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1º Dia - Maria: mãe e mulher 

Texto bíblico: Lc 2, 41-52

Apresentação do dia 
Sugestão de Música: Maria de Nazaré – Pe. Zezinho 

Querido e querida jovem, hoje damos início a um Trí-

duo Mariano que nos motiva a fazer memória e celebrar a 

presença de Maria em nossas vidas. Ela, que sempre dirige 

nosso olhar a seu Filho, possui lugar de destaque nas nar-

rativas de Lucas sobre a infância de Jesus. Neste primeiro 

dia de oração, então, somos convidados e convidadas a re-

zar Maria enquanto mulher jovem que viveu plenamen-

te a experiência da maternidade, através da passagem da 

perda e do reencontro do Menino Jesus no Templo (Lc 2, 

41-52). Este texto nos permite meditar de modo sensível e 

próximo a vivência profunda de humanidade experimen-

tada pela família de Nazaré, que exerce sua religiosidade 

como toda família judia daquela época. Jesus é um jovem 

menino que, como tantos outros, viveu muito tempo neste 

ambiente familiar e comunitário que a passagem nos pos-

https://www.youtube.com/watch?v=cz-hbcVrVN8


sibilita saborear. É em meio a esta vivência tão humana 

que Maria, junto a seu companheiro José, experimenta 

sentimentos também tão humanos e maternos: a angús-

tia de não saber onde o Filho está, a alegria e o alívio de 

reencontrá-lo, a admiração ao vê-lo falar. E é justamente 

nesse contexto que Jesus manifesta sua condição de Fi-

lho de Deus. Diante disso, Maria mais uma vez permane-

ce contemplando e buscando compreender o Mistério de 

Salvação do qual é testemunha durante toda sua vida. Ins-

pirados e inspiradas por sua experiência nessa passagem, 

rezemos também pelas mães de nosso tempo, de modo es-

pecial, por aquelas que estão longe de seus filhos desapa-

recidos, separados por situações de guerra e tantas outras 

condições. Que Deus permita a todas viverem o Reino de 

justiça, alegria e paz. 

Texto bíblico: Lc 2, 41-52

Os pais de Jesus viajavam a Jerusalém todos os anos 

para a festa da Páscoa. Quando ele tinha doze anos, subi-

ram para a festa como de costume. Terminados os dias da 

festa, eles voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jeru-

salém, sem que seus pais tivessem notado. Pensando que 

ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro, e o 

procuravam entre parentes e conhecidos. Como não o en-

contraram, voltaram a Jerusalém à procura dele. Três dias 

depois o encontraram no Templo, sentado em meio aos 

doutores, escutando-os e fazendo-lhes perguntas. E todos 

os que o ouviam ficavam maravilhados com sua inteligên-



cia e suas respostas. Ao verem o menino, seus pais ficaram 

emocionados. Sua mãe lhe disse: “Filho, por que fizeste isso 

conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados te 

procurando”. E ele lhes disse: “Por que me procuravam? 

Não sabiam que eu devo estar ocupado com as coisas de 

meu Pai?”. Mas eles não compreenderam o que ele lhes ti-

nha dito. Jesus desceu então com os pais para Nazaré e era 

obediente a eles. Sua mãe guardava todas as coisas em seu 

coração. E Jesus crescia em sabedoria, tamanho e graça, 

diante de Deus e das pessoas.

Reflexão 
(Texto de Tereza Maria Pompéia Cavalcanti para o por-

tal IHU Unisinos, em 28 de dezembro 2018 -  Adaptado)

O texto de Jesus no Templo entre os doutores começa 

dizendo que “Os pais de Jesus viajavam a Jerusalém todos 

os anos para a festa da Páscoa” (Lc 2,41). Isto significa que a 

família de Jesus seguia fielmente a tradição de Israel. Em 

alguns versículos anteriores, vemos que Maria e José via-

jaram de Nazaré a Belém para cumprir um decreto do im-

perador romano. Era uma família pobre, que tinha que se 

deslocar a fim de cumprir as leis do estado e da religião. As-

sim como muitas famílias dos diferentes povos de hoje em 

dia, tinham a experiência da migração e da peregrinação.

