
VER: 
Miyuki se sente mal porque acaba de ter uma forte discussão com sua mãe. 
Ultimamente estas discussões fortes, prejudiciais, são contínuas. Após cada 
discussão, ela se sente mal, mas não se sente capaz de evitá-las, é como 
algo involuntário.

Ela também está inquieta porque começou seus estudos na Universidade, 
mas nem sabe porque escolheu a carreira na qual está, talvez tenha 
escolhido simplesmente por influência de suas companheiras.

Ela gosta do João, mas está insegura: o que é se apaixonar? 

Não está satisfeita consigo mesma, se sente confusa. Em casa lhe tratam 
como uma criança, mas ela sente não ser mais. Além de tudo, seus pais 
também vivem situações difíceis entre si e existe uma possibilidade de 
separação. 

Ela escutou muito falar sobre jovens que foram enganadas e vítimas do 
tráfico de pessoas. 

Miyuki também tem muitas amigas jovens que desempenham vários tipos 
de funções, algumas só trabalham, outras que trabalham e estudam, outras 
que são voluntárias em organizações diversas. Ela ver que essas pessoas 
são alegres e confiantes, mas ela se questiona: o que será que traz a 
felicidade?

Também conhece mulheres que foram abandonadas, que ficaram sozinhas 
com seus filhos, e que trabalham duro para avançar na vida. O que as 
motiva? Uma amiga sua começou a falar sobre Jesus e Maria (a mãe de 
Jesus), mas na sua casa, seus familiares, não são religiosos e nunca 
conversam sobre isso, algumas vezes já lhe disseram que ela é batizada e 
ela já viu fotos do seu batismo de quando era bebê. Ela também se recorda 
que a sua avó lhe ensinou o sinal da cruz e alguma oração, mas ela não se 
lembra mais. 

ASSIM COMO MARIA
CATEQUESE 5

Apresentar a figura de Maria como exemplo de: pessoa, mãe, 
confiança e cristã. Através de sua vida ela nos ajuda a entender 
o sentido da vida, da fé, do chamado de Deus.

Para tornar a devoção mariana mais conhecida em cada país, 
escreva e compartilhe duas palavras que 
expressem a relação entre 
mãe e filho.
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Nela (Maria), vemos que a humildade e a 
ternura não são virtudes dos fracos, 
mas dos fortes, que para se sentir 
importantes não é necessário maltratar 
os outros. Voltando nossos olhos para 
Maria, descobrimos o louvor a Deus 
porque Ele «derrubou os poderosos de 
seus tronos» e «aos ricos despediu de 
mãos vazias» (Lc 1, 52.53) é ela quem 
assegura o aconchego de um lar à nossa 
busca de justiça, assim como, a que 
conserva cuidadosamente «todas estas 
coisas ponderando-as no seu coração» (Lc 2, 
19). Maria sabe reconhecer os vestígios do 
Espírito de Deus tanto nos grandes 
acontecimentos como naqueles que parecem 
imperceptíveis. É contemplativa do mistério de Deus 
no mundo, na história e na vida diária de cada um e de 
todos. É a mulher orante e que está sempre a serviço 
em Nazaré, mas é também nossa Senhora da 
prontidão, a que sai «às pressas» (Lc 1, 39) 

(Francisco EG 288) 

DIALOGUEMOS

Você conhece pessoas que vivem situações parecidas 
com o caso de Miyuki?

Você pensa que hoje em dia os jovens se questionam 
de verdade sobre como viver a vida?

Reflita e partilhe sobre as seguintes perguntas: Eu me 
aceito e gosto da minha maneira de ser? O que eu 
desejo melhorar na minha vida? Eu sei lidar com meus 
sentimentos? Qual é minha maior aspiração?

Temos um projeto de vida? Como o vivemos?

JULGAR 
TEXTOS PARA ILUMINAR

Anunciação (Lc 1, 26-38)
Magnificat (Lc 1, 46-55)
Junto à cruz (Jo 19, 25-27)
Na comunidade da Igreja (Atos 1, 12-14)



costumes e tradições, educar com a fé, acompanhar o 
crescimento dos filhos, educá-los na fé. Graças a ela Jesus 
“cresceu em idade, sabedoria e graça diante de Deus e dos 
homens” (Lc 2, 40).
Com Maria podemos aprender a importância de uma relação 
pessoal com Jesus, a escutá-lo e segui-lo sempre com amor. 
É a força do amor que lhe impulsiona. O amor não é 
simplesmente uma qualidade entre outras. O amor é 
fundamental na existência humana. Não se vive sem 
amor.
A vida de Maria é um não a prepotência, a soberba, ao 
desprezo dos fracos e humildes. Nos ensina a sair do 
nosso eu fechado em nós mesmos e dos nossos 
próprios projetos para que a Palavra de Deus seja 
lâmpada a guiar nossos pensamentos e nossas 
ações. A humildade é como um vazio dentro 
de nós que deixa o lugar a Deus. O 
testemunho de Maria nos mostra uma nova 
capacidade de misericórdia, de perdoar, de 
compreender-nos e apoiar-nos 
mutuamente. 
Maria escutou sempre a voz do Senhor. A 
humanidade pede a gritos que 
descubramos nossa vocação e 
assumamos nossa missão na vida, uma 
vida aberta ao diálogo, ao encontro, 
como Maria. O planeta Terra, nossa casa 
comum, também está ferido e 
desordenado; a Terra grita missão.
Maria nos inspira para que o Evangelho se 
torne mais carne em nossa carne. Para isso 
Maria, a mãe de Jesus, nos foi dada por Ele 
desde a cruz como nossa mãe e mãe da Igreja. 
Em Maria o Evangelho penetrou à feminilidade, a 
redimiu e a exaltou.

No tempo de Maria se passava de criança para mulher muito 
rápido e o caminho era o matrimônio. Tudo era pensado e 
preparado pelos outros e quem ousasse quebrar as regras era 
duramente castigado. 
Maria viveu profundamente a fé no Deus de seus pais, o Deus de 
Abraão, Moisés, Isaac e Jacó. Ela teve uma profunda experiência 
de Deus e sentiu e ouviu que Ele a convidava a seguir outro 
caminho, a outra maneira de viver a vida, algo novo e inesperado 
(cf Lc 1, 28-34). Ela aceitou o convite com coragem e enfrentou 
sua realidade, porque confiava em Deus, em seu amor 
misericordioso.
 “Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo” (Lc 1, 28), 
disse o anjo Gabriel a Maria. Essa é a alegria da Boa Nova. Mas 
em que consiste essa alegria? A segunda parte da saudação nos 
responde: «O Senhor está contigo». Além disso, o anjo chama 
Maria de “cheia de graça”, que quer dizer em comunhão com 
Deus, colocando sua esperança nas promessas do Senhor a seu 
Povo. “Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de 
alegria em Deus, meu salvador, porque olhou para sua pobre 
serva” (Lc 1, 46-48). Este é um canto de louvor a Deus que faz 
grandes coisas através de quem é humilde.
Os Evangelhos nos falam de que junto à alegria, também 
estavam as dificuldades, as dores, as lamentações, mas tudo 
para Maria se tornava ocasião de se reconhecer como discípula 
do próprio Jesus. Maria “conservava todas estas palavras, 
meditando-as no seu coração” (Lc 2, 19). Ela viveu a realidades 
diárias de uma família. Enfrentou a condição de exilada e 
refugiada em terra estrangeira. Aprendeu a viver a vida de 
família em uma situação especial e difícil. Acolheu o profundo 
sofrimento da morte de seu filho. Assim se pode chegar à 
conclusão que o caminho de Maria não é diferente do nosso 
caminho de fé.  
Ela transmitiu ao seu filho os valores da tradição do seu povo. 
Junto com José, seu esposo, cumpriu a missão, que na sociedade 
judaica do seu tempo, conferia à mãe: ser transmissora dos 

APROFUNDAR / REFLETIR



ATUAR
EXPERIÊNCIAS PARA IR ALÉM  

• Fazer um projeto de vida 

• Fazer uma motivação sobre a alegria e a esperança

• Cultivar o amor. Abrir o coração ao que sofre, ao excluído 
que não entra nas leis do mercado, às vítimas da violência e 
da corrupção, do desprezo à mulher.

(Dialoguemos e façamos nosso compromisso pessoal e 
comunitário (ler algo sobre Maria, visitar uma família em 
dificuldades...)



 

 

CELEBRAR:

ORAÇÃO (Francisco, A alegria do Evangelho, 288)
Virgem e Mãe Maria, Vós que, movida pelo Espírito, acolhestes o 
Verbo da vida na profundidade da vossa fé humilde, totalmente 
entregue ao Eterno, ajudai-nos a dizer o nosso «sim» perante a 
urgência, mais imperiosa do que nunca, de fazer ressoar a Boa 
Nova de Jesus.
Vós, cheia da presença de Cristo, levastes a alegria a João Batista, 
fazendo-o exultar no seio de sua mãe. Vós, estremecendo de 
alegria, cantastes as maravilhas do Senhor. Vós, que permanecestes 
firme diante da Cruz com uma fé inabalável, e recebestes a jubilosa 
consolação da ressurreição, reunistes os discípulos à espera do 
Espírito para que nascesse a Igreja evangelizadora.
Alcançai-nos agora um novo ardor de ressuscitados para levar a 
todos o Evangelho da vida que vence a morte. Dai-nos a santa 
ousadia de buscar novos caminhos para que chegue a todos o dom 
da beleza que não se apaga.
Vós, virgem da escuta e da contemplação, Mãe do amor, esposa das 
núpcias eternas intercedei pela Igreja, da qual sois o ícone 
puríssimo, para que ela nunca se feche nem se detenha na sua 
paixão por instaurar o Reino.
Estrela da nova evangelização, ajudai-nos a refulgir com o 
testemunho da comunhão, do serviço, da fé ardente e generosa, da 
justiça e do amor aos pobres, para que a alegria do Evangelho 
chegue até aos confins da terra e nenhuma periferia fique privada 
da sua luz.
Mãe do Evangelho vivente, manancial de alegria para os 
pequeninos, rogai por nós.
Amém. Aleluia!
(De acordo com o espaço disponível, se pode colocar inteiro ou 
somente os 3 últimos parágrafos) 

Fazer um momento de oração, uma oferta de flores 
e cantar uma música diante da imagem de Maria.


