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FORMADORA  DOS  JOVENS
MARIA 



Neste mês profundamente mariano, mês do rosário e de Nossa 
Senhora Aparecida, vamos refletir a importância de Maria, Mãe 
de Jesus e nossa, na formação dos jovens discípulos missionári-

os do Senhor. A fé católica nos apresenta Maria como mãe e intercesso-
ra, sempre pronta a rogar a Jesus pelas necessidades do Povo de Deus. 
Mas também nos fala de Maria como modelo a ser seguido por todos os 
cristãos, porquanto nos incentiva e educa a viver como Jesus viveu.

MARIA ENSINA OS JOVENS A VIVER COMO JESUS VIVEU! 

Maria pode ser chamada de “a primeira catequista”. Foi ela, 
juntamente com José, pai adotivo de Jesus, que transmitiu a fé e 
incentivou a missão a ser cumprida pelo Filho de Deus.  Hoje, na Igre-
ja, a devoção mariana tem essa característica de 
ajudar os batizados a amadurecer a própria 
fé em Cristo, contemplando o exemplo de 
Maria e abrindo-se à sua ação materna 
que cuida e educa.

Na fé e na vida de Maria, cada 
jovem pode se espelhar e, deixando-
se educar por Ela, descobrir a alegria 
de ser discípulos do Senhor e de ser 
enviados por Ele a todos os homens e 
mulheres feridos pelas adversidades 
da vida, levando a alegria da boa nova 
do Reino de Deus, de Jesus Cristo vence-
dor do pecado e da morte, a todos quantos 
jazem à beira do caminho da existência, 
implorando esmola e compaixão!  

UNIDOS A CRISTO COMO MARIA
 

No Documento de Aparecida (n. 132), nossos Bispos afirmaram: 
“Com a parábola da Videira e dos ramos (cf. Jo 15, 1ss), Jesus revela o 
tipo de vínculo que Ele oferece e espera dos seus. Não quer um vínculo 
como servos porque o 'servo não sabe o que o seu Senhor faz'. O servo 
não tem entrada na casa de seu amo, muito menos em sua vida. Jesus 
quer que seu discípulo se vincule a Ele como 'amigo' e como 'irmão'. O 
'amigo' ingressa em sua vida, fazendo-a própria. 



O amigo escuta a Jesus, conhece ao Pai e faz fluir sua Vida na 
própria existência, marcando o relacionamento com todos. 

O 'irmão' de Jesus participa da vida do ressuscitado, Filho do Pai 
celestial, porque Jesus e seu discípulo compartilha a mesma vida que 
procede do Pai...”

Maria tem feito parte do caminhar de nossa história por estar 
intimamente ligada a videira. Nela a palavra de Deus se encontra de 
verdade em sua casa, de onde sai e entra com naturalidade. Ela fala e 
pensa com a Palavra de Deus; a Palavra de Deus se faz sua Palavra e sua 
Palavra nasce da palavra de Deus. Com os olhos postos em seus filhos e 
em suas necessidades, como em Caná da Galiléia, Maria ajuda a man-
ter vivas as atitudes de atenção, de serviço, de entrega e de gratuida-
de que devem distinguir os discípulos de seu Filho. 

MARIA MODELO DE FÉ E 
DISCÍPULA MAIS PERFEITA DE JESUS

 
Em todo tempo e em todas as fases da vida, é preciso buscar a 

formação cristã permanente na Comunidade: catequese para os 
Sacramentos, grupos juvenis, pastorais e movi-
mentos, grupos de reflexão, cursos de teo-
logia e de formação cristã. Essas iniciati-
vas ajudam a formar discípulos, ensi-
nam a ser igreja, fortalecem a comu-
nidade, levam a assumir os diversos 
ministérios e serviços e educam para 
a ação sociotransformadora. 

Quando a formação perma-
nente acontece inspirando-se no 
exemplo de Maria, Ela ajuda o batiza-
do a ser inteiramente impregnado pelo 
Mistério de Cristo, à luz da Palavra. No 
conjunto da evangelização, esses momen-
tos de formação correspondem aos momentos 
nos quais o cristão, após aceitar e se unir ao Senhor, se espelha em 
Maria para esforçar-se mais por conhecer de forma mais perfeita a 
Jesus Cristo ao qual se entregou, conhecer a sua mensagem evangéli-
ca e os caminhos que Ele traçou para aqueles que o querem seguir. 
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A máxima realização da existência cristã como um viver trini-
tário de “filhos no Filho” nos é dada na Virgem Maria que, através de 
sua fé e obediência a vontade de Deus, assim como por sua constante 
meditação da palavra e das ações de Jesus, é a discípula mais perfeita 
do Senhor. (DAp 266).

CRESCENDO COM MARIA NA ORAÇÃO DO TERÇO

Que neste mês de outubro os nossos jovens olhem mais para 
Maria e procurem crescer guiados por Ela. Para tanto, seria bom que 
descobrissem a riqueza e a beleza da Oração do Terço não só como 
uma oração que agrada a Nossa Senhora, mas também como uma pos-
sibilidade de meditação da vida de Jesus. De fato, percorrendo os 20 
mistérios do rosário, repassamos os maiores mistérios da nossa fé cris-
tã e, ao mesmo tempo, exercitamos nossa confiança no poder inter-
cessor daquela que, jovem como os jovens, disse SIM ao plano do Pai e 
hoje nos forma no seguimento de Jesus.