Quando Jesus chegou aos doze anos – data em que os 

judeus homens se tornavam “filhos do Mandamento” 

(Bar Mitzvah), isto é, responsáveis por seus atos – ele foi 



com os pais a Jerusalém cumprir o preceito. A surpre-

sa para os pais é que, na volta, Jesus não se encontrava 

nem com os parentes nem com os conhecidos. Podemos 

imaginar a angústia de Maria e José ao procurá-lo por 3 

dias sem resultado. Foram encontrá-lo no Templo, diz o 

texto, “sentado em meio aos doutores, escutando-os e fa-

zendo-lhes perguntas” (v. 46). Lucas aproveita para ob-

servar que os tais doutores ficaram maravilhados com a  

inteligência do rapaz.

Ao contrário, os sentimentos de seus pais eram de gran-

de aflição e espanto. Então Maria toma a palavra, com in-

dignação: “Filho, por que fizeste isso conosco? Olha que 

teu pai e eu estávamos angustiados te procurando!” (v. 

48). Ela se comporta como mãe aflita e toma a iniciativa 

que, naquela sociedade, deveria ser a do pai, considerado 

autoridade e Lei diante dos filhos. Maria se expressa, fala 

dos sentimentos dela própria e de José. Quando a questão 

é a vida e o cuidado com os filhos, a mulher toma a dian-

teira. É ela que sente primeiro a FALTA. Assim também 

será Maria que vai dizer a Jesus que faltava vinho nas  

bodas de Caná (Jo 2, 1-12).

Por trás dessa atitude de Maria, quantas mulheres es-

tarão manifestando suas queixas, seus protestos pela 

falta de seus filhos perdidos, pela falta de alimentos,  

de justiça e de paz?

Mas a resposta de Jesus é surpreendente: “Por que me 

procuravam? Não sabiam que eu devo estar ocupado com 



as coisas de meu Pai?” (v. 49). Será que eles deveriam sa-

ber? As palavras de Jesus contrastam com as de sua mãe, 

pois ela tinha dito “teu pai e eu...”. Jesus chama “meu Pai” 

somente Aquele que é Deus, Aquele que o enviou. E o tex-

to continua: “Mas eles não compreenderam o que ele lhes 

tinha dito” (v. 50). Parece que naquele momento se cortou 

um fio, ou foi dado um salto: Jesus teria uma missão a cum-

prir que ia muito além de sua família. Apesar disso, o me-

nino volta com seus pais a Nazaré e permanece obediente 

a eles, crescendo “em sabedoria, tamanho e graça diante 

de Deus e das pessoas” (v. 52).

Aquela que nós chamamos “Sagrada Família” não era 

uma família comum: Jesus tinha laços de sangue com sua 

mãe; mas com José, seu pai segundo a genealogia de Davi, 

tinha apenas uma filiação por leis humanas. É muito boni-

to ver José assumir a paternidade legal e amorosa de Jesus 

(pois ele se comoveu como um pai biológico se comoveria), 

mesmo sem entender bem o que se passava com esse Filho 

misterioso! Por outro lado, José era esposo de Maria mas 

ela permanecia virgem. Portanto se tratava de uma famí-

lia singular, com uma vocação permeada de mistério!

A nova família dos discípulos e discípulas de Jesus so-

mos todos os que nos reunimos em nossas casas ou em 

nossas comunidades, unidos por uma mesma fé, um mes-

mo Espírito e um amor que ultrapassa todos os laços san-

guíneos, todas as diferenças físicas e culturais e todo apa-

rato legal.



