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1. APRESENTAÇÃO                                               

A coleta da Missa da Virgem Santa 
Maria com o título “A Virgem 
Maria Medianeira da Graça” diz o 
seguinte: “Senhor nosso Deus, que, 
na vossa inefável providência, nos 
destes o Autor da graça por meio da 
Virgem Santa Maria e a associastes 
ao mistério da redenção humana, 
concedei que ela nos alcance a 
abundância da graça e nos conduza 
ao porto da salvação eterna”.

Amor a Maria em S. João Bosco

Foi notável o amor a Maria em  
S. João Bosco. O aspeto fundamental 
da sua devoção é o conhecimento 
da mediação universal de graça para aqueles que invocam com fé a sua 
“maternidade espiritual”: “Se queremos receber graças recorramos a Maria; 
mas para que ela interceda, é preciso que demonstremos ser seus filhos 
verdadeiros, afastando-nos do pecado. Maria será a nossa guia, a nossa 
mestra, a nossa mãe. Recordai-o.

É quase impossível ir a Jesus se não se vai por Maria. Portanto entregai-lhe 
todas as vossas coisas e especialmente a alma” (MB, VII, 676-677).

O tema que hoje escolhemos, Maria a Medianeira de todas as graças, abre-
nos caminho para uma melhor compreensão do mistério redentor de Cristo  
e o seu projeto de salvação para todos os homens. (Pe. J. Rocha Monteiro)



2. MEDITAÇÃO

Mediação maternal de Maria 
“Quem procura o bom grão 
encontra-o na espiga:
quem deseja ouro fino,
procura-o na mina:
quem quer encontrar Jesus
deve procurá-Lo em Maria”. (Jacinto Verdaguer)

A Ela, Mãe e colaboradora do Redentor, 
nos confiamos 
para que nos alcance a abundância da graça. 

3. SÍNTESE CATEQUÉTICA

Ave, Santa Maria, fonte de piedade, tesouro de todas as graças, 
que trouxestes em vosso seio virginal o Deus e homem verdadeiro.

1. Título da Virgem Maria, Mãe e Medianeira da Graça 
2. O Concílio Vaticano II (LG, VIII)
3. Textos da Sagrada Escritura 
4. Testemunhos dos santos e doutores 

Salve, Santa Mãe de Deus, por Vós recuperámos a vida, porque recebestes o 
Filho que desceu do Céu e destes à luz o Salvador do mundo.



À Senhora das Graças 

Salve, Santa Mãe do Deus formoso 
Salve Rainha das graças, de rosas floridas.
Aos pés da cruz tens João, teu filho ditoso,
Por ele mil graças caíram em nossas vidas. 

Não chores, Mãe, não chores, minha Pietà. 
Limpa tuas lágrimas pois são Ressurreição. 

Teu Filho, meu irmão, no céu já está.
Levantou a terra e fez dela o céu, salvação. 

Ó humildes da terra, vós que vos sentis tão sós 
Ó pecadores, sombras abandonadas à deriva. 
Olhai, olhai Jesus na cruz a morrer por vós
E voltai, voltai para o regaço de Mãe, Maria. 

Medianeira da graça é a Virgem Maria
Grande mistério de Deus, adoro ajoelhado. 
Contemplo a fonte pura do seu primeiro dia
Na manhã de Deus, concebida sem pecado. 

Senhora dos enfermos, Senhora da Esperança,
Murchou a flor do tempo, descoloriu-se o amor. 

Cura meus irmãos doentes sem tardança
Escuta nossas preces feitas com fervor.

 
Que mais te pedir, Senhora das graças?

Senão ir para ti correndo como um amante:
Contemplar-te, beleza, por mim tão desejada.

Ter-Te, ver-te à minha espera, no último instante.  

(J. Rocha Monteiro in “Senhora da Aparição”)



4. TEXTOS A MEDITAR 

4.1 Junto à cruz de Jesus estava sua Mãe – Jo 19, 25-27

A Mãe de Deus foi-nos dada e proclamada no Calvário como Mãe da Igreja, 
Mãe dos discípulos. Por isso damos louvores à Cheia de Graça, a mais bendita 
entre as mulheres, a Mãe de Jesus.
Naquele tempo... Jesus disse a sua Mãe: “Mulher, eis aí o teu filho”.
Depois disse ao discípulo: “Eia aí tua Mãe”. E a partir daquela hora, 
O discípulo recebeu-a em sua casa. 

Maria ao lado de Jesus
E agora, Jesus quer ter a seu lado a Mãe. 
Teve-a em Belém e ouviu o cântico dos anjos 
e os parabéns dos pastores. 

4.2 Est 8, 3-8.16-17a

«Como poderei ver a desgraça que pesa sobre o meu povo?»
“Como poderei ver a destruição da minha família?”, disse Ester.
A figura de Ester antecipa a de Maria.

4.3 Salmo 66 (67), 2-3.4-5.6-7 (R. cf. 2b)

Refrão: Deus Se compadeça de nós e nos dê a sua 
bênção.

4.4 A Medianeira da graça em Caná – Jo 2, 1-11

«Estava lá a Mãe de Jesus.
E os discípulos acreditaram n’Ele»

5. COMPROMISSO

Com toda a confiança vou recorrer a Maria para 
que me ajude nos caminhos da vida e vou interceder 
pelos doentes que me são confiados.


