
300 urgentes mensagens marianas
para os nossos dias



Coleção Em oração

• 100 orações para acalmar e fortalecer o espírito, 
 Luiz Alexandre Solano Rossi
• 100 orações para começar bem o dia, Luiz Alexandre Solano Rossi
• 100 orações para terminar bem o dia, Luiz Alexandre Solano Rossi
• Orações à mãe de Jesus, Antônio Francisco Bohn
• Orações ao Sagrado Coração de Jesus, Antônio Francisco Bohn
• Orações para todo momento, Antônio Francisco Bohn
• 300 urgentes mensagens marianas para os nossos dias, 
 Luiz Alexandre Solano Rossi



Luiz Alexandre Solano Rossi

300
urgentes mensagens 

marianas 
para os nossos dias



Direção editorial: Claudiano Avelino dos Santos
Coordenação de revisão: Tiago José Risi Leme
Capa: Marcelo Campanhã
Imagem da capa: Erivaldo Dantas 
Editoração, impressão e acabamento: PAULUS

1ª edição, 2017

© PAULUS – 2017

Rua Francisco Cruz, 229 • 04117-091 – São Paulo (Brasil)
Tel.: (11) 5087-3700 • Fax: (11) 5579-3627
paulus.com.br • editorial@paulus.com.br

ISBN 978-85-349-4556-1

Seja um leitor preferencial PAULUS.
Cadastre-se e receba informações sobre nossos lançamentos   
e nossas promoções: paulus.com.br/cadastro
Televendas: (11) 3789-4000 / 0800 16 40 11



Apresentação

Faz 300 anos que pescadores lançaram 
suas redes no rio à procura de peixes que 
os pudessem alimentar. Jamais poderiam 
imaginar que, num primeiro momento, 
não trariam à pequena embarcação o 
objeto do desejo, e sim farta e sublime es
perança, com a presença amiga de Maria.

Um gesto do cotidiano de pescadores 
transformou 300 anos em esperança, e 
para todos nós. 

Ao contemplar o belo rosto de Maria, 
nossas vidas são tomadas, imediatamente, 
por sua proteção, suavidade, ternura e 
bênçãos. 

As mensagens que compõem este livro 
são baseadas nas mais profundas expe
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riências e meditações do autor com Maria. 
Nela, ele contempla uma força mística 
que não está perdida num tempo que já 
não existe. Por isso, em cada mensagem 
ele percebe a vida, a espiritualidade, a 
dedicação de Maria repercutindo na vida 
de cada cristão. 

Maria vive e revive todas as vezes em 
que permitimos que ela irradie seu modo 
de ser e de viver em nossos cotidianos. 

300 urgentes mensagens de MARIA 
para os nossos dias se materializam como 
se fossem gotas de esperança derrama
das por Maria em nossos corações. São 
mensagens que procuram nos aproximar 
de Deus, uns dos outros, e nos ajudar a 
viver em solidariedade aos mais pobrezi
nhos. Mensagens marianas que procuram 
nos transformar em melhores homens e 
melhores mulheres para a glória de Deus.
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1
Quando saímos

da presença de Deus, 
não há mais sol.

�
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2
Sonhos que se realizam
são aqueles sonhados 
na presença de Deus.
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3
À medida 

que olhamos para Deus, 
nos humanizamos.

� 
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4
A fé em Deus 
que não resulta 
em justiça social 

é apenas uma caricatura 
de cristianismo. 

�
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5
A única luz 

que precisamos é aquela 
que brilhou por primeiro 

em Deus.

�


