
                              

 Maio, mês que toca nosso coração e por vários motivos: é o mês em que celebra-

mos o Dia das Mães, e entre todas elas, aquela que é a mãe de Deus e nossa Mãe -  a 

Virgem Maria. A quem amamos e reverenciamos em todo o Brasil, e principalmente neste 

ano em que comemoramos os 300 anos do encontro de Nossa Senhora Aparecida, nossa 

padroeira e os 100 anos da Aparição de Nossa Senhora de Fatima. 

  

Maria não é apenas a Mãe de um grande homem, nem do maior dos profetas, mas a Mãe 

do Filho de Deus, do nosso único Salvador e Redentor. Ela gerou e educou Jesus. Acom-

panhou seu Filho amado ao longo da vida, da gestação até sua morte e ressurreição. Foi 

o próprio Cristo quem a entregou como a Mãe de toda a humanidade ao pé da cruz nos 

momentos finais de sua vida. “Mãe, eis ali teu filho, filho eis ali tua Mãe”(Jô.19,26). 

Ela se fez presença no Pentecostes, na Igreja nascente e através de toda a história dos dois 

mil anos do cristianismo 

 Maria se encontra no coração de Deus Pai, no coração e na vida de Jesus, no co-

ração da Igreja e dos povos. Sua presença na Igreja e na humanidade nos é conhecida. 

Aparece em Lourdes, para nos pedir conversão. Em Fátima intercede pela conversão da 

Rússia e da humanidade. No México, Guadalupe, intervém a favor de nossos índios. Em 

Aparecida, pede para reconhecermos os negros como iguais a todos.  A presença de Maria 

responde diretamente à promessa de Deus no AT, como a Mãe de Cristo e da Igreja no 

NT e como a mediadora entre Deus e o homem na história da Igreja. É por isto que nós 

cristãos a amamos e a veneramos.   

 Maria é o modelo para todas as mães e, por isso, convém também que neste mês 

de maio reflitamos um pouco sobre a importância da mãe nos nossos dias. Quando se 

referiu à maternidade na Carta às Mulheres, o Papa João Paulo II afirmou que elas se 

fazem ventre do ser humano na alegria e no sofrimento de uma experiência única, que as 

tornam o sorriso de Deus pela criatura que é dada à luz. Que as faz guia dos seus primeiros 

passos, amparo do seu crescimento, ponto de referência por todo o caminho da vida. Essas 

palavras abrem caminho para amplas e profundas reflexões que nos possibilitam a desco-

berta de valores e princípios morais que expressam o plano do Criador e a maravilha da 

vida humana. 

 Maria é a Mãe de Deus e nossa. Que todos nós, devotos de Nossa Senhora Apare-

cida, aprendamos a ver nela o sorriso de Deus  revelado em seu  amor e  ternura. Façamos 

dela a nossa guia no caminhar rumo ao Pai, contemos com o seu amparo nos momentos 

de dificuldades e fragilidades que marcam a existência humana. Que Ela,seja  nossa refe-

rência de fidelidade ao SIM que também nós demos a Deus ao assumir a nossa fé.  

 

 Para melhor entendermos o grande papel de Maria na nossa vida e na vida da 

Igreja temos que pensar que a  Misericórdia é reservada à Maria e a Justiça à Jesus. 

Maria é a mulher que experimentou de modo único a misericórdia de Deus, que a envol-

veu de modo particular desde a sua Imaculada Conceição, passando pela Anunciação, 

como discípula fiel do seu Filho, até o grande momento da Sua Páscoa. Por isso vemos 

Maria como: 

 Maria é a mãe que gerou a misericórdia divina encarnada – graça extraordi-

nária que coloca a jovem Maria, a partir da Encarnação do Filho de Deus, numa relação 

inimaginável de intimidade com o próprio “Pai das misericórdias” (2Cor 1,3).  

 Maria é a profetisa que exalta a misericórdia de Deus, pois no seu cântico o 

“Magnificat” por duas vezes unida ao Filho do Altíssimo e ao seu Espírito. Ela louva ao 

Pai misericordioso: “a sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles 
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que o temem”; “socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia. 

(Lc1,50.54). 

 Maria é a intercessora incansável do povo de Deus – elevada aos Céus em corpo 

e alma, Maria não deixa de apresentar as necessidades dos fiéis ao seu Filho, a quem 

rogou pelos esposos de Caná, quando vivia na terra (cf. Jo 2,1ss). Ela “continua a alcan-

çar-nos os dons da salvação eterna”, ensina o Concílio Vaticano II (Lumen gentium, n. 

