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Com muita alegria começamos este editorial 
louvando a Deus por podermos fazer menções, 
explicações, e louvores a sua tão grande Mãe, Maria 
Santíssima. Ela é a Mãe de todos os videntes.  

O termo “Maria” significa “bem amada” e por 
Deus, ou seja, das mulheres filhas de Adão, a única que 
nasceria sem pecado só poderia ser a Mãe do Redentor. Isto 
porque desde o Gênesis fora prometido Ela, com a Mãe da 
geração que destruiria o poder da serpente, logo, evitaria 
todo e qualquer ligação por conta do benefício de Deus Pai. 
Portanto, sem pecado concebida.

Geralmente nós católicos temos princípios sobre 
a Mãe de Deus que respeitamos: a Imaculada Conceição, a 
divina maternidade, a perpétua virgindade, a assunção ao 
céu. Fora os demais nomes e predicados, que são, a 
medianeira de todas as graças, protetora contra os 
demônios, porta do céu, saúde na doença, refúgio dos 
pecadores, guia na hora da morte, e as dezenas de artigos e 
nomes sobre Nossa Senhora.

O mundo não se destruiu ainda, e não tivemos a 
segunda vinda de Nosso Senhor adiantada, por causa das 
intervenções da Santíssima Virgem em Guadalupe, Salete, 
Brasil, Portugal, França, e em muitos outros lugares. Ela 
abreviou o fim do mundo, e o está retardando. Nestes 
eventos, a Santa Mãe, pedia ao homem mais conversão, a 
fim de conseguir realmente prover a Deus a misericórdia, e 
assim não enviasse os castigos, tais quais hoje temos o da 
Pandemia, que é a fundo também causado pelo nosso 
afastamento de Deus (e muitos não cumpriram suas 
orações, ou mesmo suas penitências neste período, ao 
menos o aumentar das orações).

Rezemos mais à Santíssima Virgem, Ela é nossa 
Mãe, Ela é a rainha das mulheres santas, e Ela pode nos 
proteger do mal, o único caminho sólido para seguir Jesus 
é o de sua Mãe, seguindo seus exemplos, e o de seu Pai São 
José. São os caminhos seguros e máximos da vida cristã. 

Neste ano consagrado a São José, temos que 
aumentar nossas devoções à Santíssima Virgem, e nos 
aproximarmos mais da relação de amor e pureza que estes 
dois tiveram. No mundo atual que somos golpeados pelas 
sendas das sensualidade, temos que nos orientar cada vez 
mais nestes dois ícones da Santa Igreja. Mas especialmente 
na Santíssima Virgem Maria, Mãe da criação, Mãe do 
Criador, Virgem prudentíssima, Mãe Aparecida, rogai por 
nós, amém!

O Maria Concebida sem pecado, rogai por nós 
que recorremos a vós! Salve Maria!  
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MÊS DA MÃE DE DEUS

Depois da pandemia não tivemos tanto contato 

uns com os outros, mas dá muita saudade dos tempos do 

mês de Maio, das santas coroações que aconteciam em 

nossa Igreja e em muitas Igrejas. Víamos nas santas 

Igrejas, especialmente as meninas, irem prestar a sua 

devoção à Nossa Senhora. Era um costume até social, 

que todas as mães levassem suas filhas para uma 

coroação, seja para acompanhar, seja para cantar. Nós 

participamos sempre, e muitas vezes tocávamos para 

estas mães, e para estas crianças. Saudades desta 

devoção que não pode parar de maneira alguma em 

nossa cidade, e muitas outras do interior do Brasil. 

Especialmente nas terras de Minas!

SAUDADES

É uma oração completa a qual temos todos os 
nomes bíblicos e simbólicos atribuídos à Mãe de Deus. 
É praxe do católico rezá-lo ao menos aos domingos. Há 
quem o reza todos os dias. Ele é pequeno, com dez 
minutos no máximo pode-se rezar. Alguns o usam no 
lugar do terço. É bom utilizar as duas orações, mas se 
não puder rezar o terço, ao menos o ofício da Santíssima 
Virgem diariamente seria bom rezar. Quem o rezar na 
hora da agonia tem uma boa morte. Quem o rezar para 
um agonizante também tem os favores de Deus para ele. 
É bom termos esta prática ao menos nestas horas 
especiais, mas especialmente aos sábados. 

