
Caros Confrades e Peregrinos 

A piedade da Igreja para com a bem-aventurada Virgem Maria é elemento intrínseco do 
culto cristão. Essa veneração que a Igreja tem vindo a prestar à Mãe do Senhor, em todos 
os lugares e em todos os tempos, desde a saudação com que Isabel a bendiz (cf. Lc 1,42-
45) até as expressões de louvor e de súplica da nossa época, constitui um excelente 
testemunho da sua norma de oração e um convite a reavivar nas consciências a sua 
norma de fé. E, em contrapartida, a norma de fé da Igreja exige também que, por toda a 
parte, floresça com pujança a sua norma de oração pelo que se refere à Mãe de Cristo. 
Um tal culto à Virgem Santíssima tem raízes profundas na Palavra revelada e, 
conjuntamente, sólidos fundamentos dogmáticos: a singular dignidade de Maria, "Mãe do 
Filho de Deus e, por isso, filha predileta do Pai e templo do Espírito Santo; por este seu 
dom de graça sem igual ela ultrapassa, de longe, todas as outras criaturas, celestes e 
terrestres" (LG 53); a sua cooperação nos momentos decisivos da obra da Salvação, 
realizada pelo Filho; a sua santidade, já plena na Conceição imaculada e, não obstante, 
sempre crescente, a medida que ela aderia à vontade do Pai e ia percorrendo a via do 
sofrimento (cf. Lc 2, 25-35;2,41-52; e Jo 19,25-27) e ia progredindo constantemente na fé, 
na esperança e na caridade; a sua missão e condição única no Povo de Deus, do qual é, 
ao mesmo tempo, membro sobre-eminente, modelo limpidíssimo e Mãe amorosíssima; a 
sua incessante e eficaz intercessão, em virtude da qual, embora assumida ao céu, 
continua muito perto dos fiéis que a imploram, e até mesmo daqueles que ignoram ser 
seus filhos; a sua glória, enfim, que enobrece todo o gênero humano, como de modo 
admirável o exprimiu o poeta Dante: "tu és aquela que a humana natureza / nobilitaste de 
tal modo, que o seu Autor / não desdenhou fazer-se sua feitura". Maria, de fato, é da 
nossa estirpe, verdadeira filha de Eva, se bem que isenta do labéu do mal, e nossa 
verdadeira irmã, que compartilhou plenamente, mulher humilde e pobre como foi, a nossa 
condição. Acrescentaremos, ainda: o culto da bem-aventurada Virgem Maria tem a sua 
suprema razão de ser na insondável e livre vontade de Deus, que, sendo a eterna e divina 
Caridade (cf.1 Jo 4,7-8.16), realiza todas as coisas segundo um plano de amor: amou-a e 
fez-lhe grandes coisas (cf. Lc 1,49), amou-a por causa de si mesmo e por causa de nós e, 
deu-a a si mesmo e no-la deu a nós. 
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