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CALENDÁRIO LITÚRGICO

Maio 2015

12 T At 16.22-34 SI 137.1-2a .2bc.3.7c-8 (R:7c) Jo 16.5-11

13 Q At 17,15.22-18,1 Sl 148, 1-2. 11-12ab. 12c-14ª.14bcd  Jo 16,12-15

14 Q At 1,15-17.20-26 Sl 112(113),1-2.3-4-5-6.7-8(R. cf.8) Jo 15,9-17

15 S At 18,9-18 Sl 46, 2-3. 4-5. 6-7 (R. 8a) Jo 16,20-23a

16 S At 18,23-28 Sl 46, 2-3. 8-9. 10 R.8a) Jo 16,23b-28

18 S At 19,1-8 Sl 67, 2-3. 4-5ac. 6-7ab (R. 33a) Jo 16,29-33

19 T At 20,17-27 Sl 67, 10-11. 20-21 (R.33a) Jo 17,1-11a

20 Q At 20,28-38 Sl 67, 29-30. 33-35a. 35b-36c (R.33a) Jo 17,11b-19

21 Q At 22,30; 23,6-11 Sl 15, 1-2a.5.7-8.9-10.11 (R.1) Jo 17,20-26

22 S At 25,13b-21 Sl 102, 1-2. 11-12, 19-20ab(R.19a) Jo 21,15-19

23 S At 28,16-20.30-31 Sl 10,4.5.7 (R. cf.7b) Jo 21,20-25

25 S Eclo 17,20-28 (Gr 24-29) Sl 31,1-2.5.6.7 (R 11a) Mc 10,17-27

26 T Eclo 35,1-15 (Gr. 1-12) Sl 49,5-6. 7-8. 14.23 (R. 23b) Mc 10,28-31

27 Q Eclo 36,1-2ª. 5-6. 13-19 (Gr. 1.4-5ª.10-17) Sl 78,8.9.11.13(R. Eclo 

36,1b) Mc 10,32-45

28 Q Eclo 42,15-26 (Gr.15-25) Sl 32,2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.6ª) Mc 10,46-52

29 S Eclo 44,1.9-13 Sl 149, 1-2. 3-4. 5-6ª.9b (R.4ª) Mc 1,,11-26

30 S Eclo 51,17-27 (Gr. 12-20) Sl 18, 8.9.10.11 (R 9ª) Mc 11,27-33

Junho 2015

01 S Tb 1,3; 2,1a-8 Sl 111, 1-2 3-4. 5-6 (R.1a) Mc 12, 1-12

02 T Tb 2,9-14 Sl 111, 1-2. 7bc-8. 9 (R. cf.7c) Mc 12,13-17

03 Q Tb 3,1-11a.16-17a Sl 24, 2-4a. 4b-5ab. 6-7bc. 8-9 (R.1b) Mc 12,18-

27

04 Q Ex 24,3-8 Sl 115,12-13.15.16bc.17-18 (R.13) Hb 9,11-15

05 S Tb 11,5-17 Sl 145,2ab.7. 8-9ª. 9bc-10 (R.1) Mc 12,35-37

06 S Tb 12,1.5-15.20 Tb 13,2. 6. 7. 8 (R.2a) Mc 12,38-44

08 S 2 Cor 1,1-7 Sl 33(34), 2-3.4-5.6-7.8-9 (R.9a) Mt 5,1-12a

09 T 2 Cor 1,18-22 Sl 118(119), 129.130.131.132.133.134.135 Mt 5,13-16

17 D At 1,1-11 Sl 46,2-3.6-7.8-9 (R.6) Ef 1,17-23 Mt 28,16-20

24 D At 2,1-11 Sl 103, 1ab-24ac.29bc-30 31.34 (R.30) 1Cor 12,3b-7.12-13 

Jo 20,19-23

31 D Dt 4,32-34.39-40 Sl 32,4-5.6.9.18-19.20.22 (R.12b) Rm 8,14-17

07D Gn 3,9-15 Sl 129,2-2.3-4ab.4c-6.7-8(R.7)

Maio 2015Humor!
Um grupo da brigada foi chamado para uma ocorrência.

Estavam os soldados no pátio da casa, quando chegou o 

Comandante.

- Soldados, o que aconteceu?

- Parece que a mulher espancou seu marido. 

- Qual o motivo de tamanha brutalidade?

- Por ele ter pisado no piso molhado.

- Então por que não entraram para prender a mulher?

- Senhor, estamos esperando o piso secar...

Na sua onipotência, Deus de fez frágil...

Jesus, embora sendo Deus, quis em sua vida humana, necessitar do colo e do amor de 

Mãe.

É por isso que em qualquer lugar, em qualquer época, em qualquer idade, 

independente de qualquer condição, cada ser humano pode sentir no colo afável da 

Mãe o abraço amoroso de Deus. 

É no colo da Mãe que se descobre o incomparável dom de ser amado, 

de se sentir aceito como se é...

É no colo da Mãe que se aprende a conhecer o mundo, a beleza, a bondade, o 

respeito, o perdão...

É no colo da Mãe que se entende o que é generosidade, doação, paciência, dedicação, 

desprendimento, compreensão...

É no colo da Mãe que se forma o caráter, se lapida a personalidade, se desperta a 

consciência, se ilumina o discernimento, se modela o coração...

É no colo da Mãe que se sente segurança, que se recupera a coragem, se fortalece a 

auto - estima e se descobre o próprio potencial que cada um tem...

É no colo da Mãe que se acalmam as angústia, se esclarecem as dúvidas, se 

amenizam as dores, se afastam os medos, se enfrentam os desafios...

É no colo da Mãe que se encontra amparo nos perigos e consolo nas tristezas.

Foi no colo da Mãe que Deus quis aprender a ser Homem.

Foi no colo de Maria, sua Mãe que Jesus quis se preparar para amar e 

se preparar para a humanidade.

Feliz dia das Mães!

Colo de Mãe... 
Abraço de Deus!

Diocese de Caxias do Sul

19/05/2015 – 20h
Escola Vivencial

Seminário N. Sra. Aparecida 

02/06/2015 – 20h 
Missa com Seminaristas

Seminário N. Sra. Aparecida

09/06/2015 – 20h
Ultréya 

Igreja Sagrado Coração de Jesus

Bairro Cruzeiro

ULTRÉYAS e ESCOLAS
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Neste mês de maio comemoramos o Dia do Mães. Lembramos de Maria, nossa Mãe, um grande exemplo a ser 
seguido, um exemplo de amor maior, dedicação, ensinamento cristão. Mãe, que carrega em seu ventre um ser tão 
pequeninho, mas tão grande no amor, um Filho de Deus. Mãe, que tem uma missão tão importante de ensinar seus 
filhos e conduzi-los ao caminho do bem.

 Gostaríamos de compartilhar com vocês uma mensagem muito bela, que de forma simples nos toca o coração e 
nos faz refletir sobre nossa família, nossos filhos, nossos irmãos, sobre a importância de fazermos o bem a todos.

“Diálogo de uma criança com Deus - Um anjo da guarda chamado mãe”:
Uma criança pronta para nascer perguntou a Deus:
Criança: "Dizem-me que estarei sendo enviado a Terra amanhã...Como eu vou viver lá, sendo assim pequeno e 

indefeso?"
E Deus disse: "Entre muitos anjos, eu escolhi um especial para você. Estará lhe esperando e tomará conta de 

você".
Criança: "Mas diga-me, aqui no Céu eu não faço nada a não ser cantar e sorrir, o que é suficiente para que eu seja 

feliz. Serei feliz lá?".
Deus: "Seu anjo cantará e sorrirá para você...A cada dia, a cada instante, você sentirá o amor do seu anjo e será 

