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VIRGEM MARIA, RAINHA DAS MISSÕES  

 
“Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a 

montanha, a uma cidade de Judá.”Lc1,39 
Email: rocha@salesianos.pt 

Site: www.adma.salesianos.pt 
 

1. APRESENTAÇÃO - Na escola de Maria                               

Outubro, mês das missões, tantas frescas recordações nos traz da nossa infância. 
Várias são as coordenadas que envolvem em denso mistério a figura da nossa Mãe, 
origem e modelo da missão, Rainha das missões e Rainha dos apóstolos.  

mailto:rocha@salesianos.pt


2 
 

Ela que trouxe seu Filho no seu ventre convida-nos, segundo a Evangelii Gaudium do 
Papa Francisco, a levá-Lo connosco “no sonho missionário de chegar a todos”, 
especialmente àqueles que mais precisam de ser tocados e levantados pelo 
Evangelho de Jesus Cristo. Trata-se de mostrar Cristo presente na história dos 
homens. “ A tua Palalvra é um facho a dirigir os meus passos, uma lâmpada no meu 
caminho” (Sl 118,105). “Mãe do Verbo de Deus, Virgem pura entre as virgens, feliz 
porta do céu”. Maria esteve presente no inicio da Igreja nascente como missionária 
primeira por vocação, dando graças ao Pai, a seu Filho e ao Espírito Santo. Pede o 
papa Bento XVI: "Permaneçam na escola de Maria, inspirem-se nos seus 
ensinamentos. A Virgem pura e sem mancha, é para nós escola de fé destinada 
conduzir-nos pelo caminho que conduz ao encontro com o Criador do céu e da terra" 
(DP 270). 
 

P. J. Rocha Monteiro 
 
2. MEDITAÇÃO  
 
 

Quisera ser Maria, 
Lâmpada sempre acesa em teu altar, 
A iluminar o mundo mais além, 
Levar-lhe em nuvem o sonho e a terra. 
 
Quisera ser Maria, 
O sendeiro dos teus santos. 
Como eles percorrer o caminho 
Da luta espiritual, do amor pascal, 
Com o cheiro do mel das abelhas 
No círio de Cristo triunfal. 
 
Vem Espírito de Deus 
Memória do acontecer de Jesus amado. 
Transforma o que em nós é mortal 
Na eternidade do Senhor Ressuscitado.  

P. J. ROCHA MONTEIRO 
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3. MARIA RAINHA DAS MISSÕES  
Bem-aventurados os que ao partir 
descobrem o homem. 
 
Altar da graça, aqui estou Maria,  
Meu ideal, meu porto seguro 
Deste-me o Deus da fé que eu Te dou 
O Verbo de Deus que Maria encarnou.  
 

Ser missão, ser todo para o outro, 
Comunhão com o Deus do universo. 
Ser cartilha aberta nas Bem-aventuranças, 
Na escola de Maria mundo de lembranças. 
 

Loucura do mundo azul-cinzenta 
Que o medo não me paralise 
Que a terra outra vez lavrada 
Me traga Maria a madrugada. 
 

Que importa que as luzes se apaguem 
Que importa que o êxito sucumba  
Sempre me resta a missão, a terra, 
O homem, o tempo, o ser e a flor. 
 

Aqui estou a teus pés, suplicante, 
Mãos erguidas a lua cheia levanto 
Aquela com que em menino brincava 
Ofereço-a a Ti, hoje, Mãe adorada.  
 

Virgem Maria Rainha das Missões  
Com carinho levas nossas emoções  
Nosso ser de Te pertencer, Mãe.  
Ave-maria... 
 
P. J. Rocha Monteiro, in “Senhora da Aparição”
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4. VIRGEM MARIA RAINHA DAS MISSÕES  

Presença de Maria 
Neste mês de Outubro fazemos memória da presença de Maria no mistério de Cristo 
e da Igreja. Acompanhamos os discípulos de Jesus na descoberta da escola de Maria, 
a grande missionária, Mãe e Mestra de todos os apóstolos e de todos os consagrados 
e consagradas que, um dia, optaram pela missão. É uma pequena pausa orante e 
contemplativa no nosso caminho espiritual. É um aprofundar a verdadeira identidade 
de Maria que esteve presente nos inícios da Igreja e que hoje nos entrega “o sonho 
missionário de chegar a todos, especialmente aqueles que mais precisam de se 
tocados e levantados pelo Evangelho de Cristo”(Sínodo Lisboa 2016).  
 
Ser Missionários Hoje 
Quem são os destinatários desta catequese mariana?  
São todos aqueles que se recolhem em silêncio, num silêncio meditativo e em 
comunhão orante com ela. São as famílias, santuários domésticos da Igreja, que aí 
experimentam a sua própria comunhão de fé e devoção a Maria.  
São todos os catequistas e as catequistas, todos os agentes de pastoral, que 
saboreiam a mensagem mariana transmitida nas festas litúrgicas em sua honra.  
 

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

Peregrinação ao santuário de Maria Imaculada Auxiliadora 
Dia 25 de Outubro – Mogofores (Anadia) 

 

5. COMPROMISSO 
Rezemos o nosso terço pelas missões 


