
Catequese Mariana
Julho 2017

A Virgem cheia do Espírito Santo
 

É a esta Maria, Mãe de Jesus que recorro

P. J. Rocha Monteiro, sdb

rocha@salesianos.pt      www.adma.salesianos.pt

1. Introdução 
O ’Fiat’ de Maria, a sua inspiração pro-
funda na proclamação deste canto da 
alma, é a expressividade do seu sim 
ao Pai, o agradecimento pelo Verbo 
gerado em Maria e a representação 
do nosso agradecimento como seus 
filhos. “Todas as gerações me chama-
rão bem-aventurada”. É a esta Maria, 
Mãe de Jesus que recorro. A radicali-
dade do seu amor não cabe em sen-
timentos. A Maria, a mulher de escuta 
e obediência, se confiam as nossas 
vidas. A Maria, a mulher Mãe, se confia 
o nosso crescimento interior, o cami-
nho espiritual, a nossa existência. A 
Mãe forte junto à cruz é Aquela que 
acompanha o sofrimento de seus 
filhos que herdou no momento da 
morte de Seu Filho. De acordo com o 
Concílio Vaticano II, Maria está no co-
ração do mistério de Cristo e da Igreja, 
pois Deus quis que Jesus, Cabeça da 
Igreja, nascesse de suas entranhas.



Prenunciada no Antigo Testamento, 
ela é apresentada, dentro do Novo 
Testamento, como aquela que acei-
tou ser cooperadora do projeto divino 
de salvação, e como a perene associa-
da de todo o trajeto de Jesus Cristo. 
Por isso, é venerada como a Mãe dos 
cristãos, na ordem da graça, experi-
mentando a Igreja a sua intercessão 
fraterna (L.G., nºs. 55-62).

2. Quatro dImensões 
da pIedade marIana

Olhando para Nossa Senhora pode-
mos ler a sua vida em quatro grandes 
visões. 

2.1 Visão bíblica
Olhamos para Maria de Nazaré como 
a primeira e a mais perfeita discípula 
de Cristo que soube escutar a Palavra 
de Deus, soube acolhê-la, meditá-la, 
caminhar na fé ao convite do anjo e 
ouvir de Isabel a confirmação dessa 
mesma fé: “feliz de ti porque acredi-

taste” (Lc1,45). Nos inícios da Igreja, 
perseverou em oração com os após-
tolos e recebeu a efusão do Espírito: 
“todos ficaram cheios do Espírito San-
to”. (At1,4)

2.2. Visão litúrgica
Na liturgia encontramos um modelo 
de devoção mariana. Não só nos seus 
conteúdos teológicos mas como 
nos aparece Maria a partir das Escri-
turas ou na Sua relação com o povo 
de Deus. Os tempos de Advento, do 
Natal, e mesmo o dia de Pentecostes 
recordam-nos a grandeza de Nossa 
Senhora e o seu papel dentro da Igre-
ja. Dentro da vida litúrgica da Igreja 
aparecem as festas de Nossa Senhora 
de uma forma original. Quantas fes-
tas recriadas pelo seu povo fiel onde 
as suas imagens são levadas aos 
ombros em andores feitos de arte e 
beleza e onde, muitas vezes, são pere-
grinos ou penitentes que os transpor-
tam para “cumprirem promessas”. 

Quantas ermidas perdidas nas mon-
tanhas, quantas pontes, quantos rios, 
quantos outeiros e quantos bosques, 
engalanados com imagens de Nossa 
Senhora, a protetora, a padroeira, o 
anjo enviado a cada um de nós como 



nossa mãe. Para Ela vão os melhores 
poemas, as mais lindas obras de arte 
que os génios da pintura lhe dedica-
ram com carinho e amor, barcos na-
vegam no mar com o seu nome. Para 
Ela as harmonias eternas que os músi-
cos lhe inventaram, ou melhor, Ela su-
geriu em tempo de contemplação. 
Todo este rosário de maravilhas feito 
com emoção, com lágrimas de ale-
gria e, muitas vezes, com dor, para 
Lhe pedir graças e libertar sofrimento. 
A sua imagem é colocada junto do 
bebé recém-nascido, na casa do casal 
ao celebrar suas núpcias, no interior 
do livro da catequese da criança, den-
tro do breviário dos sacerdotes, dos 
religiosos e religiosas. 

