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A virgem Maria Mãe e Mestra  
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1. APRESENTAÇÃO                                      www.adma.salesianos.pt 

Ano do Bicentenário. “Maria é a nossa Mãe porque, ao cuidar de nós, nos ensina do 
fundo da nossa alma a cuidar de nós mesmos e uns dos outros, a cuidar da vida, da 
criação, do crescimento dos nossos irmãos e irmãs, da vida daqueles que estão 
mais em perigo de a perder e de se perder” (Pe. Ángel Artime, RM).  
Vivemos neste ano uma experiência única de peregrinação: ao Santuário de Nossa 
Senhora Auxiliadora, em Turim, e ao santuário de Nossa Senhora de Fátima.  
 
“Mariam cogita, Mariam invoca (pensa em Maria e invoca Maria), assim nos exorta 
S. Bernardo que a Igreja consagrou como mestre dos mestres, na devoção a Maria. 
O pensamento de Maria, a sua invocação, nunca se calaram no coração e nos lábios 
de D. Bosco. A sua voz celebrava constantemente as glórias antigas e recentes da 
Virgem, procurando infundir nos outros a confiança filial que nutria no seu coração 
por esta doce Mãe; nos seus lábios estavam sempre públicas ações de graças pelos 
inúmeros benefícios que reconhecia dever à potência auxiliadora da Virgem! 
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«Como é boa Maria!» exclamava com ternura, em muitas ocasiões” (Dom Bosco 
com Deus). 
A 13 de Maio de 1917, Nossa Senhora apareceu aos Três Pastorinhos, Lúcia, 
Francisco e Jacinta. Nos meses seguintes, até Outubro inclusive, a Virgem Maria 
voltaria a manifestar-se nos dias 13, exceto em Agosto, quando se manifestou no 
dia 19, nos Valinhos. Nesses encontros, Nossa Senhora recordou, em linguagem 
muito simples, acessível aos pastorinhos, as verdades fundamentais do Evangelho. 
A sua mensagem pode resumir-se nos termos de “oração e penitência”, oração e 
conversão. (P. J. Rocha Monteiro) 
 
2. MEDITAÇÃO  
 

As etapas de toda a peregrinação verdadeira devem ser: 
  
1.  Escuta da palavra de Deus. 
Tal como os discípulos de Emaús, precisamos de reencontrar, na familiaridade com 
Jesus e com a sua Palavra de vida eterna, a alegria e a esperança. 
2. Oração 
Sem ela não se pode crescer espiritualmente. 
3. Reconciliação 
Com Deus e com os nossos irmãos e irmãs através do sacramento da penitência. 
Eucaristia e confissão – duas colunas do edifício espiritual e educativo (Dom Bosco)  
4.  Eucaristia 
A Eucaristia: deve ser este o momento culminante de uma peregrinação. Com a 
Eucaristia, unimo-nos a Jesus, o nosso salvador, sentido e guia da nossa vida. 
5.  Entrega a Maria 
Jesus na cruz deu-nos Maria como mãe. Entregamo-nos a Ela como nossa guia; 
tomamo-la como modelo e ajuda no caminho rumo a Cristo e ao Pai. 
 6. Fé renovada 
Tudo deve conduzir a uma renovação da nossa fé em Jesus Cristo. O cristianismo é 
muito mais que uma tradição cultural, um conjunto de verdades e de dogmas, um 
código de comportamento ético. O cristianismo é uma pessoa, é Jesus Cristo, o 
Vivente, o Caminho, a Verdade e a Vida, Aquele que determina a nossa vida. 
7. Compromisso renovado 
Seria inútil a experiência da nossa peregrinação real ou virtual se depois não 
sentíssemos o impulso para um maior empenho de amor para com Deus e para 
com o próximo, na família, no trabalho e na sociedade. 
MÃE E MESTRA 
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 Em Fátima, disse Paulo VI: desejamos mais uma vez chamar a atenção de todos os 
filhos da Igreja para o inseparável vínculo que existe entre a maternidade espiritual 
de Maria e os deveres que têm para com Ela os homens resgatados. 
 