62), praticando assim a misericórdia, sobretudo para com os que padecem dos males da 

alma (pecadores), mas também do corpo (todos que sofrem). 

 Maria é a apóstola incansável da misericórdia divina – com a permissão e o 

envio do seu Filho, Maria visitou inúmeras vezes os seus filhos ainda peregrinos neste 

mundo, o que podemos contemplar nas aparições que já gozam de beneplácito eclesial 

convidando a todos a se aproximarem do “trono da graça” que é o seu Filho. Com o seu 

coração compassivo de Mãe, não poderia permanecer indiferente às mazelas dos seus 

filhos neste vale de lágrimas 

 A Mãe de Jesus e nossa merece, portanto, ser honrada como Mãe da Misericórdia! 

“Ó Maria, Mãe que experimentastes e gerastes a Misericórdia, Mãe que proclamais e 

exerceis a misericórdia, fazei de nós autênticos apóstolos deste mesmo mistério de amor 

em nossos tempo”. 

 Assim comemoramos também neste mês não só Maria mas também todas as mães. 

Como nos diz o saudoso e Santo Papa João Paulo II; “Mãe que tem a beleza própria dos 

que são sempre bons. Uma semeadora da virtude chamada paciência. Um coração que 

bateu o ritmo da primeira música que aprendemos: a sinfonia do colo. Uma mulher que 

custa adoecer para curar as contínuas febres da gente. Ela sempre melhorou a si mesma 

sonhando a nossa transformação. Ela é o nosso lar verdadeiro que se dissipa depois que 

ela não mais está; mas o que ensinou para nós do que é construir uma Casa, isto arqui-

tetura nenhuma pode nos dar. Ela é o apogeu de todas as palavras, de todas as preces, 

de toda nossa impregnada carência. Nossa luz interior e modelar figura de fidelidade e 

entrega”.  

  Celebrar as mães é celebrar a vida, é celebrar sua presença amorosa no lar, pre-

sença que acolhe, cuida, educa e ajuda a crescer. No Dia das Mães queremos cumprimen-

tar e agradecer a todas as mulheres que assumem e vivem com dedicação e responsabili-

dade sua vocação materna, que se realiza de diversas maneiras, seja no cuidado dos pró-

prios filhos, seja na acolhida e adoção de outros, seja na vida consagrada, que, ao renun-

ciar a maternidade biológica, pelo Reino de Deus, não abdica da maternidade espiritual, 

mas a realiza ao entregar toda a vida ao serviço de tantas crianças.  

 Que maio nos faça recordar a verdade de que Maria é o natural da reza e do rito. 

Em Maria, a prece flui naturalmente, nem precisa ser criada, ela já existe, ela já está ali. 

Em Maria, aprendemos que Amor é identificação e aproximação. Ela, com seu corpo e 

estado virginal, permitiu Deus se tornar visível. Deu à Luz a um Deus simples e singelo. 

Em nossa vocação humana e divina, Maria é o feminino de Deus em nosso caminho para 

a eternidade. Deus é Pai com coração de Mãe, onde Maria aparece como “o rosto materno 

de Deus” a favor da humanidade. 

  Nosso Pai sempre nos ensina que devemos venerar nossas Mães olhando para a 

figura de Maria. Porque não cultivar em nossas famílias as três atitudes de Maria, ouvir 

a Palavra, guardar a Palavra no coração e frutificar a Palavra elas são hoje a grande 

chave para vivermos o nosso seguimento de Jesus. 

 Como nosso Pai e Fundador Pe. José Kentenich rezemos várias vezes neste mês 

esta pequena oração entregando sob sua proteção toda a União de Famílias:  

“Ave, Maria! Por tua pureza conserva puros o meu corpo e a minha alma, abre-me lar-

gamente o teu coração e o coração de teu Filho”\ Sobre ela, explica: “É uma oraçãozinha 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_po.htm


que eu próprio fiz, certa vez, quando ainda era pequeno. Eu sempre me ajoelhava e re-

zava esta oraçãozinha”.  

“A Mãe de Deus acolhe todos os seus filhos no seu próprio coração e leva- nos ao cora-

ção de Deus. Se ela exige expressamente nossa cooperação, se ela espera ser solicitada, 

está seguindo o método de Deus como educador. Não foi Ele que disse: “Pedi e 

recebereis, batei e abrir-se-vos-á, procurai e achareis”(Cf. Lc. 11,9)?... A medida da 

nossa CONFIANÇA determina a medida da realização. 

 Assim neste mês não devemos só rezar, mas também olhar com carinho nossas 

Mães idosas, doentes. E porque não ir visitar um asilo e levar um carinho para as mães 

abandonadas. 

 Feliz dia das Mães para todas.  
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