar os se-
res humanos, no entanto, Deus muda o 
comportamento, e usa pela primeira vez 
um verbo no plural: “façamos”. Segundo 
os Padres da Igreja, o plural misterioso é a 
primeira revelação da Trindade. Segundo 
alguns exegetas, ao contrário, o Criador 
se dirige aqui, aos leitores, logo a todos os 
seres humanos para convidá-los a tomar 
parte ativamente de sua ação criadora. 
Em todo caso, o que não podemos igno-
rar é que aqui a Palavra de Deus não é só 
força criadora. É também diálogo. Talvez 
por isto, na página seguinte, Deus diz que 
“não é bom que o homem esteja só” (Gen 
2,18). Para poder se assemelhar realmente 
a Deus que fala e faz e dialoga, você pre-
cisa de alguém diante de si que seja capaz 
como Ele, de falar. Os animais que Deus 
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apresenta ao homem para que ele lhes no-
meie, iniciando desta forma a sua missão 
de superintendente do criado em nome do 
Criador, não têm capacidade de entrar em 
um diálogo com Ele, mesmo porque não 
sendo criados à imagem e semelhança de 
Deus, não são dotados de palavra. É nes-
te contexto que surge a criação da mulher. 
A  primeira tarefa da mulher, então, pare-
ce ser a de ajudar o homem a falar. E, de 
fato, todo ser humano que vem ao mundo, 
ouve e aprende as primeiras palavras ainda 
antes de nascer, quando no seio materno, 
começa a escutar a voz de sua mãe. 

O primeiro encontro entre o homem e a 
mulher, todavia, como está contado no 
livro do Gênesis, não ocorre sob a marca 
do diálogo. Adão fica encantado com a 
beleza da mulher, então se comporta com 
ela como tinha se comportado com os ani-
mais: a classifica como “osso” de seus ossos 
e lhe dá um nome. Provavelmente, o desejo 
de ter uma mulher o impede de reconhecer 
a sua natureza distinta, e de lhe oferecer a 
possibilidade de falar. O homem, então, 
ainda não tinha aprendido a arte  do diá-
logo. A mulher, por sua vez, permanece 
em silêncio, não se coloca face a face com 
o homem, mas se adequa à situação que 
é criada. O homem e a mulher, em suma, 
por terem sido criados um para o outro, 
devem se esforçar por aprender a estarem 
juntos, a se acolherem e a se respeitarem. O 
diálogo não é uma coisa automática, nem 
mesmo quando o encontro entre as pes-
soas acontece nas melhores condições. As 
consequências, segundo a narração bíblica, 
não tardam a acontecer. A mulher, de fato, 

permanecerá em silêncio até que a serpen-
te far-lhe-á falar (Gen 3). O tentador, em 
suma, se insinua na falta de diálogo que ca-
racteriza o primeiro casal e aproveita para 
arruinar o plano do Criador. Se o homem, 
deslumbrado pelo fascínio feminino, tinha 
reduzido a mulher a um osso de sua cos-
tela, a mulher, então, aproveita do próprio 
fascínio para induzir o homem a comer 
do fruto proibido. Também neste caso, as 
Escrituras não contam sobre diálogo al-
gum entre eles. Os fios do diálogo, ao con-
trário, serão assumidos pelo Criador que, 
indo em busca dos dois e encontrando-os 
escondidos entre as plantas do jardim, fi-
cará face a face com eles, convidando-os a 
se expressar, a dar conta de suas próprias 
ações e  assumir  responsabilidade sobre 
elas. A narrativa da Criação, portanto, nos 
coloca diante, ao mesmo tempo, da cha-
mada ao diálogo, e da missão da mulher de 
introduzir o homem a ele e da dificuldade 
de diálogo que os homens e as mulheres 
sempre enfrentaram.

Nas passagens evangélicas em relação a 
isto, Maria surpreende por sua capacida-
de de se expressar e de fazer perguntas: 
na anunciação, no encontro no Templo de 
Jerusalém, em Caná. Maria não teme em 
se colocar face a face com seu interlocutor, 
de mostrar o que sente, de fazer e se fazer 
perguntas, quer seja para um anjo, ou para 
um servo ou para Jesus. Na sua pregação, 
também Jesus se serve, de bom grado, da 
pedagogia das perguntas. Como não pen-
sar que ele tenha aprendido isto no colo 
e nos braços de Maria sua Mãe? Também 
no sonho de Dom Bosco, por outro lado, 
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Maria Auxiliadora aparece como alguém 
que acompanha, fazendo perguntas, es-
timulando no discípulo a capacidade de 
escuta, de observação e de reflexão, para 
ajudá-lo a enfrentar a difícil passagem do 
“quem sou” a “para que sou”. Com o seu 
modo de entrar em diálogo com o próxi-
mo, Maria nos ensina que a capacidade de 
dialogar não consiste apenas no escutar e 
consentir, mas requer a coragem de se co-
locar face a face, de se expor colocando a 
própria posição, exprimindo a sua própria 
experiência, para que a troca realizada no 
encontro possa se tornar verdadeiramente 
herança comum e capacidade de enfrentar  
as dificuldades em conjunto.

A reforma da Igreja, que o Papa pede e aju-
da a acontecer pode ter sucesso apenas se 
estiver enraizada dentro das paredes do-
mésticas das nossas famílias e das nossas 
comunidades. A comunidade, de fato, quer 
seja a família, a comunidade religiosa, ou a 
comunidade pastoral da qual fazemos par-
te, é o lugar no qual fazemos a experiência 
da diferença e da reciprocidade diariamen-
te. A comunidade é o dom que Deus Trino 
nos dá, para que possamos realizar em nos-
sa vida, o chamado feito a nós desde toda a 
eternidade, desde a Criação: ser imagem e 
semelhança de um  Deus que é diálogo, ou 
seja, comunhão de pessoas que são diferen-
tes entre elas ainda que sejam uma coisa só. 
Pastores e povo juntos, somos chamados a 
alcançar o respeito e a acolhida recíproca 
em nossos grupos e em nossas associações. 
Somos chamados a renunciar à lógica do 
poder, do controle, do abuso de poder, e a 
nos abrir a cada dia à escuta e ao diálogo 

paciente. As mulheres, em particular, são 
chamadas a recorrer a seus recursos femi-
ninos para que a capacidade de exprimir e 
ouvir a própria experiência com coragem e 
verdade possa crescer na Igreja. Há feridas 
antigas, no tecido da Igreja e da humani-
dade, que estão esperando para serem cu-
radas. A santidade de Maria não consiste 
em ter suportado tudo em silêncio, mas 
no estar aberta e se por a caminho, no ter 
perguntado, esperado, procurado, com fé, 
sem recusar a cruz, até à ressurreição e até 
além, no presente da Igreja,  para a salvação 
de toda a humanidade. Por isso Ela é Mãe 
da Esperança, pois d’Ela, podemos apren-
der “a dizer “sim” à paciência obstinada e à 
criatividade daqueles que não desanimam 
e recomeçam” (Christus vive, 45).

4. O segredo da santidade é 
o cuidado com o interior
«Sua mãe guardava todas estas coisas no seu 
coração. E Jesus crescia em estatura, em sabe-
doria e graça, diante de Deus e dos homens».

A passagem que meditamos termina com 
uma nota de Lucas sobre uma atitude típi-
ca de Maria, de guardar em seu coração, os 
acontecimentos vistos e vividos. O evange-
lista já havia mostrado isto após contar so-
bre o nascimento de Jesus, afirmando que 
“Maria conservava todas estas palavras, 
meditando-as no seu coração” (Lc 2,19). 
A insistência de Lucas sobre esta atitude de 
Maria é muito importante, porque insere 
explicitamente Nossa Senhora na grande 
tradição sapiencial de Israel. A caracterís-
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tica principal da tradição sapiencial bíbli-
ca, consiste na capacidade dos sábios de 
interpretar a vida cotidiana à luz da Lei e 
dos Profetas. Os sábios são grandes obser-
vadores da beleza do Criado e de seus mis-
térios. Os sábios são conscientes de que a 
vida cotidiana é um lugar de contradições, 
de alegrias e de sofrimentos, de pecado e 
de salvação; mas se esforçam para olhar 
para a realidade complexa em que vivem 
à luz da sua fé na bondade misericordiosa 
de Deus. Eles crêem que tudo aquilo que 
vêm e vivem tem um sentido misterioso. 
Eles se esforçam para observar e procurar 
as ligações entre a história do povo e as pa-
lavras que os profetas dizem de Deus, e o 
que veem acontecer sob os seus olhos. A 
sabedoria, amadurecida desta forma, per-
manecendo na escuta da Palavra de Deus 
e da vida cotidiana, é colocada pelos sá-
bios, a serviço do povo, em particular a 
serviço dos jovens, para que cada membro 
do povo possa aprender a caminhar nas es-
tradas da vida e encontrar alegria plena no 
cumprimento da vontade de Deus (cf. Sal 
138,24; 15,11).

Quando o Evangelho de Mateus nos apre-
senta José como o homem justo, que se deixa 
instruir por Deus em sonho, lembra-nos 
de qualquer forma, da própria tradição. A 
capacidade de sonhar e de interpretar os 
sonhos, de fato, é um dom dado por Deus 
aos sábios de Israel, para que possam co-
locá-lo a serviço do povo. Basta recordar 
como o outro José da Bíblia, o filho de Jacó, 
tinha salvado de uma grande carestia, não 
apenas Israel, mas todo o Egito, justamente 
graças à sua capacidade de interpretar os 

sonhos e de agir em consequência deles. 
Com o adjetivo “justo”, então, o evangelista 
Mateus não quer exprimir somente o res-
peito do esposo de Maria em relação à Lei, 
mas, muito mais que isto, o seu desejo de 
conhecer e de cumprir a vontade de Deus. 
O coração de José, em outras palavras, é 
um coração aberto à Palavra e à obra de 
Deus. O seu modo de agir e reagir às pa-
lavras do anjo que lhe aparece em sonho, 
por duas vezes, demonstra isto, convidan-
do-o a transformar os seus planos para o 
bem de sua esposa e do Menino Jesus (cf. 
Mt 1,19-24; 2,13). Diante da gravidez ines-
perada de Maria, em particular, ele tinha 
procurado a solução que lhe parecia mel-
hor, para si, para a mulher e para o menino 
que ela levava em seu seio. Ele tinha intuí-
do que Deus havia colocado a seus cuida-
dos, aquela mulher e queria participar. O 
evangelho não o diz explicitamente, ainda 
que possamos imaginar que ele estivesse 
esperando um sinal do Céu. Deus jamais 
rompe a porta de nosso coração, sempre 
pede permissão antes de entrar. Se o anjo 
apareceu em sonho a José, foi porque José 
já havia tomado uma decisão, tinha deixa-
do a porta de seu coração aberta à ação di-
reta de Deus.

