
VOCÊ  SABE  QUE... 

 Ir. Maria era pioneira na colaboração com os leigos? Sustentava todas as suas obras  com  a 
responsabilidade deles e em comunhão com as irmãs da comunidade. Sendo muito criativa 
respondia às necessidades do povo e fundou em 1963, em Costa Rica, as Obras Sociais de Maria 
Auxiliadora (Obras sociales de Maria Auxiliadora) que compreendem: o dispensário, o consultório 
médico, o centro educacional para as meninas em situação de risco, com internato, uma sala de 
corte e costura.  Trabalham na Obra diversos grupos inventados por ela mesma, por exemplo: as 
senhoras do chá; as famílias inteiras que, em cada 24 de maio, colaboram, da manhã à noite, para 
organizar as refeições que se vendem nesse dia, com preços acessíveis e a finalidade de sustentar a 
casa durante o ano; o grupo dos doutores e assistentes do Dispensário; o coro de Ir. Maria ( suas 
alunas que cantavam em coro); os professores da escola e as jovens em situação de risco social que 
são a casa.   
 

 Ir. Maria considerou uma sua iniciativa: ASAYNE (Asociación Ayuda a Necesitados) como a pérola 
preciosa para a Virgem?  A obra foi fundada em 18 de abril de 1972 em San José (Costa Rica) 
impulsionada pelo conteúdo da encíclica do Papa Paulo VI: Populorum progressio.  A associação, 
formada por leigos, tem uma autonomia jurídica e se mantém trabalhando em favor das famílias 
mais pobres, dando-lhes a possibilidade de ter uma casa digna para viver.  Os lugares onde são 
agrupadas as casas (atualmente 205) se chamam: cidadelas (Sta.Teresinha e São Gabriel de Aserri, 

Lomas de São Miguel de Desamparados) cf http://www.asayne.org/   
 

 existe um macro projeto chamado: PROMAM (Proyecto Mujeres ayudando a Mujeres) no qual há 
um centro de capacitação para as jovens que precisam trabalhar e dar o melhor de si? Uma casa 
para as jovens mães,  que por diferentes razões fogem dos maus tratos físicos dos maridos ou 
então são mulheres emigradas que não sabem onde viver.  Existe também um espaço chamado 
“Anjos da Guarda” (“Angeles Custodios”) que funciona o dia todo para os filhos dessas mulheres ou 
das outras que precisam trabalhar.  A obra é complexa mas muito boa,  há nela tudo que Ir. Maria 
quis alcançar seja em nível material, seja em nível espiritual.  Durante o ano há três momentos 
importantes para as crianças: a novena do Natal, a festa dos Santos Inocentes e Dom Bosco. As 
crianças da periferia participam nesses dias, para o Natal aquelas de 4 a 10 anos,  para Dom Bosco 
os adolescentes de 11 a 14 anos e para os Santos Inocentes as crianças até 3 anos.  

 existe a “água da Virgem” que tem uma história bem curiosa? 
 

 Ir. Maria Romero foi beatificada precisamente 25 anos depois de sua morte?  Passou para a 
Casa do Pai no dia 07.07.1977 e foi inscrita no livro dos beatos no dia 14.04.2002.  
 

 no ano de 2002, por ocasião da beatificação de Ir. M.Romero o correio de Costa Rica emitiu 
um selo com a sua imagem (valor de 110 colones) cf 
http://www.filateliareligiosa.it/database-pdf/finish/7-don-bosco-opera-salesiana-nel-
mondo/357-filatelia-dalle-missioni-salesiane.html  

 

 em Granada (Nicarágua), cidade natal de Ir. Maria, existe uma “Associação de Ir. Maria 
Romero” que se propõe continuar a obra da Beata, cuidando das crianças e das famílias 
pobres?  Cf http://www.asociacionsormariaromero.org/en/bienvenida/ . Se quiser contatá-
la cf  http://www.asociacionsormariaromero.org/en/contacto/  
 

 

http://www.asayne.org/
http://www.filateliareligiosa.it/database-pdf/finish/7-don-bosco-opera-salesiana-nel-mondo/357-filatelia-dalle-missioni-salesiane.html
http://www.filateliareligiosa.it/database-pdf/finish/7-don-bosco-opera-salesiana-nel-mondo/357-filatelia-dalle-missioni-salesiane.html
http://www.asociacionsormariaromero.org/en/bienvenida/
http://www.asociacionsormariaromero.org/en/contacto/


  pode cantar um Magnificat de Ir. Maria Romero?  Procure-o na parte final da seguinte 
página:  http://www.elledici.org/section/liturgia/strumenti/celebrazioni-e-attivita-per-i-
tempi-liturgici/via-matris  

