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Boletim n° 55 
Aprendendo com Maria 

Pe. Carl L. Pieber, CM 
 
O Santo Padre, Bento XVI, certa ocasião apresentou uma 
reflexão sobre  
o sorriso de Maria, que foi intitulado “Mestra do amor”. 
Observou que as lágrimas que  
Maria “derramou ao pé da cruz 
transformaram-se num sorriso que nada 
mais apagará”. 
“Os cristãos sempre procuraram o  
sorriso de Nossa Senhora”, explicou 
Bento XVI, “aquele sorriso que os 
Artistas na idade média, tão prodigiosamente 
souberam representar e engrandecer”. 
“Este sorriso de Maria é para todos: 
Mas dirige-se de modo especial para os que 
Sofrem, a fim de que nele possam encontrar conforto 
e alívio”, disse. Procurar o sorriso de 
Maria não é uma questão de sentimentalismo devoto 
ou antiquado, mas é a justa expressão da relação viva 
e profundamente humana que nos liga àquela que 

Cristo nos deu por Mãe”. 
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O Papa continua: “desejar contemplar este sorriso da Virgem, não  
Significa de forma alguma deixar-se dominar por uma imaginação descontrolada. 
A escritura nos revela através dos lábios de Maria quando canta 
o Magnificat: A minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, 
meu Salvador”. 
 
“Quando a Virgem Maria dá graças ao Senhor, toma-nos por suas testemunhas. 
Maria, como que por antecipação, partilha com os futuros filhos, a 
alegria que mora no seu coração, para que se torne também nossa. Cada 
vez que recitamos o Magnificat, nos tornamos testemunhas do seu sorriso”. 
 
Em Lourdes, “foi esta a primeira resposta dada pela Bela Senhora à jovem vidente que queria 
saber quem era. Antes de apresentar-se, alguns dias mais tarde como a Imaculada 
Conceição, Maria fez-lhe conhecer antes de mais nada o seu sorriso, como se tal fosse 
a porta mais apropriada para a revelação do seu mistério”. 
 
“No sorriso da mais eminente de todas as 
criaturas, que a nós se dirige, 
reflete-se nossa dignidade como filhos de Deus, 
uma dignidade que nunca se extingue em quem 
está doente. Este sorriso, verdadeiro reflexo da 
ternura de Deus, é a fonte de uma esperança invencível”. 
 
Bento XVI continuou: “a resistência do sofrimento pode alterar 
a vida do equilíbrio mais estável, pode abalar as mais firmes certezas 
da confiança, e as vezes leva inclusive as pessoas ao desespero 
sobre o significado e valor da vida”. 
 
“Há combates que não podemos sustentar sozinhos, sem a ajuda da graça 
divina. Quando a palavra não consegue encontrar expressões adequadas, 
surge a necessidade de uma presença carinhosa: buscamos a proximidade não 
 

 

Estátua de Maria sorridente 
(Museu, Dayton, Ohio) 
 



somente daqueles que tem o mesmo sangue ou estejam ligados a nós pela amizade, 
senão também a proximidade daqueles que estão intimamente 
ligados a nós pela fé. 
 

MÊS MISSIONÁRIO EXTRAORDINÁRIO 
 

O tema, o logotipo, a página web e o guia do mês extraordinário da Missão, 
Anunciado para outubro de 2019, foram apresentados numa  
Conferência de imprensa, em 30 de novembro de 2018, no Vaticano. 
 

Conhecemos as principais características deste convite que o Papa Francisco fez a toda a Igreja 
a fim de organizar-nos com tempo e colaborar com nosso grão de areia nesta atividade da Igreja. 
Instituído oficialmente pelo Papa Francisco, se organizou tendo como motivo o centenário da 
carta Maximum Illud, do Papa Bento XV, sobre a atividade missionária e tornada pública pela 
Santa Sé no dia 30 de novembro de 1919. O tema do mês extraordinário da Missão é “Batizado 
e enviado: a Igreja de Cristo na missão e no mundo”, entendendo como missão uma proposta 
de fé que Deus fez ao homem. 
 
A atividade missionária é o paradigma de cada obra da Igreja. Neste sentido, as conferências 
episcopais, as paróquias, as dioceses do mundo e também os movimentos, entre eles nossa 
associação, devem constituir-se num estado missionário permanente. Não existe nenhum 
aspecto de nossa atividade que não faça referência à missão. 
 
A página oficial october2019.va é uma página criada para promover e animar o Mês Missionário 
extraordinário a fim de contribuir, através dos conteúdos de multimídia que se inserem ali, para 
inspirar os momentos de oração e reflexão sobre a Missão ad gentes de todos os cristãos. 
 
Esta página tem sessões dedicadas a temas particulares onde se encontram textos importantes 
do Magistério Social e das Obras Missionárias Pontifícias. Há um espaço reservado para os 
testemunhos, com histórias de beatos, santos e mártires de ontem e hoje; uma formação, com 
textos que podem inspirar a animação missionária: a sessão Voz do mundo, dedicada à missão 
de hoje com testemunhos e escritos de missionários e diretores das Obras Missionárias 
Pontifícias de diferentes países, assim como o Guia do Mês Missionário Extraordinário de 
outubro de 2019. 

O guia é o texto escrito que tem como objetivo “servir as diferentes dioceses em suas 
necessidades de formação e animação missionária”, assim como “inspirar a criatividade das 
Igrejas locais” e “seus fiéis”.  



Um logotipo especialmente concebido para o mês missionário extraordinário representa “uma 
cruz missionária cujas cores tradicionais recordam os cinco continentes”. As palavras 
“batizados e enviados”, que acompanham a imagem, assinalam os “dois elementos 
característicos de cada cristão: o batismo e a proclamação”. 

Não deixemos passar esta oportunidade para fortalecer nossa consciência de sermos 
discípulos missionários de Jesus Cristo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDA DA ASSOCIAÇÃO NOS PAÍSES 

RUANDA 

Ir. Beatriz Uwizeyemariya, 
assessora nacional, nos dá as 
seguintes notícias de Ruanda. 

Na paróquia de Rwisabi em 
Burundi, o grupo de AMM 
cresceu em número de 
membros. Os pobres dão 
testemunho da generosidade 
e entrega com que são 
atendidos por eles. 



Também nos pede orações por um novo grupo de 75 missionários que iniciou em dezembro de 
2018 na paróquia de Ruhengeri, Diocese de Nemba, dedicado a Nossa Senhora da Medalha 
Milagrosa. 

Nos unimos na alegria deste crescimento da AMM na Ruanda! 

NOTÍCIAS 

MÉXICO 

No mês de janeiro aconteceu o encontro anual de formação para os que tem a missão de guiar 
os grupos e regiões do país. Uma peregrinação à Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe foi 
uma das atividades que más disfrutaram. 
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