feliz".
Criança: "Como poderei entender quando falarem comigo, se eu não conheço a língua que as pessoas falam?".
Deus: "Com muita paciência e carinho, seu anjo lhe ensinará a falar".
Criança: "E o que farei quando eu quiser Te falar?".
Deus: "Seu anjo juntará suas mãos e lhe ensinará a rezar".
Criança: "Eu ouvi que na Terra há homens maus. Quem me protegerá?".
Deus: "Seu anjo lhe defenderá mesmo que signifique arriscar sua própria vida".
Criança: "Mas eu serei sempre triste porque eu não Te verei mais".
Deus: "Seu anjo sempre lhe falará sobre Mim, lhe ensinará a maneira de vir a Mim, e Eu estarei sempre dentro de 

você".
Nesse momento havia muita paz no Céu, mas as vozes da Terra já podiam ser ouvidas. A criança, apressada, 

pediu suavemente:
"Oh Deus, se eu estiver a ponto de ir agora, diga-me, por favor, o nome do meu anjo".
E Deus respondeu: "O seu anjo se chamará... MÃE !"
Com esta mensagem gostaríamos de salientar o sentimento de “Mãe” perante seus filhos, um sentimento 

forte, de amor, cuidado, proteção. Tomemos como exemplo estes sentimentos pelos nossos irmãos, pois assim 
tendo somente bons sentimentos dentro de nossos corações e sem cultivar mágoas e ressentimentos estamos 
fazendo um grande bem para nós mesmos e para todos os irmãos com quem convivemos. Shalom a todos!

Rachel e Dejacir Scopel]
 Casal Ultréias e Clausuras

Av. Rio Branco, 4423 - Ana Rech - Fone (54) 3283-1625
CEP 95060-000 - Caxias do Sul - RS

www.ultrapoxi.com.br - ultrapoxi@ultrapoxi.com.br

Datas dos Cursilhos de 2015
Cursilho Masculino nº 151

21/22 e 23 de Agosto (18h)

Cursilho Feminino nº 149
28/29 e 30 de Agosto (18h)

Cursilho Masculino nº 152
16/17 e 18 de Outubro (18h)

Cursilho Feminino n º 150
23/ 24 e 25 de Outubro (18h)

Cursilho Masculino nº 150
15/16 e 17 de Maio (18h)

Cursilho Feminino nº 148
29/30 e 31 de Maio (18h)

Humildade
Não me canso de dizer nem de escrever que nunca ouvi falar tanto em 

humildade e ser tão pouco praticada. Ela está ausente em muitas pessoas 
pelo modo de falar, no jeito de olhar, de vestir, na ambição de consumir, 
na ânsia de aparecer, de aparentar um nível superior aos outros. 
Há carência de humildade em não reconhecer os próprios erros e em 
não admitir que há muitas pessoas mais sábias com quem  se pode 
aprender mais do que ensinar. 

Vivemos de incoerências no “dizer uma coisa e fazer outra”. 
Consultemos o Evangelho e procuremos vivê-lo. 

Colaboração José Bebber, Grupo São Gabriel de Flores da Cunha.    

FormaçãoQueridos Cursilhistas, E
m se falando de MCC, poco adianta  fazer o cursilho, 
s e  a p ó s  o  r e t i r o  n o s  s e n t i r m o s  
prontos...convertidos...

especialistas em evangelização....Durante os três dias 
ouvimos, dentre tantas coisas importantes, falar de VER-
DISCERNIR-AGIR,   também de  ORAÇÃO-
F O R M A Ç Ã O - A Ç Ã O ,  e  a i n d a  d e  P Ó S  
CURSILHO...CARIDADE...PERDÃO... Evangelizar os 
ambientes onde  estivermos, por pouco ou muito tempo, é 
missão nem sempre fácil dos cursilhistas . Mostrar pelo 
amor aos outros, o amor que recebemos e temos  à Deus, 
acolhendo sem reservas cada pessoa pois cada um é especial 