O OFÍCIO DA
IMACULADA CONCEIÇÃO 

Dia da invenção da Santa Cruz – São 
Cristóvão, antes de sua conversão, adorava ao demônio, 
e largou o satanismo, quando viu que o diabo tinha 
medo quando chegava próximo da cruz. São Nicécio 
fazia exorcismo só com o sinal da cruz. Santo Antônio 
rejeitou o demônio apenas fazendo o sinal da cruz. São 
Jorge venceu diversos demônios, numa infestação, com 
o sinal da cruz. A cruz de Nosso Senhor é poderosa, ela 
vence o mal facilmente. 

No fundo a cruz foi inventada para a agonia, e 
para o castigo dos maus. Quando Nosso Senhor morre 
na cruz, a sua intenção é favorecer ao maior dos 
pecadores, e fazer com que todos se convertam, que seja 
redimido os pecados da humanidade, e preservado a 
nossa alma para depois desta vida. A morte dele na cruz 
foi bendita, porque salvou o mundo e nos reconciliou 
com o Pai Eterno. Portanto, no dia três, comemoramos a 
invenção da Santa Cruz, que para nós cristãos, e para o 
Senhor, é um instrumento de vitória contra o mal. 

TRÊS DE MAIO

Numa das vilas da França chamada Salette a 1800 
metros de altitude, nos Alpes aparece a Santíssima Virgem 
em 19 de Setembro de 1846, a dois pastorinhos: 
Maximiano e Melânia, de 11 e 13 anos. 

Havia uma grande crise social, e econômica no 
mundo, além de uma crise religiosa muito forte, muita 
fome e muita miséria. Foi neste contexto que Nossa 
Senhora apareceu chorando. As duas crianças estavam 
cuidando de ovelhas quando viram uma grande claridade, 
surgindo uma bela Senhora, sentada, com o rosto entre as 
mãos, desesperada, e chorando. A Senhora convida as 
crianças para se aproximarem: 

- Cheguem mais perto de mim, tenho uma coisa 
muito importante para lhes dizer. Digam ao povo que mude 
de vida. Se ele não mudar seria obrigado a deixar cair o 
braço da justiça divina. Eu não me canso de viver 
suplicando a Deus por vocês todos, e vocês nem fazem 
caso. Por mais que rezem jamais poderão me recompensar 
pelo que faço a vocês, junto a Deus. O Senhor reservou o 
domingo para si, para o descanso. Mas quantos que 
respeitam o domingo, dia de Deus? Quantos rezam? 
Quantos deixam de trabalhar? Quantos vão à missa? Deus 
deixou o sétimo dia para descansar, porém, quem reza? E 
vocês rezam direitinho?

- Não Senhora, rezamos pouco e muito mal... 
- É preciso rezar mais. Quando não tiverem 

tempo, ao menos um Pai-Nosso e uma Ave-Maria, mas 
quando puderem rezem mais. Não façam do domingo o 
pior dia da semana, o qual mais se bebe, mais se discute, 
mais se joga, e menos se reza. E as blasfêmias? .... Quantos 
e quantos blasfemam com palavras ou ações culpando a 
Deus?! Deus está cansado do abuso que fazem de seu Filho 
Jesus Cristo. Mas se se converterem. Deus fará até 
milagres.”

Depois Nossa Senhora bem disse: “transmitam 
tudo isso a todo o meu povo”. E desapareceu. As crianças 
foram ao pároco, e ao Bispo, após 5 anos de inquirições, a 
Santa Igreja constatou serem verdadeiras as visões. Hoje 
especialmente os padres salettinos divulgam a devoção à 
Nossa Senhora Salete.  

