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MARIA.
Sua simplicidade sem igual,

tão próxima de todos e todas nós,
que tanto a exalta e tanto nos ajuda,

nos faz exclamar  com a Palavra sagrada:

“Quem é esta Mulher que desponta como Aurora,
linda como a Lua, fulgurante como o Sol?” (Ct 6,10)

“Apareceu no céu um sinal grandioso:
A Mulher envolvida na luz do sol, 

tendo a lua sob os pés 
e na cabeça uma coroa de doze estrelas”. (Ap 12,1) 



Faz 300 anos. Pescadores lançam as redes a 
noite toda no rio Paraíba, sem um peixe sequer. 
Com o último lance, cai na rede apenas o cor-
po de pequenina Imagem Negrinha. Renasce a 
esperança. Mais uma tentativa, e vem à tona 
a minúscula Cabeça que se encaixa perfeita na 
santa Imagem. Ótimo sinal.  Segue uma pesca 
generosa. Surge modesto oratório da Virgem 
da Conceição. Vão crescendo as multidões ao 
longo de três séculos. Em veneração confiante à 
Virgem Mãe Aparecida.



Citações da Bíblia ou Sagrada Escritura: 
– Antigo Testamento: Gênesis (Gn). Êxodo 

(Ex). Ester (Est). Salmos (Sl). Cântico dos Cân-
ticos (Ct). Sabedoria (Sb). Eclesiástico (Eclo). 
Isaías (Is). Oseias (Os). Ageu (Ag). 

– Novo Testamento: Mateus (Mt). Marcos 
(Mc). Lucas (Lc). João (Jo). Atos dos Apóstolos 
(At). 1ª. Carta aos Coríntios (1Cor). 2ª. Carta aos 
Coríntios (2Cor). Carta aos Gálatas (Gl). Carta 
aos Filipenses (Fl). 2ª. Carta a Timóteo (2Tm). 
Carta aos Hebreus (Hb). 1ª. Carta de Pedro (1Pd). 
2ª. Carta de Pedro (2Pd).  Apocalipse (Ap). 

– "Concílio" = Vaticano II.
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   INTRODUÇÃO 

Nove meses antes do Ano 1 da Nova História, 
o Eterno Filho-Palavra diz ao Divino Pai Eterno:
“Sim, Pai. Eis que eu venho para fazer a vossa 
vontade” (Hb 10,9).
E em nossa Terra, a santa Mulher,
movida pelo eterno Espírito do Pai e do Filho,
responde livre e obediente:
“Sim, Pai. Faça-se em vossa serva a vossa 
Palavra” (Lc 1,38).
Imediatamente a Serva de Deus se torna sua 
Mãe.
Eis que o mistério nela em ação 
lhe move os passos em visita solidária. 
E em nome de todas as criaturas, 
ela proclama louvor e gratidão: 

  
* * *
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CÂNTICO DE MARIA

“Magníficat! Minh’alma exalta o Senhor.
Meu espírito exulta em Deus meu Salvador. 
Porque olhou para a pequenez de sua serva.
Eis que de agora em diante 
todas as gerações me proclamarão a Mulher feliz, 
pois o Todo-Poderoso fez maravilhas em mim.
Seu Nome é Santo.
Sua misericórdia perdura de geração em geração,
em favor de todos os que o temem.
Ele agiu com a força do seu braço.
Dispersou os arrogantes de coração.
Derrubou do trono os poderosos
e exaltou os humildes.
Encheu de bens os famintos
e despediu sem nada os ricos.
Socorreu seu servo Israel,
lembrando sua eterna misericórdia,
como tinha prometido a nossos Pais,
em favor de Abraão 
e sua descendência para sempre”. 

                                    
 (Lc 1,46-55). 



JANEIRO
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Dia 1º – Dia da Mãe de Deus, 
da Comunicação e da Paz. 

– Maria, Mãe de Deus 
O Infinito afirma: “Eu Sou Aquele que É”. “Eu 

Sou” o Ser incompreensível que envolve os uni-
versos todos, tão minúsculos diante de mim. (Ex 
3,14; Jo 8,58). 