e merece respeito, porque tem um lugar no 
Plano de Deus, mesmo aqueles que não 
estimamos, que não nos estimam e por aí 
vai, é tarefa que exige perseverança. Para 
perseverar, é necessário dedicação, 
atenção, equilíbrio, atualização (não 
c o n f u n d i r  c o m  m o d e r n i z a ç ã o ) ,   
conhecimento, crescimento pessoal e 
coletivo(grupo), e testemunho: quanto 
tempo dedico a ler e meditar a Palavra de 
Deus...(?),às  minhas orações(conversar 
com  Deus)...(?),o quanto me dedico a 
estudar para ampliar, melhorar e dividir 
com os irmãos o conhecimento que tenho 
do Reino de Deus e Seu Plano para nós...(?), 

minhas obras mostram minha fé...(?), meu testemunho(ações) ratifica minhas palavras...(?), busco com humildade e confio 
na misericórdia de Deus e procuro ser humildemente misericordioso....(?)....Quanto a refletir!
O  pós cursilho é caminho a ser trilhado, vivenciado, repartido, dinâmico, movimento.
O GED desta Diocese, oportunizou encontro de formação em março (dias 28 e 29), onde aproximadamente 150 cursilhistas 
de diversas cidades discutiram, dividiram e ampliaram  conhecimentos sobre o MCC, com o objetivo de sermos melhores  
no GED, nos Setores, nos Grupos e principalmente na realização dos Cursilhos. Uma bênção...
Shalom!
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É
sábia a decisão da Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil, de convocar as pessoas de 
boa vontade a viver o Ano da paz, de 30 de 
novembro de 2014 a 25 de dezembro de 2015. 

Ouvi, de uma pessoa influente, esta reclamação e 
crítica: “É sempre a mesma coisa e pouco se 
resolve!”Talvez haja nisso um pouco de verdade, 
mas nossa capacidade criativa pode motivar algo 
novo e eficiente nua campanha pela paz.
Pelo que entendi, a CNBB não teve, simplesmente, 
um desejo de ampliar o discurso da paz, mas motivar 
“ações de paz”. E isto faz a diferença! Sabemos que 
na história, não faltaram e não faltam tratados de 
paz, nem discurso de paz. Isto é tão verdade, que 
muitas  vezes imaginamos a  paz como 
responsabilidade só dos governantes e líderes. A 
paz, indiscutivelmente, é um dom de Deus. É o mais 
precioso dom! Porém, a paz é para nós, uma 
permanente tarefa a ser efetivada. 
Entrando nos contrastes da vida do dia a dia, o 
mundo das comunicações vai confirmando ações de 
violência que nos colocam diante dos mais trágicos 
cenários. As grandes violências, em geral , não 
chegam de improviso, mas vão se avolumando a 
partir das pequenas violências, de palavras 
agressivas, de atitudes de desrespeito, de traições 
que ferem promessas de amor, do ingresso no 
mundo das drogas etc....
As pequenas guerras e violências das casas, das ruas, dos estádios e da sociedade, são acesas por pequenas chamas que 
vão se alastrando e se avolumando. Acreditamos piamente, que a grande paz, começa também pelas pequenas pazes de 
cada dia. É a paz que vem de um sorriso amigo, a paz de uma palavra de um silêncio paciente que não revida tudo, a paz 
que não admite fofocas, a paz da tolerância. Enfim, a paz é possível como fruto da justiça.
Mais do que palavras, necessitamos ações de paz, pois esta não é ausência de guerra, mas presença de amor, em atos e 
verdade. Benditas as pessoas que acreditam no valor da solidariedade e por esta, criam laços da amizade; promovem 
diálogos de entendimento e reconciliação; dedicam-se em serviços voluntários que cuidam e promovem a vida. Benditas 
as famílias que conseguem sentar à mesa do diálogo e não permitem o monólogo da televisão ou outros meios de 
comunicação. “Quão belos são os pés dos que trazem a notícia da paz” (Is 52,7 ).
As pequenas pazes de cada dia que acontecem por nossas ações reais, poderão garantir que a paz é possível. O mundo, 
hoje, tem um mestre acreditável da paz, na pessoa do Papa Francisco. Quem de nós não lembra, com encanto, o gesto de 
ter desviado o caminho oficial até Belém, para ir rezar pela paz diante do muro que divide Israel e Palestina? Quem de nós 
não fica impressionado por seus diálogos com os governantes em conflito e com os líderes religiosos mais radicais? E em 
suas viagens, por onde faz questão de passar e a quem deseja encontrar? A paz é possível desde que assumamos a nossa 
responsabilidade.

