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A missão materna de Maria  

 (continuação do número anterior) 

3. No primeiro domingo, dia 3 de maio, celebramos o Dia da Mãe. Convido-vos a 

todos a rezarmos pelas nossas mães, as que ainda vivem e as que já partiram para 

junto de Deus. 

Dia da Mãe, dia muito querido para os cristãos e para todo o povo português. 

Façamos deste mês de maio um caminho pessoal de fé, de oração pessoal, de 

oração em família, em comunhão com a Igreja em tempo de pandemia. 

Continuemos a cumprir as orientações do Governo, da DGS e da CEP vigentes. 

Teremos mais uma oportunidade de, em família e enquanto “Igreja Doméstica”, nos 

exercitarmos na prática das virtudes, continuando este caminho de fé, através da 

oração do terço e da escuta da Palavra de Deus, como nos pede o Papa Francisco. 

Na sua recente carta sobre o terço, o Papa Francisco convida-nos a rezar o terço em família para vivermos este 

mês, dedicado à Santa Mãe de Deus, com amor, confiança e esperança, fazendo uma verdadeira peregrinação na fé, 

neste tempo de graça, de louvor, de retiro espiritual e também de provação. 

A experiência da fé, a resposta aos problemas na provação, os sofrimentos e angústias do próximo, a vivência do 

exercício da nossa liberdade e da nossa responsabilidade, como nos pede o Santo Padre, deve levar-nos a dar um 

sorriso a cada um dos nossos irmãos, com a força e o dinamismo das “palavras da vocação”.  

Vamos, durante este tempo pascal, aprender a dizer “Sim” a Deus como Maria, imitando o seu exemplo de serviço, 

na alegria e na esperança, na certeza de que cada “família, quando reza unida, permanece unida”. 

Participando no testemunho da vida de Maria em serviço aos irmãos, o mês mariano encerra no dia 31 de maio 

com a celebração da Festa de Nossa Senhora da Visitação, a Senhora dos Cuidados Humanos. 

4. Maria, mulher e mãe, têm um lugar eminente na vida da Igreja, cheia de ternura e de proximidade junto de todos os 

que acreditam na pessoa de Jesus Cristo. 

Os cristãos, fiéis à tradição orante e espiritual da Igreja, invocando a protecção de Maria na sua vida, preparam-se 

para, de modo espiritual, não presença física, participar na celebração da peregrinação internacional anual de 13 de maio 

ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Vamos, ao longo deste mês de maio, honrar a Bem-Aventurada Virgem Maria, Mãe 

de Jesus Cristo, Mãe da Igreja e Mãe dos cristãos. Vamos, em cada dia, com carinho e devoção, prestar homenagem à 

mulher, à esposa, à consagrada, à mãe que, através de gestos simples e significativos, “proclamamos Bem-Aventurada por 

todas as gerações”.                                                                                                                    (continua na última página)                                                                                                 
 

 



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO 
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 
«Não se perturbe o vosso coração. Se acreditais em Deus, acreditai também em Mim. 
Em casa de meu Pai há muitas moradas; 
se assim não fosse, Eu vo-lo teria dito. 
Vou preparar vos um lugar e virei novamente para vos levar comigo, 
para que, onde Eu estou, estejais vós também. 
Para onde Eu vou, conheceis o caminho». 
Disse Lhe Tomé: «Senhor, não sabemos para onde vais:  
como podemos conhecer o caminho?» 
Respondeu lhe Jesus: «Eu sou o caminho, a verdade e a vida. 
Ninguém vai ao Pai senão por Mim.  
Se Me conhecêsseis, conheceríeis também o meu Pai. 
Mas desde agora já O conheceis e já O vistes». 
Disse Lhe Filipe: «Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta». 
Respondeu lhe Jesus: 
«Há tanto tempo que estou convosco e não Me conheces, Filipe? 
Quem Me vê, vê o Pai. 
Como podes tu dizer: ‘Mostra-nos o Pai’? 
Não acreditas que Eu estou no Pai e o Pai está em Mim? 
As palavras que Eu vos digo, não as digo por Mim próprio; 
mas é o Pai, permanecendo em Mim, que faz as obras.  
Acreditai-Me: Eu estou no Pai e o Pai está em Mim; 
acreditai ao menos pelas minhas obras. 
Em verdade, em verdade vos digo: 
quem acredita em Mim  
fará também as obras que Eu faço 
e fará ainda maiores que estas, 
porque Eu vou para o Pai».  