 

 desde 1998 em Manágua, Nicarágua, existe um colégio “Centro Educativo Sor Maria 
Romero?  Cf http://www.cesmarnicaragua.com/  

 

 no Instituto das FMA existem 13 comunidades que têm Ir. Maria Romero como patrona?  
As primeiras 5 foram abertas no ano de sua beatificação.  A última foi fundada no ano de 
2010, em Bao Loc Loc Tan (Vietnam) – A lista completa das casas cf ANEXO no fim das 
presentes curiosidades. 

 

 na Itália (Inspetoria Romana) no ano de 2002 foi aberta a Casa de repouso “Beata Ir. Maria 
Romero” para as FMA idosas e doentes?  Atualmente tal casa é, na Itália, a única dedicada 
à nossa Beata, depois que se fechou a casa de Albaré, no ano de 2013 (Inspetoria 
Triveneta)cfhttp://www.fmairo.net/lazio/roma/suor-maria-romero.html?showall=&start=1  

 

 desde fevereiro de 2008 existe um blog dedicado à Casa de María Auxiliadora (= Casa de la 
Virgen) que informa como se desenvolveu e cresceu a obra de Ir. M. Romero? Cf 
http://cvirgen.blogspot.it/  

 

 no dia 31 de janeiro de 2009 foi celebrado o cinquentenário da obra social iniciada por Ir. 
Maria Romero? Cf  http://www.sormariaromero.org/boletines/bolet 01.htm  

 

 Dom Bosco (em sua urna) visitou a Casa natal de Ir. Maria Romero?  O evento ocorreu no 
dia 24 de julho de 2010  http://www.missionidonbosco.tv/relics/relics nicaragua/  

 

 no ano de 2013 durante o Seminário Mariano promovido pela Pontifícia Faculdade de 
Ciências da Educação “Auxilium”, em Roma, Ir. Maria Romero foi apresentada como 
testemunha de “’filialidade’ mariana” juntamente com outras duas FMA: ven. Madre Laura 
Meozzi e Ir. Nancy Pereira?  Cf  
http://seminariomariano2013.blogspot.it/2013/07/testimoni-di-filialita-mariana-suor.html  

 

 no ano de 2013 em San José (Costa Rica) foi aberto o Centro Histórico Teológico sobre a 
Beata Maria Romero, o qual iniciou a publicação da Revista semestral “Misericórdia”, 
inspirando-se nas palavras do Papa Francisco: “A misericórdia muda o mundo, faz o mundo 
menos frio e mais justo. O rosto de Deus é o rosto da misericórdia, que sempre tem 
paciência”. O Nº 1 conta com 62 páginas e se intitula: “Beata Maria Romero, contexto e 
obra” 

 

 no dia 1º de agosto de 2017 (no mesmo dia!) celebrar-se-á o centenário da chegada das 

FMA em San José e 110 anos da fundação da primeira obra salesiana em Costa Rica? Cf  

http://www.filateliareligiosa.it/database-pdf/finish/7-don-bosco-opera-salesiana-nel-

mondo/246-i-salesiani-a-costa-rica.html  
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ANEXO 
 

             Comunidades das FMA que são dedicadas à Beata Ir. Maria Romero Meneses 

 

 Fundação Casa Nação Inspetoria 

1. 2002 Roma Cinecittà Itália IRO 

2. 2002 Ostrów Wielkopolski Polônia PLA 

3. 2002 Morelia México MME 

4. 2002 Pyin oo Lwin  Myanmar CMY 

5. 2002 Ghutiapara India  INC 

6. 2003 Cochabamba Bolívia Bol 

7. 2004 Košice Eslováquia SLK 

8. 2004 Incheon Coreia KOR 

9. 2005 Salzburg Áustria AUG 

10. 2006 Tesistán México MMO 

11. 2008 Maliana Kailaku Timor Leste TIN 

12. 2008 Estelí Nicarágua CAR 

13. 2010 Bao Loc Loc Tan Vietnam VTN 

 

 