Livro: Eu sou da paz!
Frei Luiz Turra

Amor... Ações de paz mais do que palavras

Santa Faustina: _ Meu Jesus, vejo que também tão grandes graças podem constituir sofrimento e, de fato, 
assim é; não somente pode, mas até deve haver sofrimentos por essa razão, para provar a ação divina,. 
Compreendo bem que, se o próprio Deus não fortalecesse a alma nessas diversas provações, a alma não

daria conta por si só, e portanto o seu 
escudo é o próprio Deus.
Quando, durante as vésperas, continuei a 
refletir sobre essa espécie de mistura de 
sofrimento e de graça, ouvi a vós da Mãe 
Santíssima: Sabe, Minha filha, que embora 
Eu tenha sido elevada à dignidade da Mãe 
de Deus, sete espadas de dor 
transpassaram o Meu Coração. Nada faças 
para te defender,
suporta tudo com humildade, e o próprio 

Deus te defenderá. [ Diário 786 ].

Hoje, diante de opiniões que sugere a vida moderna, pode parecer 
que a verdade já não existe — a verdade sobre Deus, a verdade 
sobre os temas relativos ao gênero humano, a verdade sobre o 
matrimônio, as verdades morais e, por último, a verdade sobre 
mim mesmo.
 A passagem do Evangelho de hoje identifica a Jesus Cristo como 
«o caminho, a verdade e a vida» (Jo 14,6). Sem Jesus só 
encontramos desolação, falsidade e morte. Só há um caminho, e só 
um que leve ao céu, que se chama Jesus Cristo.
 Cristo não é uma opinião a mais. Jesus Cristo é a autêntica Verdade. 
Negar a verdade é como insistir em fechar os olhos diante da luz do Sol. 
Você goste ou não, o Sol sempre estará aí; mas o infeliz escolheu 
livremente fechar seus olhos diante do Sol da verdade. De igual forma, 
muitos se consomem em suas carreiras com uma tremenda força de vontade e 
exigem empregar todo seu potencial, esquecendo que tão somente podem alcançar a 
verdade sobre si, caminhando junto a Jesus Cristo.
 Por outro lado, segundo Bento XVI, «cada um encontra seu próprio bem assumindo o projeto que Deus tem sobre ele, 
para realizá-lo plenamente: no entanto, encontra em tal projeto sua verdade e, aceitando esta verdade, se faz livre (cf. Jo 
8,32)» (Encíclica "Caritas in Veritate"). A verdade de cada um é uma chamada a converter-se no filho ou na filha de Deus 
na Casa Celestial: «Porque esta é a vontade de Deus: tua santificação» (1Tes 4,3). Deus quer filhos e filhas livres, não 
escravos.
 Em realidade, o “eu” perfeito é um projeto comum entre Deus e eu. Quando buscamos a santidade, começamos a mostrar 
a verdade de Deus em nossas vidas. O Papa disse de uma forma muito bonita: «Cada santo é como um raio de luz que sai 
da Palavra de Deus» (Exortação apostólica "Verbum Domini").

Comentário: Fr. Damien LIN Yuanheng (Singapore, Singapura)
(colaboração: Maurício Pauletti – Grupo Santo Antônio – Flores da Cunha)

A luz veio ao mundo...

A vida é um presente e cada aniversário 
um novo começo.
Queremos agradecer a Deus, por sua 
vida, pelo seu pastoreio, por estar ao 
lado do nosso movimento, pela sua 
amizade e pelo seu carinho.
“Feliz o homem que ensina com 
sabedoria e humildade, por que para 
esse não falta a amizade, a confiança e a 
proteção de Deus”.
Parabéns a você  nesse dia tão cheio de 
alegria, e que Deus encha a sua vida de 
bênçãos.
Sinta nosso abraço em seu coração. 

 Maio/2015.