BREVES COMENTÁRIOS
SOBRE A HISTÓRIA DE

NOSSA SENHORA DE SALETTE
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É senão a maior das manifestações de Nossa Senhora, 
a qual mostrara todo o poder lhe dado por Deus. Ela 
apareceu a Juan Diego em 1531, na coluna de Tepeyac, 
com um espanhol perfeito. Chamando-o de “Juanito, ou 
Dieguito”. Como se fazia uma mãe. O índio caminha onde 
está a voz, e de repente o terreno pedregoso, parece um 
paraíso, com as cores do arco-íris. Uma fulguração 
diferente e lindíssima. A Senhora lhe aparece rodeada do 
sol. Uma luz forte que não cega. Uma presença de paz. E 
lhe pergunta onde estava indo:

- Senhora e filha minha, estou a caminho da Igreja, 
para aprender os mistérios que os padres nos ensinam

- Filho querido, quero que entenda que sou a sempre 
Virgem Mãe do Deus verdadeiro, no qual vivemos, 
Criador e Autor do céu e da terra. É meu vivo desejo que 
seja construído aqui, um templo em minha honra. Nele eu 
derramarei meu amor, compaixão, socorro e proteção. Eu 
sou a vossa Mãe dadivosa, Mãe amorosa para com os 
vossos companheiro que me amam... Para conseguir o que 
o meu amor pede, vá agora à casa do bispo em México e 
diga-lhe que eu estou enviando você para manifestar o 
meu grande desejo! Faça o melhor que puder! 

- Senhora muito querida. Eu vou com a maior alegria 
fazer o que me pediu. Com sua licença, eu me despeço da 
Senhora. 

O santo índio foi ao Bispo, mas este pensou que era 
uma mera fantasia, mandou ele voltar dali a alguns dias. 
Juan ficou muito desapontado. No sábado ele vê a 
Santíssima Virgem que lhe reitera:

- Filho muito querido. É por seu intermédio que meu 
plano deve ser realizado. Vai de novo ao Bispo amanhã, 
fale-lhe em meu nome e informe de que é meu desejo que 
tome a seu cargo a construção do templo que estou 
pedindo. Diga-lhe que sou eu, em pessoa, Santa Maria, 
sempre Virgem, Mãe de Deus, que envia você!

Juan tenta de novo, e o Bispo não se interessa, pede 
um sinal do céu, que é a Mãe de Deus que ele vê. Sendo 
pois até vigiado por alguns dos seus funcionários, dado 
como louco. Até que a Senhora lhe aparece, e pede que ele 
leve umas rosas no seu manto que a sua vontade se 
cumprirá. Mas depois de pôr as rosas no manto, a Santa 
Mãe de Deus mexe nas rosas, as ajeita, e fala com ele para 
levar aos bispos aquela amostra. Ao chegar na casa do 
Bispo, com a sua tilma, desdobra a sua manta, a qual 
aparece a linda imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. 
O Bispo ajoelha chorando e gritando: “Milagre! Milagre! 
Santa Mãe de Deus rogai por nós!”. 

A imagem, porém, passa a ser o maior fenômeno 
milagroso da Santa Igreja, com pressão arterial, batidas de 
coração, é considerada uma imagem viva. Ela não está 
colada no pano, mas projetada por diferença de 
milímetros. É no fundo uma projeção. Os estudiosos ainda 
disseram que as substâncias, inclusive do pano, e da tinta, 
não podem ser classificadas na tabela periódica (mesmo 
sendo da tilma do índio), e o pior, a tilma que é do índio, 
geralmente se desfaz em trinta anos, está indo para 500 
anos de existência! 

Os comunistas tentaram destruir a imagem jogando 
um frasco de ácido que atingiu a imagem, contudo, não a 
destruiu, e aos poucos a imagem está se reconstituindo 
com o tempo. Ou seja, está sarando! Na época da 
revolução do México, liderada pela maçonaria estavam 
perseguindo a Igreja. Explodiram o recinto onde está a 
imagem. A cruz do altar entortou, mas não houve um 
arranhão a imagem! É realmente o maior dos milagres em 
forma de imagem que temos na história da Santa Igreja. 
Viva Nossa Senhora de Guadalupe, a Mãe de Nosso Deus! 
Padroeira da América Latina! Viva!

