




Temáticas do 8º Congresso 

• QUINTA-FEIRA: ENCONTRO 
• Manhã: Maria e a Cultura do encontro – Pe. João Carlos Almeida, SCJ 

• Tarde: O Santuário como lugar do encontro – Dom Darci José Nicioli, CSsR 

 

• SEXTA-FEIRA: MÍSTICA 
• Manhã: A mística mariana da “Alegria do Evangelho” – Ir. Afonso Murad, FMS 

• Tarde: A mística missionária do Santuário e da Romaria – Pe. Alexandre Awi de Mello, ISch 

 

• SÁBADO: MISSÃO 
• Manhã: A estrela e mãe da nova evangelização – Ir. Sônia Delforno, MSCS 

• Tarde: O estilo mariano da Nova Evangelização – Pe. Marcos Aurélio da Silva, CSsR 

 
 

 
 
 
 



OREMOS 



QUINTA-FEIRA: ENCONTRO 

• Manhã: Maria e a Cultura do encontro – Pe. João Carlos Almeida, SCJ 

• Tarde: O Santuário como lugar do encontro – Dom Darci José Nicioli, CSsR 

 
 
 
Juntamente com o Espírito Santo, Maria sempre está no meio do povo. Ela 
reunia os discípulos para O invocarem (At 1, 14), e assim tornou possível a 
explosão missionária que se deu no Pentecostes. Ela é a Mãe da Igreja 
evangelizadora e, sem ela, não podemos compreender corretamente o 
espírito da nova evangelização.  

 
(Evangelii Gaudium 284) 

 
 
 
 
 



Virgem e Mãe Maria, 
Vós que, movida pelo Espírito, 
acolhestes o Verbo da vida 
na profundidade da vossa fé humilde, 
totalmente entregue ao Eterno, 
ajudai-nos a dizer o nosso «sim»  
perante a urgência,  
mais imperiosa do que nunca, 
de fazer ressoar a Boa Nova de Jesus. 
Amém.  

 
  

 



SEXTA-FEIRA: MÍSTICA 

 
• Manhã: A mística mariana da “Alegria do Evangelho” – Ir. Afonso Murad, FMS 

• Tarde: A mística missionária do Santuário e da Romaria – Pe. Alexandre Awi de Mello, ISch 

 
 
 
Ao pé da cruz, na hora suprema da nova criação, Cristo conduz-nos a Maria; 
conduz-nos a Ela, porque não quer que caminhemos sem uma mãe; e, 
nesta imagem materna, o povo lê todos os mistérios do Evangelho.  

 
(Evangelii Gaudium 285) 

 
 

 
 
 
 



Virgem e Mãe Maria, 
Vós, cheia da presença de Cristo, 
levastes a alegria a João o Batista, 
fazendo-o exultar no seio de sua mãe. 
Vós, estremecendo de alegria, 
cantastes as maravilhas do Senhor. 
Vós, que permanecestes firme diante da Cruz 
com uma fé inabalável, 
e recebestes a jubilosa consolação da ressurreição, 
reunistes os discípulos à espera do Espírito 
para que nascesse a Igreja evangelizadora. 



Alcançai-nos agora um novo ardor de ressuscitados 
para levar a todos o Evangelho da vida 
que vence a morte. 
Dai-nos a santa ousadia de buscar novos caminhos 
para que chegue a todos 
o dom da beleza que não se apaga. 
Vós, Virgem da escuta e da contemplação, 
Mãe do amor, esposa das núpcias eternas 
intercedei pela Igreja,  
da qual sois o ícone puríssimo, 
para que ela nunca se feche nem se detenha 
na sua paixão por instaurar o Reino. 
Amém.  



SÁBADO: MISSÃO 

• Manhã: A estrela e mãe da nova evangelização – Ir. Sônia Delforno, MSCS 

• Tarde: O estilo mariano da Nova Evangelização – Pe. Marcos Aurélio da Silva, CSsR 

 
 
• Há um estilo mariano na atividade evangelizadora da Igreja. Porque sempre que 

olhamos para Maria, voltamos a acreditar na força revolucionária da ternura e do 
afeto. Nela, vemos que a humildade e a ternura não são virtudes dos fracos, mas 
dos fortes, que não precisam maltratar os outros para se sentir importantes. 
(Evangelii Gaudium 288) 
 
 
 
 



Virgem e Mãe Maria, 
Estrela da nova evangelização, 
ajudai-nos a refulgir com o testemunho da comunhão, 
do serviço, da fé ardente e generosa, 
da justiça e do amor aos pobres, 
para que a alegria do Evangelho 
chegue até aos confins da terra 
e nenhuma periferia fique privada da sua luz. 
Mãe do Evangelho vivente, 
manancial de alegria para os pequeninos, 
rogai por nós. 
Amém.  
  





Maria sabe reconhecer os vestígios do Espírito de Deus tanto 
nos grandes acontecimentos como naqueles que parecem 
imperceptíveis. É contemplativa do mistério de Deus no 
mundo, na história e na vida diária de cada um e de todos. É 
a mulher orante e trabalhadora em Nazaré, mas é também 
nossa Senhora da prontidão, a que sai «às pressas» (Lc 1, 
39) da sua povoação para ir ajudar os outros. Esta dinâmica 
de justiça e ternura, de contemplação e de caminho para 
os outros faz d’Ela um modelo eclesial para a 
evangelização. Pedimos-Lhe que nos ajude, com a sua 
oração materna, para que a Igreja se torne uma casa para 
muitos, uma mãe para todos os povos, e torne possível o 
nascimento dum mundo novo. 

 
(Evangelii Gaudium 288) 

 
  



Dois enfoques do Congresso 

• MARIA (pessoa):  
• Esta dinâmica de justiça e ternura, de contemplação e de caminho 

para os outros faz d’Ela um modelo eclesial para a evangelização.  
 

 

• IGREJA (santuário):  
• Que a Igreja se torne uma casa para muitos, uma mãe para todos os 

povos, e torne possível o nascimento dum mundo novo. 
 
 

 
 
 
 
 



e a Cultura do encontro 





AVE MARIA:  
a virgem e o céu 



“Ora, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por 
Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, 
a uma virgem desposada com um varão cujo 
nome era José, da casa de Davi; e o nome da 
Virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela 
estava, disse: Salve agraciada; o Senhor é 
contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, 
turbou-se e pôs-se a pensar que saudação seria 
essa” (1,26-29).  



 “Não temas, Maria; pois achaste graça diante de 
Deus. Eis que conceberás e darás à luz um 
filho, ao qual porás o nome de Jesus. Este será 
grande e será chamado filho do Altíssimo; o 
Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai; 
e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e 
seu reino não terá fim. Então Maria perguntou 
ao anjo: Como se fará isto, uma vez que não 
conheço homem?” (Lc 1,30-34).  



“Disse então Maria: Eis aqui a serva do 

Senhor; cumpra-se em mim segundo a tua 
palavra. E o anjo ausentou-se dela”.  

(Lc 1,38) 



Sete passos de Maria 
DISCÍPULA 

1. Silêncio contemplativo 
2. Escuta obediente 
3. Êxtase consciente 
4. Reflexão crítica 
5. Questionamento sincero 
6. Resposta decisiva 
7. Reação solidária 

 
 
 

 
 



SANTA MARIA:  
a virgem e a terra 





 Naqueles dias, Maria partiu apressadamente para a 
região montanhosa, dirigindo-se a uma cidade de 
Judá. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou 
Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a 
criança pulou de alegria em seu ventre, e Isabel 
ficou repleta do Espírito Santo.  Com voz forte, ela 
exclamou: “Bendita és tu entre as mulheres e 
bendito é o fruto do teu ventre!  Como mereço 
que a mãe do meu Senhor venha me visitar?   Logo 
que a tua saudação ressoou nos meus ouvidos, o 
menino pulou de alegria no meu ventre.   Feliz 
aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da 
parte do Senhor será cumprido!”.  

         
       (Lc 1,39-45) 



Sete passos de Maria 
MISSIONÁRIA 

1. IR 
2. VISITAR 
3. SAUDAR 
4. CONTAGIAR 
5. OUVIR 
6. SERVIR 
7. CELEBRAR 

 
 

 
 



MAGNIFICAT:  
a virgem e a canção 



• 46. Maria então disse:    
• 47. “A minha alma engrandece o Senhor, 

e meu espírito se alegra em Deus, meu 
Salvador,    

• 48. porque ele olhou para a humildade de 
sua serva. Todas as gerações, de agora 
em diante, me chamarão feliz,     

• 49. porque o Poderoso fez para mim 
coisas grandiosas. O seu nome é santo,     



• 50. e sua misericórdia se estende de geração 
em geração sobre aqueles que o temem.     

• 51. Ele mostrou a força de seu braço: dispersou 
os que tem planos orgulhosos no coração.     

• 52. Derrubou os poderosos de seus tronos e 
exaltou os humildes.    

• 53. Encheu de bens os famintos, e mandou 
embora os ricos de mãos vazias.    

• 54. Acolheu Israel, seu servo, lembrando-se de 
sua misericórdia,    

• 55. conforme prometera a nossos pais, em favor 
de Abraão e de sua descendência, para 
sempre”.   

    (Lc 1,46-55) 