Pontos para Oração

• Quando percebem que o menino não estava junto 

deles, Maria e seu companheiro José ficam angus-

tiados. Pensando em minha vida, quando me perce-

bo distante do Cristo, quais sentimentos tal fato me 

provoca? De que modo me coloco em movimento 

para aproximar-me novamente d’Ele? O que faço 

para estar mais perto de Deus?

• Apesar da preocupação que lhe tomava o coração, 

quando Maria, mãe de Jesus, reencontra seu filho, 

um sentimento de admiração diante do que ele diz 

lhe toma conta. Pensando nisso, tenho a capacida-

de de maravilhar-me diante das manifestações de 

Deus em minha vida? Quais são estas manifestações 

divinas que mais têm marcado minha história?

• Maria e José, depois de muito procurar, encontram 

o menino no templo. Em minha vida, quais são os 

lugares em que consigo encontrar Jesus?

• O que o modo de ser e as atitudes de Maria nesta 

passagem me inspiram na minha relação com Jesus? 

De que maneira “guardo no coração” as experiências 

que tenho com Deus? Sou capaz de ler os aconteci-

mentos de minha vida à luz da promessa divina, 

como ela o fazia?



Salve Rainha

Salve Rainha mãe de Deus, 

És Senhora nossa mãe, nossa doçura, 

Nossa luz, doce Virgem Maria. 

Nós a ti clamamos, filhos exilados, 

Nós a ti voltamos nosso olhar confiante. 

Volta para nós, oh mãe, 

Teu semblante de amor. 

Dá-nos teu Jesus, oh mãe, 

quando a noite passar. 

Salve Rainha mãe de Deus, 

És auxílio do cristão, 

Ó, mãe clemente, mãe piedosa, 

Doce Virgem Maria.





2º Dia - Maria e as mulheres da Igreja 

Texto bíblico: Lc 1, 39-56

Apresentação do dia 
Sugestão de música: Magnificat (Cântico de Maria)

Querido e querida jovem, nesse segundo dia do Tríduo 

Mariano, queremos rezar a presença de Maria, como aque-

la que por primeira contemplou o mistério do Cristo, sua 

anunciação e encarnação. A primeira ação de Maria, se-

gundo a narrativa do Evangelho de Lucas, foi peregrinar 

até a casa de sua prima Isabel, em um movimento de sair 

de si, para partilhar com outra mulher que também vivia 

o mistério que o anjo anunciou, para dar à luz a João Ba-

tista: “Olhe a sua parenta Isabel: apesar da sua velhice, ela 

concebeu um filho. Aquela que era considerada estéril, já 

faz seis meses que está grávida. Para Deus nada é impos-

sível” (Lc 1, 36-37). Ou seja, somos chamados e chamadas a 

contemplarmos uma visita, um encontro, uma partilha de 

duas mulheres com seus medos e suas alegrias. Mais que 

isso, contemplamos Cristo já na barriga de uma mulher, 

que introduz o projeto de Reino de Deus no Magnificat: 

“Derruba do trono os poderosos e eleva os humildes; aos 

famintos enche de bens, e despede os ricos de mãos vazias” 

(Lc 1, 52-53). Também queremos rezar o protagonismo das 

mulheres da Igreja, que também contemplam o mistério e 

anunciam o Reino, desde Isabel, Maria Madalena, Marta 

https://www.youtube.com/watch?v=VQ5S6e6dr48


e Maria, até as mulheres de hoje, em nossas comunidades, 

nossos lares. Rezemos hoje, especialmente, pelas mulhe-

res que sofrem a violência doméstica e o feminicídio, para 

que esse sofrimento cesse e vivamos em uma sociedade  

livre do machismo. 

