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Maria Vive da Palavra 
Maria vive da palavra de Deus, é inundada 
pela palavra de Deus. E este “estar” imersa na 
palavra de Deus, este “ser” totalmente familiar 
com a palavra de Deus, dá-lhe também a luz 
interior da sabedoria. Quem pensa com Deus 
pensa bem, e quem fala com Deus fala bem. 
Tem critérios de juízo válidos para todas as 
coisas do mundo. Torna-se sábio, prudente e, 
ao mesmo tempo, bom: torna-se também forte 
e corajoso, com a força de Deus que resiste ao 
mal e promove o bem no mundo. 
Maria convida-nos a conhecer a palavra de 
Deus, a amar a palavra de Deus, a viver com 
a palavra de Deus, a pensar com a palavra 
de Deus. E podemos fazê-lo de diversíssimos 
modos: lendo a Sagrada Escritura, sobretudo 
participando na Liturgia, na qual no decurso 
do ano a Santa Igreja nos abre diante de nós 
toda a Sagrada Escritura. Abre-a para a nos-
sa vida e torna-a presente na nossa vida. 
          Bento XVI, Papa emérito  

 

Salvé, Ó Senhora… 
Salve, ó Senhora Santa, Rainha Santíssima, 
Mãe de Deus, ó Maria, que sois Virgem feita igreja, 
eleita pelo Santíssimo Pai celestial, 
que vós consagrou por seu Santíssimo e 
dilecto Filho e o Espírito Santo Paráclito. 
Em vós residiu e reside toda plenitude da graça 
e todo o bem. 
Salve, ó palácio do Senhor! Salve, ó tabernáculo do Senhor! 
Salve, ó morada do Senhor! Salve, ó manto do Senhor! 
Salve, ó serva do Senhor! Salve, ó mãe do Senhor! 
E salve vós todas, ó santas virtudes derramadas, 
pela graça e iluminação do Espírito Santo, 
nos corações dos fiéis, transformando-os de infiéis 
em fiéis servos de Deus!           S. Francisco de Assis 

Mês de Maio, Mês de Maria 
“Omnipotente Por Graça” 

O Rosário é ao mesmo tempo meditação e 
súplica. A imploração insistente da Mãe de 
Deus apoia-se na confiança de que a sua 
materna intercessão tudo pode no coração 
do Filho. 
Ela é “omnipotente por graça”, como dizia o 
Beato Bartolo Longo, com expressão audaz, 
a ser bem entendida, na sua Súplica à Vir-
gem. Uma certeza esta que, a partir do 
Evangelho, foi-se consolidando através da 
experiência do povo cristão. 
O grande poeta Dante, na linha de S. Ber-
nardo, interpreta-a de forma admirável, 
quando canta: “Donna, se' tanto grande e tan-
to vali, / che qual vuol grazia e a te não ricor-
re, / sua disianza vuol volar sanz'ali”. 
"Senhora, tu és tão magnífica e possuis um 
valor tão elevado, que, aquele que implora 
uma graça e não vem a ti, pretende voar, 
sem asas possuir." 
No Rosário, Maria, Santuário do Espírito San-
to (cf. Lc 1, 35), ao ser suplicada por nós, 
apresenta-se em nosso favor diante do Pai, 
que a cumulou de graça, e do Filho, nascido 
das suas entranhas, pedindo connosco e por 
nós.          S. João Paulo II 

Origem da  Ave – Maria 
 
Conta-se que no dia de encerramento do Con-
cílio de Éfeso, onde os Padres Conciliares 
exaltaram as virtudes e as prerrogativas especi-
ais da VIRGEM MARIA, o Santo Padre Celesti-
no ajoelhou-se diante da assembleia e saudou 
Nossa Senhora, dizendo: "Santa Maria, Mãe 
de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na 
hora de nossa morte. Amém."  
Na continuidade dos anos, esta saudação foi 
unida àquela que o Arcanjo Gabriel fez a 
Maria, conforme o Evangelho de Jesus segun-
do S. Lucas 1,26-38 "Ave cheia de graça, o 
Senhor está contigo!" e também, a outra sau-
dação que Isabel fez a Maria, para auxiliá-la 
durante os últimos três meses de sua gravidez: 
"Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o 
fruto do teu ventre." (Lucas1, 42) Estas três 
saudações deram origem a AVE MARIA. 
 
49º DIA MUNDIAL DAS COMUNICA-
ÇÕES SOCIAIS – 17 DE MAIO 
Este Dia Mundial com data estabelecida pelo 
Concílio Vaticano II ("Inter Mirifica", 1963), 
vem sendo celebrado, no Domingo que ante-
cede a Festa de Pentecostes. 

Subamos Com Ele 
Hoje, o nosso Salvador subiu aos céus: vamos, 
não nos abalemos nesta terra. 
Que a nossa alma esteja onde Ele está, e des-
de já descansaremos. 
Subamos de coração com Cristo, aguardando 
o dia prometido em que o seguiremos também 
de corpo. Mas deveis saber que nem o orgu-
lho, nem a avareza e a luxúria, sobem com o 
nosso Médico. 
Por isso, se queremos seguir o Médico na sua 
Ascensão, devemos deixar o fardo dos nossos 
erros e os nossos pecados… 
Subamos com Ele e elevemos os nossos cora-
ções, enlaçados ao Senhor. 
A Ressurreição do Senhor é a nossa esperan-
ça…a Ascensão do Senhor, a nossa glorificação! 
Por isso celebremos a Ascensão do Senhor com 
rectidão, fidelidade, devoção, santidade e 
piedade, e subamos com Ele, elevando os nos-
sos corações.                              Santo Agostinho 


