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A virgem Maria na Ressurreição do Senhor 

  
Alegrai-vos, Virgem Mãe,  

porque o Senhor ressuscitou do sepulcro. 
 

1. APRESENTAÇÃO                                      www.adma.salesianos.pt 

Há três dimensões que envolvem esta 11ª catequese: Maria nos cinquenta dias de 
algeria pascal, Maria presente na vida dos peregrinos e Maria como a Senhora do 
Santissimo Rosário (mês de Maria).  
 
A Igreja celebra, professa e proclama que Cristo morreu e ressuscitou dos mortos e 
que Sua ressurreição eliminou a morte para todos os homens.  
No «grande domingo», isto é, nos cinquenta dias em que a Igreja celebra com 
alegria e júbilo o mistério pascal, a liturgia romana recorda também a Mãe de 
Cristo, na sua profunda alegria pela ressurreição de Cristo e na sua oração com os 
Apóstolos, esperando confiadamente o dom do Espírito Santo (cf. Atos 1, 14).  
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A Igreja, por seu lado, ao exercer a sua função materna, celebrando os sacramentos 
da iniciação cristã - que são os sacramentos pascais - reconhece na Virgem 
Santíssima o exemplo da sua maternidade; mas compreende também que na Mãe 
de Cristo tem o exemplo e o auxílio para a missão de anunciar o Evangelho, que 
Cristo lhe confiou depois de ressuscitar dos mortos (cf. Mt 28,19-20). (Missal 
Virgem Santa Maria, Introdução ao Tempo Pascal).  

É doutrina e beleza que nos envolve na meditação desta catequese mariana. Maria 
aparece discretamente e até escondida, no mistério destes cinquenta dias de 
alegria pascal. Mas a Sua presença programa a nossa espiritualidade e acompanha 
o grande mês mariano: o mês de Maio, o mês de Maria. Depois da Sua aparição em 
Fátima ninguém pode ficar indiferente aos Seus pedidos de Mãe. (P. J. Rocha 
Monteiro) 

2. MEDITAÇÃO  
Este título celebra a ressurreição do Senhor e a alegria que dela deriva:  

• «Pela ressurreição de Jesus, Deus Pai encheu todo o mundo de alegria», por 
isso, o dia da ressurreição do Senhor foi o «dia da luz e da vida,  em que, 
dissipada a noite da morte,  toda a terra exultou de alegria».  

• A Igreja nascente «rejubilou  ao ver de novo o seu Senhor imortal». 
• «Na ressurreição de Cristo, Deus Pai «encheu Maria de alegria inefável». 
• «Alegrai-vos, Mãe da luz, porque Jesus, vencendo as trevas do sepulcro,  

ilumina a terra inteira»;  
• «Ave, Santa Maria, que, sofrendo junto à cruz, participastes nas dores do 

vosso Filho: agora rejubilais em serena alegria. 
• A Virgem Santa, que «concebeu o Filho acreditando» e «acreditando 

esperou a sua ressurreição», é o exemplo da fé com que os discípulos 
proclamam «o Filho da Virgem Maria verdadeiro Deus e verdadeiro 
homem» e «pelo poder da sua ressurreição» esperam chegar «às alegrias 
da vida eterna». (Missal Mariano,15) 
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3. MÃE DO RESSUSCITADO 

“Alegra-Te, Maria...” (Anunciação) 
“Os discípulos dedicavam-se à oração em 
comum. Com Maria, a Mãe de Jesus” Act 1,14 
(Cenáculo) 
 

Acende o lamento com Maria em 
emoção  
Aos pés da cruz, da Igreja mãe, 
nascemos. 
Virgem pura, filha de Sião. alegra-te.   
Teu Filho ressuscitou ao terceiro dia. 
Resplandece, ó Nova Jerusalém,  
Mãe toda bela celebra Aleluia.  
 
Brasas divinas se levantam  
Fogo de luz eriçado,  
Cenáculo rasgado em clarões. 
Estremece a terra tudo reluz. 
É o Espírito que desce que queima 
Apóstolos em esquadrão orando 
Maria no centro devota  
Mãe de Jesus. 
 

Divino parto intemporal  
nasce a Igreja 
Travessia de sinais aparição eterna. 
Divino Espírito alma da minha alma 
Vida misteriosa de Deus  
em cada um de nós. 
Em silêncio prostrados tocados 
Pela beleza do templo sem tempo 
sem voz 
 

É tempo de Cristo Ressuscitado 
manhã de Páscoa. 
É tempo do Espírito Santo  
efusão eterna.  
É tempo da Igreja   
nova humanidade. 
É tempo de Maria  
Mãe do Ressuscitado. 
 
Clarins tocai,  
cantai Anciãos do Divino Cordeiro. 
Anunciai vós todos  
patriarcas e profetas 
É Páscoa de Jesus é sementeira  
de luz. 
Colocai cravos, rosas, gladíolos  
às janelas 
Vai passar o Rei da glória imortal 
Maria no cortejo imperial.  
Eis-me, Senhora, à porta da Páscoa, 
dá-me a chave para entrar. 
Há tanto espero! 
Longa marcha do rio em mim  
me viaja o gosto da fé 
Quero saborear. 
Virgem Maria na Ressurreição do teu 
Senhor 
Promete-me, Mãe,  
ressuscitar ao colo do Teu amor.  
 
(P. J. Rocha Monteiro, 
in “Senhora da Aparição”) 
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5. PEREGRINAR É: 

•  Um convite de Deus; 
•  Uma expressão de Fé; 
•  Um ato de Louvor e intercessão; 
•  Um momento de conversão (reconciliação com Deus e com os irmãos); 
•  Manifestação de alegria: “Que alegria quando me disseram, vamos para a 

Casa do Senhor!”  (Sl 122,1);  
 
6. MÊS DE MARIA 
Ao aproximar-se o mês de Maio, consagrado a Maria Santíssima pela piedade dos 
fiéis, o nosso espírito exulta ao pensar no espetáculo comovente de fé e de amor 
que, dentro em breve, será oferecido em todas as partes da terra em honra da 
Rainha do céu. Na verdade, é um mês em que, nos templos e entre as paredes 
domésticas, sobe dos corações dos cristãos até Maria a homenagem mais ardente e 
afetuosa da prece e da veneração. (Paulo VI, Mense Maio) 
 
7. SÍNTESE CATEQUÉTICA 
1.Introdução  
2 Meditação: A virgem Maria na Ressurreição do Senhor (Liturgia)  
3. A Virgem Maria na alegria da Ressurreição (miróforas e evangelistas) 
4. Mãe do ressuscitado (poema) 
5. Sentido do peregrinar 
6. Mês de Maria 
 
COMPROMISSO – Farei do mês de Maria uma ocasião para ser anunciador do 
amor de Nossa Senhora aos que vivem comigo.  
 
“Sede devotos de Maria Santíssima e vereis o que são milagres” (S. João Bosco) 
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