A raiz escondida da santidade de José e de 
Maria, portanto, está na capacidade, típica 
dos sábios de Israel, de disporem o coração 
à escuta profunda da realidade das coisas. 
E  de reconhecer a voz de Deus, que fala 
através da sua Palavra e através dos aconte-
cimentos alegres e dolorosos da vida coti-
diana, vivendo cada instante da vida como 
lugar da manifestação misteriosa de Deus.
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Eles souberam valorizar a experiência acu-
mulada e transmitida dentro do Povo do 
qual faziam parte. Experiência acumulada 
através das Sagradas Escrituras, que apren-
deram a conhecer e meditar primeiro no 
colo de seus pais, depois nas reuniões se-
manais na Sinagoga de Nazaré. No coração 
deste ensinamento estava a certeza de que 
Deus não abandona aquele que escolheu 
e chamou pelo nome. A fé de Maria e de 
José, portanto, tão profunda quanto o abis-
mo do mar e tão firme como a rocha das 
montanhas, é o talento que eles receberam 
de Deus através da mediação do Povo de 
que fizeram parte e que foram capazes de 
aumentar cem vezes mais. Dia após dia, à 
luz daquela fé, procuraram interpretar os 
acontecimentos, às vezes contraditórios, 
dos quais foram protagonistas. Não en-
tendendo tudo. Precisamente na passagem 
que acabamos de ouvir, Lucas sublinha o 
fato de que, apesar de seus esforços, “eles 
não entenderam” (Lc 2, 50) o que Jesus 
lhes havia dito. Eles se esforçam mais para 
olhar tudo à luz da fé para poderem discer-
nir, de vez em quando, o pequeno passo a 
ser dado para continuar a caminhada.

Neste clima da abertura dos corações à Pa-
lavra de Deus  e de busca contínua da sua 
vontade, neste clima de confiança na bon-
dade do Pai, também diante das situações 
mais duras da vida, o evangelista afirma 
que “Jesus crescia em sabedoria, idade e 
graça diante de Deus e dos homens” (Lc 
2,52). Como todo filho deste mundo, tam-
bém Jesus, de fato, foi educado por seus 
pais. Como todo filho deste mundo, Ele 
aprendeu muito mais com o que  faziam, do 

que com o que falavam. Graças a seus pais, 
Ele também pôde usufruir da riqueza da 
sabedoria acumulada pelo povo de Israel, 
do qual a sua família fazia parte. O cuidado 
deles com a interioridade, oração e escuta 
eram para ele uma escola de oração, escuta 
e interioridade. Mesmo com todas as suas 
limitações e incompreensões, Maria e José 
souberam acompanhar Jesus no difícil ca-
minho da descoberta e da assunção de sua 
própria identidade, da própria vocação e 
da própria missão. O cumprimento desta 
tarefa, como vimos, foi possível graças ao 
dom recebido e cultivado de um “coração 
que escuta”, uma disposição interior que 
se reverbera em um olhar aberto e posi-
tivo para  Deus e para o mundo. Maria e 
José, em outras palavras, foram para Jesus 
e podem ser também para nós, autênticos 
mestres de discernimento espiritual, por-
que o discernimento foi a atitude constante 
de suas vidas.

A oração do rosário, tão cara à tradição 
salesiana, pode ser um excelente instru-
mento para treinar o coração à escuta, à 
contemplação e ao discernimento da rea-
lidade na qual vivemos, com os seus misté-
rios de alegria e de dor. A oração do rosário, 
de fato, não é simples repetição de fórmulas 
ou palavras. É sintonizar o nosso coração 
com o coração de Maria, de Jesus, de José. 
Todas as vezes que o rezamos, sozinhos ou 
juntos, devemos pedir a graça de poder 
entrar, com todo o nosso ser, na oração de 
José e de Maria. O mistério anunciado em 
cada dezena nos é dado para ser contem-
plado: isto é, somos convidados a entrar 
no mistério. Além disso, podemos buscar 
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comparar os acontecimentos da nossa vida 
com os mistérios da vida de Maria e de 
Jesus. Precisamente isso, por outro lado, 
era o modo de rezar de Maria: recordar os 
acontecimentos vistos e vividos, buscando 
neles os traços da passagem de Deus e a 
manifestação de seu amor. Para crescer na 
capacidade de contemplar os mistérios do 
rosário e os mistérios da vida, é útil deixar 
um espaço no nosso dia para alguns mi-
nutos de oração silenciosa, de escuta das 
Escrituras e do nosso coração. É muito bo-
nito e muito útil, compartilhar, com quem 
vive ao nosso lado, nossa busca por Deus 
e a sua vontade, sem muita timidez  nem 
vergonha. De fato, o cuidado autêntico 
da interioridade nunca é um recuo em si 
mesmo, mas, ao contrário, abertura de um 
espaço cada vez maior e capaz de acolher 
o outro. É um deixar que o próximo possa 
chegar em nós, com as suas características, 
com as suas razões, com as suas exigências, 
quer seja Deus, ou o marido, a mulher, os 
filhos ou outros irmãos e irmãs que encon-
tramos em nossa vida.

5. Conclusão
Cada um de nós, sem exceção, foi criado 
por Deus para se tornar santo e imacu-
lado “na caridade” (Ef 1,4). A caridade, 
como afirma Paulo em seu célebre hino 
(1Cor 13) é um dom que vem de Deus e 
que, portanto, pode colocar raízes em nos-
so coração somente se ele nos encontrar 
dispostos a recebê-lo. A caridade, além 
disso, é concreta, é o rosto visível do amor. 
Contemplando a história da perda e do en-

contro de Jesus de doze anos de idade no 
Templo, pudemos captar alguns traços de 
caridade tal como foram vividos dentro da 
família de Nazaré: antes de tudo, o enrai-
zamento em um povo e em uma história, 
que envolve a coragem de não ir e escolher 
o nosso próximo, mas de acolher aquele ou 
aquela que encontramos em nosso camin-
ho; em segundo lugar, a confiança, o res-
peito e o diálogo caracterizam fortemente 
os relacionamentos de quem escolhe colo-
car em prática os mandamentos do amor; 
e por fim vimos como a atitude que torna 
possível a acolhida e a escuta do outro, no 
respeito e na confiança e que conduz em 
estreitar as alianças também na diferença, 
é o dom de um “coração que escuta”, como 
o de José e de Maria, ou o cuidado pela 
própria interioridade.

Por maiores que sejam as diferenças, em 
um casal, dentro de uma família, de uma 
nação ou de uma comunidade, há sempre 
algo que nos une. Em particular, estamos 
todos unidos pelo fato de termos sido cria-
dos para o relacionamento. Somos estru-
turalmente capazes de nos abrir ao outro, 
de acolhê-lo e dar a possibilidade de entrar 
em nossa vida. A raiz desta possibilida-
de está no fato de que viemos ao mundo 
como filhos. Isto é, somos precedidos pela 
relação que liga nossos pais uns aos outros 
e a nós. Dizer criação, por outro lado, é 
apenas outra maneira de dizer relaciona-
mento: a criação, de fato, é a relação que 
liga a criatura ao Criador, mas também o 
Criador à criatura. No entanto, essa aber-
tura ao outro, ao diferente, não é sem so-
frimento. Toda mulher que deu à luz uma 
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criança sabe bem disso. Diante deste mis-
tério que atravessa a nossa vida, qualquer 
explicação de tipo puramente intelectual 
corre o risco de piorar a situação. As Es-
crituras, por outro lado, têm cuidado de 
não oferecerem tal explicação. No entanto, 
insistem em nos convidar a renovar conti-
nuamente nossa confiança na bondade do 
Criador, mesmo diante das situações mais 
paradoxais. Maria no Templo também 
experimenta isso, quando, diante de seu 
sincero “por que?”, Jesus a encoraja a con-
fiar-se ao Pai, que fez bem todas as coisas.

E Maria aceita o desafio. A sua fé na res-
surreição, creio, inicia-se aqui. De fato, 
quando mais tarde, diante da morte de Je-
sus na cruz, é a única a perseverar na fé, 
estou certa de que a sua esperança estava 
apoiada pela lembrança daqueles três dias 
de busca angustiada por seu filho, concluí-
dos com um final feliz. Toda mulher, por 
outro lado, é chamada pela constituição 
para dar testemunho de esperança na res-
surreição. Todo o seu corpo é periodica-
mente percorrido pelo ciclo da vida que 
nasce e que morre. A mulher, em outras 
palavras, traz em si mesma a promessa de 
uma vida que não acaba com a morte e que, 
toda morte, quer seja pequena ou grande, 
abre-se a uma vida maior. Esta promessa é 
cumprida na ressurreição de Jesus e na As-
sunção de Maria ao céu, que contém nossa 
própria ressurreição. É provavelmente por 
isso que as mulheres e não os apóstolos são 
as primeiras testemunhas da ressurreição. 
Na história da Igreja, por outro lado, o re-
curso da intercessão de Maria se faz par-
ticularmente insistente justamente nos 

momentos quando os seres humanos se 
encontram mais de perto com o mistério 
da vida e da morte. A sensibilidade para 
com a vida que nasce e morre, portanto, é 
o último traço típico da santidade de Ma-
ria que desejo ressaltar, para que possamos  
ter consciência disto e buscar as formas 
mais adequadas para imitá-la.

Na Igreja, Maria ocupa o lugar mais próxi-
mo de Deus Pai, Filho e Espírito Santo e, 
ao mesmo tempo, o lugar mais próximo de 
cada um de nós (cf. Lumen Gentium 54), 
precisamente por isso, podemos nos con-
fiar a Ela, com confiança, e pedir-lhe para 
ser a nossa Mestra e a nossa Guia no ca-
minho da santidade.
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Artémides Zatti
(1880-1951)

Pôr no corpo o Evangelho 
de Hugo Vera, salesiano coadjutor

Com a minha intervenção gostaria de pro-
por um exercício contemplativo e orante 
da figura do nosso irmão Artémides atra-
vés de um ícone que quer revelar os seus 
traços de santidade encarnada/ “acuerpa-
da”.

Creio que, por várias razões, na espiritua-
lidade cristã, o corpo teve uma apologia 
muitas vezes contrária. Não é difícil en-
contrar na história caminhos espirituais 
que promovam a submissão, se não o 
abandono, da condição corporal com a 
qual estamos vivos. Mas, e isto quer ser um 
primeiro apelo à nossa busca empenhada 
de uma espiritualidade salesiana e juvenil 
para estes tempos, o mistério central sobre 
o qual se fundamenta a nossa fé em Jesus 
e no seu Reino recorda-nos que “o Verbo 
se fez carne e habitou entre nós” (Jo 1,14) 
“nascido da mulher” (Gl 4,4). Por isso 
acredito que não é possível pensar ou pro-
por a contemplação de uma espiritualida-
de que “não põe o corpo” à disposição da 
obra que Deus faz em nós. Nem podemos 
admitir, creio eu, uma vida espiritual que 
não faz como Jesus: “põe em corpo” as pa-
lavras, as atitudes e as ações com as quais 
ele se compromete a seguir o caminho do 
seu Evangelho. 
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É o caso, se assim posso dizer, que creio ter 
descoberto na vida de nosso querido irmão 
salesiano, o Beato Artémides Zatti, santo 
enfermeiro da Patagônia, parente de todos 
os pobres. Quero convidar-vos a entrar no 
mistério da sua santidade fortemente en-
carnada, aprendida na alegria da boa nova 
revelada na carne sofredora de tantos, es-
pecialmente crianças, jovens e pobres, que 
encontraram alívio no seu “corpo dado” ao 
serviço solícito, empenhado e até impru-
dente da saúde dos últimos.

