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QUEREIS OFERECER-VOS A DEUS?

Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra” Lc 1,38    

Email: rocha@salesianos.pt - Site: www.adma.salesianos.pt

1. APRESENTAÇÃO
Na escola de Maria           
Neste Ano Jubilar da Misericórdia o pedido que Nossa Senhora faz aos 
pastorinhos ajuda-nos a compreender a nossa participação no mistério 
de Deus amor, misericórdia, perdão. Diante da interpelação de Nossa 
Senhora surge em nós a pergunta: e eu que tenho a fazer? Na realidade, 
Deus não precisa de grandes profetas, mas de almas simples que queiram 
aceitar o desafio de Deus, da necessidade de Deus, da partilha de Deus 
com cada um de nós, colaboradores no mistério da redenção de Jesus: 
“Completo em mim o que falta à paixão de Cristo”. Col. I,24

Nossa Senhora pede-nos para levar a respiração do céu ao interior das 
coisas de cada dia, ao interior de nós e dos outros. Assim se renova a 
vida, se purifica a vida, se testemunha a fé em que acreditamos.
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Quereis oferecer-vos a Deus? 
A oferta implica o amor. Ninguém pode dar se não sabe amar. Só se dá 
o que se é. Eis o que significa o pedido de Nossa Senhora: “quero-te a 
ti e não o que tens”. “Mais cedo ou mais tarde, o ter, o prazer e o poder 
manifestam-se incapazes de realizar as aspirações mais profundas do 
coração do homem” Verbum dei,10. Esta é a lógica do Evangelho de Jesus. 
Esta é a escola de Maria. 

As nossas Catequeses ADMAs, iniciadas na preparação para o Bicente-
nário do nascimento de S. João Bosco, unem-se, agora, ao santuário de 
Fátima na preparação do centenário das Aparições, a 13 de Maio de 
2017. Será também uma forma de acompanhar os Associados de Maria 
Auxiliadora no seu amor à Mãe de Jesus. Não podemos esquecer que, 
neste momento, nos preparamos para a 64.ª Peregrinação Nacional 
Salesiana a Fátima, presidida pelo Cardeal Óscar Maradiaga. Será nos 
próximos dias 21 e 22 de Maio. P. J. Rocha Monteiro

2. MEDITAÇÃO
Pedido de Nossa Senhora
Brincavam os três pastorinhos na Cova da Iria, (…) quando por volta 
do meio-dia e depois de rezarem o terço, observaram dois clarões como 
se fossem relâmpagos. Com receio que começasse a chover, reuniram o 
rebanho e decidiram ir-se embora, mas no caminho e logo abaixo, outro 
clarão teria iluminado o espaço. Nesse instante, teriam visto em cima 
de uma pequena azinheira “era uma Senhora vestida de branco e mais 
brilhante que o Sol, espargindo luz mais clara e intensa que um copo de 
cristal cheio de água cristalina, atravessado pelos raios do sol mais ardente”.
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(…) As mãos juntas, como a rezar, apoiadas no peito e voltadas para 
cima. Da mão direita pendia um rosário. As vestes pareciam feitas só de 
luz. Segue-se um colóquio em que Nossa Senhora fala aos pastorinhos e termina com o 
convite a uma missão feita pela Mãe do Céu à Lúcia, Francisco e Jacinta.
Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele 
quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é 
ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? 
— Sim, queremos. 
— Ides pois ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso 
conforto. 
Então, por um impulso íntimo, caímos de joelhos e repetimos 
intimamente ó Santíssima Trindade, eu Vos adoro, meu Deus, meu 
Deus eu Vos amo no Santíssimo Sacramento.
Passados estes momentos, Nossa Senhora acrescentou: 
— Rezem o Terço todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e 
o fim da guerra. da Internet

3. MENSAGEM DE NOSSA SENHORA
Oferecer-se a Deus   

3.1 A entrega de si um dom de amor
Quando estudamos o mistério da 
Santíssima Trindade a primeira coisa 
que aprendemos é que Deus é Uno e 
Trino, um dom de amor para o homem, 
sua criatura. Por outro lado, toda a 
vida de Maria foi de entrega a Deus e 
à salvação dos homens, entregues por 
seu filho Jesus no alto do Calvário: “Eis 
aí tua Mãe” Jo 19,27. Em Fátima Nossa 
Senhora põe em ação o pedido que seu 
Filho lhe tinha feito, na pessoa dos três 
pastorinhos. Serão estes que irão convocar os filhos dispersos através de 
orações e sacrifícios.
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Diz Xavier Pikaza: “Deus é um processo de generosidade ou geração 
que brota do Pai; Deus é acolhimento ou filiação, que descobrimos no 
filho; finalmente, Deus é unidade e comunhão no Espírito Santo. Os 
membros da família de Deus são pessoas no mais profundo sentido do 
termo”. Nascemos de Deus. Voltamos para Deus. 

“Amo-Te, Pai, a quem não conheço. Abraço-me a Ti, a quem não vejo. 
Abandono-me a Ti, a quem desgostei. Amas em mim o teu Filho 
unigénito. Tu O vês em mim. Tu O abraças em mim, porque Ele quis 
identificar-Se totalmente comigo nesse amor que O levou a morrer por 
mim na Cruz”. Thomas Merton

3.2 Textos bíblicos 
“Mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Mc 10,17ss
Deus cuida da obra-prima da criação: “No sexto dia, Deus vendo toda a 
sua obra, considerou-a muito boa”. Gn 1,31
“Que é o homem para vos lembrardes dele, o Filho do homem para dele 
vos ocupardes? Sl 8,5 

3.3 Sentido da vida do homem
Se uma só palavra pudesse expressar o sentido da vida, essa palavra seria 
“amor”. O amor, dizem os poetas e os sábios de todos os tempos, é o 
sentido e o princípio fundamental da vida, o autêntico mistério. Alguém 
disse que só quem percebe a infinidade desse amor penetra na essência 
da fé. Joseph Ratzinger

3.4 Testemunhos
Santa Faustina “A minha oferta consiste nisto: que recebo, com total 
submissão a vontade de Deus, todos os sofrimentos, temores e medos 
que atormentam os pecadores e em troca cedo-lhes todas as consolações 
que tenho na alma, que vêm da relação íntima com Deus”. Santa Faustina 
e a Divina Misericórdia 

Beata Alexandrina da Costa “A dor é filha do amor. Quem ama a Jesus 
sofre por Ele, não Lhe nega nenhum sacrifício. Oh! Como é bela e 
encantadora a esposa de Jesus”. Humberto Pasquale, Beata Alexandrina 

4. COMPROMISSO
Seguir o pedido que fez Nossa Senhora rezando o Santo Terço todos os dias.


