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A VIRGEM MARIA, MÃE DE MISERICÓRDIA

O Senhor fez em mim maravilhas:
Santo é o seu nome.
A sua misericórdia se estende de geração em geração
Sobre aqueles que O temem Lc1,49-50

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

1. APRESENTAÇÃO
Na escola de Maria           
Preparamos o coração para os grandes momentos celebrativos da 
nossa fé num clima profundamente espiritual deste Ano Jubilar da 
Misericórdia. Dentro de dias teremos a semana santa, a semana maior, 
com o cortejo triunfal do Domingo de Ramos, a celebração da Ceia, 
comemoração da Paixão do Senhor, o Sábado de Aleluia com a Vigilia 
Pascal e o domingo de Páscoa. A cruz ergue-se no centro da nossa fé 
e oferece-nos cores de esperança e ressurreição. Preparar o coração 
não é um ato emocional mas viver o hoje da nossa história pessoal na 
confiança plena do amanhã, apareça-nos ele glorioso ou impregnado de 
interrogantes, infortúnios e angústias.
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Tudo será mais fácil na companhia de Maria, nossa Mãe Auxiliadora, 
Mãe de Misericórdia, Mestra e Guia para os viandantes deste mundo, a 
primeira cristã, a fiel discípula de seu Filho Jesus Cristo. 
Através da simplicidade destas catequeses marianas não temos outro 
objetivo senão apresentar a figura de Maria à nossa devoção pessoal 
como apresentá-la aos outros através de pequenas celebrações ou de 
catequeses. Que estas catequeses possam despertar um amor confiante, 
alegre e feliz por Maria, o estimulem e façam crescer.

P. J. Rocha Monteiro

2. MEDITAÇÃO
«Mulher, eis o teu filho. Filho, eis a tua Mãe»

Quando lhe perfuraram o peito, jorrou sangue e água. A água, com o 
seu poder de limpeza e vida, une-nos a Cristo, os filhos e filhas do seu 
Pai. O sangue foi derramado por nós, para nos redimir do pecado e foi-
-nos dado para nos alimentar e fortalecer.
A Igreja nasceu do seu lado, como Eva, de Adão. Nas águas da fonte 
renasce e é amparada pelo cálice. Maria, sua Mãe, ficou com João, e 
com Maria também Salomé. Uma mãe chorando o seu Filho, sofrendo 
e compartilhando a sua dor; ela escutou a sua palavra e ponderou-a no 
seu coração, como era seu hábito. «Mulher, eis o teu filho». A sua hora 
tinha chegado e a dela também; a alma dela foi trespassada pela espada 
do sofrimento como Simeão tinha profetizado.



| 3 |

Como se estivesse em trabalho de parto, ela era mãe outra vez, Mãe da 
Igreja — Mãe daqueles renascidos na fonte do Batismo e alimentados pelo 
seu corpo e sangue, a água e o sangue que saíram da ferida do seu lado. 
«Filho, eis a tua Mãe». João, o discípulo bem-amado, levou-a consigo, 
para providenciar às suas necessidades, como ela providenciaria as dele. 
Talvez houvesse um espaço para ela em sua casa; mais seguramente um 
espaço para ela no coração dele. (Card. Basil Hume, o Mistério da Cruz)

3. NOSSA SENHORA José Régio 

Tenho ao cimo da escada, de maneira
Que logo, entrando, os olhos me dão nela,
Uma Nossa Senhora de madeira,
Arrancada a um Calvário de Capela.

Põe as mãos com fervor e angústia.
O manto cobre-lhe a testa, os ombros, cai composto;
E uma expressão de febre e espanto
Quase lhe afeia o fino rosto.

Mãe de Deus, seus olhos enevoados
Olham, chorosos, fixos, muito além...
E eu, ao passar, detenho os passos apressados,
Peço-lhe – “A Sua bênção, Mãe!”
 
Sim, fazemo-nos boa companhia
E não me assusta a Sua dor: quase me apraz
O Filho dessa Mãe nunca mais morre. Aleluia!
Só isto bastaria a me dar paz.

- “Porque choras, Mulher?” – docemente a repreendo.
Mas à minh’alma, então, chega de longe a sua voz
Que eu bem entendo: -“Não é por Ele”...
“Eu sei! Teus filhos somos nós”.
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4. A VIRGEM MARIA,
MÃE DE MISERICÓRDIA, PEREGRINA NA FÉ
Não há dúvida que não se pode dizer que foi fácil o caminho da fé de 
Maria de Nazaré. Sim, o anjo tinha-lhe anunciado que ia ser mãe do 
Messias, o filho de Deus Altíssimo, o que ia ocupar o trono de David. 
Porém, não percebia com claridade nem tinha uma segurança retilínea 
na sua fé, sobretudo, com o correr dos anos não lhe apareciam sinais 
explícitos desse destino messiânico de seu Filho. 

Peregrinação da fé
S. João Paulo II, na Redemptoris Mater, fala insistentemente da 
“peregrinação da fé” de Maria, ou seja, dum caminho de fé feito muitas 
vezes de dúvidas e escuridão. Depois do anúncio do anjo, segue-se um 
outro mais dramático, o do velho Simeão, que lhe fala da incompreensão 
e de que deverá viver no sofrimento a sua obediência de fé ao lado do 
Salvador que sofre, e a sua maternidade terá sombras e será dolorosa 
(RM 16). O Papa chega a dizer que “não é difícil notar em Maria um 
particular cansaço do coração, unida a uma espécie de noite da fé, 
usando uma expressão de S. João da Cruz” (RM 17). 

Caminho de dificuldades: no templo e aos pés da cruz
Deus entregou a Maria uma missão, ser Mãe do Messias Salvador. E 
ela foi fiel. Desta maneira, Maria aparece como modelo de mulher 
crente. No caminho da “Igreja a peregrinar no meio de tentações e 
tribulações…a Virgem Maria está constantemente neste caminho de fé 
do povo de Deus” (RM 35) (José Aldazábal, Maria: la primera cristiana)  

5. COMPROMISSO: Acompanharei Maria junto à cruz.