NOSSA SENHORA DE GUADALUPE

Em julho de 1830, na casa Mãe das Filhas da Caridade São Vicente de Paulo, em Paris, aparece a Santíssima Virgem 
para a irmã Marta, visto que esta tinha pedido ao seu anjo da guarda, e a Santa Ana, que pudesse ver a Santíssima Virgem. 
Naquela noite, um menino lhe acorda, e lhe pede que se vista. Imediatamente ela percebe que era o seu anjo da guarda. O 
menino então a avisa: “Eis a Santa Virgem”. Ela nada vê. Ele repete mais uma vez, e nada. Na terceira, ele parece que lhe 
grita, foi quando vendo um vento suave ela percebe a Santíssima Virgem claramente. Ela saltou diante dela, e abriu o seu 
coração dizendo muitas confidências de sua vida como religiosa, dali recebeu muitas graças. E foi um paraíso na terra 
aqueles instantes, que pareciam uma eternidade.

Todavia, em novembro, quando depois de reiteradas vezes ela vê a Santíssima Virgem, era o sábado antes do primeiro 
domingo do advento, ela vê a Santa Mãe num globo de Ouro, como a Virgem poderosa. Com anéis coloridos. E muitas 
luzes saiam destes anéis. A Santa Mãe então lha explica que as pedras representavam as graças que lhe pediam, as graças 
necessárias que lhe pediam, e as graças que eram dadas mas não lhe eram pedidas, mostrando o valor da sua intercessão 
universal. 

Numa outra fase da aparição ela mostra o seu coração transpassado, revelando a necessidade dos desagravos ao seu 
coração nos dias de sábado, e que se proclamasse com mais força a devoção da Imaculada conceição. Ela pede uma 
medalha. Esta mesma é chamada de medalha milagrosa, porque por meio dela se obteriam muitas graças para a vida. E 
esta medalha foi se difundindo rapidamente. Inclusive em Urucânia, na terra do saudoso Padre Antonio Pinto, este 
conseguia produzir suas intercessões, usando com força as devoções da medalha milagrosa, que até hoje é de procura de 
muitos fiéis. É bom andarmos com ela no pescoço, ou com a medalha, ou com o escapulário. Nossa Senhora das Graças, 
rogai por nós! 

NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E A MEDALHA MILAGROSA 

Era o mês de Outubro de 1717, quando na capitania de 
São Paulo, chega o Conde de Assumar. Encontravam-se 
próximos a esta data milagrosa, três pescadores: 
Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso. Ele vão 
pescar nos altos do Rio Paraíba, quando pescam uma 
imagem sem a cabeça. Parecia ser a da Imaculada 
conceição. Depois mais abaixo eles continuam pescando e 
pescam uma cabeça menor que o círculo das redes, e 
quando chegam a cabeça próximo à imagem, ela cola 
automaticamente. Eles ficam maravilhados. Este fora o 
primeiro milagre de Nossa Senhora, agora Aparecida, 
porque ela aparece para os três pescadores no Rio Paraíba. 

Logo eles pensam em fazer uma capelinha para 
devotar à imagem. Os membros do povoado ouvem muitos 
barulhos, como se houvesse uma força sobrenatural. E 
naquela capela os milagres começam a aparecer. Depois se 
constrói uma Igreja, em 1745. E muitos outros milagres 
surgem. Alguns históricos que vamos destacar:

a) A libertação do escravo Zacarias – Este escravo 
pede à Santíssima Virgem, em frente à Igreja a sua 
libertação, e milagrosamente, as correntes que estavam lhe 
prendendo saem e caem do seu corpo. Seu dono lhe 
concede a libertação prontamente depois deste fato, já que 
ele presenciou a oração em voz alta e o milagre. 

b) O ateu militante – um ateu, tomado pelo demônio, 

tinha um ódio pela Mãe de Deus muito forte, então tenta 
chegar na Igreja e entrar a cavalo para destruir a Imagem. 
Mas presenciado por muitos, o cavalo para na porta, e não 
consegue aos sons e golpes de espora sair do lugar. Quando 
vão observar, a ferradura do cavalo cola na pedra da Igreja, 
só conseguindo tirar o cavalo, depois que seu dono tinha 
largado a vontade de destruir a imagem. A pedra, no 
entanto, tem a gravação da ferradura até os dias de hoje. 

c) O milagre da menina cega – uma menina foi pagar 
uma novena com sua mãe, a pé, pois morava próximo 
àquelas redondezas. Ela era cega de nascença. Ao chegar 
próximo à Igreja, sua mãe diz: “estamos chegando perto da 
matriz”. A menina responde: “Qual Mãe? Aquela de uma 
torre só?”. A mãe e a menina se abraçam, e começam a 
chorar.

