
QUANDO A PALAVRA
        ENCONTRA UM CORAÇÃO DOCIL
                  Na companhia de MARIA: 
                                                 Chamados a crescer na virtude da DOCILIDADE

Iniciemos nossa oração trazendo presente a Trindade Santa

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Trindade Santíssima 
– Pai, Filho, Espírito Santo – presente e atuante na Igreja 

e na profundidade do meu ser, eu vos adoro, amo e agradeço.
 

Intenção do mês
Para que, por intercessão de Maria,

 sejamos dóceis em viver quanto Deus nos pede a cada dia.
 

Invoque o Espírito Santo para que ilumine sua mente, 
vontade e sentidos e seja seu guia neste tempo de oração. 

Canto para preparar o coração

Leitura do Evangelho segundo São Lucas 1,26-38
«Naquele tempo: O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada 
Nazaré, a uma virgem, prometida em casamento a um homem chamado José.
Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava 
e disse: ‘Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo!’. Maria ficou perturbada com 
estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação.
O anjo, então, disse-lhe: ‘Não tenhas medo, Maria,porque encontraste 
graça diante de Deus.Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem 
porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, 
e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre 
sobre os descedentes de Jacó, e o seu reino não terá fim’. Maria pergun-
tou ao anjo: ‘Como acontecerá isso,se eu não conheço homem algum?’. O 
anjo respondeu: ‘O Espírito virá sobre ti,e o poder do Altissimo te cobrirá 
com sua sombra.Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, 
Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta,concebeu um filho na velhice.
Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para 
Deus nada é impossível’. Maria, então, disse: ‘Eis aqui a serva do Senhor; 
faça-se em mim segundo a tua palavra!’. E o anjo retirou-se.

Itinerário bíblico-vocacional. Roteiro 3

https://youtu.be/P22T7jgmxHs



Reflexão (Nathanael e Vicente, Instituto São Gabriel Arcanjo)

DISCERNIR PARA AGIR SEGUNDO A PALAVRA DE DEUS 
O povo de Israel esperava o Messias salvador. E a sua esperança foi cumprida em 
superlativo, uma vez que o Filho do Altíssimo é também filho de Maria. Uma simples 
jovem, sem estudos nem currículo, de uma aldeia do interior desconhecido, Nazaré, 
é chamada para ser Mãe de Deus. O impensável pelos homens, mas programado 
por Deus, acontece. Deus ultrapassa as nossas razoáveis expectativas. Felizmente. 
Deus, pelo anjo Gabriel, vem pedir licença a Maria para que, com a sua ativa cola-
boração, se realize o mistério da salvação da humanidade. A onipotência de Deus 
é amorosamente humilde. Com Maria e também conosco. Hoje Deus me pede para 
atualizar os seus planos de salvação, na família e no trabalho, na sociedade e na 
Igreja.
Não é verdade que, por vezes, nos sentimos a desanimar perante as dificuldades 
que surgem, contando apenas com as nossas débeis forças? Precisamos de ouvir o 
recado do anjo Gabriel a Maria: “Nada é impossível a Deus”. Na mesma linha, Jesus, 
filho de Maria, clarificou: “Para o homem é impossível, mas para Deus não, pois a 
Deus tudo é possível” (Mc 10, 27). 
Não precisarei de ser menos presumido e mais humilde, crescendo na virtude da 
confiança em Deus?
Como Deus quis precisar de Maria, também hoje Deus quer precisar de nós, de mim. 
Ele continua a dirigir-Se a cada um de nós, em renovadas “anunciações”, pela voz 
da nossa consciência, por meio de uma leitura ou do conselho de um amigo... Que 
“anunciação” Deus me dirige hoje, estando à espera do meu sim?
Cristo é o modelo perfeito de nos transmitir os mais profundos mistérios de Deus 
em linguagem simples e acessível. Assim, na sua pregação, contou histórias e usou 
parábolas, com imagens facilmente inteligíveis ao povo.
Também na transmissão da fé, importa imitar Cristo, adaptando-nos às pessoas dos 
nossos dias e à sua cultura, nos diversos contextos de países e grupos sociais. Não 
basta dizer verdades. Importa saber traduzir as verdades da fé na língua e cultura 
dos ouvintes. Também isto faz parte do cumprimento do mandamento do amor.

Assista ao vídeo com a reflexão integral

Pensamento do Bem-aventurado Tiago Alberione

“A docilidade é a perfeição da obediência: é aí que deveríamos chegar. [...]
A docilidade de Maria, a docilidade de Jesus, a docilidade de José. José e Maria 
tiveram que passar pela vontade de Deus em muitas circunstâncias difíceis, às 
vezes muito dolorosas. Às vezes o Senhor comunicava desejos, disposições que 
pareciam contrárias aquilo que para eles parecia melhor ... mas nada melhor do 
que a obediência, a docilidade ... e imediatamente aceitavam: assim quando a 
José foi pedido de se juntar com Maria, sua esposa, quando Maria e José recebe-
ram ordens de ir para Belém, quando ele recebeu ordens de Belém [para] fugir 

https://youtu.be/rWbZecC_Qxc

https://youtu.be/rWbZecC_Qxc


para o Egito, e quando recebeu ordens do Egito [para] retornar à Palestina 
e então se estabelecer em Nazaré... e ali naquela casa a santa indiferença. 
Percebam, porém, que a docilidade vivida até este ponto, 
é santa indiferença: é perfeição, é a perfeição!”. 

Tempo de silêncio para deixar o Senhor falar

• O que o texto diz para mim, para minha comunidade, minha família?
• Confronto a minha vida com a experiência de Maria.
• Falo com Jesus com palavras que expressam o que sinto no coração. 

Oração Final

Ó Jesus, verdadeira luz que ilumina a humanidade,
 viestes do Pai para ser nosso Mestre 

e nos ensinar seu caminho na verdade: 
Vida e Espírito são as “palavras” que nos destes.

Concedei-nos conhecer os mistérios de Deus 
e suas incompreensíveis riquezas.

Mostrai-nos todos os tesouros da sabedoria e da ciência de Deus, 
que em vós estão guardados.

Fazei com que a Palavra habite nossa vida, 
e ilumine nossos passos.

Fazei com que a Palavra se espalhe rapidamente 
e chegue até os confins da terra.

Maria Rainha dos Apóstolos e os santos Pedro e Paulo 
sejam nosso exemplo, inspiração e guia. Amém.

(Oração do Ano Bíblico da Família Paulina)

   Jesus Mestre, Caminho, Verdade e Vida, tende piedade de nós.
   Maria, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. 

São Paulo apóstolo, rogai por nós.

Para aprofundar
Inácio Larrañaga, O Silêncio de Maria. Ed. Paulinas

Santiago Martín, O Evangelho Secreto da Virgem Maria. Ed. Paulus

Pe. José Grzywacz, Bem-Aventurada. Estudo Popular Sobre Maria, a Mãe de Jesus. Ed. Paulus

Luiz Alexandre Solano Rossi, Viver com Maria. Ed. Paulus

Luiz Alexandre Solano Rossi, Nos passos de Maria. Ed. Paulus



EU SOU O CAMINHO
 A VERDADE E A VIDA (Jo 14,6) 

Uma proposta de  MÉTODO para a oração

Padre Tiago Alberione, Fundador da Família Paulina e portanto de nós, ir-
mãs Apostolinas, inspirou-se em Jo 14,6 para desenvolver a Espiritualidade 
Paulina, tendo como centro Jesus Mestre, Caminho, Verdade e Vida  para 
viver Jesus Cristo como o viveu são Paulo e sob o olhar de Maria Rainha dos 
Apóstolos.
Ao se referir à mística que nutre a Família Paulina, Padre Alberione  a tratava 
como a espiruitualidade da integralidade, que contempla a Jesus todo, e trata 
de entregar a totalidade de Cristo ao todo da pessoa humana. Desta intuição 
deriva um método que envolve a totalidade da pessoa: mente, vontade, co-
ração, forças físicas.
 

Para viver os tempos de oração segundo o 

 MÉTODO PAULINO
•	 Escolher um lugar para a oração que favoreça a escuta de Deus.
•	 Pedir com confiança e insistência ao Espírito Santo as disposições para que 

possamos nos colocar em sintonia com Deus, que nos conhece.
•	 Apresentar a Deus o desejo que carrego no coração para estabelecer o en-

contro pessoal com Ele.
•	 Orar em união com a intenção proposta para esta primeira semana.
•	 Ao concluir a oração é bom agradecer ao Senhor pela experiência feita, con-

fiando-nos a Maria, a são Paulo ou a um santo de devoção. 

PASSOS para o tempo de encontro com Jesus

Encontro da MENTE com Jesus que se apresenta como VERDADE
•	 Ler o texto bíblico do Evangelho; ler de novo. 
•	 Procurar entender o que o Senhor nos quer comunicar (por ex.: O 

que este texto nos diz do amor de Deus? Como Jesus viveu isso?)

Encontro da VONTADE com Jesus que se propõe como CAMINHO
•	 Confrontar a própria vida com o que lemos no Evangelho (por ex.: 

como estamos vivendo isso no dia a dia?).
•	 Ver bem se estamos de fato caminhando com Jesus ou se estamos 

indo por outro caminho. Neste caso, pedir perdão.

Encontro do CORAÇÃO com Jesus que se doa a nós como VIDA
•	 Deixar-se interpelar (vida e história pessoal) por aquilo que ouvimos 

do Senhor. 
•	 Falar com Jesus com palavras que expressam o que sentimos no nos-

so coração.  


