NOVENA À
IMACULADA CONCEIÇÃO
No dia 8 de dezembro celebramos a beleza
da Virgem Maria e, como é uma festa tão
importante, preparamo-la com 9 dias de
antecedência. É isto a novena à Imaculada.
Para vivê-la cada dia, propomos meditar o
Evangelho, com ajuda de algumas ideias
surgidas do carinho de S. Josemaria e do
Papa Francisco à Virgem.

QUE SIGNIFICA QUE MARIA É
“A IMACULADA“?
Deus escolheu Maria desde antes da
criação do mundo, uma jovem de
Nazaré, para que fosse a Mãe de Jesus,
Filho de Deus.
Evangelho de S. Lucas 1, 26-31
“O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma
cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma
virgem desposada com um homem chamado
José, o nome da virgem era Maria. E
entrando, disse-lhe: «Salvé, ó cheia de
graça, o Senhor está contigo» «Maria, não
temas, pois achaste graça diante de Deus;
hás de conceber no teu seio e dar à luz um
filho, ao qual porás o nome de Jesus.”

Para a missão que lhe confiava, Deus
preparou-a de um modo especial: fê-la
belíssima, única, sem mancha –
imaculada significa isso – porque
nasceu sem o pecado original com que
nascemos todos os homens, pela queda
dos nossos primeiros pais, Adão e Eva.

Dia

1
A Virgem pergunta para
compreender Deus

“Maria disse ao anjo: «Como será isso, se eu
não conheço homem?». O anjo respondeulhe: «O Espírito Santo virá sobre ti e a força
do Altíssimo Se estenderá sobre ti com a
Sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer
é Santo e será chamado Filho de Deus».”

S. Lucas 1, 34-35

San Josemaria

“A Nossa Mãe escuta, e pergunta
para compreender melhor o que o
Senhor lhe pede; depois, a resposta
firme: fiat! —faça-se em mim segundo
a tua palavra! —, o fruto da melhor
liberdade: a de se decidir por Deus.”

Papa Francisco

“Maria como boa mãe educa-nos a
ser, como Ela, capazes de tomar
decisões definitivas, com aquela
liberdade plena com que respondeu
“sim” ao plano de Deus para a sua
vida. Não tenhamos medo dos
compromissos definitivos, dos
compromissos que envolvem e
abarcam toda a vida! A liberdade é
isto! Ter a coragem de tomar decisões
com grandeza.”
Pede à Virgem Maria que te ajude a ter,
como Ela, um coração grande e
generoso, disponível para aquilo que
Deus quiser para a tua vida, com a
segurança de que, embora às vezes
requeira um pouco de esforço, sempre
Deus quer o melhor para ti, que sejas
feliz.

Dia

2
E responde-lhe: que se faça o
que Tu queres

“Maria disse então: «Eis a serva do
Senhor, faça-se em mim segundo a tua
palavra». E o anjo retirou-se de junto
d’Ela.”

S. Lucas 1, 38

San Josemaria
Papa Francisco

“Não esqueças, meu amigo, que somos
crianças. A Senhora do doce nome, Maria,
está recolhida em oração. Tu és, naquela
casa, o que quiseres ser: um amigo, um
criado, um curioso, um vizinho... – Eu, por
agora não me atrevo a ser nada. Escondome atrás de ti e, pasmado, contemplo a
cena: Faça-se em mim segundo a tua
palavra. Ao encanto destas palavras
virginais o Verbo se fez carne... Ainda
tenho tempo de dizer ao meu Deus, antes
de qualquer mortal: Jesus, amo-Te.”

“É um dia para dar graças ao Senhor e
para preguntar-nos: Sou um homem ou
uma mulher de ‘sim’ ou sou um homem
ou uma mulher de ‘não’, ou sou um
homem ou uma mulher que olha um
pouco para o outro lado, para não
responder? Que o Senhor nos dê a
graça de entrar neste caminho de
homens e mulheres que souberam
dizer ‘sim’.”

Para poder conhecer o que é que Deus quer
para ti e responder como Maria, ajudar-te-á
permanecer em silêncio diante de Deus, ler e
meditar a Bíblia. Por exemplo, podes escolher
uma passagem do Evangelho, lê-a devagar, e
falar com Deus sobre como aquilo que está ali
narrado (gestos de Jesus, reações dos
apóstolos, parábolas...) tem algo a dizer-te
sobre a tua vida hoje.