Há milhões de milagres que Nossa Senhora Aparecida 
faz todos os anos, e todos os dias temos centenas e 
centenas de graças alcançadas (este editor mesmo 
conseguiu andar por milagre efetuado pela intercessão de 
Nossa Senhora Aparecida). Reis, Rainhas, autoridades, e 
demais ícones da sociedade, todos eles, mesmos os não 
católicos, prestaram as suas homenagem para a Santa Mãe 
de Deus, Aparecida. E sempre ela, mesmo os mais 
pecadores acolhe, e permite com que consigam a salvação 
eterna por sua grande bondade. 

NOSSA SENHORA APARECIDA 

Na vida cristã temos uma oração que constitui de meditação e reza ao mesmo tempo, que é o santo terço, ou o santo 
quarto, como hoje alguns poderiam mencionar. Nesta oração temos os principais fatos da vida de Cristo. O seu nascimento 
e infância; a sua vida pública; a sua paixão e 
morte; e a sua ressureição e subida ao céu. É 
uma oração que consome no máximo quinze 
minutos por dia. Vale a pena rezar. Conforme a 
meditação temos um alívio imediato da alma, e 
uma preparação para a missa de modo 
monumental. Fora a derrubada das tentações e 
do demônio. Não deixamos de lembrar aquele 
psicopata assassino americano que ao 
aproximar de uma jovem não conseguiu lhe 
tocar, porque ela estava dormindo com o seu 
rosário. O poder desta oração é maior do que 
imaginamos. 

O SANTO TERÇO
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OBRIGADO !!!
Juntos somos mais

Muita gente se pergunta se Igreja e política dão certo, 
e muitas vezes, por terem reiteradamente escutado, quase 
que como prevenção piedosa, de que as duas coisas não se 
misturam, respondem peremptoriamente que não, que 
Deus é Deus e César é César. Ora, por atitudes até 
aparentemente prudentes como esta é que vemos um 
mundo político desmoralizado pela falta de cristãos que se 
interessem, não com ideologias e politicagens, que muitas 
vezes buscam somente interesses próprios, mas com a 
busca do bem comum, e que então tem sempre Deus, e por 
isso, a Igreja, como grande aliada.

Nesse sentido, por outro lado, já a algum tempo os 
cristãos buscam iluminar a reflexão da vida da polis 
mediante os valores e preceitos revelados pelo Evangelho, 
e firmados através da Tradição e do Magistério, e que se 
compendiaram como uma Doutrina Social da Igreja. 
Reconhecimentos de que toda pessoa possui uma 
dignidade singular; de que o bem comum deve ser buscado 
acima dos interesses particulares; de que todo trabalhador 
tem o direito de condições dignas de trabalho perpassam a 
reflexão eclesial desde os tempos do doutor Angélico, 
Santo Tomás, que já falava por exemplo da função social 
da propriedade, passando por Leão XII e sua Rerum 
Novarum, até, por exemplo, com o papa Francisco e a 
Laudato Si, com sua abordagem para uma ecologia 
integral 

Assim, diante da reflexão da Igreja acerca do aspecto 
social da vida humana (que é parte de sua reflexão 
teológica moral), não se podem ter espaços para tomadas 
de partidos e/ou ideologias, sejam de direita, esquerda, 
liberais, socialistas, etc. Para um Cristão, a pauta de 
sempre deverá ser o evangelho (que é sempre novo, e 
encarnado!) e a valorização do reconhecimento do outro. 
Por isso, a viabilidade ou não de um sistema sempre 
dependerá da realidade em que se insere, e naquilo que não 
ferir qualquer aspecto da vida humana, desde sua 
concepção até sua morte natural, deve ser deixado na 
liberdade de escolha de cada pessoa. Nas palavras de 
Santo Agostinho, nas coisas essenciais, sempre a unidade; 
nas não essenciais, a liberdade; e em tudo, a Caridade.