Vejamos, então, a janela luminosa deste 
ícone de Zatti, nosso irmão.

No centro do ícone está a figura do Beato 
Artémides Zatti contemplada em sua ati-
tude evangélica de “bom samaritano” em 
favor dos pobres e doentes da Patagônia. 
O Irmão Zatti inclinou-se sobre um luto, 
“rebaixado à dor”, oferecendo-lhe conforto 
e ajuda. Algumas características do que a 
sua figura corporal nos expressa: 

• Postura: com um joelho a descansar 
no chão e o outro a servir de apoio para 
o doente, ele mostra uma dupla acção 
que lembra o bom pastor, os elevadores 
e os apoios. Todo o corpo está inclinado, 
mostrando solicitude e veneração reve-
rente pelos desamparados. Ao mesmo 
tempo, o outro joelho está em atitude 
de reverência, de adoração e também 
de gesto servil do Senhor Jesus que sa-
boreia a dignidade de servo.

• Rosto: o rosto é sereno, pacífico, com 
a alegria do Evangelho reflectida no so-
rriso sereno característico de Zatti. Os 

seus olhos estão voltados para os doen-
tes, mas ao mesmo tempo são coloca-
dos em outras realidades, contemplam 
o mistério de Cristo nos doentes sem 
permanecer na humanidade. Quebram 
o véu (êxtase de ação, típico da espiri-
tualidade salesiana). 

• Mãos: acompanhar o gesto das per-
nas. A esquerda, com traços clara-
mente femininos, traz um Rosário e 
torna visível a dimensão mariana da 
ação do Beato. Não é ele quem ajuda, 
é a Ajudante, a Virgem de Dom Bos-
co. Ele tinha compreendido isto muito 
claramente quando prometeu a Maria 
que, se ela lhe curasse a tuberculose, se 
entregaria com todas as suas forças à 
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causa dos doentes no Hospital São José, 
como sugeriu o Padre Garrone. Portan-
to, essa mão é a que levanta as pernas 
da pessoa doente. A outra, a direita, 
repousa sobre a cabeça do necessitado, 
numa atitude paterna de consolação, 
dando força, cobrindo todo o crânio. 
As características masculinas mostram 
afeição e força. 

• Cores: as calças e gravatas de Zatti 
são azuis, um símbolo de humanidade 
nos ícones. A camisa “celestial” quer 
mostrar o caminho da espiritualização 
do Beato, que não pára de passar pelo 
humano (azul), embora seja esclareci-
da pela presença do Evangelho em seu 
coração (pescoço e peito). Artémides 
está “revestido de Cristo”, seu casaco 
deixa de ser uma veste sanitária para 
dar lugar à memória da veste branca 
do Batismo, da qual a profissão reli-
giosa é uma expressão mais íntima e 
vital. Por esta razão, é branco, um sím-
bolo da divindade. Também o curativo 
que Zatti colocou no braço do doente 
é branco: além da saúde, oferece sal-
vação em Cristo. 

• Aureola: Zatti usa a aureola do glo-
rificado, de cor dourada, mas nela está 
inscrito o motivo desta bem-aventu-
rança: seu parentesco com todos os po-
bres, os amados do Senhor. Esta é a sua 
coroa e a sua glória: o serviço aos mais 
necessitados por amor de Jesus. 

Quanto à imagem do paciente, podemos 
apreciar: 

→ Características faciais: percebe-se 
claramente que o doente é um jovem 
mapuche que quer tornar visível o 
amor de Zatti pela Patagônia, a sua 
predileção pelos jovens abandonados, 
típica do carisma salesiano e a ex-
tensão da ação missionária sonhada 
por Dom Bosco. 

→ Estigmas: o doente tem os estigmas, 
é o próprio Cristo, para recordar que o 
Beato contemplou e proclamou a pre-
sença de Jesus nos pobres e necessita-
dos. Basta recordar aquela sua famosa 
frase a uma Filha de Maria Auxiliado-
ra: “Irmã, preciso de uma veste para 
este Jesus de... anos”. 

→ Cor: as vestimentas do enfermo fa-
cem ver o mistério da paixão. Por isso, 
são vermelhas. A Paixão do Senhor 
continua nos seus membros sofredores 
e Zatti tem consciência disso.

Para a composição geral dos elementos no 
ícone podemos adicionar: 

◉ A imagem de Dom Zatti com o doen-
te em suas mãos ocupa o eixo vertical 
da composição. Como complemento 
horizontal descreve uma espécie de 
cruz: à direita se encontra a fachada do 
antigo hospital São José de Viedma que 
teve que ser demolida, o que causou 
tanta dor ao Beato. Do lado esquerdo, 
formando o outro braço da cruz, está o 
nome do Beato. 

◉ Dom Zatti e os enfermos mapuches 
estão em uma terra verde que simbo-
liza a fecundidade do ministério rea-
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lizado pelo santo irmão enfermeiro da 
Patagônia.

Esperamos que todos aqueles que con-
templam este ícone possam ver mais além, 
com os olhos da fé, a ação de Deus naque-
les que se deixam plasmar pelo cinzel do 
Evangelho e se sentem atraídos a imitar 
o Irmão Artémides e a pedir a sua inter-
cessão graciosa diante do Senhor da Vida.

A santidade, a bem-aventurança, a lumi-
nosidade espiritual do nosso santo irmão 
enfermeiro passa por ser uma mediação 
concreta para que o Corpo do Senhor 
Jesus, dado na cruz, se manifeste na sua 
presença corporal, samaritana, medicinal, 
no serviço de cura de tantos corpos sofre-
dores e vulneráveis, nos quais soube ver, 
como repetia, “Jesus”, por quem é sempre 
necessário “dar o melhor”.
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Ceferino Namuncurá
(1886-1905)

1- Quem é Ceferino. 
Enquadramento histórico, 
datas, lugares, cultura, 
bibliografia.

2- Ceferino em nosso Povo; 
presença de Ceferino em 
nossa gente.

3- Ceferino e Maria 
Auxiliadora.
por Pedro Narambuena, salesiano 
sacerdote

“Aos pés de Maria estaria o dia inteiro” é 
uma expressão de Ceferino que sintetiza 
a relação e devoção filial que cultivou no 
seu coração. Com duas imagens gostaria 
de apresentar a presença de Maria na vida 
de Ceferino.

A primeira, um quadro que nos apresenta 
a Ceferino, criança, numa típica paisagem 
patagónica. A Patagónia tem um rosto aus-
tero nos seus planaltos e montanhas, mas 
mostra-se chéia de vegetação nos vales de 
seus rios. Detrás dele, a presença de uma 
mulher, sua mãe Dona Rosário. Ela está 
presente e olha para seu filho Ceferino. 
Quando criança, contam os seus biógrafos, 
foi muito atento e carinhoso com sua mãe, 
certamente como resposta a tantos cuida-
dos que ela lhe proporcionou. Expressou 
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esse carinho em gestos concretos de ser-
viço, como sair ao mato muito cedo para 
procurar lenha e levar a água para casa. 
Também estar atento ao que a sua mãe 
Rosário puder necessitar. Dona Rosário, 
como boa mãe, estava presente na vida 
de seus filhos, na de Ceferino. O quadro 
apresenta que detrás de Ceferino está essa 
mulher que com ternura e vigor acompan-
ha e sostem o crescimento de seu filho. Ela, 
sem dúvida, foi a presença que despertou 
no coração de seu filho o sentido de Deus 
e o prazer de servir nessa grande família, a 
comunidade na qual se vive e se compartil-
ham os sucessos e a dureza das dificulda-
des por causa da pobreza e dos abusos que 
vivem como povo.       

Podemos imaginar que a grande opção de 
Ceferino face à dor e a miséria de sua gen-
te, que manifesta aos seus onze anos, terá 
tido em grande parte a olhada e o exemplo 
dessa mãe que sofre pelos seus filhos e que 
deseja dar-lhes o melhor. Desse coração de 
mulher e de mãe, aberta à vida e ao cui-
dado dos seus, se terá acendido em Cefe-
rino seu desejo de fazer algo pelo bém do 
seu povo. Por isso é bonito mesmo voltar 
a olhada para essa pintura, que nos apre-
senta essa criança olhando para o futuro, 
sostido pelo olhar de sua mãe. O rosto da 
mãe quase derrete-se na face de seu filho. 
Expressão dessa forte e filial ligação de Ce-
ferino com sua mãe Rosário. É a presença 
da mãe que nos coloca de pé perante a vida 
e o que ela nos apresenta. O rosto da mãe 
é o primeiro que contemplamos para obter 
nossa própria identidade.

Ceferino, aos onze anos, faz sua opção de 
vida. Face à realidade da pobreza, dialoga 
com o seu pai Dom Manuel, e lhe apre-
senta o seu projeto: “ Tenho vontade de 
estudar para ser útil ao meu povo”. Esta é 
a motivação que coloca no caminho esta 
criança nascida na sua terra, em Chimpay 
(Rio Negro). Não consta nas suas biogra-
fias, mas podemos pensar com muita cer-
teza que também Ceferino terá conversado 
com a sua mãe sobre o seu desejo e pro-
pósito. Nesse húmus próprio da cultura do 
seu povo, com forte sentido de comunida-
de, de respeito profundo a cada pessoa, à 
terra e a Deus, seu coração sente o chama-
do para ser ele a resposta para os seus.

Este elo de afeição entre Ceferino e a sua 
mãe seguirá presente na distância, desde 
seu peregrinar em fidelidade ao seu cha-
mado. Assim o testemunham as suas car-
tas. “Cara mamãe: Conserve este retrato de 
Pío décimo como demonstração de amor, 
carinho e gratidão que o seu filho querido 
lhe guarda. Deus e a Virgem a bendigam 
e lhe concedam felicidade. Seu afetissimo 
filho, Ceferino.” (novembro 1904, Turim). 
Estas expressões chéias de gratidão e ca-
rinho mostram o seu coração de filho. Nas 
suas cartas estarão sempre presentes os 
seus seres queridos, ele os faz participar de 
todo o que vai vivendo.             

A outra imagem é Ceferino olhando para 
a imagem de Maria Auxiliadora. Esta ima-
gem apresenta à Virgem Maria à frente de 
Ceferino. Ao contrário da anterior, aqui 
a imagem da Mãe está à frente, como in-
dicando a meta. Olhar para a mãe para 



Com Maria mulher de Fé62

encontrar nela a fortaleza e a ternura pe-
rante as dificuldades do caminho. Maria 
presente à frente do caminhar do crente, 
do discípulo, que se põe a caminho. Cefe-
rino desde os seus onze anos parte desde a 
terra nativa, Chimpay, Se põe a caminho 
abraçando no seu coração o desejo de ser 
útil, de servir ao seu povo. Nesse peregri-
nar em busca do seu ideal, chega à Obra 
Salesiana em Almagro, ao Pio IX. Como 
em toda casa salesiana, está a presença de 
Maria, a que na vida de Dom Bosco tudo 
o fez. Neste ambiênte educativo, Ceferino 
se encontrará com a presença de Maria. 
O seu olhar reposa em Jesus e na sua Mãe 
Maria Auxiliadora. Com atitude de filho 
se confiará a Maria como todo aquele que 
chega na casa salesiana.

