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A devoção mariana da Beata Madre Esperança 

considerava Maria como Medianeira de todas as graças e, um 

olhar atento para sua imagem percebemos a abundância dos 

símbolos com referências à Palavra de Deus.  

Maria, em sua atitude orante com os braços abertos, 

intercede pelo seu povo e antecipa a hora messiânica, a 

manifestação de Cristo para a humanidade (Jo 2,1-10) para 

que o mundo veja, vendo creia e se converta. Ela surge 

majestosa sobre o mundo e olha para o céu, “na plenitude dos 

tempos” (Gal 4,4) acolhendo no seu ventre virginal o Verbo de 

Deus: “Deus amou tanto os homens que enviou no mundo seu Filho unigênito” (Jo 3,16-

17). Um mundo envolvido pelas nuvens, símbolo da escuridão, do mal e do pecado que são 

vencidos pela Luz verdadeira (Jo 1,5).  

O Arco Iris lembra a aliança gratuita de Deus com seu servo Noé (Gn 9,8-17) e penhor 

da sua misericórdia (Gn 9,12-16). De fato, Maria é a arca da Nova Aliança, pois acolhe 

Aquele que assinou com o próprio sangue o pacto da libertação para o povo de Deus. Ela 

leva em seu peito o lírio, humilde flor do campo mais belo do que o esplendor de Salomão. 

Ela é a Mulher que esmaga a cabeça da serpente, a nova Eva que traz ao mundo o Salvador 

(Gn 3,1-24a), abrindo-se docilmente à ação do Espírito. Ela recebe Jesus e, como mãe da 

humanidade, o doa de novo para nós; trazendo em seu peito a Eucaristia, “O pão de Deus 

é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo” (Jo 6,33).  

Os seus braços abertos acolhem as alegrias e as esperanças, as ânsias da humanidade 

inteira e as leva até Deus. Envolta em um manto azul, Maria é a soberana da humanidade 

que em seu rosto resplandece a glória do Senhor. “No céu apareceu um grande sinal: uma 

mulher revestida de sol, com a lua debaixo de seus pés e na cabeça uma coroa de doze 

estrelas” (Ap 12,1). 

Maria é a Arca da Nova Aliança que nos levanta e renova! É nosso modelo e a via mais 

segura para chegar a Jesus, ela nos apresenta a Deus e apresenta Deus a cada um de 

nós, pois sua mediação materna é mediação em Cristo, único mediador junto do Pai.  

 


