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APRESENTAÇÃO

Pe. Manoel C. Quinta, ssp

É com satisfação que apresento o livro 
Exaltação a Maria Santíssima: Reflexões 

sobre a Salve-Rainha, de Gemma Scardini. A Salve 
Regina é uma antífona mariana que se perde na 
história e exalta a Virgem Mãe de Deus e nos-
sa mãe. É atribuído o título de Rainha a Maria, 
exaltando-a e quase esquecendo a simplicidade 
de uma jovem que se torna mãe num ambien-
te de muita sobriedade, como era a Galileia no 
tempo de Jesus e Maria. Ela é Rainha porque 
é mãe do Rei do Universo, que é Jesus Cristo. 
Nós a saldamos como mãe e dirigimos para ela o 
nosso olhar, pedindo que também ela olhe para 
nós com misericórdia. Pedimos que interceda 
por nós, pobres filhos de Eva. Ela alimenta nos-
sa esperança, porque também desejamos parti-
cipar da glória dos filhos de Deus. Pedimos que 
ela nos mostre e nos dirija para seu Filho Jesus, 
o Cristo e nosso irmão. É uma oração que exalta 
a maternidade de Maria e também é uma prece 
de súplica, quando na humildade pedimos sua 
intercessão.

Gemma Scardini nos brinda não só com uma 
reflexão de cada frase da Salve-Rainha, funda-
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mentada nos principais documentos da Igreja 
sobre o culto à Virgem Maria, mas também nos 
faz saborear da poesia que a prece lhe inspirou. 
É sem dúvida nenhuma fruto de muito amor e 
devoção que a autora devota a Maria.

      São Paulo, 1º de novembro de 2016. 
                                                                        
 



Dos palácios ebúrneos, sons os deleitam. 
As filhas de reis vêm ao vosso encontro, 

e à vossa direita se encontra a Rainha 
com vestes esplendentes de ouro de Ofir... 
Cantarei vosso nome de idade em idade, 

para sempre haverão de louvar-vos os povos!
Sl 45(44),15-18
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INTRODUÇÃO

Que eleição tinha uma finalidade mais 
sublime que a de Maria, que dizia respeito 

à Encarnação do próprio Deus?
Raniero Cantalamessa

Escrever sobre a oração da Salve-Rainha é 
uma alegria, pois sempre a amei mais do 

que muitas outras orações; suas palavras falam 
verdades reconhecíveis por qualquer pessoa. A 
Salve-Rainha sempre me empolgou (calou em 
mim desde minha forte conversão) por me fazer 
entender mais profundamente que Nossa Se-
nhora é protetora de todos os cristãos — daque-
les que estão perto ou longe d’Ela.

Quem reza com Maria, reza com Cristo Jesus; 
vamos compreender isso através da Igreja e de 
suas Fontes Conciliares. Este estudo nos levou 
a confirmar a presença de Maria em nossa vida. 
Falo como cristã e também como legionária de 
Maria. Seguimos de perto as Fontes Conciliares 
e vários outros estudos e reflexões sobre Nossa 
Senhora.

Através deste estudo, vamos reconhecer mais 
fortemente as “maravilhas” que Deus fez em  
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Maria, o que ela mesma declara em seu Magnifi-
cat (cf. Lc 1,46-55).

Essas meditações da Salve-Rainha — toman-
do parte por parte o que significam, o que que-
rem dizer — foram feitas com muita acuidade 
e reflexões, pois nos obrigaram a perceber com 
força e fidelidade o papel de Nossa Senhora para 
com todos aqueles que a Ela recorrem.

“Quem está com Maria está com a Igreja”, e 
também o inverso é verdadeiro: "Quem está com 
a Igreja encontra-se com Maria, está com Ma-
ria". Esse ensinamento da Igreja repito várias 
vezes no decorrer desta exposição. Só a Igreja, 
no seu Magistério, com seus pastores e ministros 
e leigos dedicados ao estudo religioso, nos leva 
a compreender mais profundamente a presença 
de Nossa Senhora como Mãe de Deus e de toda 
a humanidade. Ela, como Jesus, seu Filho que 
é Deus, não abandona em nenhum momento 
as pessoas. Ela está sempre pronta a nos servir 
diante de dificuldades de toda sorte: espirituais 
e temporais. A Salve-Rainha é uma oração feliz, 
pois trilha o caminho da esperança.

*




