
 

Rogai por nós Santa Mãe de Deus!! 
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A devoção popular consagrou o mês de maio como sendo o mês de Maria, a mãe de Jesus e nossa 

mãe e sabemos que Ela preenche plenamente e abundantemente o que dizemos de Mãe. 

Recordando a profecia do profeta Isaias, depois retomada em Mateus, vemos nela a realização 

plena do projeto de Deus, que como diz São Paulo: “Quando chegou a plenitude do tempo, Deus 

enviou o seu Filho. Ele nasceu de uma mulher” (Gal 4,4). Esta mulher é Maria, a jovem simples e 

humilde, virgem que “concebeu e deu a luz a um filho, o Emanuel” (Mt 1,23). “A Virgem Maria, que 

na Anunciação do Anjo recebeu o Verbo de Deus no coração e no corpo e trouxe ao mundo a vida, 

é reconhecida e honrada como verdadeira Mãe de Deus e do Redentor”... “é verdadeiramente a 

Mãe dos membros de Cristo, porque cooperou pela caridade para que na Igreja nascessem os fiéis 

que são os membros desta Cabeça... e a Igreja Católica, instruída pelo Espírito Santo, honra-a com 

afeto de piedade filial como mãe amantíssima” (Conc. Vat. II – LG VIII, 53). Neste ano de forma tão 

singular o Papa Francisco faz um apelo a todos os cristãos católicos, que rezemos o terço pedindo 

a intercessão da Virgem Maria pelo fim desta pandemia que tantas vidas tem tirado e tanto 

sofrimento e dor tem causado pelo mundo inteiro. Com uma sincera piedade nossa Paróquia 

também se junta a este mutirão de oração e todos os dias as 18h15 com transmissão diretamente 

pelo nosso face, transmite a reza do terço. Participem e nos unamos nesta corrente de oração. A 

Beata Esperança de Jesus diz: “Podemos recorrer, em todos os momentos, a esta Mãe, a fim de 

implorar a sua proteção em prol dos nossos irmãos, com a certeza de que eles serão ajudados pela 

misericórdia do Senhor. Ela intervém como Mediadora entre seu Filho e as almas que o invocam, 

porque transformada pelo Senhor em cheia de graça, ela participou, de forma toda singular, na 

revelação da misericórdia divina. Maria é a Mãe da Misericórdia e, como tal, alcança do Senhor a 

ajuda da qual temos necessidade” (Const. Fam, 6). Confiemo-nos a esta Santíssima Mãe, pedindo 

a ela na humildade: rogai por nós Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de 

Cristo. Amem! 


