
  
A SENHORA DA ALEGRIA 
No mistério da vida humana 

1. APRESENTAÇÃO  
A nossa maior prova da proximidade de Deus é a morte e a ressurreição de 
Jesus Cristo.  

• Jesus solidarizou-se connosco até ao ponto de morrer – mataram-n’O 
– na cruz. 

• Deus Pai identificou-se totalmente com Ele, ressuscitando-O e 
constituindo-O juiz da História. Nós não temos outro salvador fora 
d’Ele. 

Esta catequese “A Senhora da alegria no mistério da vida humana” pretende 
levantar-nos a fim de descobrir os caminhos que levam ao Aleluia, à alegria 
de Deus no mistério da vida humana, que vai da morte para a vida, do pecado 
à graça, das trevas à luz, da derrota à vitória total. Numa palavra, da cruz à 
ressurreição. Celebramos Sexta-feira Santa e Sábado de Aleluia.  
Maria, desde Nazaré, onde aceita o desígnio salvífico de Deus, até Jerusalém, 
onde é testemunha da morte e ressurreição de seu filho, não tem outra 
missão senão permanecer a seu lado.  

Pe. Jerónimo da Rocha Monteiro  
 

1 
 



  
2. MEDITAÇÃO 
 
Rezar com Aleluias 
Senhora: ensina-me a cantar Aleluia. 
Agora que já a resgatamos das trevas da morte. 
Agora que estamos salvos. 
Agora em que “a sujidade do mundo  
é realmente absorvida, anulada,  
transformada por meio do amor infinito”. (Bento XVI, Jesus de Nazaré)  
Agora, que a Páscoa nos inebria com essa palavra. 
Agora que os cantores não se cansam de a repetir. 
É o Aleluia dos triunfos difíceis. 
É o Aleluia das metas conseguidas. 
É o Aleluia da amizade e do perdão. 
É o Aleluia da proximidade 
e da vida vivida sob o olhar 
de um Cristo que pede entrega, doação 
e que promete Ressurreição.  
 
Uma entrega de amor 
“A palavra de Jesus na cruz permanece aberta a muitas realizações concretas. 
É continuamente dirigida quer à mãe, quer ao discípulo, e a cada um é 
confiada a tarefa de a realizar na própria vida, tal como está previsto no plano 
do Senhor”. (Bento XVI, Jesus de Nazaré) 
 
3. SINTESE CATEQUÉTICA 

1. Experiência da alegria em Maria 
2. Convite à alegria (Textos: AT – NT) 
3. Atitudes que geram alegria (escutar, procurar, seguir, levar...) 
4. Da tarde da cruz à manhã da ressurreição (poema) 
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Da tarde da cruz 
à manhã da ressurreição  
 

Porque te pintam, Virgem Dolorosa 
Com cores cinzentas na tarde maior 
Onde assistes à festa dos perdões 
generosamente dados por Teu Filho? 
 

Visitamos o coração humano 
Qual campo de batalha, 
Lavrado em desertos de silêncio, 
com planetas fictícios de prazer, 
debruçado sobre rios secos... 
A chorar sem lágrimas definidas... 
(...) 
As páginas desfolhadas da vida 
Passam, correm e voam 
Numa emancipação real... 
Escapam ao presente deixando de ser. 
Boiam na superfície das coisas que passam.  
 

Mas hoje...,  
na madrugada do sonho, 
não é isto que quero cantar 
mas é isto que quero musicar. 
 

A manhã clara, assombro de esperanças 
A festa de Deus na lua, na luz, no sol, 
A vitória da mulher sobre a serpente, 
Aleluias do Senhor Ressuscitado. 
 
(J. Rocha Monteiro, Poemas marianos) 
  

3 
 



  
4. TEXTOS DA SEMANA  
 

2ª feira – Isaías 66,10.12-14: Alegrai-vos com Jerusalém, rejubilai com ela, vós 
todos que a amais; regozijai-vos com ela, vós todos que estáveis de luto por 
ela. 
3ª feira – GE 1: «A alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira  
daqueles que se encontram com Jesus. Com Ele, nasce e renasce sem cessar a 
alegria» 
4ª feira – J.P.II: «O primado de Deus é, para a existência humana, plenitude 
de significado e de alegria, porque o ser humano é feito para Deus e não 
descansa enquanto não encontrar nele a paz». 
5ª feira –Is 35,1; 44,23; 49,13: o céu, o deserto e a terra exultarão de alegria. 
6ª feira – Jo 15,11; 16,24; 17,13: «A minha alegria esteja em vós e a vossa 
alegria seja completa».  
Sábado – Lc1,28: “Alegra-te, ó cheia de graça”. 
Domingo – S.to Ambrósio: «Feliz de realizar o seu desejo, delicada no seu 
dever, solícita na sua alegria, apressou-se a dirigir-se para a montanha.  
Onde, se não para os cimos, devia solicitamente tender aquela que já estava 
cheia de Deus?»  
 
5. COMPROMISSO – Vou dar preferência à atitudes que geram alegria.   
 
Estrela da nova evangelização, 
ajudai-nos a refulgir com o testemunho da comunhão, 
do serviço, da fé ardente e generosa, 
da justiça e do amor aos pobres, 
para que a alegria do Evangelho 
chegue até aos confins da Terra 
e nenhuma periferia fique privada da sua luz. 
Mãe do Evangelho vivo, manancial de alegria para os pequeninos, 
rogai por nos. Ámen. Aleluia. (Papa Francisco, Alegrai-vos) 
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