Invoco a Mãe do meu Senhor 
Como podemos cantar-te, ó Mãe,
Sem perturbar a tua santidade,
Sem ofender o teu silêncio? 

És a nossa natureza inocente,
A nossa voz antes da culpa,
O único exemplo digno d’Ele…

Virgem, mãe da graça,
Estende ainda o teu véu
Aos campos devastados 
E volta…
Pe. David M. Turoldo

2.3 Visão ecuménica
Muito caminho foi feito para aproxi-
mar Nossa Senhora de outras igrejas 
onde Maria começa a ser aceite como 
Mãe de Jesus. “Há um só corpo e um 
só Espírito, como existe uma só espe-
rança no chamamento que recebes-
tes. Há um único Senhor, uma única 
fé, um só batismo”. (Ef4, 4-5). 

2.4 Visão humana
Maria foi uma mulher de serviço, a 
primeira e a mais perfeita discípula 
de Cristo. “Ao chegar a plenitude dos 
tempos, Deus enviou o Seu Filho, nas-
cido de Maria, nascido sujeito à Lei. (…) 
E, porque sois filhos, Deus enviou aos 
nossos corações o Espírito que clama: 
“Abba! Pai”. (Gal4, 4.6). Hoje continua 
ao lado dos homens em todas as suas 
vicissitudes e sofrimentos. 

3. marIa na nossa vIda

Há aspetos práticos que nos devem 
fazer acompanhar, descobrir e seguir 
os passos de Maria.



3.1 Maria como modelo e imitação 
Nossa Senhora constitui para cada um de nós um modelo e um caminho a imi-
tar na abertura à Palavra e à ação do Espírito Santo. Ela foi a primeira na escuta 
da Palavra, a primeira ouvinte, a primeira orante, a virgem Mãe, “Mãe e Mestra 
na vida espiritual”, como lhe chamava S. João Bosco e como examinamos na 
última catequese mariana de 24 de Junho, p.p.

3.2 Orações a Maria
Entre todas as orações, queremos valorizar o santo rosário. Nele encontramos a 
contemplação dos mistérios da Encarnação e da Redenção do Senhor, profun-
damente cristológicos. É uma oração de louvor e de súplica. Nela se colocam 
os dramas da nossa vida ou a ação de graças por tudo o que recebemos pela 
intercessão de Maria, como medianeira de todas as graças. 
Se o meu rosário não for rezado com estas dimensões, pode correr o perigo de 
ser uma oração mecânica com muitas fórmulas repetidas. 

4. nossa senhora do cenáculo

Na coletânea de missas da Virgem Santa Maria aparece-nos “Nossa Senhora do 
Cenáculo”. “Neste formulário, em que a Igreja glorifica o Pai celeste pelo dom do 
Espírito Santo, a Mãe de Jesus aparece como: 

- a Virgem cheia do Espírito Santo
Efetivamente, Deus cumulou a Santíssima virgem dos “dons do Espírito Santo 
(Co); e ela, “a quem o Espírito cobriu com a sua sombra, na encarnação do Ver-
bo, de novo recebe o dom celeste no nascimento do seu povo” (Pf). 

- exemplo da Igreja
Em primeiro lugar, exemplo de oração, porque na Santíssima Virgem Deus quis 
dar-nos “na igreja nascente um exemplo admirável de oração”(Pf): a Mãe de Je-
sus orando com os apóstolos. E ela, que “na oração esperou a vinda de Cristo, 
e com súplicas ardentes invocou o Espírito prometido”(Pf), é também exemplo 
de concórdia, de comunhão e de paz, de obediência à voz do Espírito santo, de 
vigilância na expetativa da segunda vinda de Cristo, de observância fiel e de ati-
va propagação da palavra de Deus. (Coletânea de Missas da Virgem santa Maria, 
nº 17. Gráfica de Coimbra)
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