No seu itinerário, seguindo o sonho do seu 
coração, chega a Viedma onde a missão 
salesiana vai abrindo sulcos na semeadura 
evangelizadora. Alí o Pe. Evasio Garrone 
funda o hospital São José. Neste casa sale-
siana encontrará outro jovem, Artémides 
Zatti. Os dois compartilham o ideal de se-
rem salesiamos, e os dois compartilham a 
mesma enfermidade. Aquí a providência os 
reúne sob o cuidado do Pe. Evasio Garro-
ne, conhecido como o Padre Dotor. Aquí 
Dom Zatti, perante a imagem de Maria, 
por proposição do Pe. Garrone, prometerá 
que se ele recuperar a sua saúde dedicará 
a sua vida ao cuidado dos doentes. Dirá 
Dom Zattri: “Acreditei, prometi, curei”. E 
hoje podemos acrescentar: “cumpriu”. Ele 
também conta que os dois compartilha-
vam os mesmos cuidados e a caminhada 
para tomar aire, onde compartilhavam o 

rezo do Santo Rosário. Estiveram juntos 
desde janeiro de 1903 até julho de 1904. 
Podemos imaginar e perguntar-nos: A Ce-
ferino, lhe terá feito a mesma proposição 
o pe. Garrone? Zatti lhe terá contado a 
Ceferino sua promessa feita a Maria? Sem 
dúvida, nos seus diálogos terão compartil-
hado seus sonhos e seu amor e confiança 
em Maria Auxiliadora. 

Olhar para Maria e deixar-se olhar por Ela. 
Contemplar Maria para o crente é garantia 
de fidelidade à vontade de Deus. Ela é mes-
tra e educadora no caminho de fé, em obe-
diência à vontade do Pai. Ela é a mulher 
forte e livre que celebra que Deus faz ma-
ravilhas em favor do seu Povo, dos peque-
nos, dos pobres, dos humildes. Ceferino, 
contemplando Maria, vai dizer com toda 
a sua convicção: “Aos pés de Maria esta-
ria o dia inteiro”. Em Maria ele encontra 
essa presença que anima e auxilia no ca-
minho vocacional. Estar aos pés de Maria 
expressa esse elo de devoção filial na qual 
Dom Bosco educa seus oratorianos. No 
envío dos primeiros jovens missionários 
Dom Bosco diz: “Propaguem a devoção a 
Jesus Sacramentado e a Maria Auxiliadora 
e verão milagres!” Deles Ceferino aprende 
seu amor e devoção à Mãe. Em uma car-
ta ao Pe. José Vespignani, quem foi o seu 
diretor espiritual, lhe fala: “Padre, lhe ofe-
reço a Maria uma coroa de comunhões e 
orações fervorosas pelas suas intenções” 
(19 de março de 1902). Em uma das car-
tas que lhe escreve ao su pai Manuel, con-
clui dizendo: “Maria Santíssima o auxilie 
sempre” (22 de agosto de 1904, Turim). 
Quando lhe escreve ao Bernardo, chefe 
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da oficina de sapataria do colégio Pio IX 
lhe diz: “Quando você fale com a Virgem 
Santíssima, lhe peço que se lembre de 
mim” (26 de dezembro de 1903, Viedma). 
Ao Padre Estevão Pagliere lhe diz: “Peça a 
Maria Santíssima Auxiliadora que dê luz 
e acerto ao meu padre espiritual sobre a 
minha vocação” (29 de dezembro de 1903, 
Viedma).

No dia 13 de agosto de 1904, Ceferino 
chega a Turim. Desde alí escreve: “Fui ao 
Santuário de Maria Auxiliadora e rezei 
à Santíssima Virgem por todos, e neste 
santo lugar também as lágrimas correram 
dos meus olhos... Durante as funções sa-
gradas, qué paraíso é este Santuário da 
Virgem!” (Carta de Turim, 16 de agosto de 
1904). Em carta ao Padre João Beraldi, des-
de Turim, no dia 15 de novembro de 1904, 
diz: “Oh, meu amado Padre João! quão 
doce e suave soam nos meus ouvidos es-
tes lugares queridos: o Santuário de Maria 
Auxiliadora, o túmulo de Dom Bosco. Em 
nome da verdade lhe digo: “quando toco 
estes santos lugares, as minhas lágrimas 
correm, me parece ver... a bendita Auxilia-
dora no seu Santuário e Dom Bosco no seu 
túmulo, me parece vê-los em pessoa.” É alí 
durante a sua estadia em Turim, segundo 
uma testemunha que viveu com Ceferino, 
que ele teve essa expressão tão filial: “Com 
prazer estaria aos pés de Maria o dia in-
teiro”. Seu companheiro lhe diz: “não fica 
aborrecido por estar sempre na igreja?” 
Ceferino respondeu: “No paraíso con-
templaremos sempre Deus e a Virgem... e 
desejaria que fosse logo” (Testemunho do 
Padre Tomé Ussher).

O Padre Luiz Galli, por muitos anos reitor 
do Santuário de Maria Auxiliadora, em 
Fortin Mercedes, onde descansaram por 
84 anos os restos de Ceferino, falou dele: 
“O tive várias vezes ao meu lado enquanto 
orava diante da bonita imagem de Maria 
Auxiliadora. Que compostura edificante! 
Que claras e devotas fluiam dos seus lá-
bios as orações!...”

Outra clara expressão da presença de Ma-
ria no caminho espiritual de Ceferino, é 
que incorpora à sua assinatura as iniciais 
de Jesus e Maria; e também, no cabeçalho 
de suas cartas, a expressão “Viva Jesus e 
Maria!”.

Podemos descobrir que no caminho de 
crescimento espiritual de Ceferino, está 
muito presente sua devoção a Maria. No 
seu ideal missionário de servir ao seu 
povo, encontra a Maria, essa Mãe e Mestra 
que se apresenta a Dom Bosco no início 
do seu projeto. Ceferino, portador de uma 
rica cultura de amor à família, de atitude 
contemplativa diante do mistério de Deus, 
encontra em Maria essa presença em quem 
confiar e apoiar-se perante as dificuldades. 
A presença de sua mãe Rosário, a quem 
amou e ajudou, lhe servirá para encontrar 
em Maria seu auxílio e apoio para camin-
har na fé. Daquela que soube descobrir a 
acção de Deus em favor dos pobres, dos 
pequenos, Ceferino aprenderá a iluminar 
sua história e alimentar o seu coração mis-
sionário.



Com Maria mulher de Fé64

Laura Vicuña
(1891-1904)

Uma criança que conseguiu 
transformar a dor em amor
por Susana Billordo e Silvia 
Dupont, Filhas de Maria 
Auxiliadora

Laura Vicunha Pino nasceu dia 5 de abril 
de 1891 em Santiago, Chile, e morreu em 
22 de janeiro de 1904 em Junin de los An-
des, Argentina. Durante esses doze anos 
Laura teve uma vida intensa, fez um ca-
minho profundo de fé e conseguiu, com a 
graça de Deus, transformar a dor em amor. 
Na sua vida a dor não foi só uma palavra, 
mas foi uma experiência que ela soube 
abraçar e onde ela se deixou abraçar por 
Deus.

Laura sofreu a dor do abandono de seu pai 
Josè Vicunha, o abuso por parte de Manuel 
Mora e da sua mãe Mercedes, a doença na 
enurese e na tuberculose. Afrontou a dor 
moral de ser migrante, pobre, mulher...

No seu caminho de santidade, as me-
diações foram fundamentais. O que Lau-
ra é hoje é fruto da sua história, da uma 
trama feita com rostos concretos, com fios 
que unem tempos, espaços, pessoas e uma 
clara intervenção amorosa de Deus.

Suas famílias

Como já falamos, Laura é abandonada pelo 
seu pai e embora sua mãe não a deixou, 
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não se sente compreendida por ela. Assim 
experimenta-se a si mesma: tem uma expe-
riência de ausência de cura, de segurança, 
de um amor sadio que ajude a crescer. 
Muito unida à sua irmâ Merceditas, Laura 
entende desde muito cedo o que significa 
tomar cura da vida de outro, todo o tempo 
cuida dela. Assim é sua família de sangue, 
ameaçada permanentemente por Manuel 
Mora, o fazendeiro para quem sua mãe 
começa a trabalhar e que acaba abusando 
dela e ameaçando-a constantemente.

Na “Missão de Junin” ela encontra uma 
nova família com um jeito tal que lhe abre 
horizontes de cura e marca sua vida posi-
tivamente. Em contraposição à violència e 
a opressão que vive na sua casa, Laura vê e 
experimenta outra maneira de viver, sem 
medos, sem ameaças, sem sometimento. 
Se sente acolhida e com contençào,  assim 
pode desenvolver o melhor de si mesma.

Ela os vê e eles a vêm, descobrem sua reali-
dade e o seu potencial, a acompanham nas 
sus pesquisas profundas. Nas irmãs e nos 
salesianos, Laurinha encontra educadores 
com personalidades firmes e tenras que 
geram um ecosistema com uma pedagogia 
própria; essa pedagogia do ambiênte que 
tinham sonhado Dom Bosco e Madre Ma-
zzarello para todos os que entrassem numa 
casa salesiana. Eles não eram “salvadores”, 
mas graças a eles Deus salvava, respondia 
ao clamor desta criança que começava a 
amá-Lo com loucura. Essa foi a experiên-
cia que Laura viveu na missão.

Encontrou a comunidade de Filhas de Ma-
ria Auxiliadora: mulheres com forte pre-

sença que tocaram fundo na sua vida e com 
os Salesianos que souberam conhecé-la e 
valorizá-la. Juntos marcaram seu caminho 
e foram, segundo o estilo de Dom Bosco, 
grandes alfaiates e costureiras de um boni-
to vestido. Eles foram mediações sólidas e 
claras. Eles viram-na e acreditaram no seu 
desejo de ser toda de Jesús e de Maria.

Com e como Maria

A Virgem será central na sua vida, será 
parte do seu nome: Laura del Carmen (do 
Carmo). Na sua experiência pessoal, ela 
faz uma opção, escolhe ser “Filha de Ma-
ria”, confiar-se totalmente a Ela consagran-
do-se toda, nos seus pensamentos, nos 
seus sentimentos e nas suas ações. O grupo 
de Maria lhe da a identidade mariana que a 
cura e salva. Em Maria, mulher plena, bem 
sucedida, toda de Deus, Laurinha encontra 
um horizonte que lhe ajuda a descobrir o 
sentido das coisas. Poderiamos dizer que 
deixa-se dar a luz por nossa Mãe Auxilia-
dora e desde aí nasce como para uma vida 
nova.

Descobre na Maria do Magnificat (Lc 
1,46-55) uma pobre na qual Deus há feito 
grandes coisas. Nela reflete-se como num 
espelho, Ela é o seu modelo, com Ela iden-
tifica-se como mulher amada, como mul-
her em perigo, como mulher vulnerável, 
dela sente-se FILHA, uma pequena que 
aos olhos de Deus é grande e porque é to-
mada completamente por Deus consegue 
fazer grandes coisas.