Texto bíblico: Lc 1, 39-56

Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, 

dirigindo-se, às pressas, a uma cidade da Judeia. Entrou 

na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu 

a saudação de Maria, a criança se agitou no seu ventre, e 

Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito 

exclamou: “Você é bendita entre as mulheres, e é bendito 

o fruto do seu ventre! Como posso merecer que a mãe do 

meu Senhor venha me visitar? Logo que a sua saudação 

chegou aos meus ouvidos, a criança saltou de alegria no 

meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, por-

que vai acontecer o que o Senhor lhe prometeu”. Então 

Maria disse:

“Minha alma proclama a grandeza do Senhor, 

meu espírito se alegra em Deus, meu salvador, 

porque olhou para a humilhação de sua serva. 

Doravante todas as gerações me felicitarão, 

porque o Todo-poderoso realizou  

grandes obras em meu favor: 

seu nome é santo, 

e sua misericórdia chega aos que o temem, 

de geração em geração. 



Ele realiza proezas com seu braço: 

dispersa os soberbos de coração, 

derruba do trono os poderosos e eleva os humildes; 

aos famintos enche de bens,  

e despede os ricos de mãos vazias. 

Socorre Israel, seu servo, 

lembrando-se de sua misericórdia, 

- conforme prometera aos nossos pais - 

em favor de Abraão e de sua descendência,  

para sempre”.

Maria ficou três meses com Isabel; e depois voltou para 

casa.

Reflexão 
(Homilia do Papa Francisco na Festa da Visitação da  

Bem-Aventurada Virgem Maria em 31 e maio de 2019 - Adaptado)

No Evangelho de Lucas, a Palavra nos fala do encontro 

de duas mulheres que se abraçam e fazem transbordar 

tudo de felicidade e louvor: exulta de alegria o menino e 

Isabel bendiz a prima pela sua fé; Maria canta as maravi-

lhas que o Senhor realizou na sua humilde serva, com o 

grande hino de esperança para aqueles que já não podem 

cantar porque perderam a voz. Canto de esperança, que 

nos quer despertar também a nós, convidando-nos a ento-

á-lo hoje por meio de três elementos preciosos que nascem 

da contemplação da primeira discípula: Maria caminha, 

Maria encontra, Maria rejubila.



Maria caminha de Nazaré até casa de Zacarias e Isabel: 

é a primeira das viagens de Maria que narra a Sagrada Es-

critura. Estas viagens têm uma caraterística: nunca foram 

caminhos fáceis, exigiram coragem e paciência. Dizem-nos 

que Nossa Senhora conhece as subidas, conhece as nossas 

subidas: é nossa irmã no caminho. Especialista em traba-

lhar duro, sabe como tomar-nos pela mão nas asperezas, 

quando nos encontramos perante as viagens mais acen-

tuadas da vida. Como boa mãe, Maria sabe que o amor se 

concretiza nas pequenas coisas diárias. Amor e inventiva 

materna, capaz de transformar um curral de animais na 

casa de Jesus, com uns pobres paninhos e uma monta-

nha de ternura. Contemplar Maria permite-nos estender 

o olhar sobre tantas mulheres, mães e avós destas terras 

que, com sacrifício sem alarde, abnegação e empenho mol-

dam o presente e tecem os sonhos do futuro. Olhando Ma-

ria e tantos rostos maternos, experimenta-se e alarga-se 

o espaço à esperança, que gera e abre o futuro. Digamo-lo 

com força: no nosso povo, há espaço para a esperança. Por 

isso, Maria caminha e convida-nos a caminhar juntos.

