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Para meus irmãos e cunhadas: 
Antonio Carlos e Tereza – por imitarem 

Maria na confiança em Deus;
José Roberto e Ione – por imitarem  

Maria na doação gratuita ao outro;
Cláudio e Márcia – por imitarem 

Maria na simplicidade de vida.

Para minha mãe:
Aparecida – por ser para mim referência 

no amor e na imitação a Maria.



Considerações úteis

A palavra imitar significa reproduzir ou tentar re-
produzir fielmente algo ou atitudes, gestos de alguém. 
Tem para alguns um sentido negativo, pois temos, 
cada um de nós, uma personalidade individual. Essa é, 
com toda certeza, nossa maior riqueza.

O título do livro – Imitação de Maria: o segredo 
de sermos agraciados por Deus – e seu conteúdo es-
tão longe de discordar dessa verdade primordial da 
individualidade humana. Somos um universo, com 
nossas virtudes e nossos vícios.

A proposta deste livro é apresentar uma refe-
rência para vivermos bem a riqueza de ser quem 
somos: filhos amados de Deus Pai. Não se trata de 
negar nossa personalidade, pelo contrário, é uma 
tentativa de moldá-la ao exemplo de Maria, de nos 
enriquecermos espiritualmente. 
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Poderíamos nos perguntar: Quais são as gran-

des referências de vida no mundo moderno? Talvez 
nos assustássemos ao perceber que grande par-
te dos cristãos tentam imitar, copiar ou reproduzir 
exemplos midiáticos que são uma negação do valor 
incondicional da vida em Cristo. Muitas vezes, de 
forma inconsciente ou consciente, tentamos ser algo 
que não somos, tanto interna como externamente... 
Corremos atrás da moda, para nos sentirmos aceitos 
em um grupo social. Nos iludimos e nos decepcio-
namos, pois tudo é passageiro.

Percorri neste livro vários versículos bíblicos 
que se referem a Maria e percebi o quanto ela é 
agra ciada por Deus. Minha intenção é apresentar 
uma mulher simples, do povo, que é proclamada 
bem-aventurada por todas as gerações, porque 
soube viver intensamente a vida, graças à sua en-
trega incondicional a Deus. 

Imitar Maria é caminho de santidade, de reali-
zação plena.

Imitar Maria não é nos negar. É desejar ser aquilo 
que verdadeiramente somos: imagem e seme lhança 
de Deus.

Pe. Luís Erlin, CMf



Feliz o coração da Virgem que, 
pela luz do espírito que nela habitava, sempre 

e em tudo obedecia à vontade do Verbo de Deus.
Não se deixava guiar pelo seu próprio sentimento, 

ou inclinação, mas realizava, na sua atitude exterior, as 
insinuações internas da sabedoria inspiradas na fé. 

De fato, convinha que a sabedoria de Deus, ao 
edificar a Igreja para ser o templo de sua morada,  

apresentasse Maria santíssima como modelo de 
cumprimento da lei, de purificação da alma, 

de verdadeira humildade e sacrifício espiritual.
Imita-a tu, ó alma fiel! 

(dos sermões de são Lourenço Justiniano – 
Sermo 8, in festo Purificationis B.M.V.:

Opera 2. Venetti 1751, 38-39)



Sant’Ana e Nossa Senhora



CAPÍTULO I

Nós fazemos parte do projeto 
de Deus

José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa,
pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo.

Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, 
porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isto 
aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou 

pelo  profeta. (Mateus 1,20-22)

1. O plano de amor de Deus ultrapassa os tempos. 
No momento da criação, estávamos todos inclu-
ídos no projeto de Deus, ele pensou em nós desde 
o começo. Não fomos criados na fecundação, ou no 
nascimento, passamos a existir quando Deus pen-
sou em nós, nos planejou. Diz o profeta que ele sabia 
nosso nome desde antes de nosso nascimento.
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2. Maria, no plano salvífico do Pai, já era amada pelo 
Altíssimo, seria por ela que o mundo conheceria a 
redenção. A encarnação de Jesus em seu seio virginal 
foi preparada por Deus.

3. A promessa de Deus não é em vão, efêmera, li-
mitada. Ele não esquece do que foi prometido, não 
impõe seu desejo, mas, na sua providência infinita, 
une estradas distantes, edifica pontes, liga extremos.

4. Depois do pecado original, a humanidade espera 
com ânsia a redenção, a nova criação. Maria começa 
a ser anunciada pelo próprio Deus como âncora de 
salvação: Porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua 
descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe 
ferirás o calcanhar. (Gênesis 3,15)

5. Maria aparece no princípio da Bíblia como ação mi-
sericordiosa de Deus, que deseja a felicidade e a vida 
plena a todos seus filhos. Nela a morte começa a ser 
derrotada. A força do maligno é sucumbida, a ser pente 
é pisada na cabeça, que simboliza os planos ar dilosos 
do autor do mal, que querem se impor ao pro jeto amo-
roso de Deus.

6. A mulher, Maria, é ferida no pé, sinal permanente 
e visível da luta entre a vida e a morte. O pé ferido de 
Maria é a expressão máxima da superioridade da ação 
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de Deus no mundo, o calcanhar da mulher é o que sus-
tenta todo seu corpo imaculado. É o peso da santidade 
pressionando a cabeça do autor do pecado.

7. Deus vai revelando seu projeto de amor às gerações 
futuras, os profetas anunciam a chegada do Messias, 
passará o antigo, o Senhor desenha um novo futuro 
para a humanidade: O povo que andava nas trevas viu 
uma grande luz; sobre aqueles que habitavam uma re-
gião tenebrosa resplandeceu uma luz. (Isaías 9,1) 

8. Maria desponta como a predestinada por Deus a 
trazer a Luz ao mundo: o próprio Senhor vos dará um 
sinal: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o 
chamará Deus Conosco. (Isaías 7,14)

9. Assim como Maria faz parte do projeto eterno do 
Pai, todos nós também fomos convidados por Deus 
à vida para realizar uma missão. O fato de Deus ter 
pensado em nós e nos criado muito antes de haver-
mos nascido nos insere dentro de seu plano.

10. Lemos no livro do profeta Jeremias: antes que 
no seio fosses formado, eu já te conhecia; antes de 
teu nascimento, eu já te havia consagrado (1,5). Nos-
so nascimento não é fruto do acaso, não viemos ao 
mundo por um acerto ou erro de nossos pais, mas 
sim por graça divina.
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11. O mesmo Deus que nos presenteou com a vida 
nos consagrou a ele. Consagrar significa tornar sagra-
do, ou seja, Deus quando criou o homem e a mulher 
e quis que fôssemos sua imagem e semelhança (cf. 
Gênesis 1,26) imprimiu em nós o seu desejo: que nos 
tornássemos santos, sagrados.

12. Maria é nossa grande inspiração no cumpri-
mento dessa vontade de Deus; consagrar-se a ele, 
tornar-se sagrado nele, deve ser nossa meta de vida. 

13. Diante desse grande mistério de amor, devemos 
sempre nos perguntar: Qual a missão que o Senhor 
deseja que nós realizemos? Nossa consagração a 
Deus molda nosso ser? Nossa vida é marcada pela 
alegria, sinal da presença de Deus em nós? 



CAPÍTULO II

A visita de Deus

No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a 
uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem 
desposada com um homem que se chamava José, da casa 
de Davi: e o nome da virgem era Maria. (Lucas 1,26-27)

14. São muitas as formas de Deus nos visitar. Cons-
tantemente ele se manifesta a nós; porém, nem 
sempre fazemos a experiência de senti-lo, ou de re-
cebê-lo. 

15. Gabriel significa “Força de Deus”, o anjo que vem 
ao encontro de Maria tem uma missão especial: ser 
um transmissor da grande força de Deus na luta 
contra o mal, sobretudo a morte. 
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16. Muitas vezes, nos enganamos imaginando que 
faremos uma experiência celestial de Deus, que ele 
virá ao nosso encontro ao som de cornetas, acompa-
nhado de anjos, mas a manifestação do Altíssimo se 
dá a nós no cotidiano. Porém não somos todos que o 
percebemos, nos falta sensibilidade espiritual.

17. O advento do senhor, a sua vinda deve ser espe-
rada a cada segundo. Devemos estar atentos, pois 
Deus passa de muitas maneiras na nossa história, 
sempre envia mensageiros para anunciar o seu que-
rer, nos encorajar, nos corrigir, alimentar nossa fé.

18. Acontecimentos, pessoas, situações, são muitas 
as formas de Deus falar conosco. Se antes de dormir-
mos fizéssemos uma avaliação de todo o acontecido 
durante o dia e contássemos as vezes em que Deus 
nos visitou, perceberíamos os pequenos milagres da 
providência divina.

19. Nosso Deus não olha de forma passiva nossa rea-
lidade. Age, intervém, orienta. Quando rezamos o 
Pai-Nosso, dizemos: “Venha a nós o vosso reino”. Ele 
vem a nós. É percebendo essa ação dele, através dos 
sinais dos tempos, que será fortalecido o seu reina-
do, descobriremos que a mão do Pai nos acompanha 
e protege.
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20. São muitos os enviados de Deus que têm a 
missão de nos transmitir algo de bom. Talvez uma 
pessoa que vimos uma vez só na vida nos tenha feito 
descobrir, por intermédio de uma conversa, frase ou 
até um sorriso, o quanto o Senhor nos ama.

21. Maria recebe o anjo. Embora ainda jovem, de-
monstra sabedoria em acolher com fé a mensagem 
divina. Os grandes sábios são aqueles que mantêm 
os olhos e o coração atentos ao mais sutil sinal da 
presença de Deus em suas vidas. Maria nos ensina a 
acolher a realidade como Palavra de Deus.



Anunciação  – Capa da Revista Ave Maria (1929)



CAPÍTULO III

Cheios da graça de Deus

Entrando, o anjo disse-lhe: “Ave, cheia de graça,
 o Senhor é contigo”.  (Lucas 1,28)

22. Sempre que encontramos alguém, desejamos 
bom-dia, paz, felicidade, etc. A saudação deve ser 
ver dadei ra para produzir efeito. Quando cumpri-
mentamos por simples hábito, corremos o risco de 
sermos hipócritas. Temos de fazer um esforço para 
de fato desejar o bem ao outro. A melhor forma é 
olhar nos olhos, sorrir.

23. O anjo saúda Maria da forma mais bela e poéti-
ca existente: Ave – que significa desejo ardentemente 
com todas as minhas forças que você seja feliz.

24. Cheia de graça – o anjo reconhece que a graça, a 
ação de Deus é plena na vida de Maria. Ela é agracia-
da, vive inteiramente mergulhada no coração do Pai. 
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Não é simples saudação, mas constatação. Maria é a 
graça personificada de Deus.

25. Na complementação à saudação, diz o anjo: O 
Senhor é contigo, ou seja, Deus fez morada em ti. An-
tes de Maria aceitar ser a mãe do Salvador, a Sagrada 
Escritura descreve a relação eterna entre a jovem e 
seu Senhor. Existe entre eles um matrimônio, já não 
são dois, mas uma só alma. 

26. Somos agraciados por Deus da mesma forma que 
foi Maria. Somos também convidados a ser veí culo 
dessa graça transformadora. O bem que o Senhor 
realiza em nós deve ser partilhado. Crescemos na 
graça de Deus sempre que desejamos que nosso ser 
contraia matrimônio com o Espírito Santo.

27. Deus vai atuando em nós na medida em que 
lhe damos a chave da nossa alma. Cheio de graça é 
aquele que faz a experiência de deixar Cristo viver 
em si. É a espiritualidade de Paulo: Eu vivo, mas já 
não sou eu; é Cristo que vive em mim. (Gálatas 2,20) 

28. O Senhor deseja habitar em nós em plenitude. 
Deseja ser conosco, viver no tabernáculo que somos. 
Temos a chama de sua presença viva em nossa alma, 
porém Cristo somente fixará residência em nós na 
medida em que, com liberdade, dissermos em pro-
funda e verdadeira oração: Vem Senhor Jesus! 
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29. A oração não deve ser simplesmente pronunciada 
pelos lábios, mas desejada interiormente: Ó Deus, vós 
sois o meu Deus, com ardor vos procuro. Minha alma 
está sedenta de vós, e minha carne por vós anela como 
a terra árida e sequiosa, sem água. (Salmo 62,2)

30. O desejo de Deus para nós é que sejamos, a exem-
plo de Maria, cheios da graça, da santíssima graça 
divina a tal ponto que confere ao Todo-Poderoso ple-
nos poderes de agir com propriedade em nossa alma. 

31. Reconhecemos um agraciado por Deus por seus 
olhos voltados para o céu, mas sobretudo por seu 
coração voltado para o próximo. É na misericórdia, 
na caridade e no desejo de doação plena que perce-
bemos como Deus é exalado como um perfume por 
aqueles que estão em graça.

32. Não basta desejar sermos agraciados, é impres-
cindível deixarmos Deus entrar nos recônditos mais 
escondidos de nosso interior e, junto com ele, iniciar-
mos uma caminhada transformadora em direção à 
santidade, tarefa nada fácil, porém não impossível. 

33. A graça é presente de Nosso Senhor, mas é tam-
bém trabalho pessoal, é luta contra todo tipo de 
desgraça tanto pessoal como comunitária. A pior 
desgraça que pode nos acontecer é impedir Deus de 
ser Deus em nós, isso acontece todas as vezes que 
não nos colocamos nas mãos do Pai como filhos.



Sagrada Família



CAPÍTULO IV

Refletir a Palavra é fundamental

Perturbou-se ela com estas palavras e pôs-se a pensar
no que significaria semelhante saudação. (Lucas 1,29)

34. Maria, ao perceber que o anjo lhe trazia uma 
mensagem e, junto com ela, uma responsabilidade 
eterna, perturba-se, busca entender, pensa, reflete, 
não fica passiva diante do anúncio. Ela não era ingê-
nua, não se deixa levar somente pelas emoções, mas 
busca na razão fundamentos para sua fé.

35. Pensar, ponderar é fundamental antes de assu-
mirmos qualquer compromisso. Sempre que assim 
fizermos, nossa resposta será sólida, dúvidas podem 
continuar existindo, mas enfrentaremos os desafios 
com mais força.
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36. O próprio Jesus nos ensina a esse respeito: Quem 
de vós, querendo fazer uma construção, antes não se 
senta para calcular os gastos que são necessários, a 
fim de ver se tem com que acabá-la? (...) Ou qual é 
o rei que, estando para guerrear com outro rei, não 
se senta primeiro para considerar se com dez mil 
homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 
vinte mil? (Lucas 14,28-31)

37. Quantos problemas nós não estaríamos enfrentan-
do hoje se no passado tivéssemos pensado, calculado, 
refletido... Algumas respostas (positivas ou negativas) 
que damos na vida dificilmente conseguiremos 
apagá-las, são para sempre... Mesmo que tentemos 
esquecê-las, permanecerão conosco, não há como fugir.

38. A perturbação não nos pode paralisar diante das 
responsabilidades, fomos criados para sermos adul-
tos, maduros. Maria perturba-se, mas não fica na 
angústia, transforma esse sentimento em reflexão; 
em práxis, ela começa a pensar, calcular.

39. A busca de Maria em compreender o mistério 
que a envolvia faz sua fé ser de total adesão. Ela sen-
te, mas sobretudo reconhece, através da escuta, da 
racionalidade, que Deus queria que ela participasse 
em seu projeto.
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40. Maria nos ensina a refletir, cotidianamente, nas 
pequenas revelações que Deus vai semeando em nos-
sa história, não basta ler a Bíblia ou rezarmos nossas 
devoções. Sem reflexão nossa oração corre o risco de 
ser estéril. Uma pergunta não pode calar: E agora? O 
que faremos? Como faremos? É isso de fato que Deus 
quer de nós?

41. O ensinamento de Jesus é magnífico: Aquele, pois, 
que ouve estas minhas palavras e as põe em prática é 
semelhante a um homem prudente, que edificou sua 
casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchen-
tes, sopraram os ventos e investiram contra aquela 
casa; ela, porém não caiu, porque estava edificada na 
rocha. (Mateus 7,24ss)

42. Um exemplo concreto de uma casa construída 
sobre a rocha foi o sim de Maria; vieram os sofri-
mentos, as dores, a cruz, mas a casa não caiu. 



Olhar confiante de Maria



CAPÍTULO V

Não tenhamos medo, 
confiemos nas promessas de Deus

O anjo disse-lhe: “Não temas, Maria, pois encontraste 
graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz 
um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e 

chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará 
o trono de seu pai Davi; e reinará eternamente na casa de 

Jacó; e o seu reino não terá fim”. (Lucas 1,30-33)

43. Diante de grandes desafios, o medo é natural, 
até chega a ser salutar, pois conseguimos ponde-
rar muitas coisas, porém se o medo se torna um 
obstáculo, algo intransponível, então a vida está 
aprisionada.

44. O anjo Gabriel percebe a aflição de Maria. Por isso 
logo se adianta: Não temas, pois encontraste graça 
diante de Deus. Esse “não temas”, no início da missão 
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divina de Maria, fez que ela nunca mais se deixasse 
intimidar por qualquer medo ou insegurança.

45. O “não temas” do anjo não é um consolo vazio, 
mas revelador, nada devemos temer quando encon-
tramos favor diante de Deus. Se o Pai nos envolve em 
sua graça, por que então deixar o temor se apoderar 
de nós?

46. Após aliviar o coração de Maria reforçando sua 
confiança no Senhor que a chamou, o anjo revela 
a promessa: Conceberás e darás à luz um filho (...) 
ele reinará eternamente (...) seu Reino não terá fim. 
Estabeleceu-se naquele momento a renovação da 
aliança de Deus com a humanidade.

47. Maria se torna a embaixadora do Altíssimo na 
terra e em seu coração o universo experimenta a 
ação eficaz da promessa que se cumpria nela.

48. O reino do Fruto gerado no ventre daquela moça 
jamais teria fim. Estende-se pela eternidade. Eu sou 
o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que 
era e que vem, o Dominador. (Apocalipse 1,8)

49. Contemplar o Reino eterno de Jesus é fazer a ex-
periência de pertencer a ele. Podemos também crer 
em verdade que todos os que nos antecederam, nos-
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sas gerações passadas, pais, avós, nossa dinastia se 
encontrará sobre o olhar amoroso do grande Rei.

50. Nossos filhos, nossos netos, os filhos dos filhos 
dos filhos de nossos rebentos encontrarão repouso 
na mesma morada em que estivermos. A promessa 
feita a Maria é bênção infinita a todos nós.

51. Se em Deus nos encontramos, se aos olhos dele 
nosso viver tem valor eterno, então nos vem a per-
gunta: Por que temer? Por que se desesperar? Por 
que duvidar? Basta confiar, e foi justamente o que 
Maria fez.

52. O medo não a impediu, o medo não a parali-
sou, não fugiu, não se escondeu, não chorou como 
vítima, soube pela boca do anjo que a missão a ela 
confiada pelo Pai devia ser abraçada na fé incondi-
cional.

53. Talvez diante da insegurança precisássemos nos 
perguntar: Qual a promessa que Deus nos fez? Esse 
questionamento parece simples, porém nossa res-
posta somente será satisfatória mediante o grau de 
intimidade que estabelecemos com o Senhor.

54. Alguns poderiam dizer: “Deus nunca me pro-
meteu nada!”. Se a nossa espiritualidade não nos faz 
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sentir as promessas divinas, então algo está errado. 
Muitas das promessas se cumprem sem nos darmos 
conta, porque as desconhecíamos.

55. Deus não só promete, ele confirma, ele sela. 
Quando deixamos Deus rezar em nós em Espírito, 
então ele nos abre os olhos, o coração e a alma. Ter 
em mãos as chaves dessas promessas é o que forta-
lece nossa trajetória espiritual.

56. Quando atingirmos o conhecimento das promes-
sas divinas, o medo nunca mais nós fará escravos, 
mas tremerá prostrado na força que nos reveste. 



CAPÍTULO VI

Como será possível que 
essa graça aconteça?

Maria perguntou ao anjo:
“Como se fará isso, pois não conheço homem”. (Lucas 1,34)

57. Diante do anúncio do anjo, uma série de questões 
passam pela cabeça de Maria. Ela era prometida em 
casamento a José: como então engravidar sem ser 
casada? Por que ela teria sido escolhida? Como se 
daria essa gestação?

58. A pergunta da Mãe de Deus: Como se fará isso?, 
resume nossas dúvidas ante os vários episódios da 
vida. Nem sempre podemos compreender tudo. Em 
certos momentos não temos plena convicção de 
como as coisas se resolverão.

59. Por trás da pergunta de Maria está um problema 
que se apresenta como grande e intransponível, que 
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precisa ser resolvido. Isso também acontece conos-
co; sempre diante de um desafio, sobretudo divino, 
nós nos sentimos indignos, não preparados, não 
merecedores de tamanha graça. 

60. Muitas pessoas que são chamadas a uma voca-
ção específica na Igreja relutam contra a vontade 
de Deus. Quantos de nós não temos coragem de 
assumir compromissos de responsabilidade por 
medo.

61. Qual é nosso maior obstáculo no seguimento? 
Qual é nossa maior dificuldade? Quando colocamos 
o problema como algo maior que o chamado, então, 
desconhecemos a providência divina.

62. Maria tem dúvidas, porém não transforma esses 
questionamentos em algo que eles não são – regra 
de vida. No caso de Maria, a dúvida fortalece o sim, 
a adesão.

63. Deus não escolhe somente os perfeitos na fé; no 
caso de muitos de nós, a misericórdia divina se mos-
tra na ação do Senhor em nossa vida, ele capacita, 
purifica, transforma, santifica, converte, mas exige 
do escolhido um desejo sincero de entrega.



 CAPÍTULO VII

A força do Espírito Santo está em nós

Respondeu-lhe o anjo: “O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força 
do Altíssimo te envolverá com a sua sombra”. (Lucas 1,35)

64. Maria fica inquieta, mas o anjo enviado explica 
que quando Deus nos chama para uma missão ele 
não nos abandona, envia sobre nós o Inspirador. 
Nunca podemos dizer que somos incapazes, pois o 
Senhor é capaz em nós.

65. O Espírito Santo é promessa de Jesus a todos os 
seus seguidores: Se me amais, guardareis os meus 
mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará ou-
tro Paráclito, para que fique eternamente convosco. 
(João 14,15-16)

66. A fecundação do divino em nosso ser se dá gra-
ças ao Espírito do Senhor que em nós habita. No 

 CAPÍTULO VII
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momento do nosso batismo, nos tornamos templos 
onde a graça de Deus pode superabundar: (...) o vos-
so corpo é templo do Espírito Santo, que habita em 
vós. (1Coríntios 6,19) 

67. Jesus é fecundado no ventre de Maria; por obra 
do Espírito, ele, ao nos prometer o Paráclito, espera 
que a mesma obra realizada na vida de Maria seja 
também eficaz em nós. A fecundação do amor, da 
capacidade de amar, de se doar é o grande fruto que 
o Espírito pode nos proporcionar. 

68. Se me amais. É o amor o que mais pode nos asse-
melhar a Maria, imitar a mãe de Deus é aprender a 
amar, pois ela vive em essência aquilo que seu Filho 
Jesus é por natureza: amor. E, quanto mais amamos, 
mais o Espírito nos torna capazes de nos doarmos. 
Ser imitadores de Maria, e por consequência seme-
lhantes a Jesus, é um exercício constante. 

69. O presente, que é o Espírito, nos é dado por Je-
sus e nos acompanha até a eternidade – para que 
fique eternamente convosco. Este selo, esta marca, 
imprime em nós um caráter de santidade que nem 
o inimigo dos inimigos pode apagar de nossa alma.

70. O Doador dos dons nos ajuda a viver, imprimindo 
em nós os seus sete talentos, todos eficazes na trajetória 
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de santidade de Maria: sabedoria, inteligência, conselho, 
fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. Com essa as-
sistência temos a certeza de que Deus vai tecendo em 
nós o seu próprio ser.

71. Quando o desânimo, a falta de sentido, o medo, 
a angústia vierem, vale nos lembrarmos de que fo-
mos batizados com o fogo que tudo transforma; 
com água, fonte da vida nova; com o Espírito Santo 
de Deus, força para guerrear contra os inimigos da 
alma e do corpo.

72. Sobre o Espírito, o próprio Jesus profetiza sobre 
as bênçãos que ele pode fazer em nós, basta ter fé, 
crer: Se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem 
crê em mim, como diz a Escritura: Do seu interior 
manarão rios de água viva (...) dizia isso, referindo-se 
ao Espírito. (João 7,37ss)

73. Como se fará isso? – pergunta Maria. O Espírito 
descerá sobre ti – responde o anjo. Na dúvida, na in-
certeza, basta implorarmos que desça, que venha 
sobre nós o Santo Espírito: O Espírito vem em auxílio 
à nossa fraqueza; porque não sabemos o que devemos 
pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo 
intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele 
que perscruta os corações sabe o que deseja o Espírito, 
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o qual intercede pelos santos, segundo Deus. (Roma-
nos 8,26-27)

74. O Paráclito na vida de Maria fez dela uma mulher 
de coragem extrema, nem a cruz de seu Filho pôde 
detê-la. Maria suga do Espírito toda seiva que ele é 
capaz de nos dar. Imitar Maria é saber-se abrir ao 
Espírito para que ele nos faça criaturas novas. Ma-
ria estava armada: revesti-vos da armadura de Deus, 
para que possais resistir às ciladas do demônio. (Fili-
penses 6,11)

75. Mesmo depois de Cristo ter nascido, Maria, 
graças ao Espírito que nela habita, exala a presen-
ça divina, despertando em nós, cristãos, a mesma 
responsabilidade: Somos para Deus o perfume de 
Cristo entre os que se salvam e entre os que se per-
dem. (2Coríntios 2,15)



 CAPÍTULO VIII

Em Deus tudo é possível

Porque a Deus 
nenhuma coisa é impossível. 

(Lucas 1,37)

76. No diálogo, o anjo Gabriel pronuncia essa bela 
passagem do Evangelho que nos faz ter esperança 
acima de tudo, não existe o impossível para Deus. 
Ele tudo pode, seu poder é inesgotável, acima da 
nossa compreensão. 

77. Por muitas vezes professamos nossa fé em 
Deus, mas quando vêm ventos contrários costu-
mamos per der o rumo. Se tivéssemos gravado em 
nossos corações essa afirmação do anjo de que 
para Deus tudo é possível, então nossa postura 
diante da vida seria diferente.



40 Imitação de Maria
78. No momento da dúvida, lembre-se: para Deus 
nada é impossível.

79. Na hora da dor, lembre-se: para Deus nada é im-
possível.

80. No peso da cruz, lembre-se: para Deus nada é 
impossível.

81. Quando tudo parecer perdido, lembre-se: para 
Deus nada é impossível.



CAPÍTULO IX

O querer de Deus realizado em nós

Eis aqui a serva do Senhor. 
Faça-se em mim segundo a tua palavra.

 (Lucas 1,38a)

82. Maria se coloca à disposição da ação de Deus: Eis 
aqui (estou aqui, eu não fugi...). Sou a serva do Se-
nhor (estou inteiramente de corpo e alma a serviço 
de Deus).

83. Servir a Deus é nossa grande missão. Maria, sen-
do agraciada, não faz da bênção algo que a destaque 
no coração do Pai. Ela se coloca como servidora, não 
como merecedora de destaque, mas como aquela 
que reconhece a grandiosidade de Deus.

84. Temos muito de aprender com Maria. Por mais 
aparente status que recebamos por uma tarefa en-
comendada, isso não pode fazer que queiramos ser 
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maiores que o próprio Deus. Ela não se exalta, mas 
se humilha.

85. Maria antecipadamente já vivencia a grande 
lição de doação ao próximo e a Deus, deixada por 
Jesus: Logo, se eu, vosso Senhor e Mestre, vos lavei os 
pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns aos ou-
tros. (João 13,14) 

86. Jesus explica que o segredo daquilo que mais 
buscamos, que é a felicidade, se conquista na vivên-
cia do serviço: se compreenderdes essas coisas, sereis 
felizes, sob condição de as praticardes. (João 13,17)

87. A felicidade de Maria não é a ausência de proble-
mas. Em tudo fazer a vontade de Deus, isso faz que 
ela, mesmo na dor, pratique o serviço, e por isso viva 
em paz; por isso, seja feliz.

88. Faça-se em mim segundo a tua palavra, os pro-
jetos pessoais de Maria se rendem à vontade do 
Altíssimo. O “sim” de Maria é seu grande “amém”, é 
sua profissão de fé... eu creio, acato, faça-se, cum-
pra-se em mim o teu querer, Senhor.

89. Mesmo antes de Jesus nos ensinar a rezar a ora-
ção do Pai-Nosso, Maria já vivenciava na prática um 
dos sete pedidos: Seja feita a vossa vontade, assim na 
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terra como no céu. Rezar verdadeiramente essa ora-
ção requer uma atitude mariana.

90. Com esse exemplo de Maria, aprendemos que o 
caminho de santidade começa com um forte desejo 
de servir ao Senhor. Dizer cumpra-se em mim segun-
do tua vontade requer colocar a mão no arado e não 
olhar para trás. (Cf. Lucas 9,62) 

91. Realizar em tudo a vontade de Deus é praticar, 
na perfeição, o ensinamento de Jesus aos que que-
rem ser seus discípulos: Se alguém me quer seguir, 
renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. 
(Marcos 8,34) 

92. Jesus, no contato diário com sua mãe ainda 
quando criança, foi aprendendo como o Pai age de 
forma esplendorosa na vida daqueles que renun-
ciam a si mesmos para seguir o Senhor.

93. Na casa de Nazaré, Jesus aprende com Maria. 
Muitos de seus ensinamentos estão impregnados 
do que ele presenciou em sua casa. Assim sendo, é 
necessário nos inspirarmos na Mãe de Deus para fa-
zermos a vontade do Pai. 



Nossa Senhora das Graças



CAPÍTULO X

Sermos adultos diante de Deus

E o anjo afastou-se dela. (Lucas 1,38b)
 

94. Quando o Evangelho diz que o anjo se afastou 
de Maria, está afirmando que ela será capaz de vi-
ver em fidelidade os votos e as promessas que foram 
professados. 

95. Vemos uma atitude no mínimo curiosa. Desta 
vez não é expressa a confiança que Maria tem em 
Deus, mas a confiança que Deus tem no sim e na fi-
delidade dela.

96. O anjo se afasta porque sabe que ela será capaz de 
caminhar sozinha. Ela é adulta na fé o suficiente para 
viver com responsabilidade o compromisso assumido.

97. Em toda a iniciação se fazem necessários os mes-
tres e as referências para nos formarmos. Porém, 
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não podemos viver eternamente à sombra de al-
guém, inseguros, imaturos. Necessário é seguirmos 
em frente, conquistarmos nosso próprio espaço.

98. Maria leva no coração a experiência que teve 
de Deus. Por isso não se deprime, não desiste 
depois do primeiro obstáculo, mas segue como al-
guém que sabe o que quer, ou melhor, sabe o que 
Deus quer dela.


