
É Maria quem nos convida a 
refletir e guardar no coração a 
vida e projeto de seu FILHO.

A missão dela era nos dar Jesus e 
fez isso de maneira ímpar.

Vamos refletir nos fatos na vida de 
Jesus onde ELA está presente.

http://www.meusrecados.com.br/


Essa imagem não é criada a partir de 
um texto bíblico, mas de textos 
paralelos dos tempos de Jesus.

Maria deve ter aprendido 
muitas coisas da vida 
com Ana e Joaquim, sem 
dúvida alguma. E esses 
pais deviam ser muitos 
santos, pois a 
prepararam , sem o 
saber, para sua grande 
missão.  Deus escolhe 
uma mulher que era 
muito virtuosa, delicada 
e bela para ser a Mãe de 
Jesus.
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- O que você pensa sobre esse 
quadro?

- Como foi sua catequese quando 
era criança?

- Como continuou a ser “cristã”?



O ANJO VEM TRAZER A MARIA, O RECADO DE DEUS:-
VOCÊ FOI ESCOLHIDA PARA GERAR O FILHO DE DEUS.



Toda mulher-mãe tem uma experiência 
única no mundo, é um acontecimento que 

não há palavras que possam explicar. O 
sorriso e felicidade de uma gestante é que 

mostram a sua felicidade.

http://1.bp.blogspot.com/_zKsA-ZmGji0/S_b7awbNNqI/AAAAAAAAGZQ/Rti9QjcKqo0/s1600/flores.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_zKsA-ZmGji0/S_b7awbNNqI/AAAAAAAAGZQ/Rti9QjcKqo0/s1600/flores.jpg


Maria-MÃE

Mãe – que nome doce... Os poetas já 
disseram esse nome de mil maneiras, 
compositores já musicaram de mil 
maneiras, escritores já escreveram de mil 
maneiras... 

Por que será?

Porque esse nome toca o coração de 
todos, bons e maus, ricos e pobres.

MÃE é um nome de nos deixa sem fala, 
sem fôlego, especialmente o nome da 
MÃE de DEUS.

Mãe de Jesus, Mãe de Deus. Quem já 
não experimentou sua atenção? Quem já 
não chegou-se a Ela e confiou seu 
coração?



- Quem é mãe, conte para nós como foi a sua surpresa 
quando soube que esta grávida?

- Que não é mãe, como sentiu a gravidez de suas amigas, 
vizinhas, e de seus parentes

- Alguém conhece uma mulher que teve uma gravidez 
difícil? Como foi?

- Alguém conhece uma mulher que abortou    
espontaneamente? Como foi? 



SERVIÇO Grávida entende outra grávida!

“...e ela foi, às pressas, ajudar 
sua prima Isabel, pois esta 
era idosa.”

Vamos imaginar as conversas e 
as atitudes  destas duas 
mulheres.  Como devem ter 
se entendido... Pois, Isabel 
sente o Menino diferente 
dentro de si quando Maria 
se aproxima. São coisas de 
Deus e seus escolhidos, para 
uma Missão muito especial.
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E  Jesus  veio  morar   

entre  nós !
NATAL !

Tempo de ternura,

Tempo de compreensão,

Tempo de delicadezas,

Tempo de doação,

Tempo do coração,

Tempo de entrega,

Tempo de ajuda,

Tempo do mistério,

Tempo  de união,

Tempo de partilha,

Tempo do amor !
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José, um homem especial, se entrega 

totalmente aos cuidados dos dois!
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- Como o Natal atinge seu coração?

- Qual foi o Natal mais lindo de sua 
vida?

- Há pessoas que não gostam deste 
tempo da Liturgia. Por que?



Nós temos o Batismo como o 

Sinal que nos faz cristãos, isto é, 

pertencentes ao Cristianismo. 

Isso consiste em aceitar 

plenamente o seguimento de  

Jesus Cristo.

