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NOSSA SENHORA DA MEDALHA MILAGROSA 
ABRINDO PORTAS ONDE QUER QUE ELA VÁ 

Reflexão para a Assembleia Geral da Associação da Medalha 
Milagrosa 

14 de outubro de 2022 via Zoom 
 
 
Querido Padre Carl, Irmã Carolina, Irmã Ana Amélia, membros eleitos 
do Conselho Geral, e membros desta Assembleia Geral da Associação 
da Medalha Milagrosa, estou muito feliz por estar com vocês hoje e 
compartilhar convosco algumas reflexões sobre Nossa Senhora da 
Medalha Milagrosa. 
 
Como sabemos bem, milhões de pessoas por todo o mundo recorrem 
a Maria diariamente, pedindo-lhe para interceder por eles e até 
mesmo outros irmãos e irmãs aflitos que ainda não a conhecem. Essas 
pessoas não o fazem por iniciativa própria. Não é uma invenção 
humana. Jesus toma a iniciativa de enviar Maria para intervir no 
mundo para ajudar a Humanidade. Ele quer que a sua mãe toque na 
vida de sofrimento e dos mais necessitados em toda a parte. Foi, 
afinal, Aquele que nos deu para ser nossa Mãe (cf. João 19:27). 
 
Entre todas as criaturas no céu e na terra, não há ninguém mais 
conhecido, mais venerado, diante de nós como modelo. Não há outra 
pessoa em quem Deus, através de Jesus, depositou maior confiança. 
Maria não pensa, nem por um único momento, que isso é mérito dela, 
mas considera tudo o que ela é e tudo o que ela tem é fruto da graça, 
como um dom, como um sinal de misericórdia que parte de Jesus. 
 
Em algumas culturas, não é a esposa de um rei que é rainha, mas a sua 
mãe. Enquanto que ele tem o poder supremo, a sua mãe exerce uma 
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influência considerável sobre ele. Vemos isso com Maria e Jesus em 
Caná, quando Ele aceitou seu pedido para interceder, mesmo que a 
sua hora ainda não tivesse chegado, para evitar constrangimento para 
um jovem casal durante o seu banquete de casamento (cf. João 2:1-
11). 
 
Embora São Vicente e Santa Luísa tivessem vivido cerca de 200 anos 
antes da Medalha Milagrosa exisitr, ambos tinham uma profunda 
devoção a Nossa Senhora. Vincente expressa a sua profunda crença 
na sua proteção: 
 

Deus sempre manteve viva em mim a convicção de que eu 
seria libertado por causa das minhas orações incessantes a 
Ele e à Virgem Maria, cuja única intercessão acredito 
firmemente que fui entregue.1 
 
Todos estão bem nos quatro lugares onde estão sendo 
atribuídas missões e aqui também, então parece que Nosso 
Senhor terá pena desta Pequena Companhia através da 
intercessão da Virgem Santíssima. Com essa finalidade à 
vista, enviamos M. Boudet para visitá-la em Chartres.2 

 
Santa Luísa, por sua vez, frequentemente se referia a Maria como 
"nossa única Mãe". Ela pediu pessoalmente à Virgem abençoada para 
ajudá-la a cumprir os designios de Deus sobre ela: "Eu sou 
inteiramente tua, a mais Santa Virgem, para que eu possa pertencer 
mais perfeitamente a Deus. Ensina-me, portanto, a imitar a sua vida 

 
1 Ccd Eu, 6; letra 1 para Monsieur de Cometa em Dax. Ccd refere-se à série, Vincent de Paul, Correspondência, 
Conferências, Documentos, traduzido e editado por Jacqueline Kilar, DC; e Marie Poole, DC; et al; anotado por 
John W. Carven, CM; New City Press, e Hyde Park, Nova Iorque 1985-2014; doravante Ccd, seguido pelos 
números de volume e página. 
2 Ccd Eu, 350. carta 249, para Robert de Sergis em Amiens, novembro de 1636. 
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santa cumprindo os designios de Deus na minha vida. Eu 
humildemente te imploro pela tua ajuda.34 
 
Em particular, sob o título de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, 
Maria é invocada para cada tipo de angústia. Em resposta, ela abre 
qualquer porta fechada, entra nos lugares mais difíceis e muda as 
vidas e os corações. Essa mudança de coração acontece através das 
graças recebidas e dos milagres que ocontecem na vida das pessoas. 
 
