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Maria, a obra-prima do Espírito Santo na plenitude dos tempos. 
 

- Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

 

L1 - Olhemos para Maria com admiração: ela acolheu o convite de Deus, consciente de que a 

sua missão não seria fácil. Ainda assim, colocou-se à disposição de Deus com generosidade.  

T - "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra" (Lc 1, 38).  

 

L2 - Olhemos para Maria com veneração: ela deixou-se moldar pelo Espírito Santo, que fez 

dela a mulher imaculada, preparada para ser a mãe do Salvador.  

T - "O Espírito Santo preparou Maria com a sua graça. Convinha que fosse 'cheia de graça' a mãe daquele em quem 

'habita corporalmente a Plenitude da Divindade' (Cl 2, 9)" (Cat. 722).  

 

L1 - Olhemos para Maria com alegria: ela é modelo de docilidade à ação do Espírito que molda Jesus em nós.  

T - "Em Maria, o Espírito Santo realiza o desígnio benevolente do Pai. É com e pelo Espírito Santo que a Virgem 

concebe e dá à luz o Filho de Deus" (Cat. 723). 

 

L2 - Olhemos para Maria com ternura: ela, sendo a mãe de Jesus, é mãe da Igreja e mãe de todos nós, homens e mulheres.  

T - "Em Maria, o Espírito Santo manifesta o Filho do Pai tornado Filho da Virgem" (Cat. 724).  

 

L1 - Olhemos para Maria com o propósito de imitá-la: acolhendo o Espírito e suas inspirações, ela colocou-se a serviço de 

Deus e da humanidade.  

 

L2 - Maria "nos ensina a sair de nós mesmos no caminho de sacrifício, de amor e serviço, como fez na visita à sua prima 

Isabel, para que, peregrinos a caminho, cantemos as maravilhas que Deus tem feito em nós, conforme a sua promessa" (DAp 

553).  

 

L1 - Peçamos perdão pelas vezes em que não fomos generosos como Maria, preferindo viver acomodados sem nos importar 

com as necessidades dos outros. Por este e pelos demais pecados, imploramos o perdão de Deus.  

Senhor Piedade, Cristo Piedade, Senhor Piedade, piedade de nós. (bis)  

 

Proclamação da Palavra - Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. 

Evangelho: Jo 21,20-25 

 

Mensagem final:  

L1 - Refletimos neste nono dia da novena que o Espírito Santo encontrou em Maria a mulher que acolheu o Filho, no qual 

realizou-se a promessa do Pai de enviar um salvador para a humanidade. 

 

L2 - Adoremos, hoje e sempre, o Divino Espírito Santo, Amor do Pai e do Filho que conduz a criação à glória celeste.  

 

L1 - Com fé e alegria, rezemos: Pai Nosso... Ave Maria... Glória ao Pai... 

 

PARA LER E REFLETIR 

"Maria é a grande missionária, continuadora da missão de seu Filho e formadora de missionários. Ela, da mesma forma como 

deu à luz o Salvador do mundo, trouxe o Evangelho à nossa América. No acontecimento de Guadalupe, presidiu, junto com o 

humilde João Diego, o Pentecostes que nos abriu aos dons do Espírito. A partir desse momento, são incontáveis as 

comunidades que encontraram nela a inspiração mais próxima para aprenderem como ser discípulos e missionários de Jesus. 

Com alegria, constatamos que ela tem feito parte do caminhar de cada um dos nossos povos, entrando profundamente no tecido 

de sua história e acolhendo as ações mais nobres e significativas de sua gente."  

 


