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INSTITUTO DAS FILHAS DE MARIA AUXILIADORA 
fundado por S. João Bosco 
e Santa Maria Domingas Mazzarello 

_____________________________________________________________

___________________________________ 
  

 

N. 989 
  
 

Com Maria rumo aos 150 anos do 
Instituto  

(1872 – 2022) 
 

 

 

Queridas Irmãs,  

 

com alegria queremos compartilhar com vocês o que o Senhor 

nos sugeriu como preparação ao evento significativo dos 150 

anos da fundação do Instituto. Consultamo-nos com uma 

Comissão organizada de propósito com FMA, leigos e jovens 

da Família Salesiana, que nos deram uma contribuição valiosa 

de reflexão e de propostas. 

O evento para o qual nos preparamos é para todas um chamado 

a transformar a celebração em uma oportunidade de renovação 

no Espírito Santo, que torne nossas comunidades “geradoras de 

vida nova”.  Temos, na verdade, uma herança carismática 

magnífica, da qual somos responsáveis não só para conservá-la, 

mas para fazê-la crescer e irradiar sua fecundidade em nível 

eclesial e social.  

Agradecidas a Deus e a Maria Auxiliadora pela grande história 

que vivemos até agora como FMA, queremos reavivar a beleza 

do carisma, para sermos sempre mais significativas e 
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contagiantes nos diversos contextos do mundo de hoje (cf 

Circular nº 985).   

Envolvendo as comunidades educativas e a Família Salesiana, 

entendemos celebrar a fidelidade a Deus que, através de Dom 

Bosco e da intervenção direta de Maria Auxiliadora (cf C 1), 

suscitou o Instituto e o acompanha no tempo e no espaço com 

amor vigilante. Assim, juntamente com os jovens, os leigos e 

leigas, que compartilham conosco a missão educativa, podemos 

dar maior esplendor e visibilidade ao carisma, dom do Espírito 

Santo à Igreja e ao mundo para a salvação dos jovens.    

 

 

Uma Família religiosa toda de Maria (cf C 4) 
 

Pensando na inspiração mariana do Instituto propomos como 

tema, para esta celebração, a expressão de Dom Bosco: Maria 

caminha nesta casa (cf Cronistória V, 43-44). As palavras que 

ele dirigiu às FMA no seu último encontro em Nizza 

Monferrato em 1885 estão em estreita  sintonia com o tema 

capitular e, portanto, é fácil explicitar a ligação. Aqui, por 

"casa" entendemos o mundo, lá onde se realiza a missão 

confiada às FMA e às comunidades educativas. Em toda parte 

Maria está presente como protetora, guia e inspiradora 

ajudando-nos a viver a força geradora do carisma no hoje da 

história.  

"Maria caminha conosco" não é uma frase abstrata, mas uma 

realidade que evoca uma “visão”, uma certeza, fundada na fé e 

no carisma salesiano, uma experiência vivida.  
 

No início do Evangelho encontramos Maria que de Nazaré 

caminha com solicitude para Ain Karim, para ser presença 

cuidadosa ao lado de Isabel, sinal da graça preveniente de 

Deus. Sem demora deixa sua casa para levar um feliz anúncio 

de alegria: Jesus.   



3 
 

O estilo empreendedor de Maria é confirmado nas núpcias de 

Caná: sem ser solicitada, percebe uma necessidade e dá o 

primeiro passo, que antecipa a hora do Filho. Com intuição de 

mãe envolve os servos e os discípulos no caminho da fé e 

assegura a alegria da festa. Sua presença faz crescer a felicidade 

dos jovens esposos e contribui para construir a comunidade dos 

discípulos de Jesus.  
 

Maria é a mãe que, acolhendo o mandato de Jesus, da cruz, está 

perto de todos os seus filhos e filhas, acompanha-os no 

caminho do seguimento e os guarda no tempo de prova.  Na 

Igreja, com sua solicitude materna, cuida dos irmãos do seu 

Filho, que ainda peregrinam na terra, e são colocados em meio 

a perigos e provas de vários gêneros, até que não sejam 

conduzidos à pátria feliz (cf Lumen Gentium, n. 62).   
 

Em Mornese Maria acompanhou a jovem Maín e a guiou, 

especialmente na incerteza do futuro, rumo a um novo 

horizonte da missão: cuidar das meninas pobres dando-lhe um 

mandato preciso: A você as confio.   

Na história do Instituto Maria está ativamente presente e 

continua a sua missão em nossas comunidades como 

Auxiliadora e Mãe. Sustenta-nos no compromisso de educar os 

jovens e no ajudar-nos a encontrar as modalidades mais 

adequadas para sermos com eles e para eles “sinal e expressão” 

do amor preveniente de Deus (cf C 1).  
 
 

As etapas da celebração dos 150 anos   
 

Para preparar-nos à celebração viveremos, como Instituto, um 

triênio de louvor, de agradecimento, de nova vitalidade 

educacional e vocacional, que se entrelaçará com o evento 

capitular segundo esta escansão temática iluminada pela 

palavra de Madre Mazzarello:  
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2019-2020   Agradecer: “Agradeçamos de verdade o 

Senhor que nos faz tantas graças” (L 37,10)  

2020-2021   Receber um mandato: “A você as confio”  

2021-2022   Planejar com audácia o futuro:"Coragem! 

