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1. APRESENTAÇÃO  
  

A devoção popular mariana criou imensas manifestações a Maria para a ter 
bem perto. É preciso chegar à fronteira do nada para entender o significado 
profundo da Mãe do Senhor em nossas vidas. Nela o ser humano encontrou 
respostas para as suas necessidades, emoções e razões de viver para 
alimentar o amor a Cristo e a graça de Deus. Foram imagens nos montes e 
serranias, foram títulos que se acumularam ao longo dos tempos: a Senhora 
da Boa Hora, a Senhora da Tempestade, a Senhora da Bonança, a Senhora da 
Saúde, a Senhora dos Desamparados, a Senhora do Bom Conselho... Foi para 
o mar como Senhora da Bonança, a Senhora dos Marinheiros, a Senhora do 
Perpétuo Socorro, a Senhora dos Náufragos, a Senhora dos Aflitos. Entrou no 
coração humano como a Senhora do Perdão, a Senhora da Misericórdia, a 
Senhora da Paz, a Senhora da Boa Hora, a nossa advogada. Entrou na 
existência humana como a Senhora do Parto, a Senhora da Boa Morte. 
Criaram-se imagens para a ter mais perto. Ocupa lugar de honra nos lares, 
nos espaços mais íntimos da família. (P. J. Rocha Monteiro) 
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2. MEDITAÇÃO 
 
A oração do Ângelus desperta o novo dia, em louvor e ação de graças,  
convida os homens para a refeição do meio dia e fá-los descansar ao 
entardecer.  Maria é sinal de Deus, a abertura da humanidade para com o 
Senhor, a verdadeira recordação de toda a humanidade diante do criador.  
 
O Santo Rosário, leva-nos a meditar os mistérios da vida de Cristo na 
companhia de Maria, com piedade e amor filial. 

 
Santa Maria de um amor maior, 

do tamanho do Menino que levas ao colo, 
diante de ti me ajoelho e esmolo 

a graça de um lar unido ao teu redor. 
 

Protege, Senhora, as nossas famílias, 
todos os casais, os filhos e os pais, 

e enche de alegria, mais e mais e mais, 
todos os seus dias, manhãs, tardes, noites e vigílias. 

 
Vela, Senhora, por cada criança, 

por cada mãe, por cada pai, por cada irmão, 
a todos os velhinhos, Senhora, dá a mão, 

e deixa em cada rosto um afago de esperança.” 
(Dom António Couto, bispo de Lamego) 

 
3. SINTESE CATEQUÉTICA 

1 A devoção popular mariana  
1.1 Força das imagens 
1.2 Maria na cultura 
2. A oração do Ângelus e do Santo Rosário 
3 A renovação da devoção a Nossa Senhora 
4. Oração a Maria  
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ROSTOS DE MARIA NA RELIGIOSIDADE POPULAR 
 
Em Teu rosto luminoso, Mãe, 
Artistas e santos em sonhos te pintaram. 
Em Ti traçada tens a história humana 
Com mãos erguidas e preces te rogaram.  
 

Com marinheiros e soldados partiste 
Como lua branca rasgaste a escuridão 
Deram-te nomes de terra nunca vista 
Chamaram-Te Negra da Aparecida. 
 

Senhora do Ó, Senhora minha, 
olhos vindos do céu, de Azul de Lurdes 
És mais pura e mais bela que não há 
Vestes a praia de branco marinho.  
 

Senhora de Fátima, de brancura vestida 
Lua nova a rasgar os céus!... 
Vieste à nossa casa, Mãe! Como te queremos!... 
Com lágrimas um obrigado Te dizemos. 
 

Eras honrada cada noite em minha casa 
A Ave Maria em melopeia encadeada. 
Lá bem em cima dormiam as estrelas 
E os anjos adormeciam a Senhora amada. 
 

Ó cidades da terra, levantai-vos 
Deixai cair vossas máscaras do vazio. 
Abri jardins em flor, de jasmins e roseirais 
Vem a vós, a Senhora dum mundo novo que esperais.  
(J. Rocha Monteiro, in Poemas marianos)  
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4. TEXTOS DA SEMANA  
 

2ª feira – 1Jo 4,16: “Deus é amor e quem permanece no amor permanece em 
Deus e Deus nele”.  
 
3ª feira – L.G. 53: ”A Igreja guiada pelo Espírito Santo, honra a Virgem Maria 
como Mãe amantíssima, dedicando-lhe afeto de piedade filial!”.  
 
4ª feira – S. Anselmo: “Ó gloriosa Senhora, faz com que por Ti mereçamos 
chegar até Jesus, teu Filho, que por teu intermédio se dignou descer até nós”. 
 
5ª feira – Mt12,50: “Todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos 
céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe”.  
 
6ª feira – Hebr 13,18: ”Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e sê-lo-á para 
sempre”. 
 
Sábado – Act 1,14: “Num só coração perseveravam na oração, juntamente 
com algumas mulheres, entre as quais Maria Mãe de Jesus, e os irmãos 
d’Ele”. 

 
Domingo – S. Leão Magno: “A nascente da vida que Cristo tomou no seio da 
Virgem Maria, colocou-a Ele nas fontes do Batismo”. 
 

 
 
5. COMPROMISSO – Vou rezar o terço pelas missões agradecendo a 
presença de Maria na história de Portugal. 
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