PASTORAL JUVENIL - ISNEB
MARIA DE NAZARÉ, MÃE DE DEUS, ESTRELA DA ESPERANÇA 2021
Maria, a Mãe, bem sabe o que significa ter confiança e esperar contra toda esperança, confiando
no nome de Deus. O seu “sim” a Deus despertou todas as esperanças para a humanidade.

I DIA
1.MESMO EM MEIO AOS SEUS MEDOS E DÚVIDAS ELA FOI FIEL, VIU ALÉM
Leitura Bíblica: Lc 1,26-38
“O seu “sim” a Deus despertou a esperança para a humanidade. Ela conheceu a impotência
e a solidão no nascimento do Filho; conservou no seu coração o anúncio de uma dor que lhe
haveria de trespassar o coração (cf. Lc 2,35); viveu o sofrimento de ver o filho como “sinal de
contradição”, incompreendido, repelido. Conheceu a hostilidade e a rejeição em relação ao
seu Filho até quando, aos pés da cruz no Gólgota, compreendeu que a Esperança não morreria.
Por isso, permaneceu com os discípulos como mãe – “Mulher, eis o teu Filho” (Jo 19,26) –
como Mãe da Esperança.” (Estreia Reitor-Mor 2021, pag.60-61)
Oração
“Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe nossa, ensinai-nos a crer, esperar e amar convosco. Indicainos o caminho para o reino! Estrela do mar, brilhai sobre nós e guiai-nos no nosso caminho!”.
(Bento XVI, Spe Salvi, 50)
Compromisso: imitemos Dom Bosco e a sua grande capacidade de entusiasmar os seus jovens
a viverem a vida como uma festa e “a fé como felicidade”

II DIA
2.CORAJOSA, NÃO HESITOU EM ARRISCAR A SUA VIDA AO PROJETO DIVINO. NA
DIFICULDADE, CONFIOU
Leitura Bíblica: Lc 2,1-21
“Observamos muitos gestos de generosa doação e sacrifício nestes meses. Entre eles, parece-me
justo recordar o trabalho heroico dos agentes de saúde que atuaram até o esgotamento, as pessoas
que garantiram os serviços essenciais necessários à convivência civil, as pessoas que cuidaram da
ordem social e alguns políticos, não todos, que assumiram com honestidade e descortino as próprias
responsabilidades, deixando de lado as rivalidades partidárias. ” (Estreia Reitor-Mor 2021, pag.7)
Oração
Ó Maria, Tu sempre brilhas em nosso caminho como sinal de salvação e esperança. Nós nos
entregamos a Ti, Saúde dos Enfermos, que na Cruz foste associada à dor de Jesus, mantendo firme a
Tua fé. Tu, Salvação do povo romano, sabes do que precisamos e temos a certeza de que garantirás,
como em Caná da Galiléia, que a alegria e a celebração possam retornar após este momento de
provação. Ajuda-nos, Mãe do Divino Amor, a nos conformarmos com a vontade do Pai e a fazer o
que Jesus nos disser. Ele que tomou sobre si nossos sofrimentos e tomou sobre si nossas dores para
nos levar, através da Cruz, à alegria da Ressurreição. Amém. Sob a Tua proteção, buscamos refúgio,
Santa Mãe de Deus. Não desprezes as nossas súplicas, nós que estamos na provação, e livra-nos de
todo perigo, Virgem gloriosa e abençoada. Amém. (Oração do Papa Francisco a Maria em tempo de
pandemia)
Compromisso: caminhemos com os jovens e com suas famílias orando, aprendendo a orar melhor e
exercitando a esperança orando sempre melhor.

III DIA
3. NA FALTA DE CLAREZA DOS FATOS, NUM SILÊNCIO ELOQUENTE, SOUBE GUARDAR
AS COISAS EM SEU CORAÇÃO
Leitura Bíblica: Lc 2,22-40
“A esperança é uma virtude comunitária, que se alimenta do exemplo recípro-co e pela força da
comunhão fraterna. É o que também nos testemunha o Oratório de Valdocco durante a cólera, como
a experiência de muitas comunidades educativo-pastorais em tempo de Covid, tendo na linha de
frente comunidades de médicos, enfermeiros e pessoal sanitário que deram e continuam a dar a
própria vida para salvar a dos outros.” (Estreia Reitor-Mor 2021, pag.25-26)

Oração
Ó Mãe, gerai em nós a esperança, trazei-nos a unidade. Mulher da salvação, confiamo-Vos este ano,
guardai-o no vosso coração. Nós Vos aclamamos: Santa Mãe de Deus. Todos juntos, de pé, aclamemos
Nossa Senhora, a Santa Mãe de Deus: Santa Mãe de Deus, Santa Mãe de Deus, Santa Mãe de Deus!
(Papa Francisco – Homilia, dia 01.01.2020)
Compromisso: ajudemos os jovens e suas famílias, e o Povo de Deus, a descobrirem os dons que Deus
nos dá, sem lamentar-nos, propondo objetivos que entusiasmem a todos e afastem a monotonia e a
mediocridade