Estará segurada na sua mão até o final da 
sua vida. Assim o conta sua companheira 



Com Maria mulher de Fé66

de escola Carmen Ruiz: “A hora aproxima-
va-se ao seu fim, a passo apressado. Tinha 
sua pequena cama rodeada de santinhos, o 
livro de missa na sua mesinha de cabeceira, 
o rosário, sua fita celeste com a medalha de 
Maria que deixava em forma de M sem ti-
rá-la de si, tudo muito perto de sua mão.”    

Plena devoção a María

GNos momentos próximos à morte de 
Laurinha, o clérigo Felix de Valois Ortiz, 
seu amigo espiritual, esse educador de pá-
tio que a tinha conhecido no dia a dia e sa-
bia de sua virtude, vai visitá-la e conta este 
testemunho: “Aproximei-me a seu leito, lhe 
fiz várias perguntas... e ao vê-la sorrir lhe 
perguntei o que era o que mais a alegrava 
naqueles momentos tão críticos. E ela, sem-
pre sorridente, me sussurou quase ao ou-
vido: O que mais me da consolação nestes 
momentos é ter sido sempre devota de Ma-
ria. Oh, sim, Ela é minha Mãe, ela é minha 
Mãe, e nada me faz tão feliz como pensar 
que sou filha de Maria”. Esta devoção é a 
fonte de inspiração do seu estilo de santi-
dade.

O mesmo Félix faz uma interpretação des-
tas palavras: “Tudo era obra do amor a Ma-
ria, sua queridíssima Mãe; todo o que tinha 
consumado o amor, esse amor que não con-
hece limites e que vence tudo”. Como Dom 
Bosco, que ao fim da sua vida exclama: “Foi 
Ela quem tudo fez”, Laura olha para trás e 
vê a presença de Maria acompanhando-a 
sempre, agindo, auxiliando-a e exclama: 
“Ela é a minha Mâe”.

A presença de Maria em Laurinha é muito 
forte: por ser Filha, por sentir-se protegi-
da e cuidada por Ela, mas também porque 
toma a espiritualidade de Maria, essa es-
piritualidade do magníficat e da visitação 
(Lc. 1,39-56). A oração e o serviço no dia 
a dia integram-se no grupo de As Filhas 
de Maria, onde as jovens uniam-se para se 
ajudar na prática das virtudes.

Desde essa experiência gera, nos seus es-
paços de vida, amizades com quem se aju-
dar no desejo de fazer-se uma com Jesus. 
Por isso, Merceditas, sua amiga escreve 
sobre ela: “No dia que tivemos a alegria de 
tornar-mos Filhas de Maria, nos propuse-
mos monitorarmos mutuamente, a fim de 
nos avisar sobre os nossos defeitos e praticar 
a virtude.”

Laurinha é um exemplo claro de que es-
tas propostas de associar-se, de unir-se a 
novas relações, de fazer parte de comuni-
dades, de viver a dinâmica do jovem pelo 
jovem, são oportunidades únicas para des-
pertar o protagonismo juvenil, o sentido 
de pertença, o cultivo e a opção por laços 
sadios; todas são oportunidades para favo-
recer um caminho de santidade junto com 
outros. Sua experiência de grupo encoraja 
a nós mesmos, educadores de hoje, para 
gerar espaços de pertença, nos lembra que 
todas elas são oportunidades que transfor-
mam e alimentam a vida. Recuperar estes 
traços da espiritualidade, na vida de uma 
pré-adolescente, significa deixar-nos edu-
car novamente e voltar a confiar em que o 
que fazemos e propomos viver é valioso e 
transcendente. 
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A Vocação do Amor

Sentir-se incondicionalmente amada por 
Jesus amadurece nela um desejo: consa-
grar-se como religiosa, ser Filha de Maria 
Auxiliadora. Tinha só dez anos e já sabia 
que queria entregar-se em tudo a Ele. “Está 
documentado que Laura sonhou com a 
vida religiosa e que, além disso tinha qua-
lidades para ela”. Porém, não podia ser re-
ligiosa por ser filha natural, pois o código 
de direito canônico desse tempo não o per-
mitia, com excepto com autorização prévia 
do bispo. Sabendo isto, a diretora, Sor An-
gela Piai, aproveitou a visita de Monsenhor 
João Cagliero, bispo e superior salesiano 
da Patagonia, em 1902 para apresentar-lhe 
Laura e tentar obter uma possível excepção 
que a autorizasse entrar na congregação.

O Padre Crestanello, quem foi o seu con-
fessor estável e em quem ela confiou to-
talmente, detalha que Laura foi a unica 
que pediu falar com o bispo para manifes-
tar-lhe o seu desejo de ser religiosa. Mas 
monsenhor, talvez julgando que uma 
criança tão nova devia amadurecer sua de-
cisão por mais algúm tempo, com extrema 
delicadeza e prudência lhe deu respostas 
evasivas do estilo “Para outra ocasião.”

A verdadeira causa será que ela não tem 
uma família bem constituída, pela situação 
irregular que a sua mãe vivia com Manuel 
Mora. Ela aceitou o não da instituição, mas 
se abre e se entrega ainda mais ao amor de 
Deus: “Oh, Jesus, mesmo quando não con-
siga ser recebida entre aquelas que se consa-
gram a Ti na congregação eu quero ser toda 
tua, mesmo que tenha que ficar no mundo”.

Laura tinha a certeza de ser de Deus. Esta-
ba certa de estar totalmente nas suas mãos, 
por isso nada nem ninguém a detêm na 
sua eleição: ser de Jesus. O desejo de per-
tença era firme. Não se trata só de fazer as 
coisas de Jesus, como cuidar das mais no-
vas, compartilhar com as Filhas de Maria, 
rezar, estudar responsavelmente; senão 
que há um desejo mais profundo: o desejo 
de ser de Jesus.

Laurinha compreendeu aquilo que Jes-
us disse aos seus discípulos: “Quem são a 
minha Mãe e os meus irmãos? Os que ou-
vem a Palavra de Deus e a praticam.” (Lc 
11,28). Se tratava disso, ninguém podia 
negar-lhe essa opção, a vocação do Amor 
a todos. Então, simplesmente viviu agrade-
cida porque sentiu como Deus agia na sua 
vida e confiou que assim operaria também 
na vida da sua mãe.

Desta maneira foi traçando o seu caminho 
de santidade. E quando nós o descobrimos, 
sentimos que ser santos é possível para as 
crianças, para os jovens e para todos nós. A 
espiritualidade salesiana é um caminho, se 
faz proposta de santidade para os jovens de 
hoje. Assim como no canto de Maria todo 
pobre encontra-se porque sabe que a obra 
a está fazendo Deus, também em Laura 
todos os pequenos têm o seu lugar onde 
identificar-se. Elas e eles são simples ser-
vidores, pequenos instrumentos. Esta é a 
fonte de alegria nas duas: cantam a alegria 
de ser vistas e visitadas por Deus.

Laurinha morre contente e agradecida por-
que reconhece que Deus agiu na sua vida. 
Estas realidades de Laura como filha, irmã, 
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migrante, aluna, são também algunas das 
realidades da maioria das nossas meninas, 
meninos e adolescentes de hoje. Para Lau-
ra encerravam o desafio de assumí-las e 
integrá-las no dia a dia. Desde onde ela as 
assume? o, melhor dito, quem lhe da senti-
do ao que vive?

Até o Paraíso

Na sua vida Laura tem manifestado mui-
tos gritos, ainda em silêncio. Sua vida é um 
grito, ontem e hoje. Nela escutamos muitos 
gritos, mesmo no final da sua vida se ex-
prime plenamente. Suas ultimas palavras 
são: “Obrigada, Jesus. Obrigada, Maria. 
Morro contente”.

É a alegria que nasce de um coração agra-
decido, de quem reconhece as oportuni-
dades recebidas. De alguém que crê, que 
confia e espera; de alguém que se sentiu 
escutada.

A sua companheira e amiga íntima,  Merce-
des Vera, relata o que significou para Laura 
a entrega da sua vida como um último pas-
so de uma longa caminhada: “Durante a 
sua doença invocava frequentemente os no-
mes de Jesus e de Maria, e  as pessoas que a 
acompanharam tem testemunhado que não 
a ouviram deixar escapar dos seus lábios a 
menor queixa. Esteve em agonía oito dias 
esperando que seus pais lhe prometessem 
corrigir as suas vidas, o que tinha pedido à 
Virgem para antes dela morrer. Momentos 
antes de falecer me abraçou dizendo: “não 
deixarei de rezar por ti no paraíso até que 
nos demos o abraço Eterno. Adeus cara Mer-
cedita. Vejo a Santissima Virgem que vem 

procurar-me na companhia de muitos An-
jos. Tem coragem, ama muito Jesus e a Vir-
gem e estarás contente na hora da morte”.

Antes de morrer, Laura também pede falar 
com a sua mãe, e o Padre Crestanello narra 
as palavras que lhe diz: “Ah, mamãe, vou 
morrer. Eu própria o tenho pedido a Jesus. 
Vai fazer quase dois anos que lhe ofereci 
a Ele a minha vida por você para atingir 
a Graça de que se converta a Deus...  ah, 
mamãe!”

Faziam dois anos que havia oferecido sua 
vida. Foi um tempo di pleno encontro 
com Deus, onde tudo foi oração, diálogo, 
comunicação, presença habitada. Fazer-se 
uma com Sua vontada, com o querer de 
Deus, foi aquilo que porcurou viver em 
todo momento.

Com um calor sem igual, também cha-
mou sua irmã mais nova, Julia, e lhe deu 
palavras de esperança e consolação: “Irma-
zinha, lhe peço que tenha muita caridade e 
paciência com mamãe. Tente não lhe dar 
nunca aborrecimentos, e trate-a com muito 
respeito. Seja humilde e obediente a ela, e 
nunca a desampare nas suas necessidades. E 
se Deus a chamar para outro estado de vida, 
não a esqueça... Assim também seja amável 
e caritativa com o próximo; nunca despreze 
os pobres nem olhe com indiferência a nin-
guém, e será estimada por todos. Cara Julia, 
não esqueça estas palavras de sua irmã que 
estã perto da afastar-se de você... No céu ou-
tra vez nos reuniremos”.

E assim concretizou sua oferenda. Só o 
amor salva, cura, repara. Deus nos pre-
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sentea imensas oportunidades quotidianas 
de salvação, de superação, de sair de nos-
sos circulos que nos enroscam e matam, e 
podemos escolher: tomá-las ou não. Laura 
escolheu caminar da mão de Maria e com 
suas companheiras, as irmás e os salesia-
nos, conheceu o Amor, e resolveu entre-
gar-se por completo. Por esta razão sua 
vida foi fecunda.

Seu testemunho nos convida a deixarmos 
transformar por Deus;  e a entrega das pes-
soas que a acompanharam nos convida a 
sermos família que cuida a vida, a encarnar 
a força de nosso carisma no compromisso 
de optar com preferência pelos jovens mais 
pobres, abandonados e em perigo.