Maria encontra Isabel, já de idade avançada. Mas é ela, 

a idosa, que fala de futuro, que profetiza: “cheia do Espírito 

Santo”, proclama Maria “feliz” porque acreditou, anteci-

pando a última bem-aventurança dos Evangelhos: felizes 

os que creem. E assim a jovem vai ao encontro da idosa 

procurando as raízes, e a idosa renasce e profetiza acerca 

da jovem, dando-lhe futuro. Assim se encontram jovens 

e anciãos, abraçam-se e cada um é capaz de despertar o 



melhor do outro. É o milagre suscitado pela cultura do en-

contro, na qual ninguém é descartado nem rotulado; antes 

pelo contrário, todos são procurados, porque necessários 

para fazer transparecer o rosto do Senhor. Com efeito, é o 

Espírito Santo que nos encoraja a sair de nós mesmos, dos 

nossos fechamentos e particularismos, para nos ensinar 

a olhar para além das aparências e oferecer-nos a possi-

bilidade de dizer bem dos outros – “bendizê-los” –, espe-

cialmente de tantos irmãos nossos que ficaram expostos 

às intempéries, talvez privados não apenas dum teto ou 

dum bocado de pão, mas sobretudo da amizade e do calor 

duma comunidade que os abrace, proteja e acolha. Cultura 

do encontro que nos impele, a nós cristãos, a experimentar 

o milagre da maternidade da Igreja que procura, defende e 

une os seus filhos. Digamo-lo com força: felizes os que cre-

em e têm a coragem de criar encontro e comunhão.

Maria, que caminha e encontra Isabel, lembra-nos onde 

Deus quis habitar e viver, qual é o seu santuário e onde 

podemos auscultar as palpitações do seu coração: no meio 

do seu Povo. Lá habita, lá vive, lá nos espera. 

Maria rejubila, rejubila porque é a portadora do Ema-

nuel, do Deus conosco. Sem alegria, permanecemos pa-

ralisados, escravos das nossas tristezas. Muitas vezes, o 

problema da fé não é tanto a falta de meios e estruturas, 

de quantidade, nem sequer a presença de quem não nos 

aceita; o problema da fé é a falta de alegria. A fé vacila, 

quando nos arrastamos na tristeza e no desânimo. Quan-



do vivemos na desconfiança, fechados em nós mesmos, 

contradizemos a fé, porque, em vez de nos sentirmos fi-

lhos pelos quais Deus faz grandes coisas, reduzimos tudo 

à medida dos nossos problemas e esquecemo-nos de que 

não somos órfãos: temos no meio de nós um Pai, salvador 

e poderoso. Maria vem em nossa ajuda, porque, em vez de 

reduzir, magnifica, isto é, “engrandece” o Senhor. Aqui está 

o segredo da alegria. Maria, pequena e humilde, parte da 

grandeza de Deus e, apesar dos seus problemas que não 

eram poucos, permanece na alegria, porque em tudo con-

fia no Senhor.

Pontos para Oração

• Coloco-me na cena com Maria. Caminho com ela 

até a casa de Isabel. Maria caminha decidida, “apres-

sadamente”. Como é esse caminho? Conversamos? 

Sobre o que? O que carregamos e o que deixamos 

pelo caminho?

• Para mim, como é avistar a casa de Isabel após o lon-

go caminho? Quais foram as dificuldades? Quais são 

as alegrias da chegada? Quais são as expressões e 

gestos de Maria?

• Como Isabel nos recebe? Como é transmitido esse 

carinho? Contemplo a alegria de Isabel ao avistar 

Maria e sentir em si o mistério do menino Jesus. 



• O que as duas mulheres grávidas, sentindo a presen-

ça de Deus, conversavam? O que transmitiam?

• Para continuar o meu caminho, me despeço e peço 

a bênção das mulheres. Quais palavras pronuncia-

ram?

Salve Rainha

Salve Rainha mãe de Deus, 

És Senhora nossa mãe, nossa doçura, 

Nossa luz, doce Virgem Maria. 

Nós a ti clamamos, filhos exilados, 

Nós a ti voltamos nosso olhar confiante. 

Volta para nós, oh mãe, 

Teu semblante de amor. 

Dá-nos teu Jesus, oh mãe, 

quando a noite passar. 

Salve Rainha mãe de Deus, 

És auxílio do cristão, 

Ó, mãe clemente, mãe piedosa, 

Doce Virgem Maria.





3º Dia - Maria que nos  
coloca junto a Jesus

Texto bíblico: Jo 2, 1-11

Apresentação do dia 
Sugestão de música: Maria de Deus,  

Maria da Gente – Frei Domingos Dos Santos, OP 

Querido e querida jovem, neste terceiro dia do Tríduo 

Mariano, queremos rezar e refletir a presença de Maria 

como aquela que nos coloca junto a Jesus. Maria foi para 

Jesus o maior exemplo de serviço a Deus. Viveu de absolu-

ta confiança em Deus. Com Maria, Jesus aprende a ser ser-

vo de Nazaré, com o coração humilde aberto ao outro, que 

busca levantar as pessoas de sua exclusão, desesperança e 

restaurar a possibilidade de viver melhor. 

Neste relato do Evangelho da comunidade de João, Ma-

ria indica Jesus como sendo ele o único que pode restaurar 

a aliança. Maria, como mãe, mostra-se imediatamente dis-

cípula que escuta, obedece ao Filho e pede que os outros 

façam o mesmo: “Fazei tudo o que ele vos disser”. Acima 

de tudo, pede que sejam reservados a Jesus escuta e obe-

diência, nada mais. Maria, a mãe de Jesus, quer vinho, não 

para ela, mas para a comunidade festiva, para todos os que 

buscam e querem seguir seu Filho, para todos os homens 

e mulheres da terra. Rezemos neste dia pedindo a Maria, 

https://www.youtube.com/watch?v=1BR3BBPm_cQ
https://www.youtube.com/watch?v=1BR3BBPm_cQ


mãe e discípula, que nos fortaleça no seguimento de Jesus 

servindo aos irmãos e irmãs.

Texto bíblico: Jo 2, 1-11

Três dias depois, houve um casamento em Caná da Ga-

lileia, e aí estava a mãe de Jesus. Também Jesus foi convi-

dado para o casamento, junto com seus discípulos. Faltou 

vinho, e a mãe de Jesus lhe disse: “Eles não têm mais vi-

nho!”. Jesus respondeu: “Mulher, que temos a ver com isso? 

Minha hora ainda não chegou”. A mãe de Jesus disse aos 

que estavam servindo: “Façam tudo o que ele disser”. Ti-

nham sido deixados aí seis jarros de pedra, com cerca de 

cem litros cada um, e que serviram para purificações que 

os judeus costumavam fazer. Jesus disse aos que serviam: 

“Encham esses jarros com água”. Eles os encheram até a 

borda. Depois, Jesus disse: “Agora tirem e levem ao chefe 

da cerimônia”. Eles assim o fizeram. Quando o chefe pro-

vou da água transformada em vinho, sem saber de onde 

vinha (os serventes sabiam, pois foram eles que tiraram 

a água), chamou o noivo e disse: “Qualquer um serve pri-

meiro o vinho bom e, quando os convidados já estão em-

briagados, aí serve o menos bom. Você, porém, guardou o 

vinho bom até agora”. Este foi o princípio dos sinais, e Jesus 

o fez em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e seus 

discípulos acreditaram nele.



Reflexão 
(Texto de Mariana Aparecida Venâncio, para o portal 

IHU Unisinos, em 18 de janeiro de 2019 - Adaptado)

O Evangelho (Jo 2,1-11) apresenta a conhecida narrativa 

do casamento em Caná da Galileia. É importante lembrar 

que o casamento, na Bíblia, é utilizado desde os profetas 

para falar da Aliança entre Deus e seu povo. Esta já é uma 

primeira pista que nos indica o conteúdo desse trecho do 

Evangelho de João. A cena retratada é marcada pela fal-

ta. João narra um casamento no qual a noiva não aparece, 

falta o vinho e são seis as talhas. Mas há uma personagem 

importante: a mãe de Jesus. Ela não é nomeada por seu 

nome Maria, mas caracterizada pela sua relação com Je-

sus, ela é sua mãe. No Evangelho de João, a mãe de Jesus, 

Maria, é a figura do antigo Israel (a antiga aliança), que crê 

que Jesus é o Messias esperado, caminha com ele, e será 

depois introduzida na comunidade da Nova Aliança.