NOSSA SENHORA APARECIDA 

IGREJA E POLÍTICA?
LAMPEJOS DE DOUTRINA

SOCIAL DA IGREJA

Por Anderson Gurgel – Seminarista 

“Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir; foste 
mais forte, tiveste mais poder” (Jr 20,7). Penso que a 
experiência relatada pelo profeta Jeremias também ressoa 
dentro de meu coração ao rezar sobre o meu chamado 
vocacional ao ministério ordenado. A maturação de uma 
vocação se dá no cultivo da vida interior, isto é, no 
fortalecimento do encontro pessoal com o Senhor na vida 
de oração. A vocação sacerdotal é um grande dom de Deus 
para a Sua Igreja, desejo que nasce no Coração do Senhor. 

Neste ano de 2021, inicio os estudos de Teologia no 
Seminário da Arquidiocese de Mariana, que acaba de 
celebrar os seus 270 anos de existência fecunda nas terras 
mineiras. Estar no Seminário de Mariana é acolher a 
proposta do Senhor e deixar com que Ele mesmo nos 
indique os caminhos a percorrer e os osbstáculos a serem 
superados, sempre atentos às surpresas de Deus e aos seus 
desígnios, que sempre superam os nossos projetos e 
esquemas pessoais. A dinâmica formativa abraçada por 
todo vocacionado é de sempre se deixar conduzir por 
Deus, afinal de contas, é Ele mesmo o verdadeiro Oleiro 

capaz de nos plasmar conforme a Sua vontade. Assim 
sendo, o cotidiano de um seminarista, e aqui falo a partir 
de minha experiência formativa, é marcado por intensos 
momentos de oração, celebração da Santa Missa, estudos 
(filosóficos e teológicos), momentos de convivência (onde 
se cultiva o valor da vida comunitária), atividades 
pastorais (com o acompanhamento das comunidades e 
paróquias em seus diversos movimentos e pastorais), 
além, é claro, dos momentos de lazer, esporte e descanso, 
também fundamentais para a maturação humana. 

Ao final desta partilha, peço encarecidamente, que 
todos os homens e mulheres de boa vontade rezem uma 
Ave Maria pelos seminaristas – para que sejam generosos 
ao responder o chamado de Deus -  pelos padres 
formadores e por todo o clero, a fim de que continuem 
perseverantes na árdua e bela missão de formar sacerdotes 
segundo o Coração de Jesus. 

EXPERIÊNCIA E CHAMADO VOCACIONAL 

Moisés Galinari Tôrres, seminarista. 

Sempre é bom quando comungarmos, oferecermos a Jesus eucarístico uma necessidade, e pedirmos por Ele a 
intercessão de um Santo. Peçamos mais, e comunguemos mais nas intenções e na busca de apoio a São José. Ela sempre 
nos valerá em nossas necessidades! O dia da semana especial em sua devoção é às quartas-feiras! Mas rezemos todos os 
dias a ele! 

MISSA EM HONRA A SÃO JOSÉ 

os principais são os da imaculada conceição, 
maternidade divina, perpétua virgindade, e assunção ao 
céu. Quem não os aceitar não é considerado católico pela 
regra dos concílios da Santa Igreja. Vamos vê-los 
rapidamente: 

a) Imaculada conceição – Como o anjo a chama de 
Cheia de graça, e no Gênesis o Pai eterno, promete ter um 
ódio entre a mulher e a serpente, por méritos antecipados 
de seu filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, a Santíssima 
Virgem não poderia ter um pecado sequer, mesmo venial. 
Esta realidade é bíblica também. 

b) Maternidade divina – Nossa Senhora é Mãe da 
segunda pessoa da Santíssima Trindade, portanto, Mãe de 
Deus. Não pode ser considerada Mãe só do filho homem, 
porque a divindade não se separou, e nem Mãe da 
divindade, no sentido de eterno. Mas é a Mãe do Senhor, 
como disse Santa Isabel no Evangelho de São Lucas, 
portanto, Mãe de Deus. 

c) Perpétua virgindade – pela condição de ser Mãe 
do Filho de Deus, na anunciação ela tinha dito, mesmo 
prometida em casamento que não teria relações sexuais 
(conhecer homem). Portanto, ao ser casada com um 
homem em comum acordo, com matrimônio santo, por 
questões do filho de Deus, igualmente, não poderia ter tido 
mais filhos. Jesus aos doze anos vai com seus pais a 
Jerusalém e não aparece a menção de mais filhos, e na cruz 
a entrega para São João. O parto da Santíssima Virgem foi 
milagroso, quer dizer também que suas partes íntimas 
somente o Pai Eterno as viu, nenhum ser humano a tocou 
sexualmente, nem o seu esposo; é uma castidade plena. 