Padre ArduínoLazzari...
 Feliz Aniversário...

Agora vou para aquele que me enviou, e ninguém de 

vós me pergunta:  Para onde vais? Mas porque vos 

falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. 

Entretanto, digo-vos a verdade: convém a vós que eu 

vá! Porque, se eu não for, o Paráclito não virá a vós: 

mas se eu for, vo-lo enviarei. E, quando ele vier, 

convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e 

do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado, 

que consiste em não crer em mim. Ele o convencerá a 

respeito da justiça, porque eu me vou para junto do 

meu Pai e vós já não me vereis; ele o convencerá a 

respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste 

mundo já está julgado e condenado.

João 16,5-11
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1. O caminho da salvação
Por meio dela Deus quis que o Salvador viesse a nós. Deus quis precisar de Maria (Gen 3,15)…´Ela 
te esmagará a cabeça´. É por Maria que devemos ir a Jesus, porque Jesus veio a nós por Ela.

2. É Mãe de Deus
Jesus é Deus. E Maria é Mãe de Jesus. Isabel lhe disse: ´A que devo a honra de receber 
a Mãe do meu Senhor?´(Lc 1,43) Os santos a chamam de ´Onipotência Suplicante´, 
isto é, pode tudo com as suas súplicas a seu Filho. TEOTHOKOS (Mãe de Deus) 
(Gal 4,4)

3. É Imaculada (08 de dezembro)
Isto é, foi concebida no seio de sua mãe (Sta. Ana) sem o pecado original, 
que todos os homens herdam dos pais. Maria foi preservada do pecado 
original pelo sacrifício de Jesus na Cruz. Deus antecipou para Ela a 
redenção. Para Deus o tempo não é obstáculo. Este doma foi 
proclamado pelo Papa Pio IX, 1854, solenemente, e confirmado pela 
própria Virgem em Lourdes, 
4 anos depois, quando disse à menina Bernadete: ´Eu sou a 
Imaculada Conceição´, em 1858. Maria foi livre do pecado para 
que Jesus também o fosse; isto é, livre das cadeias do pecado, da 
morte e de Satanás, para poder vencê´lo e libertar a humanidade 
escrava.

4. Maria é sempre Virgem
Maria sempre quis ser Virgem, isto é, consagrada inteiramente a 
Deus. Mas Deus precisou dela para Mãe de seu Filho. Como 
para Deus tudo é possível, Ele a preservou Virgem 
perpetuamente. A Igreja ensina que Ela é ´Virgem antes do 
parto, Virgem no parto e Virgem após o parto´. É uma glória 
que Deus quis lhe dar. É dogma de fé. É um milagre, que não 
pode ser entendido pela ciência. (Concílio de Cápua, Itália, ano 
381)

5. É a predileta do Pai
Maria foi a eleita do Pai entre todas as mulheres de todos os 
tempos e lugares. Isabel, cheia do Espírito Santo lhe disse; 
´Bendita és tu entre as mulheres´(Lc 1,42). Foi a sua profunda 
humildade a razão de sua escolha por Deus. Ela mesma nos ensina 
isto no Magnificat: ´Ele olhou para a humildade de sua serva´(Lc 
1,48). Quem se humilha será exaltado, disse Jesus. Ninguém se 
humilhou tanto como Maria, por isso ninguém foi tão exaltada como 
Ela. Ela mesma diz: ´Todas as gerações me proclamarão bem 
aventurada´(Lc 1,48). Sendo Mãe de Deus , o Rei, Ela foi humilde, 
simples, silenciosa, sofredora…. Maria só apareceu nas horas difíceis: 
Em Caná da Galiléia, no Calvário, na fuga para o Egito, no serviço a 
Isabel, etc… Os humildes são ocultos. Ela é ´cheia de graça´(Lc 1,30 e 28)

6. Maria é a Esposa do Espírito Santo
Ela concebeu Jesus pelo poder do Espírito Santo (Lc 1,35). Ele é seu Esposo. 
Onde está Maria está o Espírito Santo. Foi Ela que o trouxe em Pentecostes (At 2). 
Diz São Luiz de Montfort: ´Quanto mais o Espírito Santo encontra Maria em um 
coração, mais Ele vem a este coração e o santifica´. Deus quis ter Mãe, escolheu Maria, 
quis ter uma filha especial, imaculada, escolheu Maria, quis ter uma esposa, escolheu 
Maria. Que glória a de Maria!

