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REFLETINDO

Pensar em Maria em relação as juventudes é fazer memória de uma jovem que viveu 
desafios, alegrias e que teve que tomar decisões que mudaria sua vida a partir da 

fé. Maria não imaginava o impacto de seu “SIM”. Contudo, arriscou! Ela consagrou sua 
juventude a Aquele que é “o Caminho a verdade e a vida”! A jovem Maria foi portadora 
da Boa Nova!

Maria jovem, empobrecida, morava em uma cidadezinha sem expressão entre as 
montanhas da Palestina, possivelmente analfabeta como era o costume da época, onde 
somente os homens sabiam ler e escrever. Maria tinha um sonho, que era o sonho de 
todas as mulheres da época, arrumar um bom casamento e criar bem seus filhos. A 
historia de Maria, ensina os jovens, ensina a ter esperança e a ser resilientes diante das 
agruras que assolam. O “SIM” de Maria é frutífero e esperançoso e da Vida a Juventude, 
da Esperança... ensina a sonhar.

Ela foi capaz de mudar seu projeto de vida a partir de um convite inesperado, um 
convite que mudaria sua vida. 

Maria viveu encarnada na realidade de seu povo, conhecia bem as necessidades de 
seu povo pois, ela mesma experimentava isso. Isso, lhe deu propriedade para proclamar 
seu Cântico (Lc 46-55). Sensível as necessidades da época e aos apelos de Deus, Maria 
acolhe o convite do Senhor para ser a Mãe do Salvador. O convite esta ligado a dimensão 
do Serviço -  Disponibilidade – Acolhida ao Novo... A coragem da Jovem Maria de mudar seu 
projeto de vida a fez pensar num novo projeto de vida para si e para toda a humanidade.

1 Irmão Alvanei Finamor. Irmão Marista. Diretor do Centro Educacional Marista Ir. Eunice Benato, 
Curitiba/PR. Contato: iralvanei@grupomarista.org.br
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ORAÇÃO INICIAL

Virgem jovem, concede-nos a graça do olhar sensível para perceber sua ação ao lon-
go da historia e na vida de muitos juventude. Dai-me a graça de perceber sua ação 
profética junto aos jovens americanos que se alegram com suas raízes históricas e 
que lutam por seus direitos; dai-me a graça de perceber sua ação materna junto aos 
jovens africanos que buscam reconhecimento e lutam contra a subjugação; dai-me a 
graça de compreender os  gritos silenciados e evidentes dos jovens asiáticos vítimas 
da exploração; ensina-me a ouvir com o coração as juventudes que clamam pela 
presença alegre, profética e cheia de entusiasmo.
Ensina-nos a sermos disponíveis e acolhedores da Boa Nova, como Tu Maria. 

O QUE O TEXTO SAGRADO DIZ?

No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia cha-
mada Nazaré. Foi a uma virgem, prometida em casamento a um homem chamado 
Jose, que era descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. O anjo entrou 
onde ela estava, e disse: “alegra-se, cheia de graça! O Senhor esta com você!” Ou-
vindo isso, Maria ficou preocupada, e perguntava a sim mesma o que a saudação 
queria dizer. O anjo disse: “não tenha medo, Maria, porque você encontrou graça 
diante de Deus. Eis que você vai ficar gravida, terá um filho, e dará a ele o nome 
de Jesus. Ele será grande, e será chamado filho do Altíssimo. E o Senhor dará a 
ele o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre os descendentes de 
Jacó. E o seu reino não terá fim”.
Maria perguntou ao anjo: “como vai acontecer isso, se não vivo com nenhum ho-
mem?” O anjo respondeu: “o Espirito Santo virá sobre você, e o poder do Altissimo 
a cobrirá com sua sombra. Por isso, o Santo que vai nascer de você será chamado 
Filho de Deus. Olhe a sua parenta Izabel: apesar da sua velhice, ela concebeu um 
filho. Aquela que era considerada estéril, já faz seis meses que esta gravida. Para 
Deus nada é impossível. Maria disse: “Eis a serva do Senhor. Faça-se em mim 
segundo a tua palavra”. E o anjo a deixou. (Lc 1, 26-38)
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O QUE O TEXTO SAGRADO NOS DIZ?

O Relato da anunciação em Lucas mostra a vocação da jovem Maria e sua resposta 
generosa. 

A Jovem Maria é escolhida para participar no momento culminante da fidelidade 
amorosa de Deus para com a humanidade, dando o seu consentimento: “Eis a serva do 
Senhor. Faça-se em mim segundo a tua Palavra”. Isso acontece na Galileia, longe de Je-
rusalém e dos poderes públicos. 

A encarnação é a culminância da fidelidade constate de Maria à graça do Espirito 
Santo, que a faz pronunciar o seu “faça-se”. Sua colaboração jovial é decisiva e muda não 
só toda vida pessoal, mas a vida da humanidade. A jovem Maria é a primeira a acolher a 
iniciativa de Deus, entrando em comunhão com ele. Ela, pelo “faça-se em mim”, torna 
Deus visível e acessível a cada ser humano.

O QUE O TEXTO SAGRADO NOS FAZ DIZER?

Prece Universal a Maria (Pe. Julio Gotardo)

Ave-Maria donzela
Presente que à Terra, 
Deus-Pai prometeu.

Virgem, menina bonita,
que aos céus glorifica,
o Filho de Deus

Ouve, do povo a prece,
que nunca te esquece, no 
amanhecer
Todos, te louvam unidos
de olhos erguidos no anoitecer

Ouve, das mães que perderam, 
seus filhos na guerra
que estão a chorar.
E aqueles irmãos perseguidos 
que são oprimidos, 
e não tem um lar.

Ó vem consolar,
Ó vem ajudar,
Ó vem ensinar, 
Maria vem.
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O QUE O TEXTO SAGRADO NOS FAZ VER?

Exercitar a atitude marial de: 

• Silencio Interior: calar para ouvir a voz interior
• Escuta Atenta: deixa-se tocar pelas palavras e medita em seu coração
• Acolhida Generosa: “Faça-se em mim segundo a sua vontade”
• Disponibilidade: colocar-se a serviço como sinal de Poder
• Confiança: Acredite na promessa.
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