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MARIA – UMA VIDA MODELADA
TOTALMENTE PELA PALAVRA

>>> Permanece na alegria, tu que foste eleita antes
dos séculos por um desígnio de Deus, germe divino
da terra, habitação do fogo celeste, obra-prima do
Espírito Santo, fonte de água viva, paraíso da
árvore da vida, ramo vivo que portas o divino fruto,
donde fluem o néctar e a ambrósia, rio de aromas
do Espírito, terra produtora da divina espiga, rosa
resplandecente da virgindade, donde emana o
perfume da graça, lírio da veste real, ovelha que
geras o Cordeiro de Deus que tira o pecado do
mundo, instrumento de nossa salvação, superior às
potências angélicas, serva e Mãe!

A realidade humana, criada por meio do Verbo,
encontra a sua figura perfeita precisamente na fé
obediente de Maria. Desde a Anunciação ao
Pentecostes, vemo-La como mulher totalmente
disponível à vontade de Deus. É a Imaculada
Conceição, Aquela que é “cheia de graça” de Deus
(cf. Lc 1,28), incondicionalmente dócil à Palavra
divina (cf. Lc 1,38). A sua fé obediente face à
iniciativa de Deus plasma cada instante da sua
vida. Virgem à escuta, vive em plena sintonia com a
São João Damasceno
Palavra divina; conserva no seu coração os
acontecimentos do seu Filho, compondo-os por assim
"AVE, CHEIA DE GRAÇA, O SENHOR É
dizer num único mosaico. (…) Contemplando na
Mãe de Deus uma vida modelada totalmente pela
CONTIGO!"
Palavra, descobrimo-nos também nós chamados a "Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo!"
entrar no mistério da fé, pela qual Cristo vem Permanece na alegria, tu que foste predestinada a
habitar na nossa vida.
ser Mãe de Deus. Permanece na alegria, tu que foste
Verbum Domini eleita antes dos séculos por um desígnio de Deus,
germe divino da terra, habitação do fogo celeste,
A Conferência Episcopal Portuguesa publicou a 8 deste obra-prima do Espírito Santo, fonte de água viva,
mês de Maio as orientações para a celebração do culto paraíso da árvore da vida, ramo vivo que portas o
divino fruto, donde fluem o néctar e a ambrósia, rio
p ú b l i c o c a t ó l i c o n o a c t u a l c o n t e x t o : de aromas do Espírito, terra produtora da divina
https://bit.ly/3dqTLPV
espiga, rosa resplandecente da virgindade, donde
emana o perfume da graça, lírio da veste real,
ovelha que geras o Cordeiro de Deus que tira o
INVOCA MARIA
pecado do mundo, instrumento de nossa salvação,
Que este nome sagrado não afaste do teu coração superior às potências angélicas, serva e Mãe!
e não falte jamais nos teus lábios. Seguindo esta
São João Damasceno
estrela, não te desviarás. Se a invocares com
humildade, não desesperarás. Se pensares em
B. JOANA DE PORTUGAL, Virgem
Maria, não errarás. Se ela estiver contigo, não
cairás, se te proteger, nada temerás. Com ela,
12 de Maio
como guia, não te fatigarás. Se te for propícia,
chegarás à meta, firme e seguro. Quem quer que Filha de D. Afonso V, Rei de Portugal, nasceu em Lisboa
sejas, sacudido pelo vendaval das tempestades no dia 6 de Fevereiro de 1452. Foi dotada de singular
deste mundo flutuante, sentindo a terra como mar piedade e prudência e admirável caridade para com os
devorador, não afastes os olhos do fulgor desta pobres. Dirigiu o governo do reino algumas vezes, na
estrela. Quando soprar o vento tempestuoso e ausência de seu pai e de seu irmão. Apesar de ter sido
traiçoeiro da tentação, quando te sentires batido pedida em casamento por vários príncipes da Europa,
contra os escolhos perigosos da tribulação, olha recusou o matrimónio. Tendo entrado no mosteiro
para a estrela e invoca Maria. Se te açoitarem as dominicano de Aveiro, tomou o hábito religioso, mas não
ondas da soberba, da inveja, da maledicência, chegou a emitir os votos solenes. Após uma vida de
olha para a estrela, e invoca Maria. Quando extraordinária piedade, aí morreu no ano de 1490.
sentires que a ira, a avareza, a carne e a tristeza
Liturgia das Horas
tentarem fazer soçobrar a barquinha frágil da tua
alma, olha para a estrela, invoca Maria.
São Bernardo

COM O TERÇO NAS MÃOS

Com o Terço nas mãos, dirigimo-nos a Vós,
Ó Mãe de Cristo, para Vos honrar através da
NOSSA SENHORA de FÁTIMA
memória do ciclo da salvação e na profundidade
rítmica das “Ave Marias”, como muitas rosas
13 de Maio
"Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo!" entrelaçadas num cordão que pomos sobre o
Permanece na alegria, tu que foste predestinada a coração da mais bela, da mais pura e da mais santa
de todas as mulheres.
ser Mãe de Deus.
São Paulo VI
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