1ª Leitura | Act 6, 1-7 

«Escolheram sete homens cheios do Espírito Santo...» 

Salmo Responsorial | Sl 33 (34) 

Esperamos, Senhor, na vossa misericórdia. 

2ª Leitura | 1 Pedro 2, 4-9 

«Vós sois geração eleita, sacerdócio real.» 

Evangelho | Jo 14, 1-12 

«Eu sou o caminho, a verdade e a vida.» 
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… para a vida. 
 

 

A liturgia deste 5º domingo da Páscoa convida-nos a reflectirmos sobre a Igreja – 
a comunidade que nasce de Jesus e cujos membros continuam o “caminho” de 
Jesus, dando testemunho do projecto de Deus no mundo, na entrega a Deus e no 
amor aos homens. 

O Evangelho define a Igreja: é a comunidade dos discípulos que seguem o 
“caminho” de Jesus – “caminho” de obediência ao Pai e de dom da vida aos irmãos. 
Os que acolhem esta proposta e aceitam viver nesta dinâmica tornam-se Homens e 
Mulheres Novos, que possuem a vida em plenitude e que integram a família de Deus – 
a família do Pai, do Filho e do Espírito.  

Nessa família, há lugar para todos os homens (“na casa de meu Pai há muitas 
moradas”): basta que sigam “o caminho” de Jesus – isto é, que escutem as suas 
propostas e que aceitem viver como Homens Novos, no amor e no dom da vida.  

A primeira leitura apresenta-nos alguns traços que caracterizam a “família de 
Deus” (Igreja): é uma comunidade santa, embora formada por homens pecadores; é 
uma comunidade estruturada hierarquicamente, mas onde o serviço da autoridade é 
exercido no diálogo com os irmãos; é uma comunidade de servidores, que recebem 
dons de Deus e que põem esses dons ao serviço dos irmãos; e é uma comunidade 
animada pelo Espírito, que vive do Espírito e que recebe do Espírito a força de ser 
testemunha de Jesus na história. 

A segunda leitura também se refere à Igreja: chama-lhe “templo espiritual”, do 
qual Cristo é a “pedra angular” e os cristãos “pedras vivas”. Essa Igreja é formada por 
um “povo sacerdotal”, cuja missão é oferecer a Deus o verdadeiro culto: uma vida 
vivida na obediência aos planos do Pai e no amor incondicional aos irmãos.  

 

 Por estes dias, o que mais ouvimos é que, enquanto não houver vacina, não 

poderemos voltar à normalidade. ‘Normal’ entende-se fazer o mesmo que 

antes da pandemia. Ávidos e absorvidos pela pressa do ‘normal’, parece que 
nos esquecemos: primeiro, esse normal nunca mais volta; segundo, reconhecemos um ‘mundo 

doente’, e queremos voltar ao mesmo, perder a oportunidade de renovação. Jesus Cristo, no 
evangelho, lembra que já conhecemos o caminho. Ainda estamos, como Filipe, à espera de uma 

solução mágica ou que outros façam o que nos compete para mudar de rumo em 

direção a Deus? Podemos assumir a nossa missão de ‘pedras vivas’ para construir uma 

nova ‘casa’, ao estilo de Jesus Cristo. A incerteza deste tempo, não nos retire a 

confiança: «não se perturbe o vosso coração». Hoje, abramos também a 

janela da compaixão e da misericórdia, Com esta pandemia, tomamos 

consciência de que somos todos frágeis, todos necessários, todos 
importantes, todos carecidos de Deus e todos carentes dos outros. 

In Laboratório da Fé  
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Da Palavra… 

 

 

(continuação da primeira página) 

A oração do terço, que rezávamos solenemente nas nossas Igrejas, santuários e capelas, este ano, como 

consequência do coronavírus, vamos rezá-lo nas nossas casas, em família, como nos pede o Papa Francisco. 