O nosso desejo é que cada um dos que pas-
samos por este Congresso, consiga ser ros-
to de Maria Auxiliadora para os jovens de 
hoje. Muito obrigado!
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PRIMA LETTURA
Apocalipse (11, 19ª: 12, 

1.3-6ª. 10ab)

Eucaristia final

“Abriu-se o Templo de Deus no céu e apa-
receu, no seu templo, a arca do seu testa-
mento. Houve relâmpagos, vozes, trovões, 
terremotos e forte saraiva”.

“Apareceu em seguida um grande sinal no 
céu: uma Mulher revestida do sol, a lua de-
baixo dos seus pés e na cabeça uma coroa 
de doze estrelas.

Depois apareceu outro sinal no céu: um 
grande Dragão vermelho, com sete ca-
beças e dez chifres, e nas cabeças sete co-
roas. Varria com sua cauda uma terça parte 
das estrelas do céu, e as atirou à terra. Esse 
Dragão deteve-se diante da Mulher que es-
tava para dar à luz, a fim de que, quando 
ela desse à luz, lhe devorasse o filho. 

Ela deu à luz um Filho, um menino, aquele 
que deve reger todas as nações pagãs com 
cetro de ferro. Mas seu Filho foi arrebatado 
para junto de Deus e do seu trono.

A Mulher fugiu então para o deserto, onde 
Deus lhe tinha preparado um retiro para aí 
ser sustentada por mil duzentos e sessenta 
dias.”

“Eu ouvi no céu uma voz forte que dizia: 
“Agora chegou a salvação, o poder e a rea-
leza de nosso Deus, assim como a autori-
dade de seu Cristo, porque foi precipitado 
o acusador de nossos irmãos, que os acu-
sava, dia e noite, diante do nosso Deus.”
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SALMO
Magníficat. Lc 1, 46-

48.49-50.53-54

“Minha alma glorifica ao Senhor, meu 
espírito exulta de alegria em Deus, meu 
Salvador, porque olhou para sua pobre 
serva. 
Por isso, desde agora, me proclamarão 
bem-aventurada todas as gerações, porque 
realizou em mim maravilhas aquele que é 
poderoso e cujo nome é Santo. 
Sua misericórdia se estende, de geração 
em geração, sobre os que o temem. 
Saciou de bens os indigentes e despediu 
de mãos vazias os ricos. 
Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da 
sua misericórdia”

SEGUNDA 
LEITURA

Gálatas 4, 4-7

Irmãos, quando se completou o tempo 
previsto, Deus enviou seu Filho, nascido 
de mulher, nascido sujeito à Lei, para res-
gatar os que eram sujeitos à Lei e todos re-
cebermos a dignidade de filhos. E a prova 
de que sois filhos é que Deus enviou aos 
nossos corações o Espírito do seu Filho, 
que clama: “Abá, Pai!”. Portanto, já não és 
mais escravo, mas filho; e se és filho, és 
também herdeiro: tudo isso, por graça de 
Deus.
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EVANGELHO
Joao 2, 1-11

Naquele tempo, houve um casamento em 
Caná da Galiléia e a Mãe de Jesus estava 
lá. Também Jesus e seus discípulos foram 
convidados para o casamento.

Faltando o vinho, a Mãe de Jesus lhe disse: 
“Eles não têm mais vinho”. Jesus lhe res-
pondeu: “Mulher, que desejas de mim? A 
minha hora ainda não chegou”. Sua mãe 
disse aos que estavam servindo: “Fazei 
tudo o que Ele vos disser”. Estavam ali seis 
talhas de pedra, de quase cem litros cada, 
destinadas às purificações rituais dos ju-
deus. Jesus disse aos que estavam servin-
do: “Enchei as talhas de água”. E eles en-
cheram até a borda. Então disse: “Agora 
tirai e levai ao encarregado da festa”. E eles 
levaram. O encarregado da festa provou da 
água mudada em vinho sem saber de onde 
viera, embora os serventes que tiraram a 
água o soubessem. Então chamou o noivo 
e lhe disse: “Todo mundo serve primeiro 
o vinho melhor e, quando os convidados 
já beberam bastante, serve o inferior. Tu 
guardaste o vinho melhor até agora”.

Este início dos sinais, Jesus o realizou em 
Caná da Galiléia. Ele manifestou a sua gló-
ria, e seus discípulos acreditaram nele.
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Mãe Auxiliadora,
Dom Bosco, convoca-me na Família Salesiana para trabalhar 
pelo Reino de Deus.

Seu filho Jesús me chama para viver a santidade, sendo seu 
discípulo missionário em alegre união com meus irmãos, no 
apostolado diário em minha casa, em meu ambiente, em en-
contros fraternos e em compromissos comunitários.

Peço-lhe, Mãe, como Dom Bosco, eu joguei tudo pelo seu filho 
Jesus e para os jovens que mais precisam de mim, alimentan-
do-me em oração, nos sacramentos e na vida fraterna.

Mãe Auxiliadora, para ser fiel aos meus compromissos, hoje 
renovo meu abandono em você, ponho minha vida em suas 
mãos.

Conceda-me sua ajuda materna e a graça de amar sempre 
mais a Jesus e a meus irmãos.
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1. Quiero llegar
Quiero llegar hasta tus pies benditos
Para implorar sobre mi vida entera
La bendición que ampare mi alegría
Auxiliadora madre mía

Por ti viví los años de inocencia
Porque aprendí de labios de mi madre
A invocar tu nombre cada día
Auxiliadora madre mía.

Tuya será mi juventud inquieta
Frágil barquilla en borrascosos mares
Porque serás su brújula y su guía
Auxiliadora madre mía.

Y hasta el postrer momento de mi vida
Ruego que ayudes con materna mano
Al pecador que solo en ti confía
Auxiliadora madre mía.

2. Acto de abandono
Protégenos con tu mirada purísima
Señora inmaculada, auxiliadora (bis)

De nuestra familia fuiste inspiradora y guía
Avanzamos confiados en tu protección 
Entre los muchachos transformamos 
nuestro mundo 
Dando gloria Dios, salvándolos.

Estamos seguros que ayudas
a nuestra Iglesia

Livro de cancoes
A nuestra familia y a nuestra congregación
Al joven que es pobre y
a todos los redimidos
Por tu hijo, tu les das tu protección.

En unión con dios en vida humilde,
casta y pobre 
Amando el trabajo y en templanza
el corazón 
Fraternos con todos, con el papa
y los pastores 
Oh, Maestra, de Don Bosco enséñanos.

Te pedimos por favor, señora inmaculada
Sea siempre fiel nuestro servicio al salvador 
Hasta el día grande
en que vivamos la alegría
Todos juntos, en la casa del Señor.

3. Consagración
Oh, Señora y Madre mía,
con filial cariño vengo
a ofrecerte en este día,
cuanto soy y cuanto tengo.
Mis ojos para mirarte,
mi voz para bendecirte,
mi corazón para amarte
y mi vida para servirte.

Acepta Madre este don,
que te ofrece mi cariño.
Guárdame como un niño
cerca de tu corazón (x 2)
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Que nunca sea traidor
al amor que hoy se me entrega
y que desprecie sin pena
los halagos de otro amor.

Y aunque el dolor me taladre
y haga de mí un crucifijo,
que yo sepa ser tu hijo
y que sepa que eres mi madre.

En la dicha y en la aflicción,
en mi vida y en mi agonía,
mírame con compasión,
no me dejes Madre mía.

4. Junto a ti María
Junto a ti María, como un niño quiero estar
Tómame en tus brazos, 
Guíame en mi caminar.
Quiero que me eduques
Que me enseñes a rezar
Hazme transparente, lléname de paz.

Madre, madre, madre, madre (x2)

Gracias madre mía
Por llevarnos a Jesús
Haznos más humildes
Tan sencillos como tú.
Gracias madre mía
Por abrir tu corazón
Porque nos congregas
Y nos das tu amor.

5. Maestra madre y auxilio 
En la historia de Don Bosco
Como un sueño tu apareces,

Cual maestra que transforma
Fieros lobos en corderos.
Y juanito va aprendiendo
La lección de tu dulzura,
Que es el rostro del amor de nuestro dios.

María Auxiliadora,
poder que se hace ternura.
Señora, madre de cristo,
Socorre al pueblo de dios.

Cada casa salesiana
Es hogar donde tú habitas;
Cada joven es tu hijo
Por quien velas con cariño.
Cada pobre se enriquece
Al sentirte como madre,
Protegido por tu amor y tu bondad.
Vencedora poderosa
En históricas batallas,
Donde el único enemigo
Que sucumbe es el pecado.
Hoy la iglesia perseguida
Necesita de tu auxilio:
Tú eres fuerza para amar y caminar.

6. Pelas estadras da vida 
Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás
Contigo pelo caminho, santa maria vai

Ó vem conosco, vem caminhar, santa 
maria vem (x2)

Se pelo mundo os homens,
sem conhecer-se vão
Não negues nunca a tua mão
a quem te encontrar
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Mesmo que digam os homens,
tu nada podes mudar
Luta por um mundo novo de unidade e paz

Se parecer tua vida inútil caminhar
Lembra que abres caminho,
outros te seguirão

7. Contigo María 
Quiero caminar contigo María
Pues tu eres mi madre, eres mi guía
Tu eres para mí el más grande ejemplo
De santidad, de humildad
Quiero caminar contigo maría
No solo un momento, todos los días
Necesito tu amor de madre
Tu intercesión ante el señor

Guía mis pasos, llevame al cielo
Bajo tu manto, no tengo miedo
Llena de gracia, ave maría
Hoy yo te ofrezco toda mi vida

Quiero caminar contigo María
Madre en el dolor y en la alegría
Tu que fuiste fiel hasta el extremo
Fiel en la cruz, fiel a jesús
Guía mis pasos, llévame al cielo...
Celestial princesa mírame con compasión
Hoy te ofrezco alma, vida y corazón

8. Dulce doncella
Estamos vivos y vivimos,
Amarte es nuestro destino;
Aunque este viaje es distinto,
No hay más que un solo camino:
llegar a vos.

Dulce doncella, te seguiré.
Tú eres mi estrella, te alcanzaré;
Yo sé que sí.

En las rutas de mis días
El viaje fue muy pesado
Hasta que vi una doncella
Y así juntos caminos para llegar.

Nos demostró que en la vida
el amor es necesario;
el que hasta ayer se evadía,
al puente al fin ha llegado. Lo cruzará.

A veces se siente sola
Por los que aún no han llegado;
Pero no los abandonas,
Tus huellas nos vas dejando. Las seguirán.

El amor que nos has dado
En la mejor comprensión;
La realidad fue pasado,
El presente es nuestro dios, que está al final

9. Santa María del camino
Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás
Contigo por el camino, Santa María va.

Ven con nosotros a caminar
Santa María, ven

Aunque te digan algunos
Que nada puede cambiar
Lucha por un mundo nuevo
Lucha por la verdad.

Si por el mundo los hombres
Sin conocerse van,
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No niegues nunca tu mano
Al que contigo está.

