
TRIDUO EM PREPARAÇAO AOS 66 ANOS 

DAS IRMÃS MENSAGEIRAS DO AMOR DIVINO 

DIA 15 DE MAIO DE 2020 

TEMA: “MARIA E O DOM DA ALEGRIA” 

(INTRODUÇÃO)- De onde vem a alegria de Maria? Qual foi a importância dessa 

alegria durante todo o itinerário da sua vida? Que poder exerceu a alegria na vida da 

Mãe de Jesus? E por que afirmamos que Maria era uma pessoa alegre? Nas Escrituras 

está claro que a alegria é um dom de Deus, um fruto do Espírito Santo. Em Maria, é 

possível ver essa alegria que transborda e contagia porque, por sua pureza, ela reflete 

perfeitamente a ação de Deus. Logo depois que o Espírito Santo agiu preenchendo-a, 

tornando-a Mãe do Salvador, Maria de Nazaré, grávida, pôs-se a caminho, plena de 

alegria (não seria esse o motivo da pressa descrita em Lc 1,39?), para visitar Isabel.  

CANTO: Magnificat, Magnificat é o canto de amor. Minha alma engrandece a Deus, 

meu Salvador. 

1. Canta coração, alegre e feliz, com gratidão a Deus bendiz. (bis) 

2. Santo é seu nome que está em toda terra. Puro é seu amor que alegria encerra. (bis) 

3. Nossa união é o milagre de amor vindo de Jesus, o nosso Salvador. (bis) 

4. Deus é um Pai fiel, de ninguém esquece. Obrigado, Deus, ouve esta prece. (bis) 

(1ª Leitora) O cântico de um coração enamorado 

Uma das maiores alegrias do Evangelho é a que transbordou do coração de Maria 

quando visitou a sua prima santa Isabel. Não cabendo no seu peito, ela extravasou-a no 

cântico de gratidão e louvor que conhecemos como o Magnificat (cf. Lc 1, 39-56). Tudo 

aconteceu pouco depois da Anunciação. Maria tinha recebido, através do anjo Gabriel, o 

anúncio de que Deus a escolhera para ser a Mãe do Salvador. Com uma simplicidade 

encantadora, pediu esclarecimento do que não entendia, e imediatamente entregou-se a 

Deus com fé plena: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua 

palavra (cf. Lc 1, 26-38). Naquele mesmo instante, o Verbo se fez carne e habitou entre 

nós (Jo 1, 14). A segunda Pessoa da Trindade assumiu a natureza humana no seio de 

Maria. 

(2ª Leitora) “Olhou para a sua humilde serva” 

Com estas palavras Maria começa a explicar, no Magnificat, as razões da sua alegria: A 

minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito  exulta de alegria em Deus, meu 

Salvador, porque olhou para a sua humilde serva (Lc 1, 48). Para entender melhor essas 

últimas palavras, tenha em conta que também seria correto traduzir: “porque olhou para 

a humilde condição da sua serva”, ou “porque olhou para a pequenez da sua serva” ou 

“porque olhou para a sua pobre serva”. 

 (3ª Leitora) "a alegria de Maria é plena, porque não há sombra de pecado no seu 

coração. Esta alegria coincide com a presença de Jesus em sua vida: Jesus concebido e 
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levado no seu ventre e quando criança confiado a seus cuidados maternais, adolescente, 

jovem e homem maduro. Jesus que sai de casa, seguido a distancia com a fé até a Cruz e 

a Ressurreição". (Papa Bento VXI)  

(1ª Leitora) Maria Imaculada "nos fala da alegria, a verdadeira alegria que se 

experimenta no coração liberado do pecado".Enquanto que "o pecado traz consigo uma 

tristeza negativa, que nos induz a fechar-nos em nós mesmos", "a Graça traz a 

verdadeira alegria que não depende de possuir coisas, mas tem suas raízes no mais 

íntimo, no mais profundo da pessoa, e que nada, nem ninguém pode tirar".(Papa Bento 

VXI) 

(2ª Leitora) "O cristianismo é essencialmente um ‘evangelho’, uma ‘boa notícia’, 

porém alguns pensam que é um obstáculo à alegria, já que vêem nele uma série de 

proibições e regras". "Na realidade, o cristianismo é o anúncio da vitória da Graça sobre 

o pecado, da vida sobre a morte". (Papa Bento VXI) 

 (3ª Leitora) A alegria vem de Deus, porque Ele é alegre, é plenamente realizado. Por 

isso, olhando para nosso Deus, dizemos que Ele é fidelidade, é bondade e justiça. Nossa 

vida é marcada por coisas que gostaríamos que perdurassem para sempre. Mas, muitas 

vezes, é preciso reconstruir a alegria, retomá-la. 

(3ª Leitora) Vamos perpassar as Alegrias de Maria, em cada alegria vamos oferecer 

flores, fruto da natureza sinal de carinho e amor para a Mãe da Alegria. 

Canto: Vinde, vamos todos, com flores à porfia, com flores a Maria, que mãe nossa 

é. Com flores a Maria que mãe nossa é. 

 (1ª Leitora) 1ª Alegria – O contentamento na anunciação (Lc 1,26): A primeira 

palavra dirigida a Maria é: “Alegre-se”. Ela prova uma imensa alegria ao receber o 

convite de Deus. Sente-se agraciada e envolvida por algo encantador. 

Canto: Vinde, vamos todos, com flores à porfia, com flores a Maria, que mãe nossa 

é. Com flores a Maria que mãe nossa é. 

(2ª Leitora) 2ª Alegria– A alegria do encontro com Isabel (Lc 1,39-45): Maria sai às 

pressas para visitar sua parenta. Isabel é tomada de euforia. Cena linda: o encontro de 

duas mulheres, o cuidado cotidiano de uma com a outra, os sonhos e as esperanças. 

Maria experimenta a alegria de ser missionária. Pois há mais alegria em dar do que em 

receber! 

Canto: Vinde, vamos todos, com flores à porfia, com flores a Maria, que mãe nossa 

é. Com flores a Maria que mãe nossa é.  

(3ª Leitora) 3ª Alegria  – O cântico de Maria (Lc 1,46-55): Maria está cheia do Espírito 

Santo e proclama as grandezas de Deus na sua história pessoal e na de seu povo. É um 

cântico de alegria e de consciência profética, pois anuncia que Deus realiza a justiça na 

sociedade. Maria nos ensina a exercitar a ação de graças, a reconhecer os sinais de Deus 

na existência pessoal e nas práticas coletivas. 

Canto: Vinde, vamos todos, com flores à porfia, com flores a Maria, que mãe nossa 

é. Com flores a Maria que mãe nossa é.  
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(1ª Leitora) 4ª Alegria – O nascimento de Jesus (Lc 2,1-19): é motivo de alegria para 

todo o povo, a começar dos mais pobres. As pessoas do Bem sentem-se amadas por 

Deus, quando seu Filho assume a natureza humana. Maria participa desta alegria de 

maneira única, como mãe do Filho de Deus encarnado. 

Canto: Vinde, vamos todos, com flores à porfia, com flores a Maria, que mãe nossa 

é. Com flores a Maria que mãe nossa é.  

(2ª Leitora) 5ª Alegria– Alegria na missão de Jesus: Maria ficou muito feliz, ao ver seu 

filho anunciar o Reino de Deus, curar os doentes, acolher os pobres e marginalizados, 

formar discípulos e discípulas. Eles experimentam um imenso prazer, quando percebem 

que Jesus é o vinho novo (Jo 2,10-11)! Quanta alegria Maria viveu, ao acompanhar a 

missão de Cristo, como mãe e aprendiz. 

Canto: Vinde, vamos todos, com flores à porfia, com flores a Maria, que mãe nossa 

é. Com flores a Maria que mãe nossa é.  

(3ª Leitora) 6ª Alegria- Euforia da ressurreição: Maria e os seguidores de Jesus 

provaram uma alegria sem par. Jesus está vivo! Ele nos dá a paz. Ele venceu a morte (Jo 

20,20-21)! Maria participa da ressurreição de Jesus de forma original: refaz lembranças, 

ilumina fatos, nutre sua fé, faz-se presente como mãe da comunidade. 

Canto: Vinde, vamos todos, com flores à porfia, com flores a Maria, que mãe nossa 

é. Com flores a Maria que mãe nossa é.  

(1ª Leitora) 7 ª Alegria – A alegria de Pentecostes: O Espírito de Deus, que fecundou 

Maria e acompanhou Jesus, agora fecunda a comunidade cristã (At 2). É o tempo que se 

estende até hoje! A alegria de Maria e a dos outros seguidores de Jesus se transformam 

na nossa alegria. 

Momento de Silêncio- Quais são as minhas alegrias como Mensageira do Amor 

Divino? Partilha 

(Juntas)

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. 

Vós, cheia da presença de Cristo, 

levastes a alegria a João o Baptista, 

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 
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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. 

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. 

Amen. Aleluia! 

(Evangelii Gaudium) 

Mãe do Evangelho vivente, manancial 

de alegria para os pequeninos, rogai 

por nós” 
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