Depois de termos celebrado o Dia da Igreja Diocesana, agora, façamos todos um altar em casa para nele 

entronizarmos uma imagem de Nossa Senhora, enfeitando-o com as lindas flores que temos no nosso jardim ou na 

varanda da nossa casa; não nos esqueçamos de acender uma vela, símbolo do nosso baptismo, vocação fonte de todas as 

vocações na Igreja. A imagem de Maria, a Mãe de Jesus, da Igreja, de cada um de nós e da humanidade, ficará assim como 

verdadeira Mãe presente na família, cuidando de nós e ensinando-nos a sermos verdadeiramente discípulos de Cristo. 

Termino lembrando a vida de Maria no relato das Escrituras. A profecia de Isaías: “Eis que uma Virgem conceberá e 

dará à luz um filho, chamado Emanuel”, aplica-se a Maria, assim como outros textos do Antigo Testamento. Nos 

Evangelhos, nos Atos dos Apóstolos, na Carta aos Gálatas e no livro do Apocalipse – textos maravilhosos – descobrimos a 

grandeza do “Sim” de Maria e também a sua vocação enquanto Mãe de Jesus Cristo e Mãe da Igreja. A sua vocação foi 

sempre um sim incondicional a Deus, uma disponibilidade verdadeira para fazer a vontade de Deus, escutar a Sua Palavra 

e pô-la em prática, num serviço de oração e caridade a todos os crentes. A vida de Maria, exemplo de santidade, é 

aprofundada pela pregação dos Santos Padres e pela reflexão dos teólogos e do Magistério da Igreja até aos nossos dias, 

que nos falam da fé, do amor, da humildade, da simplicidade, da ternura, da compaixão, das dores, da alegria e do 

testemunho, das virtudes humanas, morais, espirituais e evangélicas que nela sobressaem. 

 5. Durante o mês de Maio, tenhamos a força, a alegria e o desejo de meditarmos algum destes textos ou, então, de ler 

um bom livro que nos apresente a missão de Maria na vida da Igreja. 

Ao terminar esta partilha, deixo-vos como sugestão a leitura de algum livro sobre a Mensagem de Fátima ou o 

capítulo VIII da Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, dedicado a Nossa Senhora, onde podemos ler: “Efectivamente, a 

Virgem Maria, que na anunciação do Anjo recebeu o Verbo no coração e no seio, e deu ao mundo a Vida, é reconhecida e 

honrada como verdadeira Mãe de Deus Redentor”. (…) “Está, porém, associada, na descendência de Adão, a todos os 

homens necessitados de salvação; melhor, ‘é verdadeiramente Mãe dos membros (de Cristo)…, porque cooperou com o 

seu amor para que na Igreja nascessem os fiéis, membros daquela cabeça’. É, por esta razão, saudada como membro 

iminente e inteiramente singular da Igreja, seu tipo e exemplar perfeitíssimo na fé e na caridade; e a Igreja católica, 

ensinada pelo Espírito Santo, consagra-lhe, como a mãe amantíssima, filial afecto de piedade” (LG 53). 

A vocação e o serviço de Maria à Igreja e à humanidade têm uma dimensão e uma abrangência únicas: “Mãe de Cristo 

e Mãe dos homens, sobretudo dos fiéis” (LG 54). Maria, a “mãe dos vivos”, é recordada por Santo Ireneu como a Virgem 

que “obedecendo, se tornou causa de salvação, para si e para todo o género humano” (LG 56). Os santos Padres ensinam 

que Maria não foi utilizada por Deus como instrumento meramente passivo, mas que Ela cooperou livremente, pela sua fé, 

pela sua graça e obediência, na salvação de todos os homens. 

“Esta maternidade de Maria na economia da graça perdura sem interrupção, desde o consentimento que fielmente 

deu na anunciação e que manteve inabalável junto à cruz, até à consumação eterna de todos os eleitos. De facto, depois de 

elevada ao céu, não abandonou esta missão salvadora, mas, com a sua multiforme intercessão, continua a alcançar-nos 

os dons da salvação eterna. Cuida, com amor materno, dos irmãos de seu Filho que, entre perigos e angústias, caminham 

ainda na terra, até chegarem à pátria bem-aventurada” (LG. 62). 
Desejo a todas e a todos um mês de maio feliz e repleto das graças de Deus, que nos vêm por intermédio de Maria, a Mãe do Divino Amor.  

Memória de Santa Catarina de Sena. Viseu, 29 de Abril de 2020. 

+ António Luciano Santos Costa, Bispo de Viseu 

 


