
 

A MÃE MARIA 

 

“Os Apóstolos reuniam-se diariamente em oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, Mãe de 

Jesus.” (At 1, 14) 

Maria, a Mãe 

Durante a sua vida terrena, Maria não foi apenas Mãe de Jesus: foi desde o início Mãe da Igreja, Mãe dos 

Apóstolos que se reuniam em oração. Hoje, Maria continua a ser a nossa Mãe, a Mãe de todos os cristãos. 

Pensamos em Maria Rainha, em Maria Senhora, em Maria Cheia de Graça, mas nem sempre pensamos em 

Maria Mãe, minha Mãe. Haverá colo como o de mãe?  

Quantas pessoas conheço eu que nunca experimentaram na infância o colo de mãe, seja por ela ter morrido 

cedo, seja por falta de amor! A essas pessoas, Maria apresenta-se como a verdadeira e única Mãe. E se assim 

o desejarem verdadeiramente, podem experimentar não apenas a nível espiritual, mas até mesmo afetivo e 

sensorial, a maravilha de serem amados com amor de Mãe.  

Experimentar Maria como Mãe traz-nos um conforto imenso em todas as situações da nossa vida: quando 

nos descobrimos pecadores, quando sofremos, quando a vida se torna insuportável, Maria está lá, de braços 

abertos, pronta para nos acolher no seu Coração Imaculado, como prometeu à Lúcia em Fátima: “Sofres 

muito? O meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá a Deus.”  

A consagração a Nossa Senhora Auxiliadora, Mãe de Caná 

Mas como podemos nós fazer esta experiência do amor materno de Maria? Comecemos por nos consagrar a 

Ela todos os dias da nossa vida, em família, na oração da manhã. Tenho a certeza de que a oração de 

consagração das Famílias de Caná tem escondida nela infinitas graças. O Papa Francisco tem falado 

repetidas vezes do “vinho melhor” de Caná e referido as palavras de Maria: “Fazei tudo o que Jesus vos 

disser.” Com a nossa oração de consagração, honramos Maria de forma especial no episódio das Bodas de 

Caná, que Jesus nos propõe – através do Papa e através deste movimento novo – como o episódio de 

salvação para as famílias dos nossos tempos, as famílias que querem provar do “vinho melhor” num mundo 

onde acabou o vinho… Memorizemos a nossa consagração e não passemos um único dia sem a fazer, e 

rapidamente nos daremos conta dos milagres na nossa casa. 

O terço mariano 

Depois, não deixemos passar um único dia também sem rezar o terço mariano. Algumas famílias não 

receberam ainda a graça de rezar o terço completo em família, com os filhos mais velhos.  É importante que 

o pai e a mãe não deixem de o fazer sozinhos, aproveitando por exemplo as viagens de carro entre a casa e o 



 

trabalho; mas é também importante que não deixem de lutar por beber plenamente desta sexta bilha de Caná, 

ou seja, que experimentem uma sã insatisfação por ainda a não viverem em plenitude. Deus só nos dará as 

graças necessárias quando vir que temos verdadeira sede, e que não nos satisfazemos com menos! 

Porquê o terço e não outra forma de oração? Porque o terço permite às famílias percorrer, no espaço de uma 

semana, todos os episódios da vida de Jesus, da sua infância à sua vida pública, da sua cruz à sua 

ressurreição. Não há forma mais simples e acessível a todas as idades para aprender e meditar sobre Jesus! É 

verdade que as leituras da missa diária também nos permitem acompanhar Jesus inteiro, do seu nascimento à 

sua ressurreição, mas no espaço de um ano litúrgico, e não no espaço semanal. Uma criança que reza o terço 

é, por exemplo, capaz de contar a história de Jesus do início ao fim, apenas baseada no seu conhecimento 

dos mistérios do Rosário! Uma criança que não reza o terço tende a centrar a sua oração e o seu 

conhecimento de Jesus nos episódios do Natal, rezando noite após noite ao Menino Jesus. Uma vez por ano, 

pela quaresma e semana santa, essa criança descobrirá que Jesus morreu por nós, e talvez a sua oração se 

centre por momentos na cruz. Mas uma criança que medita no terço diariamente tem acesso a esta fonte da 

nossa salvação todas as semanas! Jesus quer ser amado em todos os momentos da sua vida. Não privemos os 

nossos filhos de acompanhar Maria na sua meditação diária da vida de Jesus. 

Imitando Maria 

Os filhos pequeninos gostam de imitar as suas mães; quanto mais se esta mãe for Maria, a Mãe de Jesus! 

Imitemo-la então conscientemente, em todos os momentos do nosso dia. Se pensarmos em Maria e no seu 

trato com Jesus, teremos mais paciência para os filhos; se pensarmos em Maria e no seu trato com José, 

seremos mais amáveis com o marido / mulher; se pensarmos na disponibilidade de Maria para servir, 

visitando Isabel, servindo em Caná, acompanhando a Igreja em Jerusalém, inserindo-se com naturalidade na 

sua terra de Nazaré, encararemos a nossa vida profissional e a nossa relação com os outros como uma 

missão de amor; se pensarmos na dor de Maria quando foi mal vista pelo povo ao engravidar antes de viver 

com José, na dor de Maria ao dar à luz longe de casa, na dor de Maria ao fugir para o Egito, na dor de Maria 

junto à cruz de Jesus, nada nos parecerá demasiado duro na nossa vida. 

Compromisso 

Maio é o mês da Mãe. Que este mês seja para nós um tempo de treino intensivo, chamando a Maria Mãe e 

ensinando os nossos filhos a fazer o mesmo! No final do mês, teremos adquirido hábitos profundos de 

oração e contemplação e certamente teremos obtido do Senhor as graças de que precisamos para sermos 

mais fiéis, mais orantes, mais servos do Senhor, como Maria. Ámen! 
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