7. Jesus foi submisso a Maria e a José
O criador se fez sujeito à sua criatura ´E ele lhes era submisso´ (Lc 2,51). Também no céu 
Maria continua Mãe de Jesus, a quem Ele tem a alegria de ´obedecer´. São José, depois de 
Maria, é o santo de maior glória e poder junto a Deus, por ter sido o eleito para pai adotivo 

(legal) de Jesus.

8. Maria é vitória de Deus contra o mal
Ela esmaga a cabeça da serpente infernal (Gen 3,15). É preciso estar protegido pelo 

seu manto virginal. É Ela que está arregimentando hoje o seu Exército de filhos 
fiéis para dar combate aos pecados do mundo: drogas, vícios, prostituição, 

homossexualismo, violências, ódios, assassinatos, corrupção, etc… É preciso 
rezar o Terço todos os dias, até o Rosário todo, para ter a força de Maria. 

Falar aqui sobre a importância do Rosário. Rezando´o, contemplamos a 
vida toda de Jesus. Em cada Ave´Maria lhes saudamos com a mesma 
saudação do Arcanjo Gabriel e Sta. Isabel, e pedimos que ela rogue por 
nós.

9. Ela é medianeira de todas as graças
Maria é o canal de todas as graças. Se Jesus, a maior graça, a 
salvação, veio por Maria, é lógico que as outras graças, que são 
menores que essa, também vêm por Maria. Ela é a ´Avenida´ ampla 
e perfumada que Deus abriu para chegarmos a Ele. Não queira usar 
outro caminho. As bodas de Caná mostra o poder intercessor de 
Maria (Jo 2). Explorar isto. ´Pede á Mãe que o ´Filho atende´.

10. Maria é nossa Mãe
Jesus no´la deu como Mãe, na Cruz. Na hora de sua morte, isto é 
muito significativo. Ela oferecia Jesus na cruz ao Pai, por nós, ao 
mesmo tempo Jesus a fazia nossa Mãe. De verdade, não só de 
palavras.(Jo 19,25´27) ler. Ela é a nossa Mãe espiritual. É ela que 
forma e modela a nossa alma para Deus. Ela nos leva ao caminho 
da santidade, de modo rápido, fácil, seguro e curto. Ela ´adocica´ a 
nossa cruz de cada dia, como a Mãe adocica o remédio amargo que 
o filho precisa beber. Leve Maria para sua casa (no seu coração) 
como São João o fez. Ela o guiará, sustentará na fé, protegerá nos 
perigos e ensinará na lei de Deus.

11. Maria foi Assunta ao céu (15 de agosto)
Levada ao céu de corpo e alma. Só Ela e Jesus estão com os seus 

corpos no céu. Os santos só estão com as suas almas. Os corpos só 
ressuscitarão no juízo final. Maria já ressuscitou, está gloriosa de corpo 

e alma diante de Deus e intercede por cada um de seus filhos com poder. 
Ela prepara para nós um lugar no céu. ´Nós somos cidadãos do céu´(Fil 

3,20) disse São Paulo. Maria nos espera lá. É dogma de fé proclamado por 
Pio XII em 195.

12. Maria é a Rainha do Universo
Veja (Apoc 12,1). É o universo glorificando a sua Rainha. O sol, a lua e as 

estrelas era tudo o que os antigos conheciam do universo. A Mãe do Rei é Rainha. 
Festa celebrada pela Igreja em 22 de agosto. Todo o poder foi dado a Maria abaixo de 

Deus, no céu, na terra e nos infernos. Todos lhe foram submissos: anjos, homens, 
demônios.

Sen has os ro a...N                                                                                               


