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A VIRGEM MARIA, A PRIMEIRA EVANGELIZADORA 

 
“Ide também vós para a minha vinha!”, 

apelo que o Senhor Jesus faz a todos. ChFL,64 
Email: rocha@salesianos.pt 

Site: www.adma.salesianos.pt 
 

1. APRESENTAÇÃO                                       

Entre sonhos e desejos iniciamos um novo ano de pastoral. Um novo ano é sempre 
um tempo de energia e motivação, um momento para enfrentar novos desafios. 
Estes são uma oportunidade para plantar, para crescer mas, sobretudo, para 
acreditar que Nossa Senhora está connosco. Vai na nossa barca, deslumbrante, 
apontando a rota da promessa evangelizadora, centro desta catequese mariana.  
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São convidados a entrar nesta barca todos os catequistas, membos da Associação 
de Nossa Senhora Auxiliadora, todos os movimentos marianos,  todos os 
consagrados.  
Instrumentos indispensáveis para a dimensão evangelizadora são a Palavra de Deus 
e a participação vivencial da Sagrada Liturgia.  
O que carateriza a Lectio Divina que recebeis em todos os fins de semana é a 
contínua atenção à leitura bíblica que surge como um encontro vital e orante, capaz 
de transformar a mente e o coração e alimentar a vida interior de todos os 
apóstolos. A Sagrada Liturgia é o encontro pessoal com Deus, escola de comunhão 
e de contemplação.  
Todos aqueles que têm um coração mariano vibram com Nossa Senhora e 
encontram nos seus passos as pegadas do seu caminhar, Ela a primeira 
evangelizadora. No rosário que desliza pelas nossas mãos em prece há uma 
vibração de luz, de calor de Deus. Ela nos indica o mês do rosário, o dia das missões, 
mas, sobretudo, a peregrinação a Maria Imaculada Auxiliadora ao Seu santuário 
nacional, no dia 25 de Outubro.   

P. J. Rocha Monteiro 
 
2. MEDITAÇÃO  
 
 

Virgem santa, 
Verdadeira Mãe do Verbo eterno, 
Mãe de todos os resgatados 
e de todos os crentes, 
mostra-nos aquele que foi consagrado 
na graça que tu recebeste, 
Jesus, fruto bendito do teu ventre. 
Mostra-nos Jesus. 
Ontem, 
hoje 
e na eternidade.  

KARL RAHNER (1904-1084) 
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3. MARIA A PRIMEIRA EVANGELIZADORA 

Maria ponderava e guardava as palavras  
em seu coração.  Lc 1,29;2,19;2,51 
 

Senhora da nossa terra, 
Da semente e do barro, 
Com luzes e cânticos te cantamos, 
Virgem Maria. 
 

Nós te vimos bela e formosa 
Na Arte pura em basílicas romanas, 
Cativante colorida rosa, 
Virgem Maria. 
 

Discípulo de Jesus quero ser 
Em ti cada dia amanhecer. 
Ser árvore testemunha para ti, 
Virgem Maria 
 
Desperta em mim a força do silêncio. 
Como as estrelas na noite do deserto 
Brilham na tua potente e clara luz, 
Virgem Maria. 
 
Teu Sim seja meu eterno sim. 
Acenda eu luzes na tua cidade; 
Seja eu terra do meu Senhor, 
Virgem Maria. 
 

Ouve a minha súplica, Mãe bondosa, 
Volta a serenar meu barquinho; 
Põe-no a flutuar rumo ao céu, 
Virgem Maria. 

A lua cheia sorri para ti, 
A tua luz brinca na praia 
Com o amor que te tenho. 
Virgem Maria. 
 

Senhora da Evangelização, 
Criança parti e tu chegaste,  
Lá longe, distante alba infinita. 
Ave-maria... 

 

P. J. Rocha Monteiro, in “Senhora da Aparição” 
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4. MARIA A PRIMEIRA EVANGELIZADORA 
 
Confiar em Maria 
Neste tempo confiamos a Maria o desafio da Nova Evangelização.  
Com Maria, queremos viver a Alegria do Evangelho que nos impulsiona à renovação 
da nossa vida e das nossas comunidades. É urgente o nosso contributo.  
Nossa Senhora visita-nos com a mensagem da Aliança de Amor. A partir do Seu 
Santuário, Ela fortalece a nossa Fé no Deus da Aliança e ajuda-nos a viver essa Fé na 
nossa vida quotidiana. Ela é a grande missionária - Ela fará milagres!  
 
Papa Francisco 
A igreja continua a ser responsável pela evangelização. Tal dever é inerente à 
“graça da missionariedade, do sair de si e do peregrinar”. Diz o Papa Francisco: “ 
Não coartemos nem pretendamos controlar esta força missionária”. (AE 124).  
Fontes para aprofundar o tema: A II Conferência Pastoral de Medellin, em 1968. 
Sínodo dos bispos em 1974, sobre a Evangelização no mundo contemporâneo.  
Paulo VI tratou o tema na Evangelii Nuntiandi (48) e na Marialis Cultus (24).  
S. João Paulo II Catechesi Tradendae (54). Papa Francisco na Alegria do Evangelho 
(122-129). Entre os dados a ser incorporados, deveria figurar um maior espaço 
para a palavra de Deus e um vivo contacto com a Liturgia.  
 
5. COMPROMISSO 
Entreguemo-nos ao trabalho da catequese em casa, na escola e na paróquia. 

 
Santuário Nacional de Maria Auxiliadora, coração espiritual da Família Salesiana. 


