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1 a 31 de maio de 2019 – Uma carinhosa missiva de Maria 

 

Da Bíblia: «A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu 

Salvador… 

De hoje em diante, me chamarão bem-aventurada todas as gerações. 
De O Magnificat – Lc, 1, 46-55 

 

Minha querida filha! Meu querido filho! 

 

O meu olhar está posto em ti, no teu coração, na tua vida marcada pelas alegrias e pelos 

sucessos, mas também pelos obstáculos, pelo sofrimento, pela solidão.  

Unida pela dádiva e pela dor ao sacrifício de Jesus, redimida com Ele na grandeza da 

ressurreição, quero levar-te a força e a tranquilidade, rezar contigo pela reconciliação 

entre as pessoas e pela paz no mundo inteiro. Peço-te que sejas compreensiva/o, atenta/o e 

generosa/o para com os teus irmãos e que manifestes, comigo, um carinho especial pelos 

doentes. 

Confia! Sê corajosa/o! Estarei hoje e em cada dia ao teu lado, a caminhar contigo e com 

aqueles que mais precisam de mim.  

A tua mãe, Maria 

 

 

Prece:  
 

 

Maria, minha querida mãe! 

 

Com serena e forte confiança, venho agradecer-te a presença constante e amiga, as 

palavras carinhosas, o amparo em cada dia, os cuidados que tens comigo e com os meus 

irmãos que sofrem. Alegra o meu coração, cuida dos meus sentidos e pensamentos, santifica 

as minhas palavras e as minhas atitudes. 

Não me abandones, terna mãe, que me amas com o amor de teu Filho. Derrama as tuas 

mãos cheias de graça sobre todos os que mais necessitam de ti e zela pela minha vida para 

que eu possa acudir e proteger, com humildade e com igual amor e bondade, quando a 

necessidade é maior. 

 

Em cada dia deste mês que te é particularmente dedicado, rezo contigo e para ti, com todos 

os meus irmãos, o terço do Rosário… 

A tua filha/o teu filho 

 

 


