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Ave, 
Maria!
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Introdução

Poucas vezes, Maria é citada nas Escrituras Sagradas. Na ver-
dade, são apenas 17 passagens, algumas relativas aos mesmos fa-
tos, distribuídas nos quatro Evangelhos, e uma passagem em Atos 
dos Apóstolos.

E essa é toda a informação mais genuína que temos a respeito 
de Maria, todavia suficiente para inspirar inúmeros filósofos, teólo-
gos, pintores e escultores, poetas e escritores, a cada ano de todas 
as décadas dos últimos 2014 anos.

Desde os seus primórdios, a Igreja Católica reconheceu a im-
portância de Maria, proclamando dogmas e divulgando doutrinas, 
sempre com fundamento na significação de Seus papéis diante da 
vontade de Deus.

Já no início da Igreja de Cristo, foi-lhe atribuída a função de 
Mãe da Igreja. Passados dois séculos, entendeu-se que a obediência 
de Maria tornou-se causa de sua própria salvação e da salvação da 
humanidade, vislumbrando-se, assim, o seu papel de Corredento-
ra, aceitando-se o seu envolvimento direto e ativo com o seu Filho 
na salvação do homem.

No Concílio de Éfeso, realizado no ano de 431, foi proclamado o 
dogma de Maria, Mãe de Deus. A Virgindade Perpétua de Maria foi 
proclamada em 649, no Concílio Regional de Latrão. Muitos séculos 
depois, o dogma da Imaculada Conceição de Maria foi oficialmente 
definido pelo Papa Pio IX, e, em 1950, o Papa Pio XII proclama a As-
sunção de Maria, assim definindo o dogma: (...) a imaculada Mãe de 
Deus, a sempre Virgem Maria, terminado o curso da vida terrestre, 
foi assunta em corpo e alma à glória celestial.

Ao longo de todo esse tempo, não Lhe faltaram significativos tí-
tulos, como Rainha dos Céus (século VII), Mãe das Nações (século 
VIII), Mãe dos Céus (século XIII), e, ainda, Mãe do Redentor, Mãe do 
Perpétuo Socorro, Mãe de Misericórdia, Mãe da Divina Providência, 
entre tantos outros.

Paralelamente aos títulos mais doutrinários que, a partir de 
profundas reflexões teológicas, Lhe eram imputados, outros títulos 
surgiam-Lhe em decorrência de experiências pessoais da população 
laica, especialmente as aparições de Maria. 
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Todos estes perseveraram unânimes em oração,  
com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com  
os irmãos dele.

Atos 1:14.



6



7

As sete dores de Maria



8 Profecia de Simeão
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As sete virtudes de Maria



10 O amor a Deus e ao próximo
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Nossa Senhora da Agonia 

Maria, Rainha dos Mártires, Senhora da Agonia, Vós que permanecestes 
de pé junto à Cruz de Vosso Divino Filho, e às Suas Palavras: “Mulher, 
eis o teu Filho!”, “Filho, eis a tua mãe!”, tornaste- Vos nossa Mãe, 
acolhei, com bondade, a nossa prece filial.

Senhora da Agonia, assim como o discípulo acolheu-Vos em sua casa, 
também nós queremos abrir-Vos as portas de nossos corações, de 
nossos lares, consagrando-Vos toda a nossa vida, passada, presente 
e futura. Exercei, pois, Vossa função de Mãe, ensinando-nos a viver, 
em todos os momentos, a vontade de Deus, levando-nos, assim, a imitar 
o Vosso Sim de Nazaré, que culminou com o Sim do Calvário.

Vinde, ó Mãe, em socorro de nossas angústias, não permitindo que nos 
desviemos do caminho do bem, da verdade, e do amor! Conduzi nossas 
vidas ao porto seguro da salvação: Jesus!

Ousando somar as nossas agonias às Vossas, diante desta dificuldade 
pela qual ora passo, recorro à Vossa maternal proteção, com a 
confiança de que não ficarei decepcionado em minhas súplicas. Amém!

O título de Nossa Senhora da Agonia, protetora dos pescadores em Portugal, nasceu na cida-
de de Viana do Castelo, naquele país, por iniciativa dos frades franciscanos de Santo Antonio. Lá, 
a festa de Nossa Senhora da Agonia é comemorada nos dias 18, 19 e 20 de agosto. A réplica da 
imagem original portuguesa foi trazida para o Brasil por Antonio de Lima Costa, no Natal de 1994.
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Nossa Senhora do Divino Pranto

Amar-Vos-ei muito para enxugar as lágrimas 
que Vos faz derramar a ingratidão dos homens!

Em 6 de janeiro de 1924, Elizabetta, religiosa da Congregação das Irmãs Marcelinas, encon-
trava-se muito enferma, quando o médico da comunidade lhe deu diagnóstico e prognóstico ex-
tremamente desfavoráveis. Naquela noite, na enfermaria da comunidade localizada em Cernusco, 
Itália, Irmã Elizabetta, embora respirando com grande dificuldade, começou a falar, como se esti-
vesse a dialogar com alguém. Outras irmãs que ali estavam para cuidar de Elizabetta escutavam 
espantadas as palavras da enferma e, no dia seguinte, lhe contaram que havia sonhado muito, 
e que havia falado muito durante o sono. Elizabetta lhes disse que não havia sonhado; tinha de 
fato falado com Ela. Ninguém lhe deu muito crédito, já que a irmã se encontrava cega havia mais 
de um ano, e não podia ver ninguém. Novamente, na noite de 22 para 23 de fevereiro, Maria lhe 
apareceu com o Menino chorando muito no colo e lhe disse: “Reza, confia, espera! O Menino chora 
porque não é bastante amado, procurado, desejado, também pelas pessoas que lhe são consagra-
das. Tu deves dizer isso!”. Atribuindo-lhe essa missão, Maria curou Elizabetta completamente, de 
uma hora para a outra. O médico que a acompanhava declarou que a cura de Elizabetta jamais 
poderia ser explicada pela ciência. A imagem de Nossa Senhora do Divino Pranto foi esculpida de 
acordo com a descrição detalhada de Elizabetta.
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