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A VIRGEM MARIA, MÃE DA DIVINA PROVIDÊNCIA 
 
  
 

 
 
 
 
 

A presença de Nossa Senhora nas nossas vidas traz uma mensagem 
de graça e de paz. 

 

E-mail: rocha@salesianos.pt  

Site: www.adma.salesianos.pt  
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1. APRESENTAÇÃO - Na escola de Maria                               

Esta catequese mariana quer ser uma meditação sobre a relação que Maria, Mãe 
de Jesus e nossa Mãe, tem com cada um de nós. Cuida de nós. É um gesto de 
beleza que cada Mãe conhece pelas diversas fases dos cuidados para com o seu 
filho. Esta relação tão íntima, tão profunda, é um canto de libertação interior. 
Ninguém melhor do que Maria o sabe fazer. Também aqui é importante o 
“encantamento”, o deixar-se possuir por alguém que nos protege, que inventa 
momentos de claridade neste encontro gerador da alegria.  
Amigo, sê para os teus irmãos as mãos misericordiosas de Maria, o seu sorriso e 
o seu coração providente. Tudo o que deres em seu nome e pelo seu amor 
regressará a ti numa medida divina, que te inundará de beleza e consolação. 
Terás compreendido a escola da Divina Providência na qual vivia S. João Bosco 
no seu dia a dia.  
 
P. J. Rocha Monteiro 
 
2. MEDITAÇÂO 
 

 
Meio-dia  
É meio-dia. Vejo a igreja aberta. Tenho que entrar. 
Mãe de Jesus Cristo, não venho rezar. 
Não tenho nada a oferecer nem a pedir. 
Venho, apenas, Mamã, olhar para ti.  
Olhar-te, chorar a felicidade, saber 
Que sou teu filho e que tu estás aí.  
Não dizer nada, contemplar teu 
rosto 
E deixar cantar o coração com a 
sua linguagem. 
Porque és bela, porque és imaculada, 
A criatura como saiu de Deus 
Na manhã do seu esplendor original, 
Porque és a Mãe de Jesus Cristo, 
Que é a verdade em teus braços.  
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Porque és a mulher cujo olhar encontra o coração 
E faz brotar lágrimas reprimidas, 
Porque me salvaste, 
Porque és melodia e estás aí para sempre, 
Só porque és Maria, 
Só porque existes, 
Mamã de Jesus, dou-te graças. Paul Claudel  
 
3. Maria em Caná da Galileia 
Mãe da Divina Providência 
 
Rejubila, filha de Sião, (…) 
O Senhor, rei de Israel, está no meio de ti.  
Não temerás mais a desgraça. Sf 3, 14-15b 
 
Maria mãe e mulher em Caná 
Pomba branca a levar a boa-nova 
Frágil serva sensível naquela prova 
Faltou o vinho.  
 
Tua palavra suave, naquela dor 
Levas a prece, o segredo a Jesus.  
Iluminaste a festa com tua luz 
Brotou a flor.  
 
Esposa, Mãe, irmã da humanidade,  
Ouve nossas preces, de Deus donzela, 
Mãe Auxiliadora, pela tua bondade  
De nós tem piedade. 
 
Na cabana tocar-te-ei canções.  
Enchendo-a de doçura 
com a minha flauta 
Preformá-la-ei com rosas de outono, 
Minhas orações.   
 

 
 
Ide “fazei o que Ele vos disser” 
Palavra de amor, de fé profissão 
Como só a Mãe consegue dizer 
Aquela oração.  
 
A água transformou-se em vinho 
Cinco mil homens foram saciados  
Pães e peixes foram multiplicados  
Compaixão de Jesus.  
 
Cantai hinos de glória à Mãe piedosa 
Cantai-lhe canções de primavera 
Dizei à alma pia que a espera: 
Ajoelha. Confia. É tua Mãe.  
 

P. J. Rocha Monteiro, 
in “Senhora da Aparição”.  
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“A seu tempo tudo compreenderás”.  
(Nossa Senhora a Joãozinho Bosco no sonho dos nove anos)  
 
4. MÃE DA DIVINA PROVIDÊNCIA 
A Santíssima Virgem é chamada «Mãe da Divina Providência», porque Jesus, 
providentíssimo, no-la deu como Mãe providente, para nos conseguir, com a sua 
intercessão, os bens celestes. À semelhança de Deus, que não pode esquecer-Se 
do seu povo mas, mais que isso, o consola como uma Mãe, a Santíssima Virgem, 
compadece-se de nós, intercede por nós, atende as necessidades da Igreja, nos 
enche de consolação (Is 66, 10-14). 
 
Por isso os fiéis, encontram nela «o auxílio da misericórdia» de Deus (Hb 4, 16).  
“Pai Santo, na vossa benigna providência, a Virgem Santa Maria, pelo poder do 
Espírito Santo, deu à luz o Salvador do Mundo. 
Em Caná da Galileia, intercedeu pelos esposos junto do vosso Filho, que assim 
realizou o primeiro dos seus milagres: a água transformou-se em vinho, 
alegraram-se os convivas e os discípulos acreditaram no seu Mestre. 
 
Agora, glorificada como Rainha à direita do seu Filho, atende as necessidades de 
toda a Igreja e é para todos e cada um de nós, que a ela fomos confiados por 
Jesus Cristo na cruz, despenseira da graça e mãe providente”.  
(Coletânea das Missas da Virgem Santa Maria, nº 40) 
 
Agora, glorificada como Rainha à direita do seu Filho, atende as necessidades de 
toda a Igreja e é a ela que, todos e cada um de nós, fomos confiados por Jesus 
Cristo na cruz, despenseira da graça e mãe providente”.  
(Coletânea das Missas da Virgem Santa Maria, nº 40) 
 
5. COMPROMISSO 
Consagrar-me-ei a Maria em cada dia:  
Pedindo-lhe em cada noite a renovação interior. 
Pedindo-lhe tudo o que desejo.  
Colocando-me sob a sua proteção.   
 