IV DIA
4. SENSÍVEL, SOUBE SAIR DE SI PARA IR AO ENCONTRO DE QUEM NECESSITAVA
Leitura Bíblica: Lc 1,39-45; 56
“A marca de Deus na humanidade é particularmente evidente na capacidade de ir ao encontro dos
outros num ato de solidariedade com a sua criação. O egoísmo é a ação contrária, porque busca
a autocomplacência, torna-nos autorreferenciais, gera e alimenta a cultura sempre crescente do
individualismo que acaba por manifestar a nossa pequenez. Durante a pandemia, tomamos ciência,
sem dúvida, de que somos muito vulneráveis, frágeis e dependentes. Todos nós. Não apenas
alguns. Sob a mesma ameaça coletiva, inimaginável e sentida, a humanidade inteira sente que tem
necessidade dos outros. Vivemos precisando do outro. ” (Estreia Reitor-Mor 2021, pag.32 -33)
Oração
“Tomai-nos pela mão, Maria. Agarrados a Vós, superaremos as curvas mais fechadas da história.
Levai-nos pela mão a descobrir os laços que nos unem. Reuni-nos, todos juntos, sob o vosso manto,
na ternura do amor verdadeiro, onde se reconstitui a família humana: «À vossa proteção, recorremos,
Santa Mãe de Deus». Digamo-lo, todos juntos, a Nossa Senhora: «À vossa proteção, recorremos,
Santa Mãe de Deus». (Papa Francisco – Homilia, dia 01.01.2019)
Compromisso: Deixemo-nos educar por Deus. Confiemos n’Ele nos momentos de escuridão.

V DIA
5. ATENTA, ELA CUIDOU, INTERCEDEU
Leitura Bíblica: Jo 2,1-11
“Acreditar que sempre existe um ponto accessível ao bem em todos os corações, em todas as
experiências de vida, também naquela que aparentemente parece mais fora do caminho, é fruto dessa
sintonia com o Céu, mas é também o resultado da experiência fundamental de acompanhamento e
supervisão de que Dom Bosco “padre” fez tesouro aqui na terra.” (Estreia Reitor-Mor 2021, pag.24)
Oração
A ti, Virgem Imaculada, por Deus predestinada acima de todas as criaturas como advogada de graça
e modelo de santidade para o seu povo, renovo no dia de hoje a confiança de toda a Igreja. Sê Tu
quem orienta os seus filhos na peregrinação da fé, tornando-os cada vez mais obedientes e fiéis à
Palavra de Deus. Amém! (Papa João Paulo II – Homilia, dia 08.12.2004)
Compromisso: em nossa Família, a fidelidade ao Senhor com Dom Bosco passa sobretudo pela opção
preferencial pelos mais pobres, os mais abandonados e os excluídos

VI DIA
6. NA DOR, PERMITIU SER ACOLHIDA E CUIDADA
Leitura Bíblica: Jo 19,25-27
“Lemos, na história da salvação, que Deus jamais abandona o seu povo, mas permanece sempre
unido a ele, de modo especial, quando o sofrimento se torna muito forte. Deus não foi embora, não
se afastou, mas sofre naqueles e com aqueles que sofrem por este flagelo, e continua a salvar como
também salvou por meio de muitos que arriscam a vida pelos outros, de muitos que servem e se
dedicam aos outros com grande profissionalismo.” (Estreia Reitor-Mor 2021, pag.16)
Oração
“Feliz sois Vós, ó Maria, por terdes dado ao mundo o Filho de Deus; mas mais feliz ainda sois porque
acreditastes n’Ele. Cheia de fé, concebestes Jesus, primeiro no coração e depois no seio, para Vos
tornardes Mãe de todos os crentes (cf. Santo Agostinho, Sermo 215, 4). Mãe, lançai sobre nós a vossa
bênção neste dia que Vos é consagrado; mostrai-nos o rosto do vosso Filho Jesus, que dá ao mundo
inteiro misericórdia e paz. Amém.” (Papa Francisco – Homilia, dia 01.01.2016)

Compromisso: ser fiéis hoje a Dom Bosco, Pai da nossa Família Salesiana, significa estar ativamente
da parte de quem sofre qualquer tipo de injustiça.

VII DIA
7. ENCONTRA-SE NO MEIO DOS DISCÍPULOS ASSUSTADOS E COM MUITO MEDO
Leitura Bíblica: At 2,1-11
“A esperança cristã é histórica e tem sua base na profunda confiança em Deus, o Deus de Jesus
Cristo, que jamais abandona o seu povo e está sempre com ele. É uma esperança que vai além
de tudo que possa satisfazer as expectativas humanas relacionadas com o “aqui e agora”, este
momento presente, sustentado apenas pelos recursos pessoais ou pelos meios humanos e
materiais à nossa disposição. A esperança de que estamos a falar fundamenta- se na promessa de
Deus, que é o seu melhor fiador.” (Estreia Reitor-Mor 2021, pag.18)
Oração
“Ajuda-nos também a nós, ó Maria, a reconsiderar a nossa existência sempre com espírito de
fé. Auxilia-nos a saber salvaguardar espaços de silêncio e de contemplação na frenética vida
quotidiana. Faz com que nos orientemos sempre para as exigências da paz genuína, dom da
Natividade de Cristo. Amém.” (Papa João Paulo II – Homilia, dia 01.01.2001)
Compromisso: por isso, como Família Salesiana de Dom Bosco, não podemos deixar de mostrar
quem é a razão da nossa Esperança, o Deus de Jesus Cristo e o seu Evangelho

