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O CANTO DA ALMA  
A minha alma glorifica o Senhor 
 

 
 
1APRESENTAÇÃO  
 
Escolhi este canto de Maria para iniciar uma série de 
Catequese Marianas. “No inicio do Evangelho de Lucas 
encontramos o principio do culto cristão a Maria e a certeza 
do seu valor e permanência.”  
 
Compromisso mensal  
Agradecer é reconhecer que aquilo que o outro nos dá 
também nos constrói como pessoas. Maria superou o 
agradecimento envolvendo-se numa história de amor e 
descrevendo todos os seus meandros.  
 
O canto do Magnificat a que chamei “canto da alma” é um 
espaço interior que pode ser visitado também por cada 
homem, cada mulher, que queira ir na direção das moradas 
interiores, mesmo que não seja digno de nelas entrar.  
Neste hino de amor Maria aparece-nos como auxiliar da 
salvação de todos os homens.  
 



2 MEDITAÇÃO 
 

DOIS POEMAS 
Duas formas de ser visitado por Deus  

 
 
Tolentino de Mendonça 

 

 
 

 
Somos narração da 
autobiografia de Deus  
 
Quando despontarem as 
primeiras luzes do  
Seu cortejo 
ainda nos faltará tudo: 
o azeite na almotolia, 
um alfabeto que descreva 
com outra firmeza o azul, 
formas indivisíveis para este 
amor, 
que só em fragmentos 
e numa gramática imprecisa 
conseguimos viver. 
 
Quando despontarem as 
primeiras luzes 
estaremos talvez longe: 
 

 
à altura dos olhos 
continuaremos a trazer a 
mesma indisfarçável solidão 
as mesmas mediações 
ilegíveis através do tempo 
as mesmas demoras 
tatuadas. 
 
O Seu advento encontra-nos 
sempre impreparados 
 
e, contudo, este é o 
momento em que 
por puro dom se nasce. 
 
A Sua vinda testemunha o 
que não sabíamos ainda: 
a nossa frágil humanidade é 
narração 
da autobiografia de Deus. 
 

  



Martin Descalzo 
 

 
 

 
Santa Maria da Alegria  
Por todos os caminhos deste 
mundo vão os homens 
procurando a alegria. 
Buscam-na pelas largas 
sendas do prazer e cada rosa 
tem vinte espinhos. 
Buscam-na pelos montes do 
dinheiro que abre mil portas, 
mas não para a felicidade 
De porta em porta chamam 
mas em nenhuma delas vive 
a alegria. 
Vão mendigando grãos de 
esperança mas a fonte é em 
Ti que se encontra, Virgem 
Maria. Porque Tu foste cheia 
de graça, és a alegria. 
Porque Deus olhou para Ti, 
Tu sorrias. 
Porque tiveste a alma 
inundada por Cristo ela 
estava também de tristeza 
vazia. 
 

 
Porque tu és mãe e mãe sem 
fronteiras, todos os dias te 
nascem filhos no lar. 
Porque foste a escrava, és a 
livre, porque aceitaste o 
pranto, és a ditosa. Porque 
tens a alma trespassada, 
também está ressuscitada e 
viva. Porque há luz em tua 
alma, também os teus olhos 
iluminam. Porque há paz nas 
tuas mãos, o teu sorriso 
pacifica. Porque viveste 
sempre muito longe do 
pecado, o mesmo Autor da 
alegria desceu à tua alma 
limpa. E nós, os tristes deste 
mundo, cansados de beber 
em fontes inquinadas,  
hoje vimos a Ti, para Te pedir, 
mendigando, o teu sorriso. 
Dá-nos, Senhora, um pouco 
da tua alegria. 
Ensina-nos, Senhora, a sorrir. 
 

 
 
 
  



3 SINTESE CATEQUÉTICA 
«A minha alma glorifica o Senhor». 
O canto da alma  

Lc1,46-56 (1,39-56) 
1 Cântico no contexto da visitação 
 
2 Mudança definitiva da história 
 
3. O cântico é testemunho da manifestação de Deus 
          e transformante da história 
 
4 Manifestação de Jesus Cristo 
 
5 Conteúdo social deste louvor de Maria 
 
6. o amor que auxilia e enriquece os humildes  
 
6.1. As duas espiritualidades  

A espiritualidde de cima  
A espiritualidade de baixo  
(Lc18, 9-14: fariseu e publicano) 

 
7 Só Deus é a verdadeira riqueza 
 
8 Hino da glória de Maria 
 
  


