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CATECISMO MARIANO
"Felizes os devotos de Moric, por,que teráo seus nomes escritos no
Livro do vido." íSáo Booventurq.)
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trlsmag€ste,

ó Virgem

Santa,

Tôda bela e Imaculada

A

cabeça envenenada

Do dragão enganador,
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Ternos umamãe n(, terra e uÍrla no céu: Maria

Santíssima.

De nossa, ruãe terrena recebemos a oida do corpo; de
Maria'Santíssima recebemos lesus Cristo, rida e sahtação d,e
no.ssa alma.

I

i

Cústo esco,'heu-a por Mã,e en1, §ua oida tenena, e, antes de
tnorrer, conxo suprenxo testanxento de amor, no_la deu por Mãe.
Do Céu, Maria Santíssima pensa continuarnente ern cad,a
um d,e nós; conseroa-nos todos en1, seu coraçã,o e intercede a
Deus por nós.
Queres conhecer e anl,at esta Mãe?
Queres receber d'Ela muitas graças?
Queres eprender a talar d'Ela aos hornens?
Lê êste liuro. Não é grande, por isso não te cansarás. Não
é ilitícil, por isso tu o entend,erá,s. Não é árido, por isso teu coraçã.o abrasar-se-á de annor por esta Mãe celeste. Lendo-o, não te
sentirás uazio, antes perceberás a sua gtq,ça em todos os dias de

tua rsida.

Pela manhã e à noite, litando a irnagern d,esta boa Mãe à
cabeceira de tua canna, pedir-lhe-ás a bênção com estas palaoras: " ó Maria, minha Mã,e, êsses oossos olhos misericordiosos
a nós ooloei; e depois dêste destêno ntostrai-nos nlesus, bendito lruto do oosso oentre! "
Pe. Álberione.
3
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I. TEMOS UMA MÃE NO CÉU
nos'
Pessoa alguma neste mundo nos tem mais amor do que
náo
sa própria mãe. E se algum dia todos nos abandonassem e
jamais
isso
nós,
de
lembrasse
se
quem
mais houvesse no mundo

daria com a nossa Mãe. Náo poderia Ela esquecer'se de nós;
mais
antes, nessas circungtâncias, seu amor por nós tornar-se'ia

se

intenso e mais Profundo.
Temos também, uma mãe no Céu, máe que longe de esque'
cer seus filhos, sempre os acompanha com amor' Máe que deseja
vi'
o nosso verdadeiro bem, a nossa salvaçáo, a fim de podermos
ver felizes com ela, eternamente, no Céu'

Maria Santíssima é a obra'prima do Criador' Êle a fêz a
mais santa, a mais bela de tôdas ae criaturas, porque Ela havia
de ser a Máe de Jesus, Filho de Deus e, ao mesmo tempo' máe
de todos os homens.

Maria Santíssima é Mãe cheia de misericór'lia' É podero'
síssima junto ao trono de Deus' É Mãe terna, semPre solícita
em nos socorrer em nossas necessidades temporais e, especial'
mente, em nos obter a salvação eterna'
Temos no Céu uma mãe poderosa e amável' N{o a esque-

esforcemo'nos por conhe'
çamos jamais. Como filhos devotados,
mais.
cê-la e amá-la cada vez

QUESTIONÁRIO

Temos também utna rnã,e no Céu?
Deus a !êz a mais santü e

io, q".

criaturas?

qu. a.""*

a

mais bela de tôd'as

fazer os bons lilhos de Maria Santíssima?

4
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LEITURA
Eic oí a tua lllãe ! Jesus subiu ao (Céu, mas não nos deixou
órfãos. Deu-nos por Mãe a sua púpria Mãe: Maria Santíssima.
É a tarde de Sexra-feira Santa. Jeeus, ae faces'lívidas, o rosto
banhado em suor e Sangrte' está agonizando. Ao pé da Cruz chorarn
algumas pesroas piedosae e sua Mãe com o coração transpaseado de
dor. Jesus a fita dernoradarnente p, indicando-lhe João, o A1xíatolo
virgem e fiel, diz: " Mulher, eis aí o teu filho! t' I)epois, volvendo
o olhar pars o discípulo arnado e indicando-lhe Maria, PFotsegue:
" Eis ai a tua lltãe ! "
0 Redentor jó nos tinha dado a Eucaristia, o seu púprio sangue, a sua üda. I)eu-nos ainda, num gesto de exceseivo amor por
nós, o que lhe'era rnais caro, o seu tetouro mais precioeo: sua Míe!
Pelo Batiemo, Jesua e nós Íorrnamot urn «ó corpo. A üda da
graça nos une intirnamenle a Crislo, nos torna irmãoe dtÊle. Por
eonseguinte, como Jesus, somos filhos de Deus e de Maria Santíseima.
" Eis aí a tua Mãe! t' Os Apóstoloa compreenderarn bem o grande e precioso dom de Jesus e logo se eamerararn em afeição filial a
úo excelente Mõe. E São Joío Evangelisla, como nos diz o Evangelho, " tomou-a consigo tt isto é, ern sua 'própria casa. É o que deve
fazer todo cristão: tornar Nossa Senhora consigo e extrernar.Ee ern
amor a sua Mãe do Céu.

CANTO

" ó llTaria

concebid.a

Sem pecailo original;

Quero a,rtar-üos tôila a
Cotn ternura lilial.

úid.a

Esrribilho:

a nôs ooloei
lilhos protegei,
ó Dlaria, ó tIafia
ooceoe lilhos protegeí.
Yosso olhar
oossoa
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l2. MARIA SANTÍSSIMA NAS PROFECIAS
O nascimento de Maria foi prometido por Deus já no Pa'
raíso terrestre, após a queda dos nossos primeiros pais. Ten'
do infligido a Adão e Eva o merecido castigo, quis Deus re'
acender-lhes no coração uma grande esperança: o nascimen'
to de uma mulher bendita que seria a Máe do Redentor da
humanidade prevaricadora.
Disse Deus à serpente: " Porei inimizades entre ti e a
Mulher (Maria Santíssima), entre a tua descendência (os

maus) e a descendência dela (Jesus e seus sequazes) ; ela es'
magar-te-á a cabeça e tu armarás traiçóes a seu calcanhar. "
(Gên., 3, 15.)
Depois, no correr dos séculos, quis Deus que os Profetas
lembrassem com os próprios vaticínios, a vinda dessa criatura
privilegiada.
profetiza fsaías
" Eis que uma Yirgem conceberá
isto é, Deus coe dará à luz um Filho, que será o Emanuel,
t'
nosco.
Ester, Judite, Abigail, Débora... mulheres de grandes
virtudes, foram figuras de Maria Santíssima.
Os homens viram-na através de coisas simbólicas: o arcoíris que brilhou no céu após o dilúvio universal; a escada qtue
Jacó viu em sonhos e que unia a terra ao céu; a nuuenzinha
que pairou sôbre o monte Carmelo, etc.
Maria Santíssima foi a grande esperança que confortou
o coração dos homens durante os longos séculos de expectativa do Messias. Ela é também o confôrto e a esperança da
humanidade que ainda geme neste vale de lágrimas.
QUESTIONÁRIO

Com que palauras pronxeteu Deus o nascimento

d.e

Maria

Santíssima?

Corn que palaoras Isaías proletizou a oinda de Nosso
nhora?
Quais as tiguras e símbolos de Maria?
6
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Se-

I.EITURA

Á Rainha f,s1sy _ I)entre as muitas donzelas israelitas, Ester encantou o Rei
Assuero, com Eua incomparável beleza. Tomou-a êste por
espôsa. C.erto dia, porérn, o

astuto e cruel Arnã, primei-

ro rninistro do reino, conseguiu que o rei condenasse
injustamente à morte Mardoqueu (tio da rainha) e todos os hebreus. Quando soube disso, Ester contristou-se
profundamente e, cheia de
confiança em Deus, resolveu
apresentar-se ao rei, a fim
de obter dêle a salvação da
vida de Mardoqueu e a de
todo o seu povo.
Vigorava então uma lei
que condenava à rnorte quem
ousasse apresentar-se ao rei
sern ser chamado. Ester não

a igrrorava. Entretanto,

de-

r:
i

di\

:.