VIII DIA
8. PERSEVERANTE NA ORAÇÃO
Leitura Bíblica: At 1, 12, 14
“O cristão vê nos galhos os “botões” de um mundo novo mais do que as “folhas amarelas”. Não
nos refugiamos na nostalgia e no lamento, porque sabemos que Deus nos quer herdeiros de
uma promessa e cultivadores incansáveis de sonhos. Com uma fé clara no Deus que “advém” e
intervém. Com os braços da esperança cristã – os braços da cruz de Cristo –, abraçamos o mundo
inteiro e não damos por perdido ou falido nada e ninguém. (Estreia Reitor-Mor 2021, pag. 20)

Oração: Santa Mãe de Deus. Vós que sabeis guardar no coração, cuidai de nós. Abençoai o nosso
tempo e ensinai-nos a encontrar tempo para Deus e para os outros. Com alegria e confiança, nós
Vos aclamamos: Santa Mãe de Deus! Assim seja! (Papa Francisco – Homilia, dia 01.01.21)
Compromisso: participar com fervor das Missas ou celebração da Palavra em sua comunidade ou
paróquia.

IX DIA
9. IMAGEM E MODELO DA IGREJA, QUE ESPERA O RESSUSCITADO
Leitura Bíblica: Is 60, 1.5
“Quem espera sabe que não caminha sozinho e sabe também que precisa de pessoas que o
acompanhem e guiem nesse caminho. O Papa Bento XVI expressa-o de modo muito belo: “As
verdadeiras estrelas da nossa vida são as pessoas que souberam viver com retidão. Elas são luzes
de esperança. Certamente, Jesus Cristo é a luz por antonomásia, o sol erguido sobre todas as
trevas da história. Mas, para chegar até Ele, precisamos também de luzes vizinhas, de pessoas
que dão luz recebida da luz d’Ele e oferecem, assim, orientação para a nossa travessia”.(Estreia
Reitor-Mor 2021, pag. 30)
Oração
Aprendamos com nossa Mãe Santíssima a levar ao Senhor na oração as nossas alegrias e esperanças,
as nossas preocupações e angústias, enfim, tudo aquilo que conservamos no coração. Amém.
(Papa Francisco – Catequese, dia 18.11.2020)
Compromisso: Divulguemos e leiamos (sozinhos, em família ou em grupo) a última encíclica,Fratelli
tutti, que põe a fraternidade no centro de tudo.

24 DE MAIO: DIA DA SOLENIDADE DE NOSSA SENHORA AUXILIADOR
* Participar possivelmente da Celebração Eucarística em sua comunidade
ORAÇÃO A NOSSA SENHORA AUXILIADORA, PROTETORA DO LAR
Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu Auxiliadora dos Cristãos, nós vos escolhemos
como Senhora e Protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui Vosso auxílio poderoso. Preservai
esta casa de todo perigo: do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões,
dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei,
defendei, guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo concedei-lhes a
graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a
fé que tivestes na Palavra de Deus, e o amor que nutristes para com Vosso Filho Jesus e para com
todos aqueles pelos quais Ele morreu na cruz. Maria, Auxílio dos Cristãos, rogai por todos que
moram nesta casa que Vos foi consagrada. Amém.
ATO DE ENTREGA A MARIA AUXILIADORA
Ó Maria Auxiliadora, como nosso pai Dom Bosco fez com os jovens do oratório de Valdocco, por
ocasião da cólera, nós também, em um mundo afetado pela pandemia de Coronavírus, desejamos,
como família salesiana, expressar nossa entrega filial a teu coração materno. Conforta os doentes
e suas famílias. Apoia os médicos e profissionais de saúde. Ajuda todos os membros da sociedade
e os governantes. Acolhe a todos que morreram desta pandemia. Acima de tudo renova, em cada
um de nós, em nossas comunidades e nossas famílias, a fé em teu Filho Jesus, morto e ressuscitado.
Fazendo nossas as palavras de Dom Bosco, Te dizemos:
Ó Maria, Virgem poderosa; Tu grande e ilustre defensora da Igreja. Tu, auxílio maravilhoso dos
cristãos. Tu, terrível como exército ordenado em batalha. Tu, que só destruíste toda heresia em todo
o mundo: nas nossas angústias, nas nossas lutas, nas nossas aflições, defende-nos do inimigo; e na
hora da morte, acolhe a nossa alma no paraíso. Amém.

