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A obra e a ação de Maria não termina no Calvário. 
Que lhes parece se entrarmos também nós no Cenáculo, onde 

estão reunidos os Apóstolos com Maria, na espera do ESPIRITO 
SANTO?

Os Apóstolos formavam a primeira Igreja. 
E Maria era a Mãe dessa Igreja.
Como não iria Maria estar aí?
Para isto nos servirá o texto dos Atos 1, 12-14; 2,1: “Todos 

perseveravam unânimes na oração com algumas mulheres, com 
Maria, a Mãe de Jesus.”

Certamente Maria não pertence ao grupo dos Apóstolos, pois 
não ocupa um lugar hierárquico. Mas é presença ativa e animadora. 
Primeira na oração, e a esperança da comunidade.

Que notas, que traços podemos descobrir neste texto dos Atos 
dos Apóstolos?

Maria: Mãe, alma e alento da Igreja nascente.
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A presença de Maria no Cenáculo, é solidariedade ativa com a 
comunidade de Seu Filho. 

Ela é a que no maior anelo e força, implora a vinda do Espirito.
Maria era uma mulher do espirito. 
Sua vida está balizada de intervenções do Espirito Santo
O Espirito Santo foi quem a cobriu com Sua sombra, e obrou 

nela a Eucaristia do Filho de Deus.
O Espirito Santo santificou a São João Batista no seio de Sua 

Mãe Isabel. E Maria e Isabel se encheram de gozo no Espirito. 
O Espirito revelou ao ancião Simeão a missão de Seu Filho 

Jesus, e profetizou a Maria a espada de dor.
Portanto, toda a vida de Maria se desenvolve na força do 

Espirito.
Ao receber, uma vez mais, Maria, o Espirito Santo em 

Pentecostes, recebe a força para cumprir a missão, que de agora 
em diante, tem na história da salvação.

Maria Mãe da Igreja. 
Todo seu amor e todos seus desvelos, são agora para os 

Apóstolos e discípulos de Seu Filho; para sua Igreja, que é a 
continuação da obra de Jesus.

Ela acompanha a difusão da Palavra; goza com os avanços do 
Reino; segue sofrendo com as dores da perseguição, e as 
dificuldades apostólicas.

Maria, no Cenáculo, é a Rainha dos Apóstolos, e os protegia; o 
Trono de Sabedoria que lhes ensinava a orar e a implorar a vinda 
do Espirito; era a Causa da alegria e o Consolo dos aflitos e por isso 
os animava.

Pentecostes.
A vinda do Espirito Santo, sobre aquela comunidade cristã, 

congregada no Cenáculo, marca o começo dos Atos dos Apóstolos; 
o começo da evangelização, da difusão e propagação da igreja.

Este crescimento e expansão, eram devidos à força do 
Espirito, que haviam recebido os Apóstolos. 
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Mas Maria estava ali presente com Sua oração e fé.
E o mesmo que participou na formação de Cristo em Nazaré, 

participa agora com Sua presença orante no nascimento e 
expansão da Igreja e em Sua missão evangelizadora.

Por isso, podemos tirar um segundo traço de Maria, aqui em 
Pentecostes: Maria mulher evangelizadora desde o primeiro 
momento da Igreja.

É uma constante da história da Igreja: Maria esteve presente 
na evangelização de todos os povos nos diversos continentes, 
como o mostram as histórias das missões.

Por exemplo, na África e na América.
Os missionários portugueses, com a fé em Cristo, levaram aos 

povos da África uma terna devoção à Virgem Maria, e semearam as 
terras evangelizadoras de nomes de Santa Maria. 

O mesmo São Francisco Xavier, que manejava em barcos 
portugueses ao largo da costa da África, dizia: “Constatei que em 
vão se pregava em nome de Jesus, antes de haver-lhes mostrado a 
imagem de Sua Mãe.” 

No campo, o P. Boaventura de Alessamo, Superior dos 
Capuchinhos, que evangelizou no século XVII, costumava convocar 
aos fiéis uma ou duas vezes ao dia na Igreja, ou junto a uma árvore. 
Ali cantavam as Ladainhas e rezavam o Rosário; ao mesmo tempo 
que lhes falava da devoção à Virgem, e de Sua poderosa 
intercessão diante de Deus, em favor dos homens.

Muito mais foi a influência de Maria na evangelização da 
América.

Os missionários levavam sempre consigo uma imagem de 
Maria.

Também os soldados costumavam levar imagens ou estampas 
de Maria, que lhes haviam dadas suas mãe, filhas ou esposas, para 
que fossem sua proteção, nos múltiplos perigos que lhes 
aguardavam.

É um fato comprovável, que em todas as partes, surgiram 
santuários célebres da Virgem, que de imediato se converteram em 
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lugares de peregrinação e centros de evangelização, de piedade e 
identidade cristã.

"A América não chegou a Jesus senão nos braços de Maria”. 
O caso mais espetacular foi o do México. 
Depois das aparições da Virgem de Guadalupe ao indio São 

Juan Diego, as conversões se multiplicaram com tanta rapidez, que 
se tinha até quinze mil batizados ao dia. 

Frei Toribio de Benavente, narra em sua crônica, que aos 
missionários, se lhes caíam os braços de cansaço, de tanto batizar.

Com toda razão, os Bispos da América Latina, reunidos em 
Puebla em 1979, reconheciam que a devoção e culto a Maria, 
pertence à identidade própria destes povos. Assinalando, ademais, 
a influência que Maria teve em sua evangelização.

“Ela cuida de que o Evangelho nos penetre, conforme nossa 
vida diária, e produza frutos de santidade. Ela tem que ser cada vez 
mais a pedagoga do Evangelho na América Latina”.

O mesmo podemos dizer dos grandes santuários marianos que 
hoje em dia se converteram nos centros mais significativos de 
irradiação de vida cristã. Fátima e Lourdes, são lugares de encontro 
com Deus, de conversões, de catequeses e de evangelização.

E tudo isto começou em Pentecostes.
Coração Doloroso e Imaculado de Maria, rogai por nós, que 

nos refugiamos em Vós.
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