..4

pois de jejuar e de rezar rnuito, apresentou-se ao rei. ÊsUm hebreu, litürgicamente paramente a recebeu com muita bontado, 1ê as Sagradas Escrituras
dade. A beleza e as palavras
suplicantes da rainha alcançaram a graça: Mardoqueu e os hebreus foram salvos da morte injusta.
Ester é figura de Nossa Senhora. Tambérn Ela intercede por
nós a Deus a fim de que se aplaque a ira divina e s€iamos poupados aos castigos que merecernot com nossas culpas.
Sah)e Rainha, Mãe ile tnisericórdia, oida doçura e
ORAÇÃO
- soloe! Á Yós brailamos, os degredailos Íilhos de Eoa.
capetança nossa,
A Vós suspiroutoa, gemenilo e chotando lneste oole de lágfimas. Eia,
pois, ailvogoilo ttossa, ósses oossos olhos rníseficordiosos a nós ooloei;

e depois d.ôste d.estôrro mostrai-nos .Iesus, bendito lruto do
oentrei ó clemente, ó pieilosa, ó doce setnpte Yirgen lllarial
-

Rogai por nós, Santa llãe ile Deus.
paTa que sejamos ilignos ilas protnessas de Cristo!
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3. O NASCIMENTO DA VIRGEM MARIA

O teu naecimento, ó Virfoi causa de imenso
júbilo para o mundo inteiro!"
Assim canta a Igreja na sua lioo

gem Maria,

turgia. Os Anjos certamente ade-

jaram ao redor do berço desta
criança predestinada, tôda candura e beleza.
Seus pais foram São Joa-

Nossa Senhora Menina

quim e Santa Ana. Ambos cheios
de fé e de virtudes, eram descendentee da família real de David. Assirn se reaüzaram as profecias que anunciavam que Jesus
e sua Máe Santíeeima nasceriam
da estirpe de David: " E eairá uma vara ( a Mãe de Deus)
do tronco àe Jessé (eetirpe de
David) e uma flor (o Salvador)
brotará da sua raiz." (Is., ll, I.)
Sendo embora de estirpe
real, São Joaquim e Santa Ana
viviam modestamente. Deram à
própria filhinha o nome de Ma-

ria, que significa

ot

Senhora ",
" Estrêla do Mar ".
Todos os hornens são concebidos com a culpa original.
Nlaria Santíssima, entretanto, foi concebida sem ela, por um
singular privilégio de Deus. E era muito conveniente que assim fôsse, porque devia ser a Mãe de Jesus e, com Êle, esmagar, para sempre, a cabeça da serpente infernal.
À Igreja celebra o naecimento de Nossa Senhora no dia 8

de Setembro.
ô
o

I
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QUESTIONÁRIO

Quem loram os pais d,e Nossa Senhora?
De que rei eram êles descend.entes?
Por que Maria Santíssima toi concebid& senl o pecqdo o-

riginal?
Em que dia a lgreja celebra o nascimento de Maria?
LEITURA

São Joaquim e Santa Ana em
Os pais ile ülaria Santíesima
- l)eue lhes concedesse um filho.
r'ão esperaram, por muilos ailxt, que
Iieza a rradiç6o que, certo dia, indo São Joaquim ao Templo para
fazer a I)eus a eua oferta, foi desprezado pelo Sumo Sacerdote, porquo não tinha filhos. Para os hebreue, era isso um sinal evidenle
do casügo de l)eus, pois, eetando todos na expeclativa do Meseias,

púpria família.
Entristeceu-§e São Joaquim, porque se julgou rejeitado por
Deus e retirou.se a um êrmo a fim de fazer penitência. Lá permaneceu por alguns anos até que um Anjo lhe apaneceu e lhe diese
que voltasse pars casa, pois Deus tornaria efetivo o seu desejo. Estava já velho e sua mulher também, e por isso não queria Sõo
Joaquim aereditar nas palavras do Anjo; mas êste lhe gararitiu que
seria mesrno como dissera, poryuanto nada é impossível a Deus.
I)e fato, Sõo Joaquim e Ssnta Ana, ernbora velhos, tiveram
uma linda filhinha a quem puseram o nome de Maria.
t'Corn o nascimento de Maria Santíssima
61slgm4 Sío Pe1gi6u a aurora do grande, esplêndido
dia de Jesus
dro Damião
cada casal esperava que Dle natcease da

Cristo. tt

-

CAIITO

Existe um nome que consolo a tetro
E que ilescerra tla tristeza o oéu.
É cotno a auroÍa que reluz brilhante
E lulgurante brilha ló no céu.

-

Q n6as bendito, d.a Yirgern lllaria.
lllaria, illaria, por nós rugai. (bis)
9
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r4. APRESENTAÇÃO DE MARIA SANTÍSSIMA

NO TEMPLO

Cheios de júbilo e em
sinal de gratidão a Deus
por lhes ter dado uma fi.
lha, São Joaquim e Santa
Âaa fizeram voto de consagrá-la ao Senhor, rro
Templo.
Segundo a traüção, ti.
nha Maria Santíssima três
anos, guando Eeus pais a
levaram ao Templo a fim
de se deeobrigarem do voto que tinham Íeito. Na
escadaria do Templo, es-

perava-a o Sumo Sacerdo.
te. A menina, depois de se
ter despedido dos paie, en.

trou pressurosa na Caea do
Senhor.

Lá, com as demaie meninas cou.eagradas a Deus,
Maria Santíssima estudava
as Sagradas Escriturae, a.
prendia a bordar paramer:fLda,ao

-

Apresentagáo

tlssima no Templô

de Maria

San-

tos eacerdotais, rezava e en-

toava hinos ao Senhor.

t0

\
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A Igreja celebra
no Templo, no dia

a festa da Âpresentaçáo de Nossa Senhora

2l

de Novembro.

QUESTIONÁRIO

Que ooto lizeram os pois ile Nossa Senhora?
Que faziam. no Templo as meninas consagradas a Deus?
Em que dia celebra a lgreja a lesta d.a Apresentação d'e
Nosso Senlr.or& no TemPlo?
LEITURA
São muitos os devotos de
O culto a Nossa Senhora Menina
- particularrnente venerada
Nossa Senhora Menina. Ela é, todavia,
tt
na diocese de Milão, na ltália, cuja Catedrat lhe é dedicada. A Ma'
dornina
donnina ", erguida no mais alto coruchéu daquela igreja,
tôda a cidade. Também na porta central pode ver-se um baixo're'

lêvo de Nossa Senhora Menina com teu pàzinho já todo gatto pe'
los beijos devotos dos milaneses e dos romeiros. . .

Santa Bartolomeia Capitânio, fundadora de uma Congregação,
quis que suas religiosas tivessem grande devoção, a Nossa Senhora
Menina. Assim a veneram de fato, deitada em rico bercinho, o
tt
que lhes valeu o nome pelo qual são vulgarmente conheeidas: Irmãs de Nossa Senhora lllenina ".

[ f)sag, que quisestes qve neste dia a Bern-aoenOnÁÇÃO
turaila sempre -Yirgem lllaria, ntoroda ilo Dspífito Santo, lôsse apre-

sentaila no Ternplo; lazei, asshn Yos suplicamoa, que, por sua irl,aer-

cessão, tlneteçam,ol set aptesen,tados

tw ternplo da

oossa glófia.

(da Missa da Âpresentaçõo de Nossa Senhora.)

ll
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5. O CASAMENTO DE NOSSA SENHORA
Inspirada por Deus, Maria Santíssima, desde rnenina, fizera voto de permanecer sempre virgem, Ela, a mais santa de
tôdas as criaturas, soube compreender quanto a Deus agrada

a virgindade.
As meninas permaneciam no Templo até a idade cle quatorze anos, mais ou menos? isto é, até a época do casamento.
O estado de virgindade não era ainda conhecido nem, muito
menos, apreciado, e por isso tôdas as donzelas eram destinadas
ao casamento.
Nossa Senhora ficara órfã ile pais. Cabia, pois, ao Sumo
Sacerdote, con-forme o costume daquele temPo' escolher para
ela um espôso que pertencesse à mesma tribo. A fim de não
§e enganar na escolha, pediu o Sumo Sacerdote a Deus um
sinal. A vontade de Deus se manifestou em favor de José, o
Justo, conforrne o apelida o Evangelho. Era êle um jovem de
Nazaré, muito virtuoso, descendente como a Virgem, tla família real de David.
Maria Santíssima viu nesta escolha a vontade de DeusE portanto não hesitou em dar-lhe o seu consentimento'
Deus assim o quis para que São José fôsse o amparo de
Nossa Senhora e do Menino Jesus. Ademais, a Sagrada Farnília devia ser o modêlo de tôdas as famílias cristás.

QUESTIONÁRIO

Que ooto lêz Maria Santíssima desde pequena?
Até que ida.de permaneceu Ela no Ternplo?
Por que quis Deus que Ela se coso.sse com São losé?

t2
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Caenrclrto clo Nossa Scnhor.a - Bafael

LETTURÁ

,4s oirrudes de Nossa Senhora

nomc da

alcançou

" Ela foi
pnrde
à leitura dos Livros
çoada

-

C65gulngrnos acrescentar ao

Santos.

Jamais ofendeu seus pais eTsupcriores, nem desprezou nunca

os pobres c os fracos.
Procurara ünicarnente agradar a Deus ern tôdas as suas aamava a solidão, o silêncio, Não invejava a ninguém

ções

f1-

- vanglóüa. Era simples no porte, nas conversas, nos olhares,
gia da
nas ações. Imitai-a para que Ela vos ame. " (Sto. Ámbrósio.)

O ll,Iorio, lazei llorescer ern rrossos corações os líl[s1sr purissima, ora pro nobis.
- llorescer em rlossos coraçôes as oioletas da huó lllaria, lazei
mildade.
Virgo humilirna, ora pro nobis.
ó Moria,
lazei llorcscer errr nossos coroções as rosds da caridade.
Rosa mystica, ora pro nobis.
ORAÇÃO

rios da pureza.-

-

13
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6. A ANUNCIAçÃO
Tôdas as mulheres is'

raelitas ambicionavam a
glória de ser a mãe do
[[essiae. Sàmente NIaria
Santíssima, na sua humildade, se julgava indigna
de tal privilégio.
Nossa Senhora morava
em Nazaré. Já ee tinha casado com Sáo José, mas,

A

Anunciação

-

Guitlo Beal

segundo o costume daque'
le tempo, ainda náo vivia

na megma caea com êle.
Os olhares comPlacenhumilde espôsa de
na
entretantor
pousaram'§er
Deus
tes de
São José.

14
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e "o

de

fá:

nós

a fes
QUESTIONÁRrO

Quem

Corno

lo

pard

se

Em que

set a Mãe

do

Messias?

estu festa?
LEITURA

ORAÇÃO

O Ánjo do Senhor anunciou a Maria,
- E Ela concebeu
- Ave Maria, etc. do Espírito Santo.

-

Eis aqui a esctavd do Senhor.
Faça-se ent mirn segunilo o üosslr palarrra.
Ave Maria, etc.
E o Yerbo se lôz carne.

- E habitou entre
- Ave Maria, etc. nós.

g?aça,

rnação

gló-

.à

t5
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7. A VISITAÇÃO

no dia 2 de Julho.
QUESTIONÁRIO

soube que sua Primq' esta'
Que fêz Nossa Senhora quando

oa para ser mãe?

l6
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rCom que palauras Sta. Isabel ex,ahou Maria Santíssima?
Qual loi a resposta dc Nossa Senhora?
Quondo celebra a lgreja a testa da Visitação da Santa
Mario, Virgem?

LEITURA

O hino de Nossa §snftq7a
Longe de se envaidecer pelas palavras elogiosas da prima, enaltece Maria a Deus, cantando:
tt Enaltece a minha alma
ao
Senhor, e rejubila meu espírito
em Deus, meu Salvador, poBque
Iançou os olhos para a humildade
da gus serva. Eis que deede agora
me chamarão bem-aventurada tôdas as gerações, porque Íêz etn
mim grandes coisas o Poderoso, e
santo ó o seu nome. Sua miseri.
córdia vai de geraçáo em geração
sôbre os que o temem. Ostentou
o poder do seu bra4o; e dispersou
os que se orgulham com os pensamentos de seu coração. Der-

rubou os potentados dos seus
tronos, e exaltou os humildes.
Encheu de bena os famintos, e

os rieog despediu-os vazios. Aco.

lheu Israel seu aervo, Iembran.
do-se da sua mieericórdia, aegundo o que pFometera a [ossos pais, em favor de Ábraão e
de sua descendência para sem-

pre. tt

À Visitação - DêUe Eobbla

t7
2. Catêcismo Marlano
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O

presépio - Prôatedco Btald.ed

8. O

NASCIMENTO DE JESUS

Três meaes ficou a Senhora com rua prima, Sta. IsúeI.
Depois voltou para sua casa, em Nazaré.

Todavia, um edito ilo imierador Augueto fê-la empreender nova viagem. Deeta vez ilevia ir a BeIém, porque a ordem
do monarca exigia que todoe os eeus eúütos fôseem inrcreveree na cidade de origem. Já vimos como Nossa Senhora e São
Joeé eram da estirpe real de David. Ora, o rei David era de
Belém, cidadezinha da Jutléia. Para Iá, poie, era mister que o
santo caeal ee ürigiese.
Belém,
A viagem foi, para
co.he'
debalde procuraram ho
cidos. Nem mermo num
resignados com a vontade de Deus,
gue servia de poueo aos animais. Àí,

Entío,
ruta
rrât.

poceu Jeeus, o Salvador do mundo. E
bres panos e deitou-o numa tôeca manjedoura. Depois, com

o Menino Deus.
celebra esta grande eolenidade no dia 25 de

São José, prostrou-se para adorar

A Igreja
Dezembro.

l8
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É o Natal, o dia que lembra o nascimento de Jesus Cris.
to como homem, porque, como Deus, existiu desde tôda a e.

ternidade, ou seja, nãô teve nascimento.
QUESTIONÁRIO

Por que Nossa Senhora e Sã.o losé tiueram gue ír a Belém?
Diga como se deu o nascimento de Jesus.
Em que dia celebra a lgreja o nascimento de Jesus?

CANTO
Contetnos todos à porfia,
Utn canto, utn hino de louaor.
Hino de paz e de alegria,
Que os Ánjos canto,nt, ao Senhor'

Que os Ánjos com aoz hormoniosa
Derann no céu ôste clantor.

Gloria in excelsis Deo! (bis)

Glofio in excelsis Deol (bis)

Foi nesta noile oenturosa
Em que Í.asceu o Salaailor,

19
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À

Aaloração tlos Magos

-

Golge

9. ADORAçÃO DOS PASTÔRES E DOS MAGOS

20
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I

ia, a estrêla
com Maria
Jesus e lhe
QUESTIONÁRIO
Quem_
Jesus?

anunciou aos pastôres de Belém

o

nascirnento de

Com que sínal Deus aoísou os Masos?
Que presentes olereceram êl,es á Menino lesus?
LEITURÁ

ORÁÇÃO

-

§aala Mãe iile Deus, rogoi pot nóc! (Ind. 800 d.)

2l
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4

f

A Àpresentsgão tle Jesus no Templo -

Cartrl.Gclo

10. PURIFICAçÃO DE NOSSA SENHORA
máe, quarenta diae dePois
Lei
TemPlo a fim de se Puri'
dad
o.
Íicar e de
o Por obra do EsPírito SanNoeea
dã observância desta lei'
to, estava
ile Deua' Não obetante,
o
Filho
s
Quanto
ü.ria Santíssi-a, por sua profunda huníildade e obediência,

A

de ter

quie observá-la, como semPre obs
ii-". prescriç6es da Lei.
Oito dias após o nascime rto,
cidado e foi-lhe, então, imPosto o
dito- o Anjo da Anunciação.
- D"p-oí. de quarenta -dias, foi
Nosea Se'hora ao Templo a
apresentar
e
Jeeue'
purificar'ee
ile
fim
-Íià", naquele teàpo, um santo velho, chamado Simeão'
22

http://www.obrascatolicas.com

Eeperava êIe com ansiedade o nagcimento do Salvador. No mes"

mo üa em qrle a Virgem foi ao Templo, Simeáo, inepirado
por Deus, tamhém foi. Logo gue viu o Menino Jeeus, recoDheceu n'Ê_le o Meeeiae prometidó. Tomou-O nos braços e agradeceu a Deue que lhe permitira ver com seue próprioe olhog o
Redentor. Depoie, profetizou-Lhe a paixão. -À -Virgem Mão
anunciou também: "Eie que uma eepada tranepaseará a tua
alrna ! t'
Encontrava.se também no templo, uma velha profetiza,
chamada Ana. Tartrhém ela, ao ver Jeeus Menino, re-conheceu
n'Êle o Salvador e começou a falar d'Êle a todoe oe que eeperavam a vinda do Redentor do mundo.
QUESTIONÁRIO

O que prescrersia a Lei hebraica acêrca dos recém-na,scíd,os e de stns mães?

Estaoa Marta obrtgod.a o obserrsar esta l.eí?
Como se deu o encontro cor,. o oelho Simeão

tiza Ana?

e a profe-

.LEITURÁ

O côntico ilo oella Simeão

dêete velho. I)urante tôda a eua vida

Bela e comovedora é a figura

ó teve urn desejo: ver o

Salva-

dor. Âgora, finalrnente, que O tem nos braçoa, aconchega-O amoroEamente ao peito. Que outra coiea poderá deeejar mais no rnundo?

Com o coraçâo a tranebordar de alegria e de gratidão, exelama:
" Agora, Senhor, deixa partir o teu servo em pajz, segundo a tua
palawa; porque (x, meua olhos viram a tua ealvação, a qual preparatte ante a face de todos os povos; luz para iluminar ae nações, e
glólia dê lerael, teu povo. tt (l*., 2, 2g-3.à.)
ORAÇÃO
ó Deuc onipote'zte e eretr.o, huníldem.ente suplicamos à oocsa majeetaila
que, acsirn co'rzo o ootco Filho Unigêniio loi
tlerte dio oprercntodo tw Templo, na subctônch de nocta .ori, o"ii^
também laçaic que oot oejatmoc apretentadoa oolm oa almac pwifiaadoc. Pdo moilrut lquc Criao Senlwr nocco..Áccim eefur.
23
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I
1I. A FUGA PARA

O

EGITO
Julgaram os Magos, vin'

dos do Oriente, gue o Filho
de Deus tiveerc naesido no
palácio de Iferodee. Por is.
sor,para lá ee dirigiram a§'

sim gue entraram em

Je-

ruealém. InÍormaram-ee cui.

nar
cido o Menino destitado a
ser o Rei dos reie.
Perturbou-se f[erodee
com tal notícia porque temia perder o trono. Fingindo-se, porém, muito interee-

dadoeamente onde únha

eado, mandou que os Magoe
procurassem com diligência.

o Menino e

depois vieseem
avisá-lo, porque êle, Hero-

des, também

tencionava
preetar-Lhe ar suas homenagelrs.

A x'uga pars

o Egito

- üurtllo

Oa Magos, porém,
pois de ter adorado a

deJe-

sus, avisados em sonhos, não
foram ter com Herodes, mas voltaram Para o Oriente, seguin'
do por outro caminho.
Vendo-se enganado pelos Magos, flerodes enfureceu-se.
Mandou então matar tôdas as criançae, de dois anoÉt Para
baixo, que haviam em Belém. Pensava que, assim, Jesus tam'
pouco escaparia da morte.
Entretanto, durante a noite, urrr Anjo despertou São Joeé
e lhe ordenou: t'Levanta'ter toma o Menino e eua Mãee foge
para o Egito. tt

24
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'

São José, rempre obediente e fiel à voz de Deus, chamou
logo 1 Virgem e, na eecuridão da noite, partiraT para o Egito.
Assim ealvou Deue a vida de eeu Filho das mãoe do tira-

no à soberbo Herodee.
QUESTIONÁRIO

procurarant, os Magos a
''. aOnde
Jerusalém?

lesus, assim que chegararn

Como recebeu Herodes a notícia do nascimento de Jesus?
Quem aüisou a Sã.o losé do perigo etn que estan)a o' Menino lesus e lhe orderwu que lugisse pan o Egito?

.

LEITURA
Nosso Senlrora dos Emigrantes

Todoe nós somos emigrantes
do céu
e vamor por
êste mundo, como peregrinos em demanda -da noeea verdsdeira
morada. Erí, todavia, muitas pessoas que mesmo neste mundo, por várioa
moüvos, não raro pela pobreza, se vêem conetrangidas a sair da prrípiia pátria e imigrar em nações estrangeiras. Sentem elag muita saudade do país em que nasceram. Por igso é que a fgreja colocou todoe
,ga emigrantee gob a proteçõo de Noasa Senhora e estabeleceu '- dia
de oraçõea por êlea. Belas e sugestivaa úo ae cerimônias em honra
de Nossa Senhora dos Emigranteg. Benze-sê uma eetátua dtEla, que,
na presença das autoridades çcleaiáaücas e civis, é enüada aoe emigrarltee, eepalhados pelas vá5ias regi6ee do mundo.
'
Somos todoe peregrinos neÊte mundo. Caminhamos em demanda noeaa verdadeira e definiüva pátria
o céu. Imploremoa, poia,
$a
-a
proteç6o de Noasa Senhora coE esta: -

na terra, ieto é, saímos de

-

nossa pátria

ORAçÃO
il|ãe de lesus, e Mãe rrossa, oóc, ilurante a oosso
- oárias oiagens conduzístes o ootto lílho benilito. Nas
ôidotenena, etn
ooscae oirginais entranhas o lqasaes à casa ila oossa prima santa Isabfl, mãe ile São loão Batistao que nzvsta oisita exuhou e loi santilitad,o3 oót o leoastes ató a gruta ile Belém, ond,e Êle rursceui em
oossos óraços o arrebatastes, na luga ao Egito, para saloá.Jo ila sanha
teroz de Hetoiles; ile lô ooltou ,rara a humihle caco de Nazaté. . . Eu
ooc sulilico a, oots., proteção na tnínha oiagetn, Imta que nela tlrre
icomponhe a bêqão ile oosso ilioino Filho, e ma coniluza aão e
saloo.

(Oragão a Nossa Senhora dos Navegantes.)

25
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12.

A SAGRADA
FAMILI,A

Voltando do Egito,

a

Sagrada Família fixou re'
eidência em Nazaré, gracio'
ea cidade da Galiléia, onde
pasrou a viver modeeta'
mente, entregando.ee à o'

ração e ao trabalho. Todoe

og anos, como prescrevia
a Lei, São José e Nocsa
Senhora iam ao Templo

ocaeião da Páscoa.
Quando Jeeue completou
doze anoe foi também com
êlee. Todavia, em vez de
voltar com sua Máe e São
José, o Menino Jesus dei.
xou-se ficar no Templo, entretendo-se com os doutôree da Lei.
Grande foi a dor do
santo casal, quando perceIieram que Jesus não vol.
A Sagxsda tr'amÍlia - Â.Dg6Uc. ErúÍaa'a tava com êles. Pueeram-se
a procurá-Lo entre os Pa.
rentes e co.hecidos. Mas, inütilmeute. Então, angustiadoa, vol'
taram a Jerusalém, indagando por tôda a Parte até gue, ao ter'
ceiro dia, o encontraram no Templo. Eetava sentado errtre os
doutôres, atento ao que diziam e fazendo'lhes PerguntaE o que

por

em
*

Fi

-lhe Maria, sua

Mãe:

Olha gue teu Pai e eu,

aflitos, te procurávamoo. tt
" Por gue me procuráveie? Não eabíeie gue devo osuPar'
me nas coiJas de meu Pai? " (L., 2,2M9.)
26
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{
t
I

h^

l'rêg coiqag quis insulcar-noe Jeeue com tais palavrae:
l._ go" sua miesão divina é enginar aoe homenr o -cami.ho do

céa; 2. que devemos preferir a vontade de Deue até meemo
maia queridas; 3. gue o eofrer é uma prova necesnossa vida, poie não foi poupado nem à eua Mãe
.a

QUESTIONÁRIO

Ond.e tixou residência
Como se d.eu a perda e
O que rws quis ensinar

na Templo?
rtamenio?

LEITURA

de de seu Filho, embora o visse a trabalhar como qualquer operário...
Acreütou, sobretudo, aos p6s da Cruz!
C.om razão podemos exaltá.la como o fêz Santa fsabel: .. Bemaventurads tu, qu€ acreütaste. " (Sto. Ambóeio.)

ORAçÃO
Seúor, lesuc Cfisto, que lxtr oossa subtnissão a
- co,Áagrastea con a prático ile inalóoeis oirtud,Js o
Mafia e a tosé,

oida doméstica, lozei que nós, com a ajudo ile ambos, sejomos írrsanádos pelos exetnplos ila oossa Solr/;a Família e assim consigamos ollco,l.çolt

a oida eteil.a. Áném.

(Da ltlieee da Sagrade Fanflir

doningo dentro
de oiteva & Epürnir)
27
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13.

O

PRIMEIRO MILAGRE DE JESUS

Em Caná, pequena cidade da Galiléia, a cêrca de uma l-é'
gua de Nazaré] fóstejava-se o casamento de uns pa-rentes de
I{ossa Senhora. Fazia já alguns dias que Ela estava lá para a'
-judar nos arranjos. nupcial foi também convidado Jesus com
Ao banquete
os Beus primeiros discípulos. Tinha então trinta anos e ape'
nas começara a vida pública.
Entre os hebreus, a festa de núpcias durava oito dias.
Ia -já em meio essa festa guando faltou o vinho.
Nossa Senhora, sempre atenta e delicada, percebe logo
a situação e, aproximandõ-se do Filho, assim o informa: 'oNão
têm mais vinho. t' Fita-o com olhar suplicante e espera um
milagre. Jesus, porémr pâra lhe provar mais uma vez a fé?
não querãr atendê-la. Diz'lhe simp_lesmente: "Mulher,
p"r"õ"
-go"
oo. impãrta iseo a mim e a ti? Ainda não chegou a mi'
nha hora. "
Não ee ofende a Mãe com tais palavras. Fia'se de que
seu Filho fará um milagre, se fôr preciso. E vai, portanto,
dizendo aos Eervos: "Fazei tudo o gue Êle vos mandar."
Cum'
Jesus ordena-lhes que encham de
sala. t'
prida a ordem, ac"escer,tu: tt Levai'as
inter'
E aseim fizeram. Provado o vinho, o m
reservado

, manifeadiscípulos

creram n'Êle.
Êste primeiro milagre de Jesus convence'nos de quanto
é valiosa

í intercessão de Maria junto

de geu Filho.

QUESTIONÁRIO

Onde lêz lesus o seu primeiro milagre?
Quem lho pediu?
O que prooa êste milagre?
28
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LETflIRÂ
pe1 eer Mãe de Deus e noasa, tem Maria
Á nossa Meilianeira
- alcangar de Deus tôdaa as gragae. Quan'
Sanússima o poder de nos
tas vêzes receamos aprlesentar-nos diante de Deus! A nossa inügaúdade no-lo impede. Recorramos então conÍiantes a tão boa Mõe. Ela
conhece aã nossas necesaidades, como conheceu o enleio dos espoeos
de Caná. Como não há de interceder por nós gue também somos seug
filhos?

A liistória registra inúmeras graçae obtidas por mediação de
a prova maie eloqüente

:

Nosea Senhora. Os incontóveig ex-votos são

do poder de intercessão de Maria Santíesima. Há, no mundo, nume'
rosos templos dedicados a Nocea Senhora das Gragat. São monumen'
tos perene. com que os fiéis qu€rem demonslrar à Yirgem MÃe de
Deus sua gratidÃo pelos benefícios gem conta que Ihes tem concedido.
Recorramoe conÍiantes a Ela
em noaaas necessidadee eapirituais
e corporaig nas dos noosos entes
gueridos e do mundo inteiro.

-

Lenbrai-oos, ó
ORÂçÃO
frIafia, que
pieiloúasima Yfigen
nulzca ae ouoiu ilizer que algurn

daqueles que tecoueram ô oossa
proteção, imploraram a oossa ossis'
tôncia e reelamtram o oosso auúlio,

tenha eiilo por Yôc ileeamparailo.

Ánimailo eu, poia, ile igual confiança, a Vói, ô Tirgem dae Yfugens,
cortt a Mãe recorto;, de Yós ne
rsalho e, gemenilo sob o pêeo dos
meus pecados, me ptoEtto aos úoa-

sos pés. Não rcjeiteis as minhac sú-

plicas, ó Mãe ilo Yetbo cncarnado,
dignaí-oos ile as ouoir, propí-

rus

cia, e ile me alcançat o que ool
rcgo. Ámém.

Núpcies de Caná

L

- Uurlllo
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14. AO PÉ DA CRUZ
I

'

Trêe anos durara a

.rri-

da pública de Jesus.

Aproximava-se a hora
em que o Cordeiro de Deug

A Morte

ale Jesus

-

SaDtagôte

havia de eer imolado pela
ealvação dos homene.
No Calvário, junto da
Cruz do Redentor, estava
Maria Santíssima, a Cor.
redentora. Aeeiste com imensa dor à crucifixão, à
agonia e à morte de eeu
amado Filho. Todos os tormentoe que Jesus sofre no
corpo sofre-oe Maria na
alma. Aeeim se realiza a
profecia do velho Simeão:
" IJma espada atravegsará a
tua alma. " (Lc., 2, 35.)
Nosea Senhora não ee
acabrunha com o inaudito
sofrimento, nem de inodo
algum se revolta. Sabe gue
tal é a vontade de Dóue
e juntamente com eeu ü.
vino Filho, totalmente E€
resigrla.

_

Observemo-la corajosa e imóvel aos pés da Cruz !
Quem jamais poderá medir tamanha dor? Com razlao po-

de Ela exclamar: " ó vós todos que passais pelo caminhortentai e vêde ee há alguma dor comparável à miohu! "

a-

A vida de Nossa Senhora, como a de Jesus, foi um martírio contínuo. Foram, porém, especialmente ae dorea por EIa
30
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r
sofridas ao pé da Cruz, que lhe mereceram o título de " Corredentora do gênero humano ".
A Igreja celebra as dores de Nossa Senhora no dia 15

de Setembro, e Íaz tamhém comemoração delas na sexta-feira que antecede ao domingo de Ramos.
QUESTIONÁRIO

Quem é a nossa Corredentora?
Por que üLereceu êsse título?
Quan"do celebra a lgreja as dores de Nossa Senhora?
LEITURA

O Coração de ilIafia Sanríssima
" O CoraçÃo de Maria San- um quadro onde estão pinúesima
diz São Bernardo
é como
- os atroz,es sofrimentos
do Filho. Para conhecê-los não é
tados todos
preciso fiiar a cruz, basta observar o coração da Mãe dolorosa. Os
espinhos que ferem a cabeça de Jeeus; or priegos que lhe transparsam os péa e as rnãos; as feridas, que lhe cobrem os membros, os
opróbrios, os insultos, as angústiae mortais, o abandono do Pai celeste, tudo isso está visivelmente esculpido no coração de Maria Santíssima. tt
ORÀçÃO

ó Deus, em cuja Paixão, segundo a ptofech ile
o terníssitrl.o coração ila glo-

Simeão, urna espada
de dor ttanspassotL

riosa Yirgern Maria, oossa lllãe, eoncedei-nos, ptopício, qt e, celebrando corn oeneração a lernbrança ile sua translixão e de suas d,ores, por

e pelas preces d,e todos os Santos que
ecetam lielmcnte ao pé da Cruz, possannos alcançar o leliz
eleito da oossa Poixão. Yós que, sendo Deus, oioeis e reinais, por
todos os séculos dos séculos. Áném.
seus gloriosos merecitnentos
petrnan

(Oração da Comemoraçõo das Dores de Nossa Senhora na
sexta-feira que antecede ao Domingo de Ramos.)

3l
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Pentecostes
Sartag:ata

15. MARLA, RAINHA DOS APÓSTOLOS
Durante a sua vida terrena, eneinou Cristo aos homene
as verdades que devem crer e ae obras gue háo de fazer para
salvar-ee. Antes de voltar ao Pai, doutrinou os EeuB Apóstolos
para que êstes continuastem no mundo a própria miesão d'Êle,
e confiou-os aos ternor cuidadoe de eua Mãe Santíesima'

Depois da Aecensáo de Jesus, ficaram os Apóstoloe per'
plexos ó medrosos, por não terem qraie consigo o Mestre. Res'
tava-lhes, porém a Mã.e d'Êle. Conchegaram-te a Ela, e com
Ela aguardaram, em oraçáo, a vinda do Espírito Santo, o di'
vino Consolador que Jesus lhes prometera.
Foi Nosea Se.hora gue obteve para os Apóstolos a abun'
dância dos dons do Espírito Santo. Foi Ela que os lançou,
cheioe de ardor e de zêlo, à conquista das almas, e que o§ animou, âconselhou e sustentou nas horas de perseguição. Foi
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I

tQUESTTONÁRrO

Depois d.a Ascensão d.e Jesus que lizeram os Apóstolos?
Quem os sustenteoa e encorajioa?'
Por que a Virgem é chamaàa'Roinha d.os Ápóstolas?
LEITURA
hlais uma cúpula
a pouca dietância da
asora, o peregrino div
.io mariano " Regina
de um volo.

vetuEta Roma,

iIãI'S.H"ui:
curnprimento

Era a desobriga de um voto...
t

ORAçÃO

ftsasgs-nars,

ó llaria,

noeta Mõe, lllesara

e Rainho,
ir;-;

- Senhor da messe, que eroie bonc operófio,
pede o teu Filho,
sua ceifa,

33
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16. ASSUNçÃO DE NOSSA SENHORA
Não se sabe ao certo quanto tempo ainda viveu na terra
Maria Santíssima, depois da Ascensão de Jesus. Doze anos
talvez. Foram anos de intenso apostolado e de confôrto para
os primeiros cristãos
Chegou afinal o
passagem para o Rei
reu de puro amor de
em corpo e alma.

A Santíssima Trindade a coroou e a estabeleceu Rainha
do Universo. Por isso Maria Santíssima gozar no céu, uma gló'
ria superior a de todos os Anjos e Santos.
Por que mereceu Nossa Senhora ser elevada ao céu com
seu corpo também?
Por três razíee especialmente:
1. Porgue a corrupçáo do corpo é uma conseqüência do
pecado.

2. Porque Deus não podia permitir gue o oorpo puríe'
simo de sua Mãe fôsse submetido à corrupçáo.

no dia 15 de Agôsto.
QUESTIONÁRIO

Por que tnereceu a Virgem Maria ser leuada ao céu com
seu corpo?
Quando toi proclamado êste d,ogma?
Quando celebra a Igreio a testa da Assunção de Nossa

Senhora?
34
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I,EITURA

Nossz Senhora de
Um Pobre
- nome Juan
mexicano, de
I)iegoraquemofaleciGuadalupe

mento da rnulher enchera
de tristeza, estava subindo a colina de Tepeyac.
Ouve de súbito o gorjear
de uma porção de passarinhos e nota à sua frenle um inólito clarão. Foge.lhe a tristeza e eis que

lhe aparece a Rainha do A Á*sunção - Murtuo
céu, que lhe vai dizendo:
tt Juan, meu filho, aonde
vais? "
flsspe1fls-lhe Juan: tt Senhora, estava andando por aqui
para me- distrair urn pouco da minha tristeza. . . rnas agora não estou

t'Acho que 56l.tt
"§6q
rnais triste.t'
"§6[65 quem sou eu?tt
Maria, a Mãe de Jesus." E Nossa Senhora lhe diz que deseja-§e construa nessa colina uma igreja. E manda Juan ao Bispo com êsse recado'
0 Bispo não crê no que Juan lhe conta. Nossa Senhora torna
a aparecer a Juan e promete-lhe que, no dia seguinte, lhe daró um
sinal destinado ao Bispo. No dia seguinte Juan não vai à colina, porque está um seu tio a morrer e o sobrinho precisa correr em busca
de um Padre. Aparece-lhe, contudo, Nossa Senhora. Cura-lhe o tiot
de longe, e dá a Juan o sinal prometido: rnanda-o colhêr aí por perto (estava-se em pleno inverno) uma braçada de lindas e frescas ro'
sas. Juan ecconde-as sob o rude capote e vai ter de nôvo corn o Bis'
po. Desta vez, declara-se vencido o Bispo: cai de joelhosr estupefato
ao ver não só aquelas rosas extraordinárias, ma§ também a imagem
de Nossa Senhora eslampada no capote de Juan.
É a Imagern que se venera ainda ern nossos dias na grandiosa
Basíliea de Nossa Senhora de Guadalupe, Padroeira Principal de tôda a América Latina.
que arrebatastes
Ó Deus
ORAÇÃO
- eD. cotpo
getn Haúa, llãe
à gtória ilo Céu
preocupando'nos
ilo oosso Filho, conceilei,
sennpte cort os coisas ilo alto, ,,r,ereçantos let participantes da sua
l5 de Agôsto.)
glória. Ámérn (Oragão da Miesa da Assunção
35
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17.

A TMACULADA

CONCETçÃo

"Ave, cheia de graça; o Senhor é contigo; bendita és tu
entre as mulheres. " C.o- essas palavras o Aránjo São-G"Í;i"l
saudou NIaria Santíssima.

i

" cheia de graça',, porque

,^i?:tlf:T,fu"$:B:L:

a

No Éden, após o pecado de Adão e Eva, disse Deus à serpente: o'Porei inimizades entre ti e a mulher;
u a""
descendência e a descendência dela. Ela esmagar-te.á
"",r" a ca_
beça. "

preservou Maria de tôda a mancha de pecado original; crioua tôda bela e'imaculada e encheu-a de-graça e sa'ntidade desde.o primeiro instante d"c_onceição,". Cão. *ra"-;E."j"
assim a saúda: " Tôda bela"ol
és, Maria, e em ti não há
la original! "
"ia"í_
d_"_g-.
da
Imaculada
paConceição
foi
definido
pelo
_9
pa Pio IX, no dia 8 de Dezembro de lBS4. A Igreja celebra
esta festa nesse dia.
QUESTIONÁRIO
Tod,os os

lilhos de Adão e Eao nascerum maculados com

o pecado original?

Por

qu,e quis_Deus que

cado ori,ginal?

a Virgern

lôsse preseruatla

do pe-

Quando fot^proclamad,o o ilogma da Imaculada Conceição
Nossa Senhora?

de
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LEITURA

À Imaculaila d.e Lourdes
Eia o dia ll de Fevereiro de 1858.
Bernadete Soubirous, jovem de 14

xa azul na cintura. Trazia

nas

rnãos urn têrço e sôbre os pés
duas rosae de ouro. A bela Seúo-

lhearezarotêrço.

:

Numa dae aparições manifessejo de que

lugar, um

bérn que

Pediu tamse

são dos peca

nitência. Por

Berradete, a
lou o seu nome: tt Eu sou a Ima-

culada Conoeição. " Confirmava
a-sslm 9 dogma que tinha a Igreja Nossa Senhora de Lourdes definido quatro anos antes.
Â Ctsê;
A Imaculada fêz brotar, em
Lourdes, i
çoes, urrra
muitos milagres.
Ergueu-se
pequena diJtância, ranrbé
piã X. f,ourdes,
hoje famo
romarias.
ORAÇÃO
1) f)sus, que, pela ltnaculada Conceição da vir- ao tosso tilho digna rnorada, lazei que, celebrongern preparasres
do a Áparição d.esta rztesrna Yirgent, alcancetnos a salaação da alnta
c do corpo. PeIo ntestno Nosso §enlror lesvs Cristo. Átném.

(Da Missa de Nossa Senhora de Lourdes

-

ll de Fevereiro.)
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18. OS QUATRO DOGMAS MARIANOS
Dogma é uma verdade revelada por Deus e definida pela
Igreja e que devemos crer sob pena de pecado. O dogma tem
seu fundamento na Sagrada Escritura e na Tradição que vem
dos Apóstolos. Por conseguinte, todo aquêle que negar um dogma definido pela Igreja, comete pecado mortal e se torna he.
rege.

Há, entre os dogmas, quatro que podemos chamar tt ma.
rianos" porque dizem respeito a Nossa Senhora. São êles:

l. A IMACULADA

CONCEIÇÃO.

Maria

Santíssima

concebida sem pecado original, §em a- mácula com que todos nós nascemos. É, portanto, Imaculada desde o primeiro

foi

instante da sua conceição,
Nossa Senhora é Mãe
2. A MATERNIDADE DMNA.
de Deus, por ser Mãe de Jesus Cristo, -Filho de Deus.
3.

A VIRGINDADE PERPÉTUA.

Maria Santíssima foi

sempre virgem: antes, durante e depois-do parto.

4. ASSUNÇÃO GLORIOSA.

Depois de sua morte, foi

a Yirgem elevada ao céu em corpo-e alma.

Êsses privilégios, que constituem as quatro pérolas mais
fulgentes do diadema de Nossa Senhora, foram sempre re.
conhecidos pelos cristãos e solenemente celebrados na sagrada
Iiturgia da Igreja. Qual o filho que não ama e não deÍende
as qualidades da própria mãe? Todo católico crê e defende
ardorosamente os dogmas marianos. E é justamente nisto que
se distingue dos protestantes e dos demais hereges,
QUESTTONÁRrO

Que signilica a palaora dogma?
Quais sã,o os dogmas marianos?
Que derse tazer tod.o bom católico?
3B
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LEITURA

Maria, a Yencedora de tôilas as
A Igreja Católica sempre
teve inirnigos.
Nem faltaram negadores dos dogmas marianos. Um dêles
foi Nestório, o qual ensinou que Maria é apenas mãe de Jesus Cristo, como homem. Negava, pois, a materni.
dade divina de Maria Santíssima. A lgreja, porém, no Concílio de Éfeso, condenou a heresia nestoriana e proclamou o
dogma da maternidade divina de Nossa
heresias

Senhora.

Os fióis, que tinham acorrido em
multidão à entrada do Concilio e aí a-

guardavam a decisÃo da Igreja, receberam com grande entusiasmo a verdade
então definida. E, para expressar o próprio contentamento, organizaram uma
procissáo luminosa, levando em triunfo

os Bispos do Concílio.
Sempre Maria Santíssima foi venerada e amada pelos cristãos, a começâr
pelos Ápóstolos e por todos que tiveram

a ventura de a conhecer

pessoalmente.

Todos os Padres e Doutôres da Igreja se
distinguiram por seu grande amor a Nossa Senhora e se extremarâm ern defendêla contra os embustes de seus inimigos.
Citemos apenas alguns: Sto. Inácio de
Antioquia; São Justino Mártir; São Je-

rônimo; Sto. Efrém; Sto. Irineu; São
Cirilo; Sto. Ambrósio; Sto. Ágostinho;
São Bento; São Bemardo; São Boaventura; São Tomás de Aquino, etc.
E a Virgem Maria não se deixou
vencer em generosidade para com seus
devotos e defensores de sua dignidade.
Cumulou-os sempre de suas graças e
auxiliou-os prodigiosamente na luta contra as heresias de todos os tempos.
ORAÇÃO

1lsg76!-1;6s,

A « Rainha do mundo

»

óYirsem

Mario. porque,- sàzinha, uencesÍcs ,ádas

as áeresiasJ

(Ind. 300 d.)
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-"#
#1

A g]ória do paraiso (part.) - TlÀtoretto

19. DIAS SANTOS, EM HONRA DE
NOSSA SENHORA
Desde os primeiros tempos da Igreja, sentiram os cristãos
a necessidade de honrar a própria NIãe e Rainha. Parece até
que, no correr dos séculos, tenha sempre havido uma santa
competição entre seus filhos mais devotados, para honrá-la
conl os mais variados títulos.
Entretanto, a Igreja estabeleceu apenas cluas festas de
preceito em honra de Nossa Senhora:
l. a festa da Imaculada Conceição, no dia 8 de Dezembro;
2. a festa da Assunçáo, no dia 15 de Agôsto.
Nesses dois dias do ano, particularmente consagrados à
Santíssima Virgem, devem os cristãos assistir à santa Missa
e abster-se de trabalhar, como nos domingos.
Há ainda, no decorrer do ano litúrgico, mais outras fes'
tas qlre celebram os privilégios de Nossa Senhora. Assim, por
exeúplo: a festa da Natividade de Nossa Senhora (B de Setembio) ; a da Amrnciação (25 de Março); a da Maternidade
40
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I

a

QUESTIONÁRIO
Qu^ais são as lestas

ra?

de preceito em honra d,e Nossa Senho-

Quais outras festos Àarianos oocê conhece?

,

O que deoe !«zer rresses d,ias o deaoto de Maria

SS.?

LEITURA

4t
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20.

O CULTO

MARIANO

A Deus, Criador e Senhor absoluto de tôda a criaturao
prestamos um culto suPremo de " adoração ", chamado latria'
Aos Anjos e Santos, que são servos de leus e gozam no

céu a visão"beatífica, p."it"*ot um culto de "veneração",
chamado dulio.
À Yirgem Santíssima, por ser Mãe de Deus e Rainha de
todos os ú;o. e Santos, prestamos um culto inferior ao que
prestamos t"D"or, mas sui^erior ao dos Anj99 e S-antos' É um
ãolto de " suma veneração ": ![ue se chama hiperdulia'
Os católicos náo adoramos a Santíssima Yirgemt porque
só Deus é digno de adoraçáo, sendo o nosso Criador e senhor
;úil,;. V"i"rr-o-la, toàavia, com um culto superior ao de
iJã. ã. n"jos e Santos porque Fla os excede em dignidad-e'
em santidadl (é a mais t"-rt" ã" tôdae as criaturas) , e ern.tazáo
ào, ."r. priviiégios (Deus a fêz- Im.aculada, sempre Virgem;
e a exaltoiu uo cZu em corpo e alma)'
Sempre, na Igreja Católica, se lendeu à Santíssima Vir'
os resem um colío d" v"er,ãrução especial. os cristãos de todos
:;;il ã; i;..", "l"uu*- uo "éio, em honra de Nossa Senhora'
p;;""; e hinos repassados de amor filial, de confiança e de
gratidão.
QUESTIONÁRIO

prestanxos a Deus, aos Anjos, aos Santos e a
Nossa Senhora?
Por que rendemos a Nossa Seruhora um culto espe-cial?

Que culto

d'ulia?
Qí.'rigni!íca,nl as palaoras: Latria, hiperdulia'
LEITURA

O escapulário ile Nossa Senhora ilo Carmo - Era São Simío
geral dos Padres Carmelitas' Em 1621 apâreceü'
"upeiior

Stock
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I
r;t

tt'

t

I

lhe Nossa Senho!'a e, apresenlando-lhe urn escapulário, Íêz a segu.inte promessa:
"Recebe, meu filho, êste escapulálio da tua Ordem,

como distintivo

Nosse SeDhora do Carmo - lElepolo

da minha Confraria e como prova
do privilégio gue
tive para ti e para
todos os filhos do
Carmelo. Os que
tnotteteila reúesti-

dos dôle, não pailecerão nas chamas ilo inlerrw. É um sinal de salvação; uma salvaguarda nos perigos e testemunho de paz e de aliantt
ça eterlta.

Depois, a Santíssima Yirgem apareceu também ao papa João
XXII, e prometeu-lhe que todos os sábados obteria gragas ãepeciais
do céu para livrar do Purgatório as almas que tivessem usado o es-

capulário até à morte. Á êste privilégio deu-se o nome de .. indulgência sabatina tt.

Para usufruir tais privilégios é preciso trazer sempre consigo
o escapulário de Nossa Senhora do Carmo e viver como bom cristão.
O- escapulário pode ser substituído por uma medalha benta que te1trra, de

um lado, o Coração de JesuJ e, do outro, a imagem dd Nossa

Senhora.

c.rtn as groças e oíraudes que a laçam agradáoel a ?osso Dioino Filho e o Yós. Ássisti-mc durante'o oido, õonsolai-tne na morte c;tn

a Dosso arnáoel p,resença e apresentai-me à augusússirna Trindade,
como oosao lilho e seroo ileilicado, ,,a'.o oos louoar e bendizet eter
tl,almenre no paraíeo, Ámén. (Oração a Nossa Senhora do Carmo.)
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A morte do justo : lÍovelll

I
2t. A DEVOçÃO A NOSSA
Por ser Mãe de Deus e mãe

SENHORA

nossa,

Maria Santíssima

dos pecadores, jamais deixou de socorrer o§ que a invo-cam' .
'A prática' áe devoção mais- agradável a Nossa Senhora é,
sem dúiida I a reza cotidiana do têrço, ou melhor, do santo
rosário. Rezando'o; tecemos uma coroa com que cingimos a
44
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QUESTTOIiÁRrO

Q1t"l

, prática

de deuoção mais agradd.uel

a

Nossa

Se-

Como se reza o têrço?
Que dia da scmana e que mês do ano consagrannos
pecitlmentc « lVosso Senhora?

es-

nhora?

LEITURÂ

tir o

Á aitório de Lepanto
Q6 msometanoa, que tinham feilo sen_
- Medirerrâneo, ameaçavam invadir a Eu_
1Éso de eua fôrça no
Sio Pio Y
então uma Liga, na qual to_
úblicas de

de guerra
de Áustria

de Gênova e à qual também

ha. Comandante geral foi

o

Já anteriormente ordenara o Papa à cristandade inteira que
implorasse a ajuda do céu, pela reeitação do santo Rosário.
Ântes de atacar o inimigo, em Leponlo, os marujos cristãos re_
zaram também êIes devolamcnte o Rosário, enquanto o Legado pon_
tifício lhes dava a Bênção Apostólica. a reza continuou duranle três

lroras. Depois, os 65 rnil
munhão, receberam dos-v

A batrilha tremenda

iá
mi
até

cos foram desbaratados e completamente vencidos.

Co_

eral.
tur_

D. João de Áus_
tria, comandante da armada cristã, atribuiu a vitória à poderosa in_
tercessão da Yirgem do Roúrio. E o papa também.
0 Senado veneziano aseirn escreveu aoe demais Estados: .. Não
foram os generais, nem os batalhões, nem as arrnas que nog obtiveram a retumbante vitória. Foi Nossa Senhora do Santo Roúrio!
"
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t22. AS APARIçÕES DE NOSSA SENHORA
terrat to'
e gue lho
da, coaso'
e, Prurcr'

Muitae
nos
sugere. Ela
lar-nos nog

bretudo

ra8 merecem.

Para admoestar

êsees

filhoe transviados, muipas vêzee tem

QT'ESTIONÁRIO

Paro que ap@rece Nossa Senfr'ora, de quon'do ern quando'
sôbre'a terla?
Cite ol4umo d.e stlr,s aParições'
q"it a7 em gerol, o cônteúdo de su*s men'sagens?
I,EIIUBA
NoscasenhoraileFátima-Fátirraeraumtpcquenaaldeia-ei.
dias

t""a" t"a "-.dores

de

lriúa,

em Pornrgal' C'resceu
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er

norgoa

-

e tornou-se Íamosa no mundo in'
teiro porgue teve a ventura de receber a üsita de Nossa Senhora.
De fato, no dia 13 de Maio de
1917, apareceu a três Pastorinhos:

Lúcia, ãe dez anos; Francisco de
nove e Jacinta de sete. E sucede'

ram-se outras aparições.
Na aparigão de 13 de Outubro, na presença de 70.000 Pes'
soas, enquanto no ceu se vlaln
coisas extraordinárias, Nossa SeLúcia a
nhora confiou à pequena
sua grande prornessa: tt Anuncia

de minha parte que eu Prometo

assistência especial, na hora da
morte, corn at graças necessárias
para a salvação; aos que, no Primeiro sábado de cinco meses consecutivos, se confessarem, receberem a santa Comunhão, rezarem
a têrça parte do Rosário (isto é, o

Têrço) e me fizerem companhia
durante 15 minutos, como ato de
reparação. "
A grande pnomessa de Nossa senhora de Fátima tem por
lrrn aumentar no§ lrers a oevoçao
ao Coração Imaculado dô Maria,
muitae oÍensas e inultrajado por
-Quer
gratiíões.

Nossa senhora de tr'átime

também incremenlar a devoçÃo ao Êanto Rosário.

Santíssimo Ybgetn, que rr,os tlz,oln;tes de Fótima oos
ORÀÇÃO
- a trôs hunrildes postorinhoa os teaouros de graça
dignastes reoelar
contiilos na prática do aosso sonto Rosório, incuti prolundarnente
erÍa ttossa alma o aprôço etn que ileoemos tel- essa deooção, para
aós tão querida, a lim ile que, nreilitanilo nos mistéfios da nossa
reilenção que nela se cortacrnoram, aprooeitemos d.e seus preciosos
lrutos e alcancemos a graça, . . que oos peilimos. . . ee lôr para a
ma,ior glória ile Deus, honra oossa, e prooeito das alrm,as. Ássír,n seia.
Pai Nosso, Áoe lllaria e Glória ao Pai.

-

(Oração preparatóúa da Novena a Nossa Senhora de Fátirna.)
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