Aunque parezcan tus pasos,
inútil caminar
Tú vas haciendo caminos
Otros los seguirán.

10. Santa Maria del cammino
Mentre trascorre la vita
Solo tu non sei mai;
Santa Maria del cammino
Sempre sarà con te.

Vieni, o madre, in mezzo a noi,
vieni maria quaggiù.
Cammineremo insieme a te verso la libertà.

Quando qualcuno ti dice:
“Nulla mai cambierà”,
Lotta per un mondo nuovo,
Lotta per la verità!

Lungo la strada la gente
Chiusa in se stessa va;
Offri per primo la mano
A chi è vicino a te. 

11. Acuérdate siempre
¿Quién eres tú? “Yo soy tu madre”.
¿Quién eres tú? “Siempre tu auxilio”.
Acuérdate siempre de mí.
María, aquí tienes a tu hijo. (x2)

Ayer junté las manos inocentes
Y me dormí en tus ojos.
Ayer crucé cien noches solitario

Y me aferré a tus manos.
¿Qué sería de mí sin ti Mi señora, sin ti?

Hoy atravieso el lago con tu hijo,
Tú rezas en la barca.
Hoy parto con latido misionero;
El rumbo tú lo marcas.
¿Qué sería de mi sin ti, Mi señora, sin ti?

Mañana guardarás, dulzura nuestra,
Mi viaje en tu manto.
Erás el puerto de nuestra esperanza,
A Jesús alcánzanos.
¿Qué sería de mi sin ti, Mi señora, sin ti?

12. Salve Don Bosco (esp)
Salve, Don Bosco Santo, joven de corazón
Mira todo el quebranto 
de un mundo sin amor

Juventudes que caminan
Sin saber adónde van
Juventudes tan heridas
Sin fe, sin paz, sin luz ni amor
Juan bosco, oye nuestra voz

Si supieras cuántas veces
Nos trataron de vencer
Si supieras cómo duele
El ver crueldad, rencor, pasión
Juan bosco, ven y ayúdanos

Ven a ver cómo luchamos
Con esfuerzo y decisión
Ven a ver cómo tratamos
De hacer cambiar el mundo de hoy 
Juan Bosco, ven y ayúdanos
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13. Salve Don Bosco (ita)
Salve, Don Bosco santo,
tu giovane nel cuore
Guarda il mondo muore,
dove non c’è l’amor

Quanti giovani smarriti
Che non sanno dove andar
Quanti giovani perduti
Né fede, né pace, né luce, né amor
Don bosco vieni incontro a no

Tu conosci quanto costa
Proclamar la libertà
Tu conosci quanto soffre
Chi vede violenza, menzogna e dolor
Don bosco, vieni incontro a noi

Vedi ancor come lottiamo
Per servir la verità
Vedi ancora il nostro impegno
Per dare al mondo un soffio di vita
Don bosco, vieni incontro a no

14. Padre, maestro y amigo
Padre, de muchos hijos padre
Escucha nuestro grito de vida y juventud
Vuelve Don Bosco siempre joven
Que el mundo se hace viejo sin fe
y sin corazón

Padre, maestro y amigo
Los jóvenes del mundo iremos tras de ti
Abre a Cristo nuestra vida
Anima el compromiso en esta sociedad 

Fiesta, contigo siempre es fiesta
Contigo hay alegría, se siente tu amistad
Vuelve, revive entre nosotros
Tu amor de buen amigo,
con los jóvenes de hoy

15. Creemos en los jovenes 
Creemos en el Dios que ama a los jóvenes
Creemos en el Dios que ama a los jóvenes

Porque es un amor especial
Un amor de predilección
Su mirada es tan paternal
Tan gozosa el verlo crecer
Siento cómo quiere abrazar
El alma de cada uno ya              
Cómo quiere a cada joven alcanzar

Sigo al Cristo que pide hoy
Dejen que ellos vengan a mí
Entre ellos él quiere estar
Muy a gusto se siente allí
Y yo estoy también por ahí
A ese encuentro me asomo feliz
Cristo y los jóvenes son mi lugar

Ese amor hasta en el peor
Y más turbio mundo interior
Busca y siempre sabe encontrar
Fondos de inocencia y de luz
Territorio virgen, quizás
Que semilla buena espera aún
Y el sudor amigo de algún sembrador

16. Juan Bosco va
Por entre los campos o sobre una cuerda
Haciendo malabares juanito va
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Por entre muchachos y con el rosario
Con la magia y los sueños juan bosco va
 Dejando su casa sin a dónde ir
Sin saber que todo servirá
Saltimbanqui, mesero, albañil, carpintero
Zapatero, herrero
Con orgullo un día lo enseñará 

Casa de los sin hogar, padre de los sin fe
Patio para jugar, escuela para aprender 
a ser feliz
A ser feliz, escuela para aprender a ser 
feliz.

Los jóvenes viven agudas crisis
Relativismos que hacen morir
Instruiste padre, cual es el medio
De prevención con corazón
Pues no es lo seguro, sino el misterio
Y contra tempestades caminar
Tus hijos seguimos con orgullo
Tus huellas que la historia cante: 
Don Bosco en los jóvenes vive hoy. (Bis)

17. Llamarte padre 
Déjame entrar por la ventana de tus ojos
Y saltar al patio grande
que en tu alma abrió el señor
Y descubrir en el bullicio a mis amigos
Y sentir que estoy en casa
y que todo está mejor

Déjame oír la música de tus palabras
Cuando dices Jesucristo
todo resplandece en ti
Y al sonreírnos, hombre auténtico y sereno
Siento que puedo ser bueno
y hay un cielo para mí

Deja que vuelva hoy
a aferrarme de tu mano
Deja que encuentre de tu mano mi lugar
Déjanos, Juan Bosco, porque te amamos
Llamarte padre una vez más. (Bis)

Invítame a rezar contigo, Avemaría
de rodillas pero luego,
haz que me ponga de pie
Dibuja el signo de la cruz sobre mi vida
Guía mi mano temblorosa,
tú qué sabes de la fe

Y déjame jugar por ti el mejor partido
Nuestro campo estás mirando
Quiero dedicarte un gol
Porque adivino en mi gozar
por tu presencia
La mirada de otro padre,
la asistencia de su amor

18. Ser signos de amor
Un chico, un sueño, una misión
El mismo padre, la misma casa
La misma vocación.
Cuando sos chico no alcanzás
A darle nombre a tu emoción
Pero buscás algo de amor,
Y de alegría y de amistad...
Tu corazón tiene el radar
Para captar signos de amor.

Signos de amor, signos de amor 
Llamados con Juan Bosco a ser
signos de amor.
Signos de amor, signos de amor 
Soñamos con juan bosco obrar
Signos de amor, ¡signos de amor!
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Un patio, un rezo, un trabajar.
El mismo padre, la misma casa
La misma santidad.
Mi alma creció y morí de sed,
Sed de esperanza, y de una fe
Y el arroyito de un amor;
Y ustedes me hicieron lugar
Y era dios dando su señal,
Hablándome signos de amor

Opciones, entregas hasta el final.
El mismo padre, la misma casa
Nuestra comunidad.
Y otros ojitos ahora están
Mirándote de par en par
Te intuyen agua y tienen sed.
Intuyen vida, casa y pan,
Y libro y fiesta y hasta dios:
Amor adentro de tu amor

19. Don Bosco enséñanos
Cuantos sueños has tenido
Cuanta esperanza en ti guardada
Es que el Señor confió en tu misión
A esos jóvenes una sonrisa dibujar

Cuantos sueños has tenido
Cuanta esperanza en ti guardada
Y a pesar de tu cansancio viste
Nuevas tierras donde tu luz llevar

Don Bosco enséñanos
tu alegría de vivir,
son tus sueños
que trazaron la misión.
Don Bosco envíanos
a trabajar por el señor,
decirle dame almas,

 decirle dame almas
y lo demás, llévalo.

Cuántas noches de angustia
Cuánta pasión en tu mirada
No es más que el fuego
que ardía en tu corazón
Que consumía tus anhelos de pastor

Cuántas noches de angustia
Cuánta pasión en tu mirada
Y sucedió que en la calle la vida surgió
Y en tu oratorio se hizo plena en el amor

20. En el nombre de Jesús
Somos un nuevo pueblo,
Gestando un mundo distinto,
Los que en el amor creemos,
Los que en el amor vivimos.
Llevamos este tesoro
En vasija de barro,
Es un mensaje del cielo
Y nadie podrá callarnos.

Y proclamamos un nuevo día,
Porque la muerte ha sido vencida.
Y anunciamos esta nueva noticia:
Hemos sido salvados por el dios de la vida.

En el medio de la noche
Encendemos una luz
en el nombre de Jesús.

Sembradores del desierto,
Buenas nuevas anunciamos,
Extranjeros en un mundo
Que no entiende nuestro canto.
Y aunque a veces nos cansamos
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Nunca nos desanimamos
Porque somos peregrinos
Y es el amor nuestro camino

Y renunciamos a la mentira
Vamos trabajando por la justicia.
Y rechazamos toda idolatría
Sólo creemos en el dios de la vida.

Que nuestro mensaje llegue
Más allá de las fronteras
Y resuene en todo el mundo
Y será una nueva tierra.
Es un canto de victoria
A pesar de las heridas
Alzaremos nuestras voces
Para el triunfo de la vida.

Y cantaremos con alegría
Corazones abiertos,
nuestras manos unidas.
Celebraremos con alegría
Porque está entre nosotros
el Dios de la Vida.

21. Gloria y alabanza
Un canto de alegría renace de luz,
Deseos de nueva humanidad;
Reunidos en la mesa para celebrar
La vida que a todos se nos da.

De varios lugares llegamos aquí,
Formando una sola realidad,
Uniendo nuestras manos para caminar
Hacia la fuente de la verdad.

Lleguemos cantando,
las maravillas de nuestro Dios.
Vivamos amando al padre
Que a todos nos reunió

Los instrumentos y nuestro cantar,
Gloria y alabanza darán,
A Dios que es nuestro padre,
a su Hijo el Señor
Y al Espíritu Santo, amor.

Nos diste la fuerza, nos diste la luz,
Librándonos de la oscuridad;
Nos llamas hijos tuyos nos colmas de paz
Y tú eres nuestra felicidad.

22. Haces nuevas todas las 
cosas

Hey, que haces nuevas todas las cosas
Que haces nuevas todas las cosas (x2)

Es vida que brota en la vida
Es fruto que crece en amor
Es vida que vence a la muerte
Es vida que trae el señor (bis)

Dejaste el sepulcro vacío
La muerte no te derrotó
La piedra que te detenía
El día tercero cayó (bis)

Me ofreces una vida nueva
Renuevo en ti mi amor
Me das una nueva esperanza
Ya todo lo viejo pasó (bis)
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23. Declaración de domicilio
Vivo en el lado oculto de la vida.
Yo voy por la vereda de las sombras.
Lo mío es el rumor de un arroyito,
el beso de la brisa entre las hojas.
Y las flores de plástico me duelen.
La tierra y las raíces me conmueven.

Vivo en el lado
desnudamente humano de la vida
Vivo en el lado 
sagradamente humano de la vida.

