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APRESENTAÇÃO

Maria é o exemplo mais verda-
deiro de uma seguidora de Jesus. A 
missão de Maria está associada à de 
Jesus, já que, antes mesmo de ele 
nascer, o seu “Sim” foi importantíssi-
mo para o fato que mudaria o mundo: 
a encarnação. A Virgem Santíssima 
torna-se parte do projeto salvífico de 
Deus e seguirá seu Filho em todos os 
momentos de sua vida.

As dores vivenciadas por Maria 
são ligadas diretamente à vida de Je-
sus; esse sofrimento está unido ao so-
frimento do filho, como o de qualquer 
outra mãe. Maria, de modo diferente 
de muitas mães, viu todo o sofrimento 
do seu Filho e, antes mesmo que visse 
os fatos, já os teve previstos na ges-
tação, ao aceitar gerá-lo; ao apresen-
tá-lo no Templo e ao ver como ele se 
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desenvolvia em meio a um mundo que 
não o reconheceria. Maria apenas sa-
bia guardar tudo no seu doce coração 
(cf. Lc 2,19).

É importante saber que não 
houve discípulo(a) ou seguidor(a) que 
tenha demonstrado mais amor por Je-
sus do que a Virgem Maria. Cada lá-
grima derramada vertia-se por amor 
ao seu Filho. Cada noite maldormida, 
cada sensação de medo era em favor 
da vida de seu Filho. Quando ela fu-
giu para o Egito, foi em favor de seu 
Filho. Quando ela suportou a visão do 
sofrimento e da morte, foi em favor da 
humanidade, para que compreendês-
semos o amor de seu Filho.

Contemplar as dores de Maria 
significa buscar entender as dores 
de seu Filho. Maria não é figura se-
cundária na vida de Jesus; ela está 
unida a ele pelo amor e pela vida; 
está ligada a ele pela graça, ele que, 
por meio dela, se tornou a salva-
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ção para o mundo. São Luís Maria 
Grignion de Montfort ensina: “Deus 
Filho comunicou a sua Mãe tudo 
aquilo que conquistou por sua vida e 
por sua morte, seus méritos infinitos 
e suas virtudes admiráveis, e a fez 
tesoureira de tudo aquilo que seu Pai 
lhe deu como herança; é por ela que 
Ele concede seus méritos a seus mem-
bros, que Ele comunica suas virtudes 
e distribui suas graças; ela é o canal 
misterioso, o aqueduto pelo qual, de 
modo suave e abundante, Ele trans-
mite suas misericórdias”.1

A você, nobre devoto(a), é pos-
sível dizer que muito desta devoção 
se perdeu com o passar dos tempos 
e, ao mesmo tempo, o mundo vem 
esquecendo-se de Jesus. De manei-
ra especial, é importante rezar pela 
conversão das pessoas e ajudá-las a 

1 Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Vir-
gem Maria, n. 24. São Paulo: Paulus, 2017.
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acompanhar esse amor maternal. O 
coração de Maria está aberto não só 
para ouvir as suas súplicas, mas tam-
bém para ajudá-lo a meditar sobre 
as dores que o machucaram e ainda 
machucam. Se o mundo esquece a de-
voção à Santíssima Virgem, eu peço a 
você: Não se esqueça, não deixe que o 
mundo suprima e omita as dores da-
quela que unicamente amou a Jesus. 
Se os mártires suportaram as dores 
na carne, Maria as sofreu na alma. 
Aprendamos de Maria a reconhecer 
a verdadeira face da salvação: Cristo.

Este livro traz uma meditação 
para cada dia da semana, que pode 
ser rezada ao fim da oração do terço, 
ou durante as orações comuns do seu 
dia. Que ele seja fonte de inspiração 
para uma oração fecunda, em comu-
nhão com Cristo e com a Virgem do-
lorosa.

O autor
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