A mãe de Jesus aparece em João 2, e depois só em João 

19, aos pés da cruz, quando será recebida pela nova comu-

nidade. Sua fala é emblemática: “Eles não têm mais vinho” 

(Jo 2, 3). Repare que ela não diz “nós”, mas “eles”. Ora, o vi-

nho que faltava à Antiga Aliança é dado por Jesus, é o pró-

prio Jesus. À Maria nada falta, porque ela está com Jesus, 

mas à antiga aliança, que precisa ser restaurada, falta algo.



Por isso, Maria, como mãe, mostra-se imediatamente 

discípula que escuta, obedece ao filho e pede que os outros 

façam o mesmo: “Fazei tudo o que ele vos disser”. Acima de 

tudo, a mãe se manifesta como discípula e, por isso, pede 

que sejam reservados a Jesus escuta e obediência, nada 

mais. Ela não tem mensagem própria, não pode dizer ou-

tras palavras, porque é uma mulher de fé, capaz de escuta, 

obediente ao Senhor: é a primeira discípula entre os discí-

pulos, que convida todos a se tornarem discípulos de Jesus!

Jesus pede que os serventes encham as talhas de água. 

Eles o fazem, retiram e a levam ao mestre-sala. Quando 

ele experimenta, elogia o vinho. Atenção ao que nos diz 

o Evangelho: “O mestre-sala experimentou a água, que se 

tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vi-

nha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles 

que tinham tirado a água” (Jo 2, 9). Os que servem retiram 

a água e entregam o vinho, ou seja: o sinal de Jesus se rea-

liza no caminho que é feito por aquele que serve. No Evan-

gelho de João, estes dois temas são importantes: aliança e 

serviço. A aliança entre Deus e seu povo será restaurada 

de uma vez por todas em Jesus, mas os sinais dessa restau-

ração se realizam é no caminho do serviço.

Por fim, nos motiva o Papa Francisco: “Vamos falar à 

Mãe para que Ela fale ao Filho e Ele nos surpreenderá. Que 

Ela, a Santíssima Virgem, nos ajude a seguir o seu convite: 

‘Façam o que Ele lhes disser’, para que sejamos plenamente 

abertos a Jesus, reconhecendo em nossa vida cotidiana os 

sinais de sua presença vivificante”.



 Pontos para Oração

• Maria aponta Jesus como aquele que restaura a ale-

gria, a aliança. O que a postura mediadora, cuidado-

sa e maternal de Maria suscita em meu coração?

• Como Maria, de que forma sou solidário/a diante de 

tantas realidades de falta, de desamor e opressão em 

nosso meio?

• Minha experiência de Deus é vivida somente nos 

tempos de oração-celebração, ou também é sentida 

no ritmo cotidiano de minha vida, como também na 

festa, na alegria, nos desafios do dia a dia?

• Geralmente me contento com as seis talhas de pedra 

para as purificações, preocupado/a com os ritos e as 

normas religiosas? Esqueço que o melhor vinho ain-

da não foi servido, pois está escondido no mais pro-

fundo de mim mesmo/a? Será que em minha vida, 

em algum lugar, não se encontram talhas de pedras 

vazias? Que talhas são essas? E por que estão vazias?



Salve Rainha

Salve Rainha mãe de Deus, 

És Senhora nossa mãe, nossa doçura, 

Nossa luz, doce Virgem Maria. 

Nós a ti clamamos, filhos exilados, 

Nós a ti voltamos nosso olhar confiante. 

Volta para nós, oh mãe, 

Teu semblante de amor. 

Dá-nos teu Jesus, oh mãe, 

quando a noite passar. 

Salve Rainha mãe de Deus, 

És auxílio do cristão, 

Ó, mãe clemente, mãe piedosa, 

Doce Virgem Maria.