No tempo de Jesus para ser 

verdadeiro judeu era 

necessário:

- a purificação da mãe  e  a 

- circuncisão do filho se 

fosse homem, Maria e José 

como bons judeus, foram ao 

Templo para esses dois atos 

que a lei exigia aos sons dos 

berros de Jesus.

E Jesus foi apresentado a 

Javé, seu Pai, como o 

homem que iria cumprir uma 

missão  muito especial: ser o 

Salvador de todos.



Meu Deus !.... Onde 
estará meu filho?  Por que 
demora pra chegar?  Por 
que desapareceu?........

Quantas mães já passaram 
por esses momentos...

A aflição dos pais por causa dos 
filhos é uma realidade de 
todo dia.

O mundo tem seus perigos que 
não dependem dos pais, 
nem dos filhos.

Naquele tempo havia perigos 
de estar sozinho no deserto. 
Mesmo um grupo pequeno 
corria riscos. Havia muitos 
ladrões.

!
E  Jesus, no Templo, 

cumpria a Vontade de Deus 





Nova  etapa
Agora, há um grande espaço de tempo sem 

notícias da Sagrada Família. 
Há muitos escritos que são baseados na 

literatura da época que falam que Jesus esteve  
em vários lugares, viajou muito. Mas, os 

evangelhos nada dizem. De uma coisa temos 
certeza:- Ele deveria frequentar bem a Sinagoga 
para estudar, pois conhecia profundamente as 

leis judaicas.



O Primeiro Milagre   
de Jesus

Casamento na cidade de  Caná. 

Maria tem uma atitude marcante:
“Façam aquilo que Ele disser.”

E Jesus fez o que a Mãe queria, 
mesmo achando que não 
era sua hora. E foi numa festa 
que aconteceu esse milagre. O 
que era água virou vinho.
E todos continuaram a se 
alegrar.
Como Deus valoriza a alegria!



Jesus vê na vontade da Mãe que queria 

alegrar a festa, a vontade do Pai.
Os milagres 
de Jesus são 
sinais para 
que o povo 
acreditasse 
que Ele era 

Filho de 
Deus e que 

o Reino 
estava 

plantado

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://bymk.s3.amazonaws.com/Items/Item-209979-500.jpg&imgrefurl=http://www.bymk.com.br/itens/209979&usg=__CC8rmJbzK3aeTUTBuouJC1eSgvI=&h=344&w=348&sz=22&hl=pt-BR&start=44&itbs=1&tbnid=cFNdojhe1MDAbM:&tbnh=119&tbnw=120&prev=/images?q=uma+flor+linda&start=36&hl=pt-BR&sa=N&gbv=2&ndsp=18&tbs=isch:1


O primeiro milagre num casamento, nos 
faz pensar numa verdadeira Encarnação.



Maria presente na dor de Jesus – ato de salvação . 

Essa imagem também não é Bíblica, alias quase toda a Via 
sacra. Ela vem da piedade popular lá pelo século IV dC.

Mãe é presente sempre na 
dor dos filhos.

Maria se pudesse, 
carregaria a cruz no lugar 

de se Filho.

Caso pudesse ela o levaria 
pra casa...mas, ela sabia 
que era necessário a  
entrega de seu Filho ao Pai 
para nos salvar.



• Dalí para frente, Maria 
começa a viver com os 
apóstolos, diz a tradição.

• João representava todos 
os discípulos, todos os 
homens e mulheres, todo 
o povo de Deus.

Que graça, somos 
também filhos de Maria 



Maria, com teu exemplo tu 

me ensinas:

- a ver o sofrimento com mais 
fé;

- a suportar as dores com mais 
generosidade;

- a ser mais humano diante dos  
sofrimentos  dos irmãos;

- a deixar meu coração de lado 
e auxiliar alguém que sofre 
mais que eu; 

- a entender que a dor faz    
amadurecer.



Nossa Senhora me 
de a mão
Cuida do meu 
coração,
da minha vida, 

do meu destino,
do meu caminho.
Cuida de mim...
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