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O PAPA JOÃO PAULO 11 VISITA O SANTUÁRIO 
DA VIRGEM DE GUADALUPE, NO MÉXICO 

O dia 6 de Maio de 1 990 foi uma data im�ortan
tíssima na história da Igreja do México. Sua Santida
de o Papa João Paulo 11 visitou pela segunda vez a 
Basílica de Santa Maria de Guadalupe e elevou às 
honras dos altares três crianças de Tlaxcala, Cristó
vão, António e João (1 527-1 529), protomártires da 
Nova Espanha e primícias da Evangelização do Novo 
Mundo. 

Além disso, beatificou também o P. José Maria de 
Vermo e Parres, sacerdote fundador das Servas do 
Sagrado Coração de Jesus e dos Pobres, e confir
mou o culto secular de João Diogo, o feliz vidente da 
Santíssima Virgem de Guadalupe, fixando a sua fes
ta em 9 de Dezembro. 

Nesta cerimónia das beatificações, concelebraram 
com o Papa 1 .000 sacerdotes e todos os Bispos me
xicanos. No interior da Basílica estiveram presentes 
13.000 fiéis, enquanto no exterior se concentravam
160.000 pessoas que o Santo Padre saudou no final 
da função religiosa. 

João Diogo era um índio pertencente à classe 
baixa do povo. Nasceu em Cuautitlán, a norte da ci
dade do México, por volta de 1 47 4. O seu nome indí-
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Cuauhtlatóhuac, nome que quer dizer "A águia que fala ", 
recebeu no baptismo o nome de João Diogo. 

gena era Cuauhtlatóhuac, isto é "a águia que fala". 

Foi baptizado em 1 525, com 51 anos de idade, e foi
-lhe dado o nome cristão de João Diogo. Com ele 
foram igualmente baptizados sua mulher e um tio, a 
quem foram dados respectivamente os nomes de 
Maria Lúcia e João Bernardino. Maria Lúcia veio a 
falecer quatro anos mais tarde, e João Diogo ficou a 
viver com o tio. 

Quando se deram as aparições, João Diogo ti
nha 57 anos de idade, continuando a viver a sua 
vida simples. 

"Vivendo uma vida de eremita, junto do rio 
Tepeyac, João Diogo foi exemplo de humildade. A 
Virgem escolheu-o entre os mais hu'mildes para essa 
manifestação condescendente e amorosa, como é a 
aparição guadalupana" (João Paulo 1 1). 

Vamos ver como aconteceu este facto prodigioso. 

APARIÇÕES DA VIRGEM DE GUADALUPE 
AO VIDENTE JOÃO DIOGO 

A primeira aparição aconteceu no dia 9 de De
zembro de 1 531. Era um sábado e João Diogo, bem 
cedo de madrugada, dirigia-se para a missa ficando 
depois para a catequese. 

Quando já amanhecia, chegou à colina do 
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Começou a ouvir lindas músicas muito suaves e deliciosas. 
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Tepeyac, e começou a ouvir lindas músicas muito 
suaves e deliciosas. Estas pararam de repente e en
tão João Diogo ouviu uma voz que o chamava: 

- Joãozito! João Diogo! 
Alegre e corajoso, decidiu subir até ao cimo da 

colina, para ver quem é que o chamava. Quando che
gou ao cume, viu aí de pé uma Senhora que o convi
dou a aproximar-se. 

Ao encontrar-se na sua presença, ficou maravi
lhado com tanta formosura. O vestido dela era bri
lhante como o sol; a pedra onde pousava os pés des
pedia raios de luz; toda Ela pareeia feita de pérolas 
preciosas, e a terra resplandecia como o arco-íris. 

Inclinou-se diante d'Eia e ouviu a sua voz suave e 
meiga, como duma pessoa atraente e carinhosa, que 
lhe perguntou: 

- Joãozito, o mais pequeno dos meus filhos, para 
onde vais? 

Ele respondeu: 
- Minha Senhora e minha Menina, tenho de ir à 

tua casinha do México T latiloloo, para ouvir a missa 
e escutar as coisas divinas que os nossos sacerdo
tes, representantes de Nosso Senhor, nos ensinam. 

Então Ela falou-lhe, declarando a sua vontade: 
- Sabe e compreende, tu o mais pequeno dos 

meus filhos, que Eu sou a sempre Virgem Maria, Mãe 
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do verdadeiro Deus, Senhor do Céu e da terra. De
sejo ardentemente que me façam aqui um templo, 
para nele mostrar todo o meu amor - pois sou a vos
sa Mãe carinhosa - não só a ti, mas a todos os habi
tantes desta terra, e a quantos me invocarem e tive
rem confiança em mim. Aqui escutarei as suas quei
xas e aliviarei todos os seus sofrimentos e dores. 

DA PARTE DA SANTÍSSIMA VIRGEM JOÃO 
DIOGO LEVA UMA MENSAGEM AO BISPO DO 

MÉXICO, FREI JOÃO DE ZUMÁRRAGA 

Para cumprir os desejos de Nossa Senhora, Ela 
mesma deu as suas instruções: 

- Para realizar o que a minha clemência preten
de, vai ao palácio do Bispo do México, e dir-lhe-ás 
que Eu te envio para lhe manifestar o que muito de
sejo: que me construam aqui na planície um templo 
em minha honra. Contar-lhe-ás em pormenor tudo o 
que viste e admiraste e tudo o que ouviste. 

Tem a certeza que Eu to agradecerei e te pagarei 
bem, pois te farei feliz e te recompensarei pelo traba
lho e empenho que puseres no que te recomendo. 

Já ouviste as minhas ordens, meu filho mais pe
queno; vai e põe nisso todo o teu empenho. 

João Diogo inclinou-se diante dela e disse: 

8-

Volta outro dia, meu filho, e eu te escutarei com mais vagar. 
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- Senhora minha, eu, o teu humilde servo, vou 
cumprir a tua ordem; por isso, despeço-me de Ti. 

Logo que entrou na cidade, dirigiu-se sem perda 
de tempo, ao palácio do Bispo, que tinha chegado 
poucos anos antes e era Fr. João de Zumárraga, da 
Ordem de S. Francisco. 

Quando chegou à sua presença, inclinou-se e 
ajoelhou-se diante dele. Em seguida, deu-lhe o reca
do da Senhora do Céu, e contou-lhe tudo o que tinha 
admirado, visto e ouvido na colina. 

O Bispo pareceu ouvir tudo com atenção, mas não 
lhe deu grande crédito, pois lhe disse: 

- Volta outro dia, meu filho, e eu te escutarei com 
mais vagar. Estudarei o assunto desde o princípio e 
pensarei na intenção com que vieste. 

João Diogo, muito triste, saiu, percebendo bem 
que não se tinha feito caso da sua mensagem. 

Ao chegar ao cume da colina, encontrou-se no
vamente com a Senhora do Céu, que estava à sua 
espera. 
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JOÃO DIOGO CONTA À SANTÍSSIMA 
VIRGEM A ENTREVISTA COM O BISPO 

FR. JOÃO DE ZUMÁRRAGA 

Prostrou-se diante dela e disse-lhe: 
- Senhora, minha Menina: Fui cumprir as tuas 

ordens. Embora com dificuldade, entrei onde o Bispo 
estava sentado. Expus-lhe a tua mensagem. Rece
beu-me afavelmente e escutou com atenção. Mas ele 
julga que é tudo invenção minha. Peço-te, pois, 
encarecidamente que lhe envies alguém importante 
que lhe leve as tuas palavras e acreditem nele! Per
doa-me que te cause tanta tristeza e te aborreça, 
minha Senhora e minha Dona. 

Respondeu-lhe a Santíssima Virgem: 

- Ouve, meu filho mais pequeno, e compreende 
que tenho muitos servidores e mensageiros a quem 
posso encarregar de levar a minha mensagem e fa
zer a minha vontade. Mas é muito importante que 
sejas tu a ir e que por teu intermédio se cumpram os 
meus desejos. Peço-te muito, meu filho mais peque
no, e com rigor te mando que vás outra vez amanhã 
ter com o Bispo. Fala-lhe em meu nome e dá-lhe a 
conhecer completamente a minha vontade. Diz-lhe 
que é a sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, que te 
manda. 
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Eu te mando que vás outra vez amanhã ter com o Bispo. 
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Respondeu João Diogo: 
- Minha Senhora, minha Rainha e minha Menina, 

eu não te quero desgostar. De muito boa vontade irei 
cumprir o teu mandato. De modo nenhum deixa'rei 
de o fazer, nem me custa o caminho. 

Cumprirei a tua vontade, mas talvez não seja ou
vido com agrado, e se o for, talvez não me acredite. 

Amanhã à tarde, ao pôr da sol, virei trazer-te a 
resposta do Bispo. 

Adeus, minha Senhora e minha Menina. Descan
sa entretanto. 

E logo foi descansar em sua casa 

O BISPO ZUMÁRRAGA PEDE UMA PROVA 
DA AUTENTICIDADE DAS APARIÇÕES 

No dia seguinte, domingo, saiu de casa muito cedo 
e dirigiu-se a Tlatilolco, para ouvir missa e assistir à 
catequese. Logo que tudo acabou e o povo se dis
persou, João Diogo dirigiu-se ao Paço Episcopal. 

Ajoelhou-se diante do Bispo, ficou triste e chorou 
ao expor-lhe de novo o mandato da Senhora do Céu. 
O Bispo, para se certificar, perguntou-lhe muitas coi
sas e, por fim, disse-lhe que não apenas pela sua 
palavra e pelo seu pedido, se tinha de fazer o que 
pedia, mas que, além do mais, era necessário um· 
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Ao chegar à ponte do Tepeyac, João Diogo desapareceu ... 
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sinal para que se pudesse acreditar que era mesmo 
a Rainha do Céu que o enviava. 

Mal o ouviu, disse João Diogo ao Bispo: 
- Senhor, diga-me que sinal quer, pois vou já pedi-

-lo à Senhora que me mandou cá. 
O Bispo, vendo que ele não se contradizia em 

nada do que tinha afirmado, mandou-o embora. Mas, 
em segredo, mandou dois criados de confiança que 
o seguissem e observassem tudo o que fazia e com 
quem falava. 

Mas, ao chegar à ponte do Tepeyac, João Diogo 
desapareceu da sua vista e, por mais que o procu
rassem, nunca mais o viram. Estava com a Santíssima 
Virgem, que escutou a resposta que ele trazia da parte 
do Bispo, e disse-lhe: 

-Está bem, meu filho, voltarás aqui amanhã, para 
levares ao Bispo o sinal que ele te pediu. Assim acre
ditará em ti e já não duvidará mais de ti. E fica a 
saber, meu filho, que eu te pagarei o teu cuidado, o 
trabalho e o cansaço que por mim suportaste. Agora 
vai. Espero-te aqui amanhã. 
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NOSSA SENHORA CURA REPENTINAMENTE 
JOÃO BERNARDINO, TIO DE JOÃO DIOGO 

No dia seguinie, segunda-feira, João Diogo não 
voltou. Tinha adoecido o seu tio e teve de ir à procura 
de um médico. 

Na terça-feira, foi a Tlaltilolco chamar um sacer
dote, pois o seu tio tinha dito que já não se curaria 
nem se levantaria mais. 

Para não se encontrar com a Senhora, deu a vol
ta à colina e passou pelo outro lado, a nascente, mas 
a Virgem saiu-lhe ao encontro e disse-lhe: 

- Que é que se passa, meu filho mais pequeno? 
Aonde vais? 

Ele ficou confuso e envergonhado. Inclinou-se 
diante dela e saudou-a, dizendo: 

- Minha Menina, a mais pequena das minhas fi
lhas. Senhora, oxalá estejas contente. Como acor
daste de manhã? Estás bem de saúde, Senhora e 
minha Menina? Vou dar-te um desgosto. Olha, mi
nha Menina, o meu tio, teu pobre servo, está muito 
mal: deu-lhe a peste e está a morrer. 

Agora, vou à pressa à tua casinha do México, para 
chamar um dos nossos sacerdotes, amados de Nosso 
Senhor, para o vir confessar e dispor para bem morrer. 
Depois, voltarei aqui para le�ar a tua mensagem. Mi-
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O tio de João Diogo tinha adoecido 
e ele teve de ir à procura de um médico. 
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nha Senhora e minha Menina, perdoa-me. Tem pa
ciência. Não te engano, minha Filha mais pequena. 
Amanhã voltarei sem demora. 

A Santíssima Virgem respondeu-lhe: 
- Escuta e compreende, meu filho mais pequeno, 

que não é nada o que te assusta e entristece. Não se 
perturbe o teu coração. Não receies essa doença. 
Não estou Eu aqui, que sou a tua Mãe? Não sou Eu 
a tua saúde? Que mais precisas? Nada te dê pena 
nem inquiete. Não te aflijas com a doença do teu tio, 
que ele não vai morrer. Acredita que já está curado. 

Então curou o tio de João Diogo, como depois se 
soube. 

JOÃO DIOGO APRESENTA AO BISPO 
A PROVA PARA ACREDITAR NAS APARIÇÕES 

João Diogo, com as palavras anteriores, da Se
nhora, ficou muito consolado e pediu-lhe que o des
pachasse quanto antes, para ir levar ao Bispo o sinal 
que ele tinha pedido. 

A Senhora respondeu-lhe: 
- Meu filho mais pequeno, sobe ao cume da coli

na. Aí encontrarás diversas flores: apanha-as e traz
-mas aqui. 

João Diogo subiu ao alto e ficou maravilhado ao 
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Sobe ao cume da colina. A í encontrarás 
diversas flores. Apanha-as e traz-mas aqui. 

- 19 



contemplar tantas rosas de Gaste la, nascidas em tem
po de geadas. Apanhou-as e trouxe-as à Senhora, 
que as tomou em suas mãos e, depois, tornou a lançá
-las no regaço de João Diogo, dizendo-lhe: 

- Meu filho mais pequeno, esta diversidade de 
rosas é o sinal que vais levar ao Bispo. Tu és o meu 
embaixador, digno da minha confiança. Contarás tudo 
quanto viste e admiraste, para que o Bispo se con
vença e construa o templo que eu pedi. 

Quando João Diogo chegou ao palácio episco
pal, sairam-lhe ao encontro o mordomo e outros cria
dos do Prelado. Mas não o deixaram entrar. Ele ficou 
ali de pé, triste e cabisbaixo, à espera que ele o cha
masse. Eles, porém, observaram que ele escondia 
algo no regaço. Quando ele descobriu um pouco, eles 
sentiram um cheiro intenso de flores. 

Então avisaram o senhor Bispo, que compreen
deu que aquilo seria o sinal para que ele se conven
cesse e realizasse o que o indiozito pretendia. Man
dou-o entrar. 

Ajoelhou-se João Diogo, como das outras vezes, e 
expôs-lhe.de novo a sua mensagem, e como trazia o 
sinal que tinha pedido. Abrindo então a manta, mostrou
-lhe um braçada de fragrantes rosas de Castela. Ao es
palharem-se estas pelo chão, apareceu de repente na 
manta branca a maravilhosa imagem da Mãe de Deus. 

20 -

A brindo a manta, mostrou-lhe 
um braçada de fragantes rosas de Castela . . .  
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JOÃO DIOGO, AO VOLTAR A ÇASA, 
CONTA AO TIO O QUE ACONTECEU 

COM A SENHORA DO CÉU 

Todos se ajoelharam. O sr. Bispo, com lágrimas 
de tristeza, orou e pediu perdão por não ter cumprido 
a vontade e mandato da Senhora. E logo levou a 
manta de João Diogo para o seu oratório. 

No dia seguinte, João Diogo mostrou o lugar onde 
a Senhora queria que se construísse o templo. E con
vidou a todos a começarem as obras rapidamente. 

Tendo João Diogo cumprido o que lhe havia sido 
encomendado, pediu licença para ir para casa. Tinha 
grande vontade de ver o seu tio João Bernardino, que 
tinha deixado gravemente enfermo quando veio a 
Tlatilolco em busca dum padre para o confessar e 
dispor a bem morrer, e a Senhora lhe disse que ele já 
estava curado. 

Não o deixaram ir sozinho, mas acompanharam
-no até ao seu próprio domicílio. 

Ao chegar, viram que o tio estava muito contente 
e nada lhe doía. Admirou-se muito de ver o sobrinho 
chegar assim tão bem acompanhado e com tantas 
honras, e perguntou por que razão o faziam. 

Respondeu-lhe o sobrinho que, quando tinha par
tido em busca do padre para o confessar, lhe apare-
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ceu no Tepeyac a Senhora do Céu, que lhe disse que 
não se afligisse, que o seu tio estava de saúde. E 
mandou-o visitar o Bispo na cidade do México, pe
dindo-lhe que lhe edificassem um templo. 

O Tio declarou então que era verdade, que a Se
nhora o tinha curado e lhe tinha aparecido tal como 
ao sobrinho e por Ela soubera que Ela o 

·
tinha man

dado ao México falar com o sr. Bispo. 

DESCRIÇÃO DA BENDITA IMAGEM DA 
VIRGEM DE GUADALUPE 

Também João Bernardino, tio de João Diogo, teve 

. 
de ir à presença do Bispo e aí testemunhou tudo e 
confirmou que a Senhora queria chamar-se Santa 
Maria de Guadalupe. 

O Bispo F r. João de Zumárraga hospedou os dois, 
tio e sobrinho, no seu palácio durante alguns dias, ou 
seja, até terminar a construção da ermida, precisa
mente no lugar onde João Diogo viu pela primeira 
vez a Rainha do Céu. 

Passados 1 5  dias, depois de acabadas as obras, 
o sr. Bispo fez a trasladação solene da imagem da 
Senhora do Céu para a nova igreja. 

Ao tirá-la do oratório do seu palácio, toda a gente 
pôde ver e contemplar tão excelsa imagem. Toda a 
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Toda a cidade se comoveu e vinha contemplá-la e rezar-lhe. 
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cidade se comoveu e vinha contemplá-la e rezar-lhe. 
O tecido em que apareceu estampada a 

veneranda imagem, era o abrigo de João Diogo, uma 
espécie de manto grosseiro de fibra de juta. 

Está hoje demonstrado que tal material não dura 
mais de vinte anos, mas neste caso a sua permanên
cia prodigiosa já vai em cerca de cinco séculos. 

A sua conservação é de tal modo milagrosa que, 
em 1 921 , quando puseram uma bomba de dinamite 
debaixo do seu altar, esta, ao rebentar, produziu gran
des destroços, mas o quadro da Virgem ficou intacto, 
bem como o cristal que o protege. 

A altura da imagem é de um metro e quarenta e 
três centímetros. Tem um rosto grave e nobre, um 
pouco moreno. As mãos estão postas à altura do peito. 
O pé direito descobre um pouco a ponta do seu cal
çado, cor de cinza. O vestido é de cor rosada, estam
pado com diferentes flores. Por baixo, nota-se um 
outro vestido branco que assenta bem nas bonecas. 
O manto é de azul celeste, orlado de ouro e com 46 
estrelas. Os retoques acrescentados à imagem, com 
o tempo vão caindo. 
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Os olhos da Virgem reflectem as pessoas 
que contemplaram o milagre das rosas. 

O MISTÉRIO DOS OLHOS DA VIRGEM 
GUADALUPANA 

Os olhos da Virgem, examinados pelas técnicas 
mais sofisticadas, reflectem as pessoas que contem
plaram o milagre das rosas que João Diogo entregou 
a Monsenhor Zumárraga. 

Vê-se neles um índio sentado no chão, olhando 
. assombrado para outra pessoa que desdobrava a sua 
capa. 

A segunda pessoa é um frade ancião, muito pa
recido com Frei João de Zumárraga, Bispo do México. 

O terceiro personagem é um jovem, que talvez 
seja o tradutor João González. 

O quarto, um índio, João Diogo, com o típico cha
péu mexicano, desdobrando a sua capa. 

O quinto representa uma mulher negra, por trás 
de João Diogo, a observar o que se passa. 

A sexta pessoa é um sacerdote espanhol, com 
um dedo no queixo, a olhar assombrado. 

Vêem-se também outras pessoas, tudo em forma 
tridimensional, algo parecido com o que acontece com 
o Santo Sudário de Turim. 

Quanto ao nome de Guadalupe, quis a Virgem 
que esta devoção, levada a todos os cantos da Amé
rica por missionários e conquistadores, servisse de. 
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laço de união entre vencedores e vencidos, produ
zindo em seguida copiosos frutos, pois em apenas 
sete anos se baptizaram cinco milhões de indígenas, 
chegando a converter-se até quinze mil num só dia. 

Os numerosos milagres operados por sua inter
cessão, fazem que o seu culto esteja sempre em pro
gressão ascendente. 

Calculam-se em í O milhões os peregrinos que 
anualmente se deslocam ao seu santuário para a 
venerar. 

Em í 737, foi proclamada padroeira do México. Em 
191 O, padroeira das Américas, e em 1935, das Filipi
nas. Por isso, diante da Basílica estão içadas perma
nentemente as bandeiras dos países da América e 
das Filipinas. 

Foi coroada canonicamente, e com toda a soleni
dade, a 12 de Outubro de 1895. E no ano de 1976, 
inaugurou-se a nova Basílica, com capacidade, pelo 
menos, para dez mil pessoas. 

TEXTOS IMPORTANTES DO 
PAPA JOÃO PAULO 11 

Do lugar privilegiado de Guadalupe, coração do 
México sempre fiel, na feliz expressão de João Paulo 
11, este afirmou o seguinte acerca de João Diogo: 

28 -

Brilhe diante de vós, João Diogo elevado às honras 
dos altares e que podemos invocar como protector 

e dos in - João Paulo 11 
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"Brilhe também diante de vós, desde agora, João 
Diogo, elevado pela Igreja às honras dos altares, e a 
quem podemos invocar como protector e advogado 
dos indígenas". 

�'A sua amável figura é inseparável dos aconteci
mentos guadalupanos, a manifestação milagrosa e 
maternal da Virgem, Mãe de Deus, tanto nos monu
mentos iconográficos e literários como na secular 
devoção que a Igreja do México tem manifestado por 
este índio predilecto de Maria". 

"As notícias que dele nos chegaram, exaltam as 
suas virtudes cristãs: a sua fé simples, fortalecida na 
catequese e acolhedora dos mistérios; a sua e·spe
rança e confiança em Deus e na Virgem; a sua cari
dade, coerência moral, desprendimento e pobreza 
evangélica". 

Fiquem então, para que constem, estas palavras 
indeléveis de Sua Santidade João Paulo 1 1, pronun
ciadas na Basílica de Guadalupe, por ocasião do re
conhecimento do culto do Beato João Diogo. 

No tempo das aparições desta bendita imagem, 
realizaram-se muitos milagres. Então apareceu a 
pequena fonte que está ao lado do templo da Senho
ra do Céu, para oriente, no local em que Ela veio ao 
encontro de João Diogo, quando este deu volta à 
colina, para que a Senhora do Céu o não visse. 
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A água que ali nasce, gorgoleja, mas não trans
borda e não anda muito: é muito límpida e olorosa, 
mas não agradável; é um pouco ácida e apropriada 
para todas as enfermidades dos que a bebem de bom 
grado ou com ela se banham. 

(Vejam-se outros milagres na "Virgem de Guadalupe", pelo P. José Luis 

Urrutia, S. J. na sua colecção "Aparições da Virgem".) 

ORAÇÃO DE JOÃO PAULO 11 
À VIRGEM DE GUADALUPE 

ó Virgem Imaculada, Mãe do verdadeiro Deus e Mãe 
da Igreja! Tu que deste lugar manifestas a tua clemência e a 
tua clemência e compaixão para com todos os que solicitam 
o teu amparo: 

Escuta a oração que com filial confiança te dirigimos, e 
apre·senta-a ao teu Filho Jesus, nosso único Redentor. 

Mãe de misericórdia, Mestra do sacrifício escondido e 
silencioso, a Ti que sais ao nosso encontro, embora peca
dores, te consagramos neste dia todo o nosso ser e todo o 
nosso amor. 

Consagramos-te também a nossa vida, o nosso traba
lho, as nossas alegrias, as nossas dores e enfermidades. 

Dá a paz, a justiça e a prosperidade aos nossos povos, 
pois tudo o que temos e somos, nós o colocamos sob a tua 
protecção, Senhora e Mãe nossa. 

Queremos ser totalmente teus e percorrer contigo o ca
minho de uma plena fidelidade a Jesus Cristo na sua Igreja. 
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Não nos largues da tua mão amorosa. Virgem de Guadal upe, 
Mãe das Américas, pedimos-te por todos os Bispos, para 
que conduzam os fiéis por caminhos de intensa vida cristã, 
de amor, de humilde serviço a Deus e às almas. 

Contempla esta imensa messe, e intercede para que o 
Senhor infunda fome de santidade em todo o povo de Deus, 
e desperte abundantes vocações de sacerdotes e religio
sos, fortes na fé e zelosos dispensadores dos mistérios de 
Deus. 

Concede aos nossos lares a graça de amar e respeitar 
a vida que começa, com o mesmo amor com que concebes
te em teu seio a vida do Filho de Deus. Virgem Santa Maria, 
Mãe do Amor Formoso, protege as nossas famílias, para 
que estejam sempre muito unidas, e abençoa a educação 
dos nossos filhos. 

Esperança nossa, tem compaixão de nós, ensina-nos a 
ir continuamente a Jesus e, se cairmos, ajuda-nos a levan
tar, a voltar a Ele, mediante a confissão das nossas culpas e 
pecados no sacramento da penitência, que traz sossego à 
alma. Suplicamos-te que nos concedas um amor muito gran
de a todos os santos sacramentos, que são como os sinais 
da sua passagem que o teu Filho nos deixou na terra. 

Deste modo, Mãe Santíssima, com a paz de Deus na 
consciência, com os nossos corações livres do mal e do 
ódio, poderemos levar a todos a verdadeira alegria e a ver
dadeira paz que vêm do teu Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo 
que vive e reina com o Pai e o Espírito Santo por todos os 
séculos. Amen. 
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https://alexandriacatolica.blogspot.com.br
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