Dia

3
E concebeu Jesus,
Deus e Homem

“José, filho de David, não temas
receber Maria, tua esposa, pois o que
ela concebeu é obra do Espírito Santo.
Ela dará à luz um filho, ao qual porás o
nome de Jesus, porque Ele salvará o
povo dos seus pecados.”

S. Mateus 1, 20-21

San Josemaria
Papa Francisco

“O princípio do caminho que leva à
loucura do amor de Deus é um confiado
amor a Maria Santíssima. Convido-vos a
fazerdes vós a experiência, a
descobrirdes isso por vós mesmos,
conversando amorosamente com Maria,
abrindo-lhe o vosso coração, confiandolhe as vossas alegrias e as vossas
penas, pedindo-lhe que vos ajude a
conhecer e a seguir Jesus.”

“A Virgem Maria diz-nos que façamos
como ela: não desperdiçar o dom
recebido, mas guardá-lo no coração,
para que germine e dê fruto, com a ação
do Espírito Santo. Deste modo, cada um
de vós, com as vossas limitações e
fragilidades, poderá ser testemunha de
Cristo onde vive, na família, nos
ambientes de estudo, de trabalho, de
ócio.”
Tantas vezes a tua Mãe Maria te terá
sugerido que atendas quem necessita, que
sorrias quando não te apetece, que peças
perdão quando te zangas com alguém… e
mil cuidados mais, de que talvez não te
deste conta. Para agradecer-lhe, podes
surpreender Nossa Senhora pondo
algumas flores perto de uma imagem sua
que tenhas na tua paróquia, na escola, em
casa….

Dia

4
Maria envolveu Jesus em
paninhos quando nasceu
em Belém

“E José, deixando a cidade de Nazaré, na
Galileia, subiu até à Judeia, à cidade de
David, a fim de se recensear com Maria sua
esposa. E, quando eles ali se encontravam,
completaram-se os dias de ela dar à luz e
teve o seu filho primogénito, que envolveu em
panos, e recostou numa manjedoura, por não
haver lugar para eles na hospedaria.”
S. Lucas 2, 1-7

San Josemaria
Papa Francisco

“Agora, diante de Jesus Menino, podemos
continuar o nosso exame pessoal: Estamos
decididos a procurar que a nossa vida sirva
de modelo e de ensinamento aos nossos
irmãos, aos nossos iguais, os homens?
Estamos decididos a ser outros Cristos? Não
basta dizê-lo com a boca. Estás a viver a
vida de Cristo, na tua vida de cada dia no
meio do mundo? Fazer as obras de Deus
não é um bonito jogo de palavras, mas um
convite a gastar-se por Amor.”

“Maria viveu muitos momentos não
fáceis na sua vida, desde o nascimento
de Jesus, quando “não havia lugar para
eles na estalagem”, até ao Calvário. E
como uma boa mãe está perto de nós,
para que nunca percamos o valor
perante as adversidades da vida,
perante a nossa debilidade, perante os
nossos pecados: dá- nos força, mostra-nos o caminho do seu Filho.”

Nossa Senhora não nos deixará nunca.
Como boa mãe, conta a Jesus tudo o
que fazes de bom e compreende-te
quando te equivocas. Vale a pena estar
sempre perto d’Ela. Sabes o que é o
escapulário? Pode-te ajudar trazê-lo
contigo.

Dia

5
Nossa Senhora vive as
leis previstas por Deus

“Quando se cumpriu o tempo da sua
purificação, segundo a lei de Moisés,
levaram-n’O a Jerusalém para O
apresentarem ao Senhor. Simeão abençoouos e disse a Maria, Sua mãe: «Este menino
está aqui para queda e ressurgimento de
muitos em Israel, e para ser sinal de
contradição; uma espada trespassará a tua
alma!»”
S. Lucas 2, 22; 34-35

San Josemaria
Papa Francisco

“Segundo a Lei de Moisés, uma vez
decorrido o tempo da purificação da Mãe,
é preciso ir com o Menino a Jerusalém
para O apresentar ao Senhor (Lc 2, 22).
Estás a ver? Ela —a Imaculada!—
submete-se à Lei como se estivesse
imunda. Aprenderás com este exemplo,
menino tonto, a cumprir a Santa Lei de
Deus, apesar de todos os sacrifícios
pessoais?

“Maria é a mãe do «sim». Sim, ao sonho de
Deus, sim ao projeto de Deus, sim à
vontade de Deus. Um «sim» que, como
sabemos, não foi nada fácil de viver. Um
«sim» que não a encheu de privilégios ou
diferenças, mas que, como lhe dirá Simeão
na sua profecia: «Uma espada trespassará
a tua alma» (Lc 2, 35). E atravessou! Por
isso a queremos tanto e encontramos nela
uma verdadeira Mãe que nos ajuda a
manter viva a fé e a esperança no meio de
situações complicadas.”
Maria, ensina-me a cumprir com amor as
minhas obrigações, a estudar bem por amor a
Deus e para poder servir os outros. Se
queres, põe-te perto de uma imagem da tua
mãe a Virgem e olha-a quando houver
inquietação dentro de ti ou quando a tentação
de fazer qualquer outra coisa te distraia do
teu estudo.

Dia

6
Nossa Senhora guarda no
coração o que Jesus faz

“Terminados esses dias, regressaram a casa e
o menino ficou em Jerusalém, sem que os pais
o soubessem.” “Ao vê-l’O, ficaram
assombrados, e Sua mãe disse-Lhe: «Filho,
porque nos fizeste isto? Olha que Teu pai e eu,
andávamos aflitos, à Tua procura.» Ele
respondeu-lhes: «Porque me procuráveis? Não
sabíeis que devia estar em casa do Meu Pai?»
Mas eles não compreenderam as palavras que
lhes disse. Depois desceu com eles, voltou
para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe
guardava todas estas coisas no seu coração.”
S. Lucas 2, 42; 48-51

San Josemaria
Papa Francisco

“Procuremos nós imitá-la, tratando com
o Senhor, num diálogo cheio de amor,
de tudo o que nos acontece, mesmo
dos acontecimentos mais
insignificantes. Não nos esqueçamos
que devemos pesá-los, avaliá-los, vêlos com olhos de fé, para descobrir a
Vontade de Deus.”

“Maria permite-nos compreender o que
significa ser discípulo de Cristo. O seu
primeiro ato foi pôr-se à escuta de Deus.
Seguiu Jesus, escutando cada palavra
que saía da sua boca; conservou tudo
no seu coração. No entanto, não basta
escutar. Isto é sem dúvida o primeiro
passo, mas depois é necessário traduzir
em ações concretas o que se escutou.”

Deus fala-nos através das necessidades
dos outros. Podes pedir a Nossa Senhora
que te abra os olhos e os ouvidos para
saber notar essas chamadas de Deus em
tantos momentos do dia: quando os teus
pais necessitam de ajuda, quando ao ir
pela rua vês uma pessoa necessitada,
quando te dás conta de que um amigo não
está bem, quando te pedem um favor…

Dia

7
Maria vive pendente de ajudar
os outros, com Jesus

“Ao terceiro dia, celebrava-se uma boda em
Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá.
Jesus e os Seus discípulos também foram
convidados para a boda. Como viesse a faltar o
vinho, a mãe de Jesus disse-Lhe: «Não têm
vinho.» Jesus respondeu-Lhe: «Mulher, que tem
isso a ver contigo e comigo? Ainda não chegou
a minha hora.» Sua mãe disse aos serventes:
«Fazei o que Ele vos disser.»”

S. João 2, 1-5

San Josemaria

“No meio do júbilo da festa, em Caná,
só Maria nota a falta de vinho... Até
aos mais pequenos pormenores de
serviço chega a alma quando vive,
como Ela, apaixonadamente atenta
ao próximo, por Deus.”

Papa Francisco

“Queridos amigos, viemos bater à porta
da casa de Maria. Ela abriu-nos, fez-nos
entrar e mostra-nos o Seu Filho. Agora
pede-nos: «Façam tudo o que Ele vos
disser». Sim, Mãe, comprometemo-nos a
fazer o que Jesus nos disser. E
fá-lo-emos com esperança, confiados
nas surpresas de Deus e cheios de
alegria.”

Quando não souberes como atuar,
podes perguntar a Nossa Senhora, que
farias no meu lugar? Como posso ser
melhor? Que dizer a esta pessoa que
me contou uma preocupação? Que te
pareceu a minha reação perante esta
situação? Ela ensinar-te-á a atuar como
Jesus faria.