1. Duas verdades:  
Maria, Mãe da Igreja e modelo de virtudes.  
Maria é Mãe da Igreja, não só por ser Mãe de Jesus Cristo e sua íntima 
colaboradora na nova economia da graça, mas também porque brilha à 
comunidade dos eleitos como admirável modelo de virtude.  
 
Ela é  Advogada, Auxiliadora, Amparo e Medianeira (LG,VIII).  
No entanto, a cooperação da Mãe da Igreja no desenvolvimento da vida divina nas 
almas não consiste apenas na sua intercessão junto do Filho; Ela exerce sobre os 
homens remidos outra influência importantíssima, a do exemplo. 
É, pois, dever de todos os cristãos imitar religiosamente os exemplos de bondade 
que lhes deixou a Mãe do Céu. com humildade e magnanimidade, a missão que 
Deus confiou a cada um neste mundo, em ordem à sua eterna salvação e à do 
próximo. A santa contemplação de Maria incita-nos, de facto, à oração confiante, à 
prática da penitência, ao santo temor de Deus (Paulo VI, 13 de Maio de 1967). 
Diz o Papa João Paulo II: "A devoção a Maria é fonte de vida cristã profunda; é fonte 
de compromisso com Deus e com os irmãos.  
 
2. S. João Bosco insistia na escola de Maria colocando os seus jovens sob a sua 
proteção e imitando as suas virtudes. A sua espiritualidade nasceu da paixão pela 
vida, do amor a Deus pela vida bem vivida em graça com todo o entusiasmo, pela 
alegria das pessoas dos jovens, na convivência feliz sob a proteção do manto 
materno de Maria Imaculada Auxiliadora.  
 
“Maria Santíssima foi sempre a minha guia” exclamava Dom Bosco com frequência 
(MB V, 155; XVIII, 439). E tal convicção era uma das caraterísticas da devoção 
mariana no Oratório. Os seus sonhos traziam uma mensagem de conforto que 
intensificava a confiança e a certeza da presença de Maria que a todos protegia 
como mãe carinhosa. 
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Mãe e Mestra  
 
Aos nove anos tive um sonho... 
Foi Ela quem tudo fez... (Dom Bosco)  
 
A lua espreita no quarto encantado 
Trazendo estrelas para o menino cobrir; 
Lá fora o orvalho; cá dentro, a florir, 
O sonho que o menino agarra a partir. 
 
Senhora dos meus sonhos,  
Rosa a florir desfolhada, 
Pétalas estendidas 
Para o menino dormir. 
 
Dar-te-ei a Mestra, murmura uma voz. 
Não sei se é o regato a caminho do vale, 
Não sei se é a neve a bailar no monte; 
Tanta coisa eu vejo num vislumbre 
horizonte 
 
Vem de longe Aquele Mensageiro 
Do reino do sol é Filho de Deus 
Sua Mãe e Mestra em plena magia  
De ora em diante sua companhia.  
 
Que coisa tão linda a daquele sonho 
Brilhante como o sol 
Em mansos cordeiros 
Se transformam os animais medonhos. 
 

 
 
 
 
Maria Mãe, a Divina pastora 
Espalha grão a grão a graça de Deus; 
Brota da semente abundante virtude 
Que o padre João Bosco colhe amiúde. 
 
Manhã de rosas colhidas no amor, 
São escola de santos de Nosso Senhor. 
Dom Bosco semeia grande sementeira, 
Colheita mariana a secar na eira. 
 
Quanto não sonhei… longa vai a vida! 
Basílica sagrada em Turim erguida, 
O menino dentro com a Mãe protetora 
Traçava os caminhos da Auxiliadora. 
 
 
Gente de Paris que aplaudis este pobre 
padre,   
É o menino humilde forte e robusto. 
Foi a pastorinha, minha Mãe e 
madrinha 
Quem tudo fez. De todos nós Ela é 
Rainha. 
 
(P. J. Rocha Monteiro, 
in “Senhora da Aparição”) 
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