
 
 
 

 

 
MARIA, 

A MULHER ORANTE 
 

“Maria, conservava todas estas coisas, 
meditando-as no seu coração” (Lc 2,19) 

 
  



1. APRESENTAÇÃO  
 
O coração desta catequese está numa meditação constante e 
profunda da narração que S. Lucas nos faz, com a intenção de nos 
determos na atitude contemplativa de Lc 2,19  e de Lc 2, 51. 
Neste texto, Maria vai compreendendo lentamente o que 
aconteceu. Tudo ficará claro na tarde de sexta-feira santa e na 
manhã da Ressurreição. Maria é apresentada como quem sabe 
meditar para discernir os sinais dos tempos. 
 
Longo caminho, silêncio e escuta 
Longo caminho este, o de Maria. Ouvimos constantemente, mas 
temos pouco espaço para escutar. O silêncio exige esforço para 
alcançar esse vazio no qual somos confrontados connosco 
mesmos. Só no silêncio – que não é apenas ausência de barulho – 
podemos escutar a nossa interioridade, prestar atenção aos 
nossos sentimentos, emoções e desejos mais profundos e com 
eles perceber para onde caminhamos.  

O silêncio e a escuta de Maria são uma 
cartilha por onde podemos compreender o 
que significa “ser conduzido pelo Espirito 
Santo de Deus”.  
 
2. MEDITAÇÃO 
Senhor, (...)  
dá-me alma para te servir e alma para te 
amar; dá-me vista para te ver sempre no 
céu e na terra;  



dá-me ouvidos para te ouvir no vento e no mar;  
dá-me mãos para trabalhar em teu nome. 
Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que não haja 
lama nas estradas dos meus pensamentos nem folhas mortas nas 
lagoas dos meus propósitos. Faz com que eu saiba amar os outros 
como irmãos e servir-te como a um pai. (...) 
Que a minha vida seja digna da tua presença;  
que o meu corpo seja digno da terra, sua cama;  
que a minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que 
volta ao lar. 
 
Torna-me grande como o Sol, para que eu Te possa adorar em 
mim; torna-me puro como a Lua, para que eu Te possa rezar em 
mim;  
Torna-me claro como o dia para que eu Te possa ver sempre em 
mim e rezar-Te e adorar-Te. 
Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta teu. 
Senhor, livra-me de mim." (Fernando Pessoa)  
 
3. SÍNTESE CATEQUÉTICA 
Introdução - Preparação interior 
1. Acolher o Espírito de Deus 
2. Maria seguidora do projeto de Deus  
3. O Evangelho da Infância (Lc 1-2)  
3.1. Nascimento de Jesus Lc 2, 1-14 
3.2. Jesus ocupa-Se com as coisas do Pai  
4. A beleza interior; 4.1. A Beleza que salva  
 



4. TEXTOS DA SEMANA  
2ª feira – Lc 2,19 - “Quanto a 
Maria, conservava todas estas 
coisas, ponderando-as no seu 
coração”. (v.20 - E os pastores 
voltaram glorificando e 
louvando a Deus por tudo o 
que tinham visto e ouvido, 

conforme lhes fora anunciado.) 
3ª feira – Is 56,7 -  Hei-de conduzi-los ao meu santo monte, hei-de 
enchê-los de alegria na minha casa de oração   
4ª feira – 2 Cor 6,16 – Vós sois o templo vivo, como Deus disse: 
“Eu habitarei e andarei no meio deles. Serei o seu Deus e eles 
serão o meu povo”.  
5ª feira – Lc 2,51 – “Depois desceu com eles, voltou para Nazaré e 
era-lhes submisso. Sua mãe guardava todas estas coisas no seu 
coração”.  
6ª feira – Salmo 121 – Alegrei-me quando me disseram: “Vamos 
para a casa do Senhor”.  
Sábado – Is 61, 10 - Exulto de alegria no Senhor, minha alma 
rejubila no meu Deus, que me revestiu com as vestes da salvação” 
Domingo – Sl 83,2 - “Como é agradável a vossa morada, senhor 
do universo! A minha alma suspira ansiosamente pelos átrios do 
Senhor.” 
 
5. COMPROMISSO - Durante toda esta semana agradecerei o 
dom da fé que Deus me deu, a minha candeia nos caminhos da 
oração contemplativa. 