Vamos para a frente com coração grande e generoso” (L 

47,12).  

Neste trajeto deixemo-nos inspirar por aquela que traçou o 

rosto feminino do carisma educativo de Dom Bosco, vivendo-o 

em Mornese e em Nizza Monferrato de modo criativo e audaz, 

juntamente com as primeiras comunidades, com as jovens e 

com as colaboradoras leigas. 

Será compromisso de todas, nestes três anos, envolver as 

comunidades educativas, especialmente as jovens e os jovens, 

na descoberta de Maria Domingas, em sua riqueza de mulher 

jovem e nas dimensões proféticas de sua espiritualidade e 

missão educativa.   

Para dar maior profundidade a este conhecimento, podemos 

buscar o material do Banco de Dados, no site do Centro de 

Estudos das FMA e nas fontes escritas e audiovisivas (filmes, 

cantos, teatro etc…) das quais o Instituto e as Inspetorias são 

ricas.   

 

 

Proposta de eventos celebrativos  
 

Convidamos cada Inspetoria e comunidade a celebrar os 

momentos significativos deste caminho com os jovens, os 

leigos e os grupos da Família Salesiana.  

Será nova expansão de graça e de alegria, que poderá contagiar 

outros jovens, despertando também neles o fascínio de Jesus, 

que os chama a dar plenitude às suas vidas (cf Christus vivit, 

nn. 248-277). 
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Para dar início à celebração dos 150 anos, propomos viver 
com espírito de gratidão especial o próximo 5 de agosto, 
aniversário da fundação do Instituto.    
Naquele dia, a falando do quarto de Madre Mazzarello em 

Mornese, a nossa Madre chegará a todo o Instituto abrindo 

oficialmente o triênio de celebrações dos 150 anos.   
 

Como sinal de comunhão propomos, para este ano marcado 

pelo agradecimento, que seja vivida com solenidade especial a 

festa de Sta. Maria D. Mazzarello, com uma preparação 

cuidadosa e envolvente, deixando elevar-se a gratidão pelo dom 

de sua santidade e pela atualidade da missão salesiana no 

mundo.   
 

Para que o evento celebrativo toque e transforme a vida, 

sugerimos que se traduza na experiência cotidiana a proposta 

dos 150 anos do Instituto:    
 

 Renovemos a certeza de que Maria caminha conosco, 

nos “sustenta e acompanha, protege e abraça” (Christus 

vivit, nº 45). Com ela pronunciamos o nosso sim e dela 

aprendemos a fazer o que Jesus nos diz (cf Jo 2, 5) para 

sermos com seu auxílio “auxiliadoras” da vida, guardas 

da alegria e da esperança.  
 

 O testemunho de Madre Mazzarello inspire nossas 
comunidades no compromisso de renovar aquele 
frescor de vida e de ação que brota de gestos 
concretos: assumindo com amor renovado as 
Constituições e o “Sistema Preventivo”, queremos 
testemunhar os matizes femininos do carisma 
educativo do Instituto.   
 

 Conscientes de que Maria caminha em nossa casa e 
quer chegar a tantos jovens,  tornaremos nossas 
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comunidades mais abertas para acolher os jovens, 
para ouvi-los, deixar que falem de seus sonhos, 
perguntas e necessidades. Enriquecidas por sua 
presença, teremos assim possibilidade de tecer o 
diálogo, acomapanhá-los para descobrirem o projeto 
de Deus em suas vidas e envolvê-los mais 
ativamente na missão, a começar pelo compromisso 
diário.   
 

 O LOGO e HINO OFICIAL dos 150 anos, como sinal de 
unidade para todo o Instituto, serão escolhidos 
mediante concurso. Com esta finalidade serão 
enviadas as orientações específicas para quem 
quiser dar sua contribuição artística e musical.  

 

Esperamos viver este ano de preparação para o XXIV 
Capítulo Geral com gratidão e admiração ao contemplar a 
riqueza de santidade, de paixão educativa, de criatividade 
missionária que ainda hoje floresce no Instituto. Vemos que 
há sementes de vida em toda parte, sinais de esperança que 
nos fazem exultar de alegria. 
A nossa maravilha faz eco às palavras de Madre Mazzarello 
que, depois de apenas quatro anos da fundação do Instituto, 
escrevia ao Pe. João Cagliero: “Para dizer a verdade, fico 
maravilhada e, ao mesmo tempo, confusa, vendo todas estas 
filhas sempre alegres e tranquilas. Vê-se mesmo que, apesar 
da minha indignidade, a nossa querida Mãe Maria SS. 
Auxiliadora realmente nos concede grandes graças.  
Tenha a bondade de rezar sempre, para que esse espírito se 
mantenha e cresça sempre mais, e também para que as 
virtudes que vemos florescer sejam mais internas que 
externas. (Carta 7,2). 
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Neste caminho de preparação estejamos unidas na oração e 
na alegria de pertencer ao Senhor e à nossa bela Família 
religiosa, toda de Maria.  
 
Saudamos vocês com carinho, invocando sobre todas a 
bênção da Trindade e de Maria Auxiliadora, 
 

Castelgandolfo, 16 de julho de 2019 

 

      A Madre e as Irmãs 

do Conselho.  


