
 
 
 

 

Pastoral do Colégio de Santa Maria | Mês de Maria 2020 



CSM | Santuário @LIVE 
 
Neste mês de maio, diferente dos outros, lembramo-nos de Maria no           
aconchego das nossas casas. Queremos que Ela venha ao nosso          
encontro porque não sabemos para onde vamos, não sabemos por          
quanto tempo vamos, mas estamos certos de que vamos juntos como           
CSM. 

Seguimos com incertezas, inseguros, expectantes, ansiando que       
alguém nos diga ou nos mostre quando tudo vai passar. Mas devemos            
seguir serenos, em paz de espírito, rodeados de amor, reinventando o           
dia-a-dia, coabitando 24 horas com aqueles que nos são queridos mas           
que exigem a nossa paciência, dedicação, equilíbrio, compreensão,        
espaço e, essencialmente, a nossa alegria! 

Devemos seguir na certeza de que Santa Maria vem ao nosso encontro,            
nos abre os corações e nos deixa ser o Seu Santuário: Ela que não              
esquece Portugal, que leva o seu povo no coração, que o vê            
consagrar-se e entregar-lhe as suas vidas, Ela que age como mãe           
protetora e intercede pelos portugueses junto a Jesus. Santa Maria faz           
de todos nós pequenos Santuários vivos e enche de paz os nossos            
corações apertados, enche de esperança os nossos cansaços, segura a          
nossa mão trémula, ensina-nos que, se cada um agarrar a sua missão,            
o grupo torna-se mais forte e é desta forma - através de uma enorme              
dedicação e amor - que nos mostra como vamos curar o mundo que é              
de todos.  

Se queremos ser santuários vivos assumimos que queremos agir como          
Nossa Senhora, sendo as suas mãos, os seus olhos, a sua boca e o              
seu coração; se queremos ser santuários, temos que nos deixar “visitar”           
e abrir o nosso coração e a nossa alma, sendo nós próprios um banco              
de graças que se reparte pela atenção que damos aos que nos rodeiam.  

Se queremos ser santuários, é sinal de que queremos também entrar na            
vida dos outros como Nossa Senhora, que visita as nossas casas como            
Mãe Peregrina, partindo do Santuário. Maria mostra-nos no dia-a-dia         
como os outros são importantes na nossa vida e que mesmo à distância             
devemos estreitar laços, trocar palavras bonitas, ser altruístas e         
consolar quem precisa, rezar por todos, ser humildes e valorizar o que            
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temos. Mostra-nos que devemos agradecer o sol que nos entra pela           
janela e nos ilumina a casa e pelas árvores que vemos ganharem folhas             
e flores de dia para dia e nos mostram a Primavera, que é sinal de               
esperança. 

Santa Maria está sempre connosco e estará presente quando sairmos à           
rua e nos juntarmos aos pássaros que ouvimos cantar todas as manhãs            
e estará ao nosso lado quando nos voltarmos a encontrar e nos            
abraçarmos com a emoção de quem esperou por aquele momento por           
tempo indeterminado e longo. 

Neste mês de maio, Maria convida-nos a ser pequenos Santuários a           
partir das nossas casas, a acolher a sua presença, a confiar, a            
abandonar as nossas vidas no seu colo de Mãe para nos sentimos            
seguros, fortes e cheios de esperança para ajudarmos a curar e a            
reerguer o mundo… E quem sabe, torná-lo diferente, construí-lo de          
outra forma, usando o amor e a bondade como instrumentos. 

Não sabemos para onde vamos, não sabemos por quanto tempo          
vamos, mas estamos certos de que vamos juntos. E por isso lhe            
pedimos: deixa-nos ser Teus, faz de nós os teus santuários vivos           
para que Te levemos aos outros e consigamos ser testemunhas          
das tuas graças. 
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1ª Semana  
Queremos ser um Santuário @LIVE 

 

 
“O santuário do coração está consagrado ao Deus Trino e é habitado por Ele”  

Pe. José Kentenich 
 

O que é um Santuário? 

Um santuário é um LUGAR onde DEUS manifesta o seu AMOR e a sua presença de forma 

especial. É um sinal claro da intervenção de Deus ao longo da história. 

 

Posso, como Ela, ser um Santuário @LIVE! 

E se convidarmos Maria a morar no nosso coração? 

Não há barreiras, no espaço e no lugar, se o meu coração se transformar em abrigo de 

Maria: um SANTUÁRIO VIVO. 

Quem vier até mim encontra-se com Ela e eu posso ser mais alegre, mais acolhedor, mais 

servicial e mais disponível para os outros.  

Propósitos 

Nesta primeira semana do mês de Maria, o desafio é PREPARAR o meu coração e a minha 

casa para receber Nossa Senhora. Vou ser um pequeno Santuário @LIVE! 

 

● Vamos em CASA preparar um cantinho especial para Maria viver mais perto de nós 

durante este mês - O nosso Santuário de família 

● Vou preparar o meu CORAÇÃO diariamente, rezando uma Avé Maria na oração da 

manhã. 

● Vou estar atento e deixar-me surpreender por Nossa Senhora ao longo dos dias. 

 

 

 

  

 

Vou preparar-me para ser um SANTUÁRIO.  

E em casa, vamos escolher um lugar especial para 

receber Maria durante este mês. 
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2ª Semana  
Maria o primeiro Santuário 

 

“O caminho pelo qual Deus veio a nós é o mesmo pelo qual nós  

devemos ir a Ele. Este caminho chama-se: Maria!” 

Pe. José Kentenich 

 

Maria, a tão esperada donzela 

Maria, “aquela que daria à luz o Filho de Deus”. 

Filha de Joaquim e de Ana, Maria entregou a sua vida à oração e a Deus, de forma humilde e                    

generosa. Ainda muito jovem e noiva de José, desceu sobre ela o Anjo que lhe disse “Maria                 

nada temas”, disse-lhe então que ela daria à luz o filho de Deus e que deveria chamar-lhe                 

Jesus.  

O seu SIM mudou para sempre a sua vida, e mudou também a vida de todos nós. Numa vida                   

de total dedicação, Maria viu o seu filho crescer. Acompanhou-o, nos momentos mais             

marcantes da sua vida.  

Disponível e atenta Maria viu o seu filho falar às multidões, curar os doentes e trazer à vida                  

aqueles que já tinham partido. Num momento de dor, acompanhou Jesus crucificado,            

permaneceu junto dele e entregou tudo à vontade de Deus aceitando novamente o que              

Deus lhe pedia. Mãe na terra, acolheu os discípulos, e todos os que a procuravam sentiam                

em si a presença de Deus.  

No momento final da sua vida, uma luz intensa iluminou o seu quarto e rodeada de anjos,                 

subiu aos céus para junto do seu Filho Jesus. Foi nesse momento que Jesus a coroou como                 

Rainha dos Céus e da Terra. 

 

E agora? Como podemos ser como Maria? 

Tal como Ela aceitou inteiramente os planos de Deus, dizendo SIM, mesmo sem saber o que                

Ele esperava dela. Numa entrega permanente, aceitou o seu caminho com serenidade.            

Mesmo nos momentos mais difíceis, permaneceu fiel à sua entrega.  

Quem se encontrou com Ela descobriu n’Ela Jesus, sendo testemunha de Deus, mostrando a              

sua fé, usando as palavras de Jesus para explicar o caminho para Deus. Hoje cada um deve                 

procurar ser como Maria, seguindo o seu exemplo, acolhendo com humildade aquilo que             

Deus nos vai pedindo… o nosso Sim, a cada dia. 
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Propósitos 

Nesta segunda semana do mês de Maria, o desafio é SER como MARIA! 

● Vou aceitar com serenidade aquilo que me é pedido a cada dia. 

● Vou ser persistente, aceitando e superando, as dificuldades e os desafios que vou             

tendo dia a dia, nos trabalhos de casa, nas tarefas, na convivência. 

● vou ajudar a fazer caminho, entregando-me em oração pelos outros, estando junto            

de quem precisa mesmo que “online”. 

 

Por estes propósitos, rezamos a oração Confio todas as manhãs. 

Confio em teu poder e em tua bondade, 

em ti confio com filialidade. 

Confio cegamente em toda a situação, 

Mãe, no teu Filho e na tua proteção. 
Pe. José Kentenich 

 

 

 

 

 

 

 

Vou acolher NOSSA SENHORA no meu lugar especial. 
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3ª Semana  
Nossa Senhora em Portugal 

 
A Santíssima Virgem apareceu em Fátima. O Sol deteve-se.  

E entre nós? Ela quer fazer de nós as suas "aparições".  

Pe. José Kentenich 
 

Quem é esta Senhora? 

Há 103 anos, apareceu uma Senhora mais brilhante que sol aos 3 pastorinhos, na Cova da                

Iria, durante 6 meses em todos os dias 13. Foi Nossa Senhora, mãe de Jesus, que olhou para                  

Portugal e mostrou a sua preocupação pelos portugueses, falou aos três pastores,            

trouxe-lhes uma mensagem de Paz e Esperança e pedidos muito importantes.  

Pediu-lhes que rezassem pela Paz no mundo e pelo fim da guerra que estava a acontecer;                

pediu-lhes para oferecerem sacrifícios pelo perdão e conversão dos pecadores e, na última             

aparição, pediu que fosse construída uma capela em sua honra naquele local, que deu              

origem ao Santuário de Fátima para onde peregrinamos todos os anos no mês de maio.  

 

E agora? Os pastorinhos somos nós! 

Sabendo que somos nós os pastorinhos de hoje, assumimos que somos chamados a             

colaborar com Nossa Senhora rezando e tornando-nos semelhantes àquelas humildes          

crianças. Neste momento passamos por uma grande provação que também esteve presente            

na vida dos pastorinhos.  

Também a epidemia da gripe espanhola, que aconteceu 2 anos depois das aparições, os              

levou a estarem isolados e a permanecerem nas suas casas sem verem familiares e amigos               

e, principalmente, privados daquilo que mais alegria lhes trazia: a Eucaristia.  

A oração ajudou-os a ultrapassar tempos difíceis e a aceitar o caminho que tinham que               

seguir, mesmo que apenas pudessem olhar o Sacrário e saber que Jesus estava presente,              

sem poderem comungar. Francisco e Jacinta sabiam que em breve iriam ter com Nossa              

Senhora ao céu e Lúcia sabia que tinha ainda uma grande missão na Terra. Cada um                

acreditou que a fé tudo pode transformar e que Maria intercede por nós junto ao Seu filho,                 

Jesus.  

Só eles nos podem fazer acreditar que toda esta situação vai passar, que todos devemos               

seguir com as nossas missões, seguros de que em breve o possamos voltar a fazer com uma                 

maior normalidade. 
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Propósitos 

 
Nesta terceira semana do mês de Maria, o desafio é  

 

● Rezar não só pela Paz mas pela saúde mundial e pela recuperação dos doentes 

● Como graça, podemos oferecer o nosso isolamento como sinal de cuidado e            

preocupação pelos outros; 

● Como não podemos caminhar até ao Santuário, podemos nós próprios ser           

Santuários vivos dentro da nossa casa e levar Nossa Senhora aos outros, mostrando             

bondade e afeto e ajudar no que for preciso.  

 

Por estes propósitos, rezamos uma Avé Maria todas as manhãs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vou rezar o TERÇO, sempre que puder. 
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4ª Semana  
Famílias rezam por Famílias 

 
"Ela é a grande missionária, Ela fará milagres." 

Pe. José Kentenich 

 
 
“Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha, a uma                

cidade da Judeia. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a               

saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio e Isabel ficou cheia do Espírito                

Santo” (Lc 1, 39-41) 

 

Nossa Senhora quer hoje, no século XXI, continuar a visitar todos os locais, mas sozinha não                

consegue, para isso precisa de “Instrumentos”. 

Maria quer visitar outras famílias para derramar bênçãos sobre elas. Ela, que foi a primeira a                

receber Jesus, quer ser a primeira a dar Jesus aos outros, o centro é sempre Jesus Cristo,                 

levando o Espírito Santo. 
 
 
Como podemos ser instrumentos de Maria? 

Maria veio ao nosso encontro durante este mês oferecendo-nos as suas graças: 

 

● A graça de nos sentirmos acolhidos e amados por Deus no Santuário vivo que já               

somos. 

● A graça da nossa transformação interior. Tudo o que foi mudando no meu dia a dia                

com a ajuda de Maria. 

  

Mas, esta semana, Maria quer dar-nos mais uma graça! E para isso envia-nos, como seus               

instrumentos, a irmos ao encontro dos outros. 

 
Somos agora um Santuário onde habita Nossa Senhora e vamos com Ela peregrinar até 

outro Santuário! 
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Propósitos 

 
Nesta quarta semana do mês de Maria, vamos visitar e acolher uma família de maneira 
especial, rezando por ela um Terço ou uma Dezena.  
Vamos oferecer a Maria o nosso amor e a nossa entrega e pedir-Lhe que proteja e 
abençoe a família que vamos “visitar”. 
 

● Vamos pensar em família, numa outra família por quem vamos rezar 
especialmente durante esta semana. 

● Vamos enviar-lhes algum “presente” por email, mensagem ou telefonema. 

 

Por estes propósitos, rezamos uma Avé Maria todas as manhãs. 

 
 

 

 

 

 

 

Vou levar virtualmente a MÃE PEREGRINA  a outras 

casas. 
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