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A VIRGEM MARIA, MÃE DA SANTA ESPERANÇA 

 
Salve, Virgem Maria, esperança dos fiéis, 

refúgio dos que desanimam, amparo 
dos que em Vós confiam! 

Email: rocha@salesianos.pt 
Site: www.adma.salesianos.pt 

 

1. APRESENTAÇÃO 
Na escola de Maria            

A Quaresma é um tempo de 
alegria. Está impregnada de vida, 
de ressurreição, de esperança. Se 

partimos das cinzas e do deserto, 
sabemos que nos espera o Senhor 

Ressuscitado. O ano passado 
detivemo-nos na Senhora da 

Misericórdia durante o tempo da 
Quaresma. Este ano acolhemos Maria com todo 

o carinho da nossa alma como a Senhora da Santa Esperança. Se neste tempo 
olharemos para a nossa fragilidade, para o nosso pecado, para o Ano Jubilar da 
Misericórdia, conforta-nos Maria que, como fiel pastora vai à nossa procura, como 
uma mãe procura a sua criança. O regresso a casa é sempre uma experiência de 
júbilo, de conforto. Maria dá-nos a certeza dessa esperança.  

“O Concílio Vaticano II, ao concluir a Constituição dogmática Lumen Gentium, 
afirma que a Santíssima Virgem «na terra, até que chegue o dia do Senhor (cf. 2 
Pedro 3,10) brilha como sinal de esperança segura e de consolação para o Povo de 
Deus peregrinante» (LG 68). Nós, cristãos, temos que cultivar a vida olhando-a com 
olhos brilhantes de felicidade e não com rosto tristonho. Com Nossa Senhora a cruz 
é também uma santa pedagogia de total felicidade. P. J. Rocha Monteiro 
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2. MEDITAÇÃO 

Senhor, Pai santo, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação bendizer e 
exaltar a vossa infinita bondade, porque destes misericordiosamente ao mundo 
Jesus Cristo, o autor da salvação, e Maria, como exemplo de celeste esperança. 

A vossa humilde Serva colocou em Vós, Senhor, toda a sua esperança: preparou 
com firme confiança e concebeu na fé o Filho do homem, 
anunciado pelos Profetas, e, dedicando-se 
plenamente à sua obra da salvação, tornou-se Mãe 
de todos os homens. 

Como fruto excelso da redenção, a Virgem 
Maria é irmã de todos os filhos de Adão, que, a 
caminho da libertação plena, olham para ela 
como sinal de segura esperança e consolação, 
até que brilhe o dia glorioso do Senhor. 

Prefácio da Missa da Virgem Maria, Mãe da 
Santa Esperança, n.º 37 

Maria em “Dom Bosco com Deus”:  
Na sua correspondência epistolar encontram-
se, muitas vezes, frases como esta: «A Virgem 
Santa nos conserve sempre seus». 

No fim de uma bela história sobre a Virgem, escreveu pelo próprio punho nas 
provas tipográficas que se conservam, esta calorosa exortação, que lhe saiu 
espontânea do coração: «Leitor, onde quer que estejas, seja o que for que 
faças, podes sempre recorrer com uma oração à Virgem Maria. Mas recorre 
com fé, porque ela é Mãe piedosa, que só deseja o bem dos seus filhos. 

Reza-lhe com confiança, com coração, com perseverança e fica certo de que 
será para ti também uma verdadeira providência, um socorro pronto nas tuas 
necessidades espirituais e temporais1». 

                                                           
1 L. c. Apend. II. 
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3. MÃE DA SANTA ESPERANÇA   

Bendita sejais, ó Virgem Maria, 
que acreditaste na Palavra do Senhor. Lc 1,45 

 
Mistério de amor eterna glória 
Sentada no jardim, filha do Rei 

A louvar o seu Filho. Por Ele vitória 
Sobre o mal, a serpente e a grei. 

 
Navego sem estrelas na barca à vela. 

Quem me guiará em densa escuridão? 
Maria, sim, sei que por Ela 

Chegarei a bom porto sem timão. 
 

Que tormenta nos trouxe tanta esperança? 
Que pecador procura em ti bonança? 

Quantos filhos te desejam em sua solidão? 
Quantas mães se ajoelham em oração? 

 
Dói-me a alma de tanto sentimento 

É milagre em mim ou mística de momento? 
Querer-Te, amar-te, tocar-te, não sei. 

Por Ti Virgem e Mãe renascerei. 
 

Perdidos na vida, perdidos no mar, 
Procurai Maria na ceara a ondular. 

Silêncio em mim num rio em bonança. 
É Ela que chega, a Senhora da Esperança. 

 

J. Rocha Monteiro in “Onda da noite” 
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4. A VIRGEM MARIA MÃE DA SANTA ESPERANÇA 

 

A Igreja, ao considerar a função da Virgem Santíssima na história da salvação, 
chama-a com frequência «esperança nossa» e «mãe da esperança»: 

 alegra-se com o nascimento da Virgem Santa Maria, que «foi para o mundo 
esperança e aurora de salvação»;  

 pensando na sua maternidade salvadora, canta-lhe suplicante e no mistério 
da gloriosa Assunção, contempla a Santíssima Virgem como segura 
esperança de salvação», que brilha para os fiéis «no meio das dificuldades 
da vida».  

 No dia 9 de Agosto, celebra-se em algumas Igrejas particulares a memória 
litúrgica da Virgem Santa Maria, Mãe da Santa Esperança.  
(Missal das Missas da Virgem Santa Maria, p.178) 

 

“Vós, Virgem da escuta e da contemplação, 
Mãe do amor, esposa das núpcias eternas 
intercedei pela Igreja, da qual sois o ícone puríssimo, 
para que ela nunca se feche nem se detenha 
na sua paixão por instaurar o Reino. 
 
Estrela da nova evangelização, 
ajudai-nos a refulgir com o testemunho da comunhão, 
do serviço, da fé ardente e generosa, 
da justiça e do amor aos pobres, 
para que a alegria do Evangelho 
chegue até aos confins da terra 
e nenhuma periferia fique privada da sua luz. 
 
Mãe do Evangelho vivente, 
manancial de alegria para os pequeninos, 
rogai por nós. Amen. Aleluia! (EG 88) 
 
5. COMPROMISSO: Viverei a minha Quaresma com Maria. 