Dia

8
Jesus dá-nos a Sua Mãe

“Junto à cruz de Jesus estavam, de pé, Sua
mãe e a irmã de Sua mãe, Maria, a mulher
de Clopas, e Maria Madalena. Então, Jesus,
ao ver ali ao pé a Sua mãe e o discípulo
que Ele amava, disse à mãe: «Mulher, eis o
teu filho.» Depois disse ao discípulo: «Eis a
tua mãe.» E, desde aquela hora, o discípulo
acolheu-a como sua.”
S. João 19, 25-27

San Josemaria
Papa Francisco

“Ecce mater tua! —Aí tens a tua mãe!:
dá-nos a Sua Mãe por Mãe nossa.
Tinham-Lhe oferecido antes vinho
misturado com fel, mas, tendo-o
provado, não o bebeu (Mat. 27, 34).
Agora tem sede...de amor, de almas.

Menino pateta, olha: tudo isto..., tudo
isto sofreu por ti... e por mim. —Não
choras?”

“Maria é a mãe que com paciência e
ternura nos leva a Deus, para que Ele
desate os nós da nossa alma com a
Sua misericórdia de Pai. Quais são os
nós que há na minha vida? Peço a
Maria que me ajude a ter confiança,
para abrandar, para —na misericórdia
de Deus— mudar? Ela, mulher de fé,
por certo nos dirá: “Vai adiante, vai
atrás do Senhor: Ele entende-te.”

As mães sabem tudo sobre nós,
inclusivamente antes de que lho
contemos. Reza cada noite, antes de te
deitares, três Ave Marias pedindo à
Virgem que te proteja e mantenha o teu
coração, o teu corpo e a tua alma limpas
de impureza e de pecado para que
saibas amar de verdade.

Dia

9
Jesus tem a Sua Mãe,
em corpo e alma, no céu

“Depois, apareceu no céu um grande
sinal: uma Mulher vestida de sol com
a lua debaixo dos pés e uma coroa
de doze estrelas na cabeça.”
Apocalipse 12, 1

San Josemaria
Papa Francisco

“Jesus quer ter Sua Mãe, em corpo e
alma, na Glória. —E a Corte celestial
ostenta todo o seu esplendor, para
receber a Senhora. —Tu e eu —crianças,
afinal— pegamos na cauda do
esplêndido manto azul da Virgem, e
assim podemos contemplar aquela
maravilha. A Trindade Santíssima recebe
e cumula de honras a Filha, Mãe e
Esposa de Deus...“

“O caminho de Maria para o Céu começou desde esse «sim» pronunciado
em Nazaré, em resposta ao
Mensageiro celestial que lhe
anunciava a vontade de Deus para
ela. E na realidade é precisamente
assim: cada «sim» a Deus é um passo
para o Céu, para a vida eterna. Porque
o Senhor assim o quer: que todos os
Seus filhos tenham vida em abundância. Deus quer-nos a todos com
Ele, na Sua casa.”
Chegou o grande dia: Felicita Nossa
Senhora, celebra com alegria esta festa e
pensa que presente lhe podes dar: sorrirlhe, rezar o Terço com carinho,
ofereceres-te para fazer um pequeno
serviço em casa, com os teus irmãos… e
lembra-te: do que as mães mais gostam
é que nos amemos entre os irmãos!

ORAÇÃO DO PAPA FRANCISCO À
IMACULADA CONCEIÇÃO
Virgem Santa e Imaculada,
Que sois a honra do nosso povo
e a guardiã solícita da nossa cidade,
a Vós nos dirigimos com amorosa
confidência
Toda sois Formosa, ó Maria.
Em Vós não há pecado.
Suscitai em todos nós um renovado desejo
de santidade:
na nossa palavra refulja
o esplendor da verdade,
nas nossas obras, ressoe
o cântico da caridade,

no nosso corpo e no nosso coração
habitem pureza e castidade, na nossa
vida se torne presente toda a beleza do
Evangelho.
Ajudai-nos a permanecer numa
escuta atenta da voz do Senhor:
o grito dos pobres nunca nos
deixe indiferentes, o
sofrimento dos doentes e de
quem passa necessidades

não nos encontre distraídos, a solidão
dos idosos e a fragilidade das crianças
nos comovam, cada vida humana

sempre seja, por todos nós,
amada e venerada.
Fazei que não percamos o
significado do nosso caminho
terreno:
a luz terna da fé ilumine os nossos
dias, a força consoladora da
esperança oriente os nossos passos,
o calor contagiante do amor
anime o nosso coração,
os olhos de todos nós se mantenham
bem fixos em Deus, onde está a
verdadeira alegria.
Toda sois Formosa, ó Maria.
Ouvi a nossa oração, atendei a nossa
súplica: esteja em nós a beleza do
amor misericordioso de Deus em
Jesus, seja esta beleza divina a
salvar-nos a nós, à nossa cidade, ao
mundo inteiro. Amen

