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A VIRGEM MARIA, RAINHA E MÃE DE MISERICÓRDIA 
 

 
A Virgem Maria,  

Mãe de piedade e Mãe de misericórdia 

rocha@salesianos.pt 
 

1. APRESENTAÇÃO                                      www.adma.salesianos.pt 

 

De que nos adianta ter muitas esperanças e outras tantas certezas com tantas 
conquistas, se não tivermos este grande suporte na Mãe de Jesus: a Mãe de 
piedade e Mãe de misericórdia. Ela, íntima e próxima da nossa alma ilumina-nos 
nas nossas perplexidades e provoca em nós o desejo de ver o invisível sobretudo 
nas áreas da religiosidade, do mistério e da ideia de Deus.   
 
“O título «Rainha de misericórdia» celebra a benignidade, a generosidade, a 
dignidade da Santíssima Virgem, que, elevada ao Céu, realizando o que prefigurava 
a rainha Ester (Est 4, 17), «intercede incessantemente junto do (seu) Filho» pela 
salvação do povo, que a ela recorre confiadamente nas suas tribulações e perigos. 
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A Santíssima Virgem é, portanto, «Rainha clemente», «que experimentou de modo 
singular a misericórdia (de Deus), acolhe a todos os que nela se refugiam»; por isso, 
com razão é saudada como «consolação dos penitentes e esperança dos 
pecadores». 
 
Com o título «Mãe de misericórdia», que, segundo opinião corrente, foi dado pela 
primeira vez à Santíssima Virgem por Santo Odão, (t 942), abade de Cluny, é com 
razão celebrada Santa Maria, porque deu à luz para nós Jesus Cristo, a misericórdia 
visível do invisível Deus misericordioso, e porque é mãe espiritual dos fiéis, cheia de 
graça e de misericórdia: a Santíssima Virgem «é chamada ‘Mãe de misericórdia’ - 
diz São Lourenço de Brindes -, isto é, misericordiosíssima, Mãe clementíssima, Mãe 
terníssima, amantíssima».  
 
Na verdade, a Mãe de Jesus, agora que está no Céu, apresenta as necessidades dos 
fiéis ao Filho, a quem, quando estava na terra, suplicou em favor dos esposos de 
Caná (Jo 2, 1-11)”. (Missas da Virgem Santa Maria) (P. J. Rocha Monteiro) 
 
 
2. MEDITAÇÃO  
 

No formulário desta missa a Santíssima Virgem é celebrada como: 
 
— profetiza que exalta a misericórdia de Deus (Lc 1, 39-45); efetivamente, no 
cântico do «Magnificat» duas vezes louva a Deus misericordioso: «A sua 
misericórdia se estende de geração em geração / sobre aqueles que O temem» e 
«Acolheu a Israel, seu servo, / lembrado da sua misericórdia» (Lc 1, 50.54). Por isso 
os fiéis desejam «proclamar incessantemente, com a Virgem Santa Maria, / a 
misericórdia» de Deus; 
 
-  mulher que experimentou de modo singular a misericórdia de Deus: «Ela é a 
Rainha clemente, / que experimentou de modo singular a misericórdia (de Deus), / 
que acolhe todos ... os que a invocam nas suas tribulações»).  
Recordemos a encíclica “Dives in Misericordia” de S. João Paulo II «Maria, ... de 
modo totalmente singular e extraordinário - como ninguém mais - conheceu a 
misericórdia tendo experimentado a misericórdia de modo extraordinário»  
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3. RAINHA MÃE                     
DE MISERICÓRDIA  

 “Sede misericordiosos 
Como o vosso Pai do céu é 
misericordioso”Lc6,36 
 
Maria vestida de tantas cores 
Árvore com flores à beira rio        
Malvas perfumadas são teus amores 
Rainha Senhora de Ti temos brio 
 
És pietà Mãe toma os meus pecados  
Oh cuida de mim anseio por Ti 
Desperta-me do meu sonho de 
encantos 
Há tanto tempo te espero aqui. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Senhora do roseiral perfumado 
Mãe de misericórdia no Calvário 
Atende minha prece minha dor   
Passa para meu colo meu Senhor 
 
Jardins assombrados junto ao túmulo 
Recebei Jesus filho de Maria 
Rouxinóis cantai suave melodia 
Num adeus de eternas Aleluias. 
 
Rainha dos céus Mãe do eterno amor 
Misericórdia para os pecadores  
Santo Santo ao Deus omnipotente  
Num doce pranto glória para sempre.  
 
“Com minha Mãe estarei  
Na santa glória um dia  
Junto à Virgem Maria 
No céu triunfarei”. (Popular)  
 
(P. J. Rocha Monteiro, 
in “Senhora da Aparição”)
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4. Na morte e depois da ressurreição 

Se durante o ministério público a figura de Maria se desvanecia lentamente, esteve 
praticamente ausente, enquanto ocorreram os acontecimentos chave da fé cristã, 
como a prisão, morte e ressurreição de Jesus. Não deixa de chamar a atenção. 
 
A tradição evangélica recorda-a apenas numa breve cena ao pé da cruz (Jo 19, 25-
27); e fora dela, Lucas deixa-nos a notícia da sua presença no meio da comunidade 
de crentes (Act 1, 14). 
 
Em ambos os episódios, Maria, que não tem protago-nismo algum digno de menção 
durante os acontecimentos pascais, aparece como mero convidado silencioso: nada 
tem que dizer; apenas se anota a sua presença diante da cruz, partilhando a dor e a 
obediência com o discípulo, e no cenáculo, participando na oração dos apóstolos. 
 
A sua longa peregrinação de fé chegou ao fim: viverá atendida pelo discípulo (Jo 19, 
27) e entre apóstolos que rezam à espera do Espírito (Act 1,14). (Pe. Juan José 
Bartolomé, Feliz de ti que acreditaste, pag. 201-202) 
 

COMPROMISSO 
Durante este mês rezarei pela conversão dos pecadores.  
 
“Sede devotos de Maria Santíssima e vereis o que são milagres” (S. João Bosco) 
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