
Querido(a) Devoto(a),

No dia 12 de maio de 2007, encer-
rando a Oração do Santo Rosário no 
Santuário Nacional de Aparecida, o 
então Papa Bento XVI fez um Convite 
e lançou um desafio para toda a Igreja: 
“PERMANEÇAM NA ESCOLA DE MA-
RIA”. O convite foi aceito: aqui estamos! 
O desafio começa agora: 

Bem-vindos(as) à Escola de Maria!
Neste mês de janeiro, nós o convi-

damos, prezado devoto, a mergulhar 
na Oração, assim como fez a nossa 
Mãe querida. 
CANTO: “Maria o Magnificat cantou”

Invocação à Santíssima Trindade
Frase motivadora: 
“Maria, Mãe e Mestra de oração”. 

NA ESCOLA DE MARIA 
APRENDEMOS QUE:

1) Precisamos REZAR (orar):
• Em Lc 1,26-37, encontramos um 

momento de oração sublime entre 
Nossa Mãe e o Anjo Gabriel. Não es-
queça: ORAÇÃO É O DESEJO QUE TO-
DOS NÓS TEMOS DE DEUS, e foi o pró-
prio Criador quem implantou isso em 
nosso coração (CIC 2566);

• Jesus, o Filho de Maria, cresceu 
vendo a sua Mãe rezar e cantar (por-

que quem canta reza duas vezes); Ela 
ensinou as primeiras orações a seu 
Filho divino e o levou à Igreja (cf. CIC 
2599);

• Jesus é o nosso grande Mestre 
de oração e nos ensinou a rezar com 
CONFIANÇA sem duvidar (Jo 16,24). 

2) Precisamos AGRADECER:
• No Magnificat, Maria reconhece 

a grandeza de Deus e faz uma ora-
ção bonita de agradecimento: “Minha 
alma engrandece ao Senhor, meu es-
pírito exulta em Deus, porque Ele fez 
grandes coisas”... (cf. Lc 1,46-55);

• Seja uma pessoa agradecida. An-
tes de pedir, AGRADEÇA, como fez 
nossa Mãe;

• Nunca cobre as coisas de Deus! O 
nosso Deus não se compra, Ele é GRA-
TUIDADE.

3) A Casa da Mãe é uma Escola:
• Aqui tudo é grandioso, o maior 

Santuário Mariano do Mundo, e isso 
nos revela que Deus é infinitamente 
maior que os nossos problemas e di-
ficuldades;

• Nós nos sentimos pequenos dian-
te da grandeza de Deus e, ao mesmo 
tempo, acolhidos por Ele em sua Casa, 
onde Ele mora;



• Diante desta grandeza, a Imagem 
de nossa Mãe é pequenina, humilde, 
ensinando-nos que precisamos supe-
rar nosso orgulho e nossa vaidade. Ela 
é nossa mestra! Estamos em sua esco-
la.

CANTO: “Ensina Teu povo a rezar”

CONCLUINDO:
FATO DA VIDA 

(Aparecida e sua mensagem)

Conta-se que, logo após os três 
pescadores encontrarem a Imagem 
da Mãe Aparecida, bem aqui pertinho, 
no Rio Paraíba do Sul, o grande pri-
meiro milagre foi aquela rede cheia de 
peixes, o sorriso nos lábios e a alegria 
dos três ali diante daquela imagem 
enegrecida pelo tempo e pelo lodo 
do rio. O que parecia impossível acon-
teceu porque três simples pescadores 
souberam rezar.

Deus nos ensina, através deste fato, 
que é preciso REZAR como fizeram 
os três pescadores com: CONFIAN-
ÇA (embora tudo parecesse triste e 
sem esperança) e PERSEVERANÇA 
(Não desista de re-
zar, “quem perse-
verar até o fim 

será salvo”). O milagre acontece quan-
do a gente reza de verdade.

Santo Afonso Maria de Ligório, 
Fundador dos Missionários Reden-
toristas, dizia:

 
“A Oração é o grande 

meio de salvação”.

PARA REFLETIR:
1 – Quando rezo, só faço pedidos e 
cobranças a Deus? Ou sou capaz de 
agradecer as coisas boas que Ele me 
dá?
2 – No meu dia a dia, encontro tempo 
para rezar? Tempo é questão de amor. 
Quem ama dedica tempo para a pes-
soa amada.
3 – Textos bíblicos para ler em casa: 

Ocasiões em que Jesus rezou:
• Por seus inimigos (Lc 23,34)
• Por si mesmo (Mt 26,39)
• Por intimidade com o Pai 

(Mt 11,25-27)

BÊNÇÃO FINAL


