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Dar a vida é o ato mais 

sublime e heroico que 

alguém pode  experimentar. 

Dar a vida, nem sempre é 

morrer, mas entregar-se  

radicalmente a uma causa 

ou a um grupo de pessoas 

ou a uma só pessoa, alguém 

doente, por exemplo. 

É esquecer-se para estar a 

serviço de outrem. 

Meditar ; Lc. 2,1-7 

1º Dia 

Já experimentei dar um pouco 
de mim para alguém? 

Quando? 



Para a mulher, ser mãe é  

um acontecimento 

indescritível. Nenhuma 

mulher é capaz de exprimir o 

que vai em seu coração 

diante da gravidez.  

Pensemos em Maria, Mãe de 

Jesus; como deve ter intuído 

esse milagre. Não podemos 

imaginar o que ela chegou a 

comungar com o Pai e o 

próprio Filho.  

Meditar: Lc. 2,48-52 

2º Dia 

Como você comunga com 
Jesus? Quando? Como? 



Maria, é o maior exemplo de 

mãe que acreditou  

plenamente em Javé. 

Uma vez que ela percebeu  o 

que lhe acontecia, e que era do 

coração de Deus que vinha tão 

grande fato, ela disse seu SIM 

e sempre foi fiel.  Sabia que 

Deus jamais iria  abandoná-la. 

Sua fé e sua esperança foram 

presentes em todos os 

momentos da vida. 

Meditar: Lc. 1,46-50 

3º Dia 

Sei contemplar os milagres de 
minha vida? 



Pensemos um pouco: o que 

deve ter passado na mente 

e no coração de Maria após 

a Anunciação......  

Como contar, comunicar 

esse milagre?   

Deus amou esta  mulher de 

modo extraordinário para 

escolhê-la como sua MÃE ! 

Meditar:- Lc.  1,46-55 

4º Dia 

Eu me sinto amado/a   
por Deus? 

Como vejo isso? 



Temos muito a aprender com 

Maria. O primeiro dever da 

mãe é CUIDAR. E isso não é 

somente dar alimentação e 

uma olhadinha.  Cuidar é um 

desvelo que leva a mãe a 

esquecer-se em qualquer 

momento, e estar ao  

lado do filho. É ter no coração  

a preocupação tranquila e 

constante de que seu filho 

esteja bem. E se precisar de 

mim: Eis-me aqui, Senhor. 

Meditar:  Lucas.cap.2,41-52 

5º Dia 

O que é cuidar para mim? 



Ser Mãe do Messias, é 
ofertar, o cotidiano de 
uma judia, a Javé, que 
sabia o porquê de tudo. 

Maria era uma mulher do 

povo. A Galileia era uma aldeia 

pobre, de trabalhadores 

simples. Maria era uma judia 

como outra qualquer. 

Ocupava-se com os afazeres 

de casa e de seu Bebê. Ele 

crescia e ela continuava a 

mulher de sempre. Ninguém 

notava nada de extraordinário. 

Buscava água no poço, fazia o 

pão, preparava a casa... 

Meditar: Lucas cap.1,39-45 

6º Dia 

Como  imagino  ser  
Mãe ou  pai? 



No Templo, Maria e José, 

ouviram as palavras de 

Simeão, o ancião que 

apresentou Jesus à 

comunidade Israelita. Ele disse 

a ela: -“Esse menino vai ser 

causa de contradição em 

Israel. Quanto a você, uma 

espada há de atravessar-lhe  

a alma.” 

Maria deve ter guardado estas 

palavras e as deve ter 

lembrado aos pés da Cruz 

quando seu Filho morria. 

Meditar: Lc 2,25-36 

7º Dia 

Qual minha atitude diante da 
dor, do sofrimento,  das perdas? 
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Deus nos pede no 

Evangelho, para servirmos 

uns aos outros.  E o serviço, 

o apoio, a ajuda aos outros, 

nos torna imensamente 

felizes.  

Pensemos em Maria:- como 

dever ter sentido a maior 

felicidade da vida em servir 

à Javé; ser instrumento do 

grande mistério da 

Encarnação; ser útil  a Deus 

que lhe pedia para ser mãe 

do Emanuel (Deus conosco). 

Meditar: Lc 1,39-45 

8º Dia 

A  quem  eu  sirvo  com 
alegria? 



. 

 
A missão da Mãe de Jesus não foi 
fácil. Ela sabia que um dia Ele iria 

deixar sua casa para se dedicar aos 
pobres, doentes e sofredores. Ele veio 

para dar a vida a todos, mas, o seu 
coração era dos que mais precisavam 

de amor: os abandonados pelo 
sistema injusto do Império Romano. 
Ela o acompanhava de longe; tinha 

notícias pelos amigos;  pensava toda 
hora na missão que Deus lhe tinha 
pedido. E foi fiel ao Pai e a Jesus. 
Soube ser a mãe que entendeu a 

missão do Filho. 

9º Dia 

O que mais me marcou nesta 
Novena? 
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