Ele mesmo se torna o Pequenino, sem deixar 
de ser o Onipotente. E agora Criança no seio da 
Mulher bendita. O nome dela é Maria. E seu Fi-
lho é Jesus, o Pequenino Todo-Poderoso, que re-
verente lhe diz: Mãe. Minha Mãe. 

* * *
Em cada óvulo materno tão pequenino, existe 

a vida humana total. E em Maria, a luz do Espí-
rito de Deus realiza o mistério dos mistérios: a 
Pessoa única do Filho eterno não se une a uma 
pessoa já concebida. Simplesmente assume a 
nossa natureza no óvulo de Maria, para ele mes-
mo viver a nossa história tão humilde.  

* * *
O Menino, Deus Humano, Pessoa única, indi-

visível, é o Filho eterno do Pai das Luzes, agora 
Filho também da Virgem Imaculada. O Filho de 
Deus se faz Filho de Maria. O Criador se torna 
Filho de sua Criatura. O nome dele, já podemos 
dizer, é Jesus de Maria. E o dela, Maria de Jesus. 

* * *
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Apresentando ao mundo o Filho seu, o Infini-
to, agora Pequenino, gerado da Mulher tão espe-
rada, o Pai diz: 

– “Todos os anjos o adorem!” Ele é o meu Fi-
lho (Hb 1,6). E Maria, a expressão materna do 
meu amor sem fim. 

– Comunicação eterna
Deus é Único, Uno-indivisível. Mas não é In-

comunicação. Ele é a infinita, absoluta, eterna 
Comunicação. Ele é Pai que concebe em si o seu 
Pensamento-Filho. E entre Pai e Filho, o Espírito 
de Amor. – Pai-Filho-Espírito: por serem as três 
Pessoas o Deus Único e Uno, é Única e Una a 
infinita Comunicação de amor, vida e adoração.    

– Comunicação de Deus no universo
Nas ondas gravitacionais da harmonia 
universal.
Nas ondas de ventos, areias, ares e mares. 
Nas ondas sempre novas da tecnologia. 
Nas ondas enfim da Comunicação... 
eu me sinto elo minúsculo da corrente cósmica,
ouvindo e ecoando a música das estrelas.     
E adorando a Comunicação infinita da Trindade
– Pai, Filho, Espírito de Amor –
eu me encanto diante de Maria, nossa Irmã,
elevada pela mesma Trindade a ser 
a Mãe do eterno Filho Comunicador. 
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– Sonho de Paz
Jesus é a nossa Paz.
Ele traz a tranquilidade da ordem universal
ao nosso mundo terreno tão pequeno.
Ele faz de todos nós, em seu seguimento,
portadores da harmonia pacificadora,
sob a luz e guia de sua santa Mãe Maria, 
a Rainha da Paz.  
“Glória a Jesus no mais alto dos céus! 
Paz na terra a todos nós!” (Lc 2,14).  

Dia 2. Se os olhos são a janela da alma, o pri-
meiro olhar do Deus Humano se fixou na alma 
de sua santa Mãe. 

3.  O primeiro olhar humano de Deus fixou-se 
nos olhos de Maria. Jesus, o Fulgor eterno do Pai 
das Luzes, quis por primeiro refletir-se no olhar 
de uma Mulher.  

4.  Tão simples e humilde, Maria nos anima a 
confiar na bondade do Senhor Jesus.

5. A intercessão de Maria é garantida pelos 
méritos, querer e poder do seu Filho Jesus Cris-
to, Deus-Humano, Mediador que faz a ponte en-
tre o Criador e as criaturas.  

6. Mais que em todas as outras criaturas, em 
Maria se reflete a imagem de Jesus. 

7. A vida divina de Jesus é infinita. Sua vida 
humana é limitada, mas tem alcance tão subli-
me, que só mesmo ele pode medir. E ninguém de 
nós é capaz de sentir o Deus-Humano Jesus na 
medida em que o sentiu sua santa Mãe.     