Vivo en el lado lento de la vida.
Amo lo que se gesta en el silencio.
Terco fluir del río en la llanura.
Los embarazos y el muy sabio invierno.
Soy figura emergiendo de la piedra.
Los montes me contagian su certeza.

Vivo en el lado
pacientemente humano de la vida.
Vivo en el lado
sagradamente humano de la vida.

Vivo en el lado tierno de la vida.
Voy desarmando fosos y castillos.
Ya no quiero ser duro pero muerto,
Prefiero vulnerable pero vivo.
La falda de mamá... El olor de casa...
Y tu abrazo de amor que hoy me rescata.

Vivo en el lado entrañablemente...
Vivo en el lado sagradamente...

Vivo en el lado pobre de la vida,
Donde la sencillez airea tu casa,
Donde el “te necesito” no avergüenza,

Donde nace del alma el “muchas gracias”;
Donde nadie te lleva por delante
Montado en “supervidas importantes”...

Vivo en el lado pequeñamente...
Vivo en el lado sagradamente...

Vivo en el lado manso de la vida.
Le creo solamente a los pacíficos.
Por eso me avergüenzan mis violencias:
Quiero a mi corazón quieto en su nido.
¡Triste arrogancia de los “ganadores”!
No subo el monte olimpo de esos dioses.

Vivo en el lado sufridamente...
Vivo en el lado sagradamente...

Vivo en el lado espeso de la vida.
Sangro la sangre de los doloridos.
No adoro ideas claras y distintas:
Dramático y más turbio es nuestro río.
¡Cruz de autenticidad esperando el alba...!
Y, oscuramente, Dios... Eje de mi alma.

Vivo en el lado complejamente...
Vivo en el lado sagradamente...

24. Tu nos transformarás
Te ofrecemos nuestras obras,
La alegría y el dolor,
Nuestras manos que lucharon por tu amor.
Hoy venimos a tu mesa para compartir tu pan
Y trayendo en nuestras manos la unidad.

Tú nos transformarás, Señor,
Nos transformarás.
Tú nos transformarás, Señor. (x2)
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Tu compartes nuestras vidas
Y te entregas otra vez.
Tu me llevas de la mano para ser,
Un hermano un amigo
Que da la vida también
Y así poder entregarme como tu.

25. Éste es el momento 
Éste es el momento de alegrar la mesa
Con el vino y con el pan,
Que consagraremos y que ofreceremos
Y que hemos de comulgar.

Éste es el momento de llegar confiados
A la mesa del altar,
Porque tu palabra vivificadora
Nos acaba de llamar.

Padre de Jesús bendice
Lo que presentamos hoy,
Y que al preparar tu mesa
Se renueve el gozo de saber tu amor. (bis) 

Pan de nuestras vidas,
pan de nuestras manos,
pan de nuestra juventud.
Pan que hoy entregamos
Juntos como hermanos en señal de gratitud

Vino de la tierra buena y generosa,
Vino que ofrecemos hoy,
Lleva nuestras luchas, lleva nuestras penas,
Lleva nuestra sed de amor.

26. Esto que soy, eso te doy
A veces te pregunto “¿por qué yo?”
Y sólo me respondes “porque quiero”.

Es un misterio grande que nos llames
Así, tal como somos, a tu encuentro.
Entonces redescubro una verdad:
Mi vida, nuestra vida es tu tesoro.
Se trata entonces sólo de ofrecerte
Con todo nuestro amor, esto que somos.

¿Qué te daré?, ¿Qué te daremos?,
¡Si todo, todo, es tu regalo!
Te ofreceré, te ofreceremos
Esto que somos... Esto que soy, ¡eso te doy!

Esto que soy, esto es lo que te doy.
Esto que somos es lo que te damos.
Tú no desprecias nuestra vida humilde,
Se trata de poner todo en tus manos.
Aquí van mis trabajos y mi fe,
Mis mates, mis bajones y mis sueños;
Y todas las personas que me diste,
Desde mi corazón te las ofrezco.
Vi tanta gente un domingo de Sol.

Me conmovió el latir de tantas vidas...
Y adiviné tu abrazo gigantesco
Y sé que sus historias recibías.
Por eso tu altar luce vino y pan:
Son signo y homenaje de la vida.
Misterio de ofrecerte y recibirnos,
Humanidad que cristo diviniza.
 

27. Jesús te seguiré
Jesús, te seguiré,
donde me lleves iré,
Muéstrame ese lugar donde vives,
Quiero quedarme contigo allí.

Escuchando tus palabras
Algo nuevo nació en mi.
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Es que nunca nadie nos había
venido a hablar así,
Ahora veo claro, la verdad está en ti.

Hoy he visto cómo se aman,
los que viven junto a tí.
Hace tiempo que sediento,
había querido amar así.
Ahora siento que tu amor viene hacia mí.

Hoy he visto a los leprosos sanos
y a los ciegos ver,
hasta el pan multiplicaste
Para darnos de comer.
Oh Maestro mío, todo lo haces bien.

28. Vida de abundancia 
Los lirios del campo y las aves del cielo
No se preocupan 
porque están en mis manos
Ten confianza en mí,
Acá estoy junto a vos.
Ama lo que sos y tus circunstancias,
Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda,
Todo terminará bien
Yo hago nuevas todas las cosas.

Yo vengo a traerte vida,
Vida en abundancia, en abundancia.
Yo soy el camino, la verdad y la vida
Vida en abundancia, en abundancia

No hice al hombre para que esté solo,
Caminen juntos como hermanos.
Sopórtense mutuamente,
Ámense unos a otros
La felicidad de la vida eterna
Empieza conmigo en la tierra

Sentirte vivo, 
la fiesta del Reino comienza acá.
Yo vengo a traerte vida,
Vida en abundancia, en abundancia.
Yo soy el camino, la verdad y la vida
Vida en abundancia, en abundancia

29. Haciéndote pan
Comenzaste a hacerte pan en Belén,
Sol pequeñito en nuestra noche.
Aprendiste en Nazareth, de ellos dos,
El gesto manso de la entrega.

Pibe que en Jerusalén
te abrazaste de una vez
a las cosas de tu padre.
Debe tu cuerpo crecer 
para poderse ofrecer
Como pan a nuestro hambre.

Mi cuerpo es esto, mi sangre es ésta,
que por ustedes doy.
Coman y vivan. Crean y vivan.
Que para siempre soy...
Soy yo. Soy yo.

Se multiplicó tu amor, se partió;
Todos saciados, aún sobraba.
Se mostró tu intimidad, eres pan,
Que sólo vive por donarse.

Noche de Jerusalén,
“Cristo-pan entrégate,
Eres tú nuestro cordero”.
Cena, huerto, beso y cruz 
Y tu entrega pan-Jesús,
Fue más fuerte que el madero.
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30. Pescador de hombres
Tú has venido a la orilla
No has buscado a sabios, ni a ricos
Tan solo quieres que yo te siga

Señor, me has mirado a los ojos
Sonriendo, has dicho mi nombre
En la arena, he dejado mi barca
Junto a ti, buscare otro mar

Tú necesitas mis manos
Mis cansancios que a otros descansen
Amor que quiero seguir amando

Tu sabes bien lo que quiero
En mi barca no hay oro ni espadas
Tan solo redes y mi trabajo

Tu pescador de otros mares
Ansia eterna de almas que esperan
Amigo bueno que así me llamas

31. Tu te abeiraste da praia - 
a barca 
Tu te abeiraste da praia
Não buscaste nem sábios nem ricos
Somente queres que eu te siga

Senhor, tu me olhaste nos olhos
A sorrir, pronunciaste meu nome
Lá na praia, eu larguei o meu barco
Junto a ti, buscarei outro mar

Tu sabes bem que em meu barco
Eu não tenho nem ouro nem espadas
Somente redes e o meu trabalho

Tu, minhas mãos solicitas
Meu cansaço que a outros descanse
Amor que almejas, seguir amando

Tu, pescador de outros lagos
Ânsia eterna de almas que esperam
Bondoso amigo que assim me chamas

32. Bendita Eucaristía
A ti, el más inocente, a ti el omnipotente
A ti mi Rey y Señor, mi Dios y Salvador
te crucificaron
Tus manos y pies clavaron,  y tú lo aceptabas
Mas no te basto con morir
Sino que te quedaste aquí

Bendita eucaristía, bendito señor
Adoro tu cuerpo
que me entregaste por amor
Bendita eucaristía, bendito señor
Ya no soy yo quien vive,
eres tú quien vive en mí

33. Alma misionera
Señor, toma mi vida nueva
Antes de que la espera
Desgaste años en mí,
Estoy dispuesto a lo que quieras,
No importa lo que sea
Tú llámame a servir

Llévame donde los hombres
necesiten tus palabras,
necesiten tus ganas de vivir.
Donde falte la esperanza,
donde todo sea triste
simplemente, por no saber de ti.
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Te doy mi corazón sincero
Para gritar sin miedo
Lo hermoso que es tu amor.
Señor, tengo alma misionera
Condúceme a la tierra
Que tenga sed de vos.
Así en marcha iré cantando,
Por pueblos predicando
Tu grandeza, señor.
Tendré mis manos sin cansancio,
Tu historia entre mis labios,
Tu fuerza en la oración.

34. Hasta dar la vida
Háblame ya amigo, al corazón;
Descansa en vos mi frente, mi vida en vos.
Porque me rescataste del fatal secuestro
Porque me liberaste de mi eterna tumba.

Porque me amaste hasta dar la vida. (Bis)

Tan asombrado miro, todo acabó.
Manso te has dormido, hermano y dios.
Muriendo descuajaste
mi árbol más sombrío.
Muriendo conquistaste
el centro de mí mismo.

Partir en una mesa, y no guardar.
Soltar y echar a vuelo, ya no aferrar.
Yo recibí al nacer mi moneda dorada,
No la atesoraré quiero verla entregada.

Me levantaré… hasta dar la vida
Y saldré de mi… hasta dar la vida
Juan bosco pastor… hasta dar la vida
Espinas, dolor… hasta dar la vida
Coraje y pasión… hasta dar la vida

35. Bienvenida tu 
misericordia
Benvenida tu misericordia,
Bienvenida tu consolación,
Bienvenida tu dulce presencia,
Bienvenido seas señor.

Tú no te tardarás,
Tù nos defenderás,
Tù nuestras lagrimas, enjugarás.
Tù nos sorprenderás,
Tù buen refugio serás,
Tù nuestras lagrimas, enjugarás.

36. Contra toda esperanza
Hoy, al fin tenemos que seguir
caminando en paz,
esperando contra toda esperanza.
Y es así que todo va a cambiar,
resucitarás,
esperamos contra toda esperanza.

Vos sos la vida, sos la paz,
Vos sos nuestra esperanza,
Sos el camino para andar,
Sos fuerza y sos confianza.

No aflojar, seguirte hasta el final,
Tu cruz abrazar,
Esperamos contra toda esperanza.
Esperar, también es transformar
un sueño en realidad.
Esperamos contra toda esperanza.

Al saber que vos vas a volver a resucitar,
Esperamos contra toda esperanza.
Al sentir, Jesús que estás aquí,


