Campinas, 26 de maio de 2021.
Caros pais e responsáveis,

O mês de maio é especial nas casas Salesianas, porque é comemorado o dia das mães e de Nossa
Senhora Auxiliadora, que é também padroeira do Liceu. Dom Bosco tinha uma grande devoção por ela, e
ensinou a todos ao seu redor a terem também, pois “foi Ela (Maria) quem tudo fez”. “A festa de Maria
Auxiliadora deve ser o prelúdio da festa eterna que deveremos celebrar todos juntos um dia no Paraíso”.
(Dom Bosco)
Apesar de Dom Bosco ter uma grande devoção por Nossa Senhora Auxiliadora, ele não foi o
primeiro a recorrer a ela. As orações começaram com Papa Pio V, quando decidiu salvar os cristãos da
escravidão muçulmana. A vitória aconteceu no dia 07 de outubro de 1571, e como forma de agradecimento,
acrescentou nas ladainhas loretanas a invocação “Auxiliadora dos Cristãos”, porém a festa e coroação de
Nossa Senhora só teve início em 1816, quando o Papa Pio VII recorreu a ela, pois tinha sido sequestrado
pelo imperador francês. Então, assim que teve sua soltura, instituiu a festa de Nossa Senhora Auxiliadora.
O nosso querido Papa Francisco a menciona em uma das suas falas na homilia, em que diz: “Ela é
uma mãe que nem sempre leva seus filhos pelo caminho mais “seguro”, porque dessa maneira eles não
podem crescer. Mas tampouco somente pelo caminho arriscado, porque é perigoso. Uma mãe sabe
equilibrar estas coisas. Uma vida sem desafios não existe, e uma pessoa que não sabe enfrentá-los
arriscando-se não tem coluna vertebral! ”.
Que possamos encontrar refúgio no colo de Maria, depositando nossos pedidos e aflições. “Que
Nossa Senhora nos dê a graça de vencermos o medo. Que Nossa Senhora nos dê a graça de vencermos
todas as tristezas. E que, nesses dias, que estamos longe fisicamente das pessoas, possamos nos unir em
oração na certeza de que, junto com Nossa Senhora, iremos proclamar a alegria da presença de Cristo na
nossa vida. ” (Pe. Diego).
Fraternalmente,
Equipe de Pastoral 2021.
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