d) Assunção ao céu -  por ser Mãe de Deus, e sem 
pecado, seu corpo não poderia apodrecer na terra. No livro 
dos cânticos dos cânticos, e do Apocalipse, aparece uma 

mulher forte, e ainda brilhante como o sol, então, isso é 
uma noção clara que fora elevada ao céu em corpo e alma. 
Ela é maior que Enoque, e muito mais que Elias, ela é a 
Rainha do Carmelo. Não poderia ficar no mundo depois do 
seu dormito para apodrecer. É a sua condição como Mãe 
de Deus.

Estas são as verdades reveladas por Deus, e 
consideradas obrigatórias pela Santa Igreja.  

OS DOGMAS SOBRE NOSSA SENHORA 
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Senhor, tende piedade de nós. (Repete-se)
Jesus Cristo, tende piedade de nós. (Repete-se)
Senhor, tende piedade de nós. (Repete-se)
Jesus Cristo, ouvi-nos. (Repete-se)
Jesus Cristo, atendei-nos. (Repete-se)
Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós.
Filho, Redentor do mundo, que sois Deus, tende 
piedade de nós.
Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós.
Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende 
piedade de nós.

Santa Maria, rogai por nós.
Santa Mãe de Deus, rogai por nós.
Santa Virgem das Virgens, rogai por nós.

Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós.
Mãe da divina graça, rogai por nós.
Mãe puríssima, rogai por nós.
Mãe castíssima, rogai por nós.
Mãe imaculada, rogai por nós.
Mãe intacta, rogai por nós.
Mãe amável, rogai por nós.
Mãe admirável, rogai por nós.
Mãe do bom conselho, rogai por nós.
Mãe do Criador, rogai por nós.
Mãe do Salvador, rogai por nós.
Mãe da Igreja, rogai por nós.
Virgem prudentíssima, rogai por nós.
Virgem venerável, rogai por nós.
Virgem louvável, rogai por nós.
Virgem poderosa, rogai por nós.
Virgem clemente, rogai por nós.
Virgem fiel, rogai por nós.
Espelho de justiça, rogai por nós.
Sede de sabedoria, rogai por nós.
Causa da nossa alegria, rogai por nós.
Vaso espiritual, rogai por nós.
Vaso honorífico, rogai por nós.
Vaso insigne de devoção, rogai por nós.

Rosa mística, rogai por nós.
Torre de David, rogai por nós.
Torre de marfim, rogai por nós.
Casa de ouro, rogai por nós.
Arca da aliança, rogai por nós.
Porta do céu, rogai por nós.
Estrela da manhã, rogai por nós.
Saúde dos enfermos, rogai por nós.
Refúgio dos pecadores, rogai por nós.
Consoladora dos aflitos, rogai por nós.
Auxílio dos cristãos, rogai por nós.
Rainha dos anjos, rogai por nós.
Rainha dos patriarcas, rogai por nós.
Rainha dos profetas, rogai por nós.
Rainha dos apóstolos, rogai por nós.
Rainha dos mártires, rogai por nós.
Rainha dos confessores, rogai por nós.
Rainha das virgens, rogai por nós.
Rainha de todos os santos, rogai por nós.
Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós.
Rainha elevada ao céu em corpo e alma, rogai por nós.
Rainha do sacratíssimo Rosário, rogai por nós.
Rainha da paz, rogai por nós.

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, 
perdoai-nos Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, 
ouvi-nos Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, 
tende piedade de nós.
V. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
R. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Oremos.
Senhor Deus, nós Vos suplicamos que concedais aos 
vossos servos perpétua saúde de alma e de corpo; e que, 
pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre 
Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e 
gozemos da eterna alegria. Por Cristo Nosso Senhor.
Amém.

LADAINHA DE NOSSA SENHORA
Os sonhos são imagens que nos vem durante o 

sono, depois de um dia de cansaço, e no momento mais 
importante do descanso. Elas nos servem para aliviar, e 
também para nos dar sentido à vida. A psicologia diz que 
um homem sem sonhos, ou que não lembra dos seus 
sonhos pode ter problemas sérios, mentais e físicos. 
Sempre temos sonhos no sono. Vários durante o 
descanso.

Mas as imagens sacras não cansam de mostrar São 
José dormindo, ou melhor, os sonhos de São José, isso 
por diversas razões que podemos explicar.

São José é o grande patriarca, aquele que não guia 
apenas o povo, mas todo o mundo para a salvação 
eterna. Ele quem protege o patrimônio de Jesus e da 
Igreja, ele quem sustenta a sagrada família. Em suas 
costas está toda a responsabilidade patrimonial e física 
dos filhos de Deus. Ela é a figura real da antiga figura de 
José do Egito. Este tinha sonhos que alertavam a maior 
das nações a sobreviver nos tempos de penúria e saírem 
da miséria. Agora José da Galileia é mais que José do 
Egito porque não conseguiu um cargo público e nem 
riquezas. Ele fez mais. Ele conduziu toda a humanidade 
a sair da miséria aceitando cuidar do verbo divino e 
ajudar a sagrada família em todas as suas necessidades. 
Portanto, ele consegue o posto ao lado do Pai Eterno, 
sendo seu representante na terra, e ainda o que sustenta a 
todos em suas necessidades.

Houve uma evolução da figura de José do Egito 
para a de São José, até nos sonhos. Para o antigo José os 
sonhos eram sinais de predição, para José, pai de Jesus, 
os sonhos são avisos de Deus diretamente, e são ainda 
revelações do alto, de tal sorte que ele vê a Deus 
claramente e sonha constantemente com os anjos, 
fazendo com que nunca esqueça estas imagens. 
Por tan to ,  São  José  se  apresen ta  dormindo 
constantemente, porque em suas dúvidas, e nas suas 
indagações, o Pai Eterno lhe favorecia com sonhos 
sobre a glória, com avisos de anjos, e ainda sobre o reino 
que estava por vir.

Quando José tinha problemas e ainda dúvidas a 
serem resolvidas, não pensava nelas. Ele mais 
trabalhava, mais se cansava, segurava seus apetites, e 
dormia nos momentos mais fortes do dia ou da noite. 
Imediatamente o Pai Eterno lhe dava sonhos para que 
lhe aliviasse a mente e sustentasse no seu propósito, 
fazendo com que tivesse mais força para continuar a sua 
labuta e a sua missão. A graça de São José era dada 
diretamente pelo Pai Eterno. Depois da Santíssima 
Virgem é o que tem maior posto no céu! 

Por isso é o maior dos santos no céu. Qual santo da 
sagrada Igreja sonhava com Deus e com os anjos 
constantemente, e era avisado diretamente pelo Pai 
Eterno? Somente São José! 

OS SONHOS DE SÃO JOSÉ 

8 - Observando a estrela que a Deus os guiava, os magos seguiram seu fulgor. Era lâmpada segura em seu 
caminho, que os conduziu ao Rei poderoso. Chegados ao Deus inatingível, o aclamam felizes: Aleluia! 

9 - Contemplaram os magos, no colo materno, Aquele que plasmou o homem em suas mãos. Compreenderam 
ser ele o seu Senhor, escondido sob o aspecto de servo. Solícitos, oferecem-lhe seus dons e à Mãe aclamam: Ave, ó 
Mãe do Sol sem ocaso; Ave, aurora do místico dia. Ave, tu apagas a forja dos erros; Ave, Deus-Trino ao crente revelas. 

Ave, o odioso tirano - arrancas do trono; Ave, nos mostras o Cristo - Senhor e Amigo. Ave, és tu que nos tiras - dos 
ritos cruéis; Ave, és tu que nos salvas - das obras do mal. Ave, destróis o culto do fogo; Ave, extingues a chama dos 
vícios. Ave, tu guia da ciência aos crentes; Ave, alegria de todos es povos. Ave, Virgem e Esposa!

(Os que recitarem o hino todo ou em parte, ganharão a Indulgência Plenária por conta do ano de São José. Reze 
todos os dias. Aqui está a continuação, pois, pusemos uma parte na edição anterior)

- AKATHISTOS -
HINO À VIRGEM MÃE DE DEUS 

SANTA MARIA, MÃE DE DEUS, ROGAI POR NÓS�


