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1. Introdução 

Mês de Outubro 
Estamos para celebrar o mês de 
Outubro, dedicado a Nossa Senhora 
do Rosário. Pelas nossas mãos vão 
passar as contas do Santo Rosário. O 
colóquio pessoal, íntimo, nas horas 
perdidas, vai ser com Nossa Senhora. 
Hoje, queremos olhar para Ela, con-
templá-La na sua fé de diamante e na 
ternura de Mãe da Igreja e de cada 
um de nós. Com Ela caminhar a vida 

inteira sabendo que o amanhã será 
ainda mais íntimo com Ela do que 
o ontem que já ficou na curva do 
caminho. Nunca podemos esquecer 
a nossa infância que, para a maior 
parte de nós, foi a grande escola da 
fé. 

2. MIssIonárIos coMo MarIa 
O Papa Francisco convida-nos a 
sermos “missionários”. Maria foi a 
primeira missionária quando fez o 
percurso entre Nazaré e Aim-Karim, 
cidade situada a uns 6 Km a poente 
de Jerusalém, para estar com sua 
prima Isabel.

Aí escutamos a voz mais sonante do 
perfil espiritual de Nossa Senhora: 
“Feliz daquela que acreditou que 
teriam cumprimento as coisas que 
lhe foram ditas da parte do Senhor” 
(Lc1, 45). Nossa Senhora responde 
com o seu canto da alma, a melhor 
descrição dos pobres de Iavé diante 
do Senhor. 



3. MarIa a Mãe luMInosa

Para Isabel, Maria, a mãe d’Aquele 
que disse “Eu sou a luz do mundo”, é, 
ao mesmo tempo o mais belo espe-
lho da Trindade e o melhor retrato do 
cristão. Fascinada pelo seu ideal de 
“louvor de glória” deseja ser também 
“louvor de amor da nossa Mãe Ima-
culada” (Isabel da Trindade) 

3.1 A beleza interior de Maria
Depois de Jesus Cristo, sem dúvida 
na distância que vai do infinito ao fi-
nito, há uma criatura que foi também 
o grande louvor de glória da Santíssi-
ma Trindade. Foi ela que respondeu 
plenamente à eleição divina, de que 
fala o Apóstolo: manteve-se sempre 
“pura, imaculada, irrepreensível aos 
olhos de Deus três vezes santo. A sua 
alma é tão simples. Os movimentos 

de tal modo profundos que não se 
pode surpreendê-los. Parece repro-
duzir na terra essa vida que é a do 
Ser divino, o Ser simples. Pois é tão 
transparente, tão luminosa… (Isabel 
da Trindade)

4. cultIvar o sIlêncIo

Sigamos, por alguns momentos, o 
caminho do silêncio, com o cardeal 
Robert Sarah, para entrar na alma 
de Maria, no seu silêncio interior, em 
contraste com o barulho do mundo. 
Diz ele: “Há uma grande questão: 
como é que o homem pode ser real-
mente à imagem de Deus?

Entrando no silêncio. Como o próprio 
Deus habita um grande silêncio, re-
vestindo-se de silêncio o homem fica 
perto do Céu, ou melhor, deixa que 
Deus se manifeste nele. Só encontra-
mos Deus no silêncio eterno onde 
ele habita. Alguma vez ouviu a voz de 
Deus tal como ouve a minha?

4.1 A voz de Deus é silenciosa 
No coração do homem há um 
silêncio inato, porque Deus habita no 
que de mais íntimo existe em cada 
pessoa. Deus é silêncio, e esse silên-
cio divino habita o homem. Em Deus, 
estamos indissociavelmente ligados 
ao silêncio.

A Igreja pode afirmar que a humani-
dade é filha de um Deus silencioso, 
porque os homens são filhos do silên-
cio. (Cardeal Robert Sarah, a Força do 
silêncio)



4.2 O silêncio da fé no homem
São João Crisóstomo, nas suas 
homilias sobre o Evangelho de São 
Mateus, não hesita em reafirmá-lo: 
“Vemos que Jesus Cristo veio de nós 
e da nossa substância humana, e 
que nasceu da uma Virgem; mas não 
compreendemos como pôde reali-
zar-se um tal prodígio.

Não nos cansemos a procurar des-
cobri-lo, mas aceitemos antes com 
humildade o que Deus nos revelou, 
sem perscrutar com curiosidade o 
que Deus mantém escondido. Aco-
lhemo-lo antes no silêncio da Fé. 

5. MarIa a Mãe 
do caMInho huMIlde

Percorramos com Nossa Senhora 
o seu caminho humilde através de 
Santa Teresa do Menino Deus. 
“Para quem ama, o amado é como 
o ar que respira, como o mar que 
embala, como a luz que aquece”.
(Eugen Drewermann, L’essenciel est 
invisible)

Este gosto de “permanecer pequena”, 
de desejar ser pequena, dá a dimen-
são grandiosa com que ela dialoga-
va com Maria. É na pequenez que 
Teresa encontra o pleno sentido para 
usufruir de um elo de ligação com 
o Deus Magnífico, ou seja, um elo 
de ligação do humano mesquinho 
e pálido, com o divino, sinónimo de 
luz e espírito: “Em ti o Omnipotente 
fez grandes coisas; Quero meditá-las 
para O bendizer”.

A humildade, a simplicidade e a pure-
za de Maria são de uma tal maneira 
transparentes que atraem o coração 
de Teresa, tão carente de afeto ma-
ternal: “Ouso olhar-te e aproximar-me 
de ti” ou “Fazes-me sentir que não é 
impossível seguir os teus passos, ó 
Rainha dos eleitos”. 

6. InterIorIzar MarIa

Teresa, ela própria, queria ate sen-
tir-se o ser mais insignificante, ao 
admirá-l’A e interiorizá-lA no fundo do 
seu coração: “Como te amo quando 
escutas os pastores e os magos. / 
E guardas todas as coisas no teu 
coração!...”. Nos últimos versos deste 
maravilhoso poema, Teresa ainda 
acentua o seu amor profundo pela 
Mãe de Jesus: “Em breve eu enviarei 
esta doce harmonia. / Em breve no 
Céu formoso eu irei ver-Te”.(…) Maria, a 
Mãe de Jesus, a Mãe sempre disponí-
vel para os humildes. 



7. testeMunho 

Meu primeiro livrinho de oração 

Tenho a alegria de testemunhar que tenho um grande amor à Nossa Senhora 
desde a minha infância. Nasci em uma família que tinha o costume de rezar o 
terço todos os dias. Sempre, à noite, a família se reunia, antes de dormir e rezava 
o terço.

O meu pai era quem contemplava os mistérios e todos os filhos com nossa mãe 
seguíamos a oração. Quando me tornei adolescente quis aprender a contem-
plar os mistérios do santo terço.

Meu pai escreveu-os numa folha de papel de embrulhar pães. Foi aquele o meu 
primeiro manual de orações. Pena que não guardei aquela relíquia. Decorei os 
mistérios e passei a rezar o terço nas casas por ocasião das novenas que se 
faziam na região. Sentia-me muito feliz em poder ajudar as pessoas a rezarem.

Na juventude, quando ingressei no seminário, prossegui com essa devoção e, 
depois, como padre e bispo conservei-a. Hoje, diariamente, rezo o terço. Gosto 
de parar diante de uma imagem de Nossa Senhora e contemplá-la. A oração e 
essa contemplação fazem-me sentir o amor e a presença dela na minha vida. 

Sinto que Ela me acompanha e abençoa o meu ministério. 
Dom Messias dos Reis Silveira - Bispo da diocese de Uruaçu GO

“Sede devotos de Maria Auxiliadora 
e vereis o que são milagres”