Depois da Cruz, a Medalha Milagrosa é o símbolo cristão mais 
difundido em todo o mundo. No entanto, muitos ainda não tiveram a 
oportunidade de ouvir falar sobre ela, aprender sobre a sua 
mensagem ou receber e usar a Medalha Milagrosa. Eles não obtêm 
graças de Jesus pedindo-lhes como Maria instruiu Santa Catarina 
Laboré, uma humilde Filha da Caridade, durante as aparições de 1830 
na sua capela em Paris. 
 
Tal como nos recordou o Papa Francisco: 
 

Com o Espírito Santo, Maria está sempre presente no meio 
do povo. Juntou-se aos discípulos para rezar pela vinda do 
Espírito Santo (Atos 1:14) e assim possibilitou a dimensão 
missionária que aconteceu durante o Pentecostes. Ela é a 
Mãe da Igreja que evangeliza, e sem ela, nunca poderíamos 
realmente entender o espírito da nova evangelização.5 

 
A Associação da Medalha Milagrosa tem um enorme potencial de 
evangelização. Muito já foi feito em muitos países do mundo, mas 

 
3 Escritos Espirituais de Louise de Marillac, editado e traduzido da edição original francesa Sainte Louise de 
Marillac: ÉGritos Espiritual por Louise Sullivan, DC; New City PressBrooklyn Nova Iorque, 1991, .paginas 281, 
621, 735, 835; doravante SW. 
4 SW 695. 
5 Francisco Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, Roma, 24 de novembro de 2013, nº 284; elenceforth, Eg. 
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precisamos aproveitar este momento de Assembleia Geral para 
revitalizar o fogo que arde dentro de cada membro. Devemos pensar 
como São Vicente de Paulo fez quando respondeu à pergunta da 
Rainha da Áustria: "O que mais poderia fazer?" Ele respondeu: "Mais"! 
 
São Vicente descreveu o amor de Jesus pela humanidade como sendo 
"inventivo até ao infinito" quando Ele nos deu o sacramento da 
Eucaristia. Os membros da Associação da Medalha Milagrosa também 
devem ser "inventivos até ao infinito" nos seus esforços para 
evangelizar. Devemos evangelizar através da Medalha Milagrosa em 
todos os países onde vivem, nas escolas, paróquias, hospitais, locais 
de trabalho, prisões, universidades e escritórios governamentais. Com 
ela, devemos chegar às periferias sociais e físicas: os abandonados, os 
doentes, os idosos e as pessoas submersas em vários vícios: álcool, 
drogas, jogos, sexo, etc. Devemos usá-la para tocar a vida das pessoas 
que não têm teto, e na vida daqueles que precisam do essencial para 
viver: comida, remédios, educação, empregos decentes, etc. Ao fazê-
lo, através da palavra e de ações, levará  uma mensagem de esperança 
a todas essas pessoas. Quando distribuirem a medalha, ofereçam com 
juntamente o folheto com a explicação de sua origem e orações. 
 
Ao levar a Medalha Milagrosa a essas pessoas e ao contar-lhes a sua 
história, eles entenderão o poder das graças que Nossa Senhora 
poderá mediar. Instrua-os sobre as visões de Santa Catarina. Deixe-os 
saber como é que ela lutou para convencer seu diretor de que a Mãe 
de Deus lhe tinha aparecido, confiando-lhe a missão de criar uma 
medalha. Uma vez que a medalha foi difundida, tantos milagres 
aconteceram através da intercessão de Maria, especialmente durante 
uma epidemia de cólera, que o povo começou a chamá-la de 
"milagrosa". Foi assim que ela ficou conhecida universalmente como 
–  Medalha Milagrosa. 
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Ensine-lhes também sobre aquilo que Maria disse a Catarina: 
 

Vinde aos  pés deste altar.  Aqui, as graças serão 
espalhadas por todos que as pedirem com confiança e 
fervor. 
 
Estes raios são um símbolo das graças que eu concedo 
aqueles que me pedem. 

 
Cada um de vós pode compartilhar algumas das histórias dos muitos, 
muitos milagres que ocorreram e graças recebidas através da 
intercessão de Maria e da sua Medalha Milagrosa. Podem encontrá-
los em vários sites na internet , incluindo na Associação da Medalha 
Milagrosa. 
 
Desta forma, o povo começará a confiar na intercessão de Maria. 
Convide-os a usar a Medalha Milagrosa ao pescoço, bem como 
noutros lugares (bolsos, bolsas, carros, na entrada das suas casas, etc.) