
 

NATIVIDADE DE NOSSA SENHORA 

 

Existem vários dias de festa especiais celebrados em homenagem a Maria: sua Assunção, sua 

Imaculada Conceição, a Anunciação …, mas a Igreja Católica celebra o nascimento da Santíssima 

Virgem Maria em uma data fixa tradicional. No dia 8 de setembro, celebração de seu nascimento, 

filha de Santa Ana e de São Joaquim, nove meses após a celebração de 8 de dezembro, data de sua 

Imaculada Conceição. 

 

Para nós Marianos, as festas de Nossa Senhora são muito queridas pois ela é nossa Mãe! Enquanto 

Jesus estava morrendo na cruz, Ele deu À Maria um trabalho especial, Ele disse que Ela deveria ser 

a Mãe de todos os cristãos. Jesus amava sua Mãe e devemos fazer o mesmo. 

 

Os evangelhos não dizem nada sobre a natividade de Maria, segundo a tradição, descreve seu pai 

Joaquim como um membro rico descendente de uma das Doze Tribos de Israel. Joaquim ficou 

profundamente triste, junto com sua esposa Ana, pela falta de filhos. Joaquim e Ana começaram a se 

dedicar extensivamente e rigorosamente à oração e ao jejum, inicialmente se perguntando se sua 

incapacidade de conceber uma criança poderia significar um desagrado de Deus com eles. Então o 

Senhor os abençoou com uma filha que recebeu o nome de Miriam, que em hebraico significa 

"Senhora da Luz", passado para o latim como Maria. Ela foi oferecida ao Templo de Jerusalém aos 

três anos, tendo lá permanecido até os doze anos. 

 

Ao lermos atentamente a liturgia da missa da Natividade de Maria, podemos notar que Jesus é 

mencionado em cada uma das orações. O Santo Evangelho não fala sobre a história do nascimento 

Dela, mas sobre o nascimento de seu Filho. Então nos questionamos… No aniversário de Maria, não 

devemos nos dedicar a Ela? Maria não pode ter um dia para Si mesma? 

 

Se olharmos para Ela, para a imagem de Nossa Mãe Três Vezes Admirável e perguntarmos a Ela o 

que você acha que Ela diria? Maria nunca desejaria se separar de seu filho Jesus. Na imagem Ela 

apresenta a nós seu Filho à frente. Toda a sua vida aponta para Ele. Toda a sua vida foi focada em dar 

Jesus ao mundo. 

 

Ela permaneceu sempre aberta, sempre ouvindo, sempre pronta e fiel a Deus, para que pudesse ser 

uma Mãe digna para Jesus. E assim como Ela estava sempre aberta, ouvindo e pronta e fiel, Ela nos 

ensina e reza para que façamos o mesmo. É isso que significa ser um seguidor de Jesus, e é por isso 

que Maria é o discípulo perfeito de Jesus. Toda a sua vida estava focada nele. 

 

Quando estamos nos preparando para aniversários, muitas vezes estamos focados em que tipo de 

aniversário queremos, decoração, bolo, entretenimento, comidas, bebidas, etc... Maria, no entanto, 

não foi egoísta em nenhum momento em toda a vida. Todo desejo era servir a Deus. Em seu 

aniversário, sem dúvida, Ela agradeceu a Deus pelo dom da vida, Ela agradeceu a Deus pelo presente 

de seus pais, Ela agradeceu a Deus pelo dom de sua fé e pediu a Deus para ajudá-la a permanecer 

sempre uma serva humilde como no canto Magnificat! 

 

Então, no nosso próximo aniversário, ao cortar a primeira fatia de bolo, desejemos pedir a Deus para 

ser Seu servo, ter a Palavra de Deus em nossas mentes e em nossos corações e perguntar como 

poderíamos melhor servi-lo. 

 

Servir a Deus com todo o nosso coração, é o que nos tornará realmente felizes, como Maria. 

 



Mantenhamos o exemplo de Nossa Mãe Três Vezes Admirável de Schoenstatt em nossas mentes e 

corações, especialmente no aniversário Dela, para que possamos seguir seu exemplo de humildade e 

obediência para a glória de Deus e a Salvação das almas. 
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