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Aos irmãos de Nossa Senhora da Misericórdia
no 175° aniversário da fundação.

“Meus filhos, que eu novamente dou à luz na dor, 
até que Jesus Cristo se forme em vocês” (gl 4,19). 

“Agora, a missão da Virgem Mãe
é a de fazer que Jesus venha a nascer

e aos poucos se formar em todos aqueles que devem 
‘tornar-se conformes à imagem do seu filho’. 

Maria está diante de nós como Mãe e Mestra, 
para nos dar a maravilhosa experiência

de como nos tornar verdadeiros ‘discípulos’ de Cristo, 
e para nos guiar 

na construção da pessoa na forma do Verbo.” 

                                       Bem-aventurado Tiago Alberione 



iNTrODuÇÃO

Agosto de 2013. Em companhia do padre filipe, 
subimos do bairro de Sainte-foy até fourvière, onde 
o santuário mariano domina a esplêndida cidade de 
Lyon, surpreendente viveiro de santos. Chegados à 
praça da frente, nos separamos para estarmos livres 
para visitar o edifício, cada um caminhando de acordo 
com os próprios interesses. Após rápido giro dentro do 
santuário, me dirijo para a capela de 1700, dedicada a 
Nossa Senhora de fourvière. A pequenina imagem da 
Virgem com o Menino, quase completamente recoberta 
pela veste branca que a envolve como uma criatura logo 
após receber o batismo, me acolhe com sua surpreen-
dente pequenez. forte contraste com a majestade um 
tanto retórica da grande basílica de 1800. Os parado-
xos entram também nas pedras, como espelho para os 
contrastes presentes no coração.

Depois de alguns minutos de oração, noto que nas 
paredes do presbitério e em toda a nave estão dispostas 
algumas dezenas de lápides e tarjas. Ao me aproximar, 
desafiando minha inata ignorância de línguas estran-
geiras, procuro compreender o que está escrito. Descu-
bro, maravilhado, que muitíssimas dentre essas lápides 
relembram fundadores e fundadoras de congregações 
religiosas masculinas e femininas que deram início a 
seus institutos precisamente nesse lugar santo, ou que 
até aí se dirigiam com frequência para orar à Mãe do 
Senhor, suplicando graça, luz e conforto em meio às 
tantas tribulações que um fundador, ao que parece, 
inevitavelmente precisa enfrentar. Enfim, tomei cons-
ciência de que o já distante dia no Cenáculo da cidade 
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de Jerusalém, quando Maria intercedendo suplicava 
pela vinda do Espírito Santo para os apóstolos, na 
realidade não tem ocaso na vida da igreja. A Mãe está 
presente, hoje como antigamente, em todo lugar onde 
o Espírito Santo inflama os corações e transforma em 
apóstolos do reino pessoas limitadas e assustadas, até, 
com frequência, grandes e públicos pecadores. A capela 
de fourvière tornou-se diante de mim como o Cenáculo 
de Jerusalém, pois também aí o Espírito do ressusci-
tado, através da presença de sua serva Maria, tinha 
suscitado novos apóstolos, consagrados e consagradas, 
que se dedicam às missões, à educação da juventude, à 
catequese, ao socorro aos pobres. fiquei literalmente 
encantado ao pensar em quanto são contemporâneos 
com a nossa história os dias vividos por Maria e pelos 
apóstolos após a ressurreição de Jesus.

Volto à realidade. Mas qual a realidade desses 
momentos, e o que é a figura tão fugaz deste mundo? 
O padre filipe está à minha espera na praça da basí-
lica. “Satisfeito?” “Muitíssimo”, respondo. Mas ele nem 
imagina o verdadeiro motivo.

Com essa intuição que carrego e me aflige, retorno 
para a minha roma, plenamente seguro de haver en-
contrado a maneira de descobrir, qual fio vermelho de 
pensamentos e desejos, que mais ou menos há dez anos 
me passam pela cabeça e no coração, quais fragmentos 
poéticos, de maneira aparentemente desconexa. final-
mente compreendi qual o empenho mais importante e 
urgente para a comunidade cristã: entrar em aliança 
com Maria, aquela que invoca o Espírito para nós, a 
fim de que nos empenhemos em dar à Igreja novos 
apóstolos do Evangelho. É a minha luz no final do túnel. 
finalmente chegamos. Maria é, na verdade, a forma 
do Verbo, a carne dele. E ela assim é de maneira tão 
intensa que nós, de nossa parte, para levarmos Cristo 
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ao mundo, não podemos senão assumir essa forma de 
Maria.

Este breve livro quer desenvolver, portanto, “a gra-
ça de Lyon”, ou seja, a ideia teológica e espiritual oculta 
como pérola no cofre dos títulos marianos de “rainha 
dos Apóstolos”, “rainha de Pentecostes” e “Nossa Se-
nhora do Cenáculo”. Os três remetem à misteriosa e 
vivificante realidade já intuída e desenvolvida ao longo 
de três séculos pela grande escola francesa de espiri-
tualidade, e na itália pelo bem-aventurado Tiago Al-
berione, fundador da família Paulina. realidade essa, 
no entanto, muito frequentemente desconhecida e até 
marcada como simples abstração já superada. Lendo 
estas páginas, qualquer um poderá perceber – assim 
espero! – que a questão é em si mesma extremamente 
séria e bela, e que é necessário dar um passo à frente, e 
bem significativo, no conhecimento da Mãe do Senhor, 
sobretudo rumo a um maior aprofundamento sobre a 
sua função de colaboradora do Espírito na formação 
evangélica de todos os cristãos, em particular dos pa-
dres e dos consagrados. 

No primeiro capítulo, tentarei ilustrar a extraordi-
nária realidade da nossa inserção em Cristo, pela força 
do batismo. O próprio Senhor é o Vivente que pensa, 
deseja e ama, no íntimo de cada filho de Deus. Essa 
adesão do nosso espírito ao dele já vem prefigurada na 
relação dele com sua santa Mãe, tanto que podemos 
dizer: Jesus viveu e vive em Maria. Em outras palavras, 
ele ficou impresso nela desde o momento em que foi 
concebido em seu seio virginal.

O segundo capítulo pede uma reflexão sobre a pre-
sença e missão de Maria na igreja. O “estar presente” 
a partir da  Encarnação do Verbo rumo ao milagre de 
Pentecostes e que se perpetua no tempo, graças ao 
Espírito que tudo plasma e edifica, a fim de que a co-



10 MÃE DOS APÓSTOLOS

munidade cristã seja também ela geradora de outros 
fiéis, filhos do Pai celeste.

Enfim, no terceiro capítulo, desejo traçar uma es-
pécie de perfil do apóstolo formado no Espírito Santo, à 
luz da escola da Virgem. Escola que ensina a pequenez 
evangélica, a gratuidade e a forte intimidade com seu 
filho Jesus. Se o Pai quis dar ao mundo o redentor 
através de Maria, continuará a dá-lo sempre através 
dela, até a consumação dos séculos. Deus não muda 
nem estilo nem método.

No final de cada capítulo, para dar a substância 
e ampliar o que for exposto, ofereço breve resumo dos 
principais conteúdos e alguns textos retirados do ma-
gistério pontifício, dos escritos de são Luís grignion de 
Montfort e do bem-aventurado Tiago Alberione. Julgo 
que assim o assunto possa agradar ao leitor. São pági-
nas que merecem meditação em profundidade. Embora 
às vezes um tanto desagradáveis, devido à linguagem 
de sabor antigo, pedem que se deixe a superfície, para 
se apreciar a beleza de fundo.

Este breve ensaio é mais apelo que estudo, mais 
ponto de partida que estação de serviço, pequena 
contribuição para delinear a natureza do apostolado 
cristão no espírito de Maria. Em outras palavras, um 
“ambiente”, bem mais que um livro, aliás com todos 
os limites que o leitor certamente aí vai encontrar. 
No entanto, espero que possa oferecer algum aceno 
precioso. Talvez objetos de valor se possam descobrir, 
mesmo em caixas velhas, objetos por si comuns e nada 
atraentes.   

Prezado leitor. Seja você quem for, desejo apenas 
que a boa vontade e o discernimento o impulsionem, 
como queria Luís de Montfort, a se colocar no molde 
de Maria, a fôrma de Deus, para reproduzir em você 
as semelhanças do divino Mestre, o único e autêntico 



11iNTrODuÇÃO

adorador e missionário do Pai. Se você acha que não 
vai conseguir, que não tem forças, ou que está marcado 
demais por pecados, atire sua preocupação no Senhor 
e confie nele. Vamos inscrever-nos na escola de Maria, 
a qual não recebe glória maior do que esta: “Mudar 
grandes pecadores em santos e apóstolos” (Padre Tiago 
Alberione).


