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1APRESENTAÇÃO  
  

A beleza da Mãe de Jesus 
No final da época moderna, torna-se urgente uma recuperação da 
beleza da verdade e do bem que torne amável a humanidade.  
Escolhemos para tema da 4ª catequese “Maria Mãe de Deus e nossa 
Mãe”. Diz-nos o texto introdutório do Missal a este tema: “esta 
missa Celebra o «admirável mistério» (Pj), pelo qual o Pai miseri-
cordioso enviou o seu Filho «do Céu ao seio da Santíssima Virgem». 
Mas também comemora a fé e a humildade com que Santa Maria O 
recebeu e O «trouxe em seu ventre». Por isso a humilde Virgem de 
Nazaré é para nós um exemplo, a fim de que, à sua imitação, em nós 
recebamos o Filho de Deus: «a seu exemplo, recebamos a Cristo, 
conservando no coração as suas palavras e celebrando na fé os seus 
mistérios da salvação» (Co 1) e, por conseguinte, «O manifestemos com 
obras dignas de santidade» (Co 2) e dêmos testemunho d’Ele «por 
palavras e obras» (Pc). 

P. J. Rocha Monteiro 
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2 MEDITAÇÃO 
 
A minha oração baseia-se em duas verdades 
«Pai, Eu já sabia que sempre me atendes.»  
Para mim, esta frase de Jesus é uma das coisas mais belas, juntamente 
com o poder de chamar «Abbá» a Deus.  
Saber que Deus me atende, me escuta sempre é a maior alegria da 
minha vida. Quando oro, com contentamento ou com dificuldade,  
com tranquilidade ou muito cansado, agarro-me sempre a estas duas 
verdades:  
Deus é o meu Pai, «Abbá», e ouve-me sempre. 
Quando oro por aqueles que o Senhor me deu, sei que Ele me dá 
sempre ouvidos, embora eu não veja os frutos. E sei que devo aceitá-
lo: devo contentar-me com não ver que Ele me escuta e crer que 
sempre me dá atenção. Se não acreditasse que o Pai me ouve sempre, 
provavelmente não oraria. 
 

3 SINTESE CATEQUÉTICA 
1 Introdução 
1.2 A beleza da Mãe de Jesus 
1.3 A sociedade de hoje 
2.Dois textos bíblicos: Lucas 2,1-12; Gal 4, 4-5 
3.Santa Maria Mãe de Deus (Missa) 
3.1 Santos Padres e liturgia antiga: 
3.1.1 S. Agostinho (431) 
3.1.2 S. Bernardo (1153),  
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MARIA MÃE DE DEUS 
E NOSSA MÃE 
 
Encruzilhada de caminhos 
Espaço e rota de risco e rumo. 
Lugar onde habita meu ser 
Íntimo da vida dos homens. (...) 
 
Fogo de Deus dos místicos do Espírito 
Teólogos de profissão nos saberes divinos 
Mostrai-nos como numa aparição 
A grandeza d’Aquela que amanhece em mim. 
 
Filha de Sião, minha mãe. 
Trazes em teu ventre os novos filhos 
Aqueles que Te procuram às escuras, 
Que são, sem saber, os mais queridos. (...) 
 
Eu Te ofereço e te consagro 
Ó minha Mãe e minha santa rainha. 
Os que vão na minha barca rumo ao sol 
Os humildes de Iavé sem o saberem.  
 
Glória, glória a Ti, ó Mãe de Deus. 
Quero pegar no Teu menino 
Senti-lO como se fosse meu 
E adormecê-lO muito de mansinho. 
 
(J. Rocha Monteiro, in Poemas marianos)  
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4 TEXTOS DA SEMANA  
 

2ª feira – Mt 2,13-15: “José levantou-se de noite, tomou o Menino e sua Mãe 
e partiu para o Egito”.  
 

3ª feira – Lc 2,1-7: ”Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias 
para o parto, e Maria deu à luz o seu Filho primogénito”.  
 

4ª feira – Liturgia Bizantina: “O autor da vida nasceu da nossa carne da Mãe 
dos viventes. Um Menino d’Ela nasceu e é o Filho do Pai. Com as Suas faixas 
desata os laços dos nossos pecados e enxuga para sempre as lágrimas das 
nossas mães. Dança e exulta, Criação do Senhor, porque nasceu o teu 
Salvador”.  
 

5ª feira – Súplica de S. Francisco de Assis: “Ave, Senhora, rainha santa, santa 
Mãe de Deus, Maria, que és virgem feita Igreja e eleita do santíssimo Pai 
celeste, que te consagrou juntamente com o Seu Santíssimo Filho dileto e 
com o Espírito Santo Paráclito, tu em quem existiu e ainda existe, toda a 
plenitude da graça e de todo o bem!”.  
 

6ª feira – Ladainha dum canto alemão: ”Estrela-do-mar, aurora, jardim 
totalmente intato, Santa Maria, fonte sigilada, jardim encerrado, do qual sai o 
bálsamo, Santa Maria, cedro do Líbano, rosa de Jericó, Tu que estás acima de 
todos os anjos, Santa Maria!”. 
 

Sábado – Hino etiópico do séc. XV: “Bem-aventurada és Tu, ó rainha da 
sabedoria e da justiça. A tua existência começou ainda antes dos céus e da 
terra, nem o sol nem a lua Te precederam e servem-Te os anjos do céu”. 
 

Domingo – Hino de súplica: “Ó Rainha, ajuda-nos, usa de piedade para 
connosco, apressa-Te, estamos para sucumbir sob o peso do pecado”. 
 

5 COMPROMISSO - Vou repetir estes textos para Nossa Senhora.  
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