
Auxiliadora dos cristãos! 

 
Falar da Mãe em um mês dedicado a Ela enche o nosso coração de alegria e 

gratidão e faz-nos saborear ainda mais, as delicadezas distribuídas por esta grande 

auxiliadora! 

Assim, no íntimo de nosso coração, afirmamos a verdadeira devoção à Maria que 

faz crescer um profundo e frutífero amor à Igreja e se manifesta na imitação de suas 

virtudes e da docilidade de Mãe, a “Auxiliadora dos Cristãos”, defensora da Igreja, da 

civilização cristã, do Papa, dos nossos Bispos e de todo cristão.  

  Quando venerada sob o título de Nossa Senhora Auxiliadora, no ano 1571, Selim 

I, imperador dos turcos, cobiçou a Europa. O Papa Pio V resolveu organizar uma esquadra 

para salvar os cristãos da escravidão muçulmana. Clamou o auxílio da Virgem a este 

combate católico. A vitória aconteceu no dia 7 de outubro de 1571. O Papa demonstrou 

sua gratidão à Mãe acrescentando nas ladainhas a invocação: Auxiliadora dos Cristãos. 

A festa de Nossa Senhora Auxiliadora foi instituída em 1816, pelo Papa Pio VII, 

a fim de perpetuar mais um fato que atestou a intercessão da Mãe: Napoleão I foi 

excomungado pelo Sumo Pontífice e em resposta, o imperador francês sequestrou o 

mesmo, levando-o para a França. Novamente, o Papa recorreu à intercessão de Maria, 

prometendo coroar a imagem de Nossa Senhora após a libertação. 

Fracassado, Napoleão cedeu à opinião pública e libertou o Papa, que voltou a 

Savona para cumprir sua promessa. No dia 24 de maio de 1814, Pio VII entrou em Roma, 

recuperando seu poder pastoral. Napoleão viu-se obrigado a assinar a abdicação no 

mesmo lugar onde aprisionara o Papa. Para marcar seu agradecimento à Santa Mãe de 

Deus, o Papa Pio VII criou a festa de Nossa Senhora Auxiliadora, fixando-a no dia de sua 

entrada em Roma. 

 São João Bosco, adotou esta invocação para sua Congregação Salesiana porque 

viveu numa época de luta entre o poder civil e o eclesiástico. Em 1862, as aparições da 

Mãe Auxiliadora marcaram um despertar mariano na piedade popular italiana. Nesse 

mesmo ano, Dom Bosco iniciou a construção, em Turim, do santuário que foi dedicado à 

Auxiliadora dos Cristãos. (Dom Bosco nasceu perto de Turim, na Itália-1815. Muito cedo 

conheceu o sofrimento ao perder o pai com 2 anos. Como sua mãe Margarida, sempre foi 

pobre. Foi um sacerdote que doou sua vida pelos jovens, especialmente pelos pobres. Aos 

9 anos de idade, teve seu primeiro sonho a respeito de Nossa Senhora. Mas, aprendeu a 

devoção com sua mãe. Foi mariano durante toda a sua vida.) 

Hoje o Papa Francisco chama a nossa atenção e nos desafia a assumir, como a 

Mãe fez junto a Dom Bosco, a opção pelos pobres. É preciso assumir a causa dos 

excluídos e acreditar na construção de uma sociedade mais justa e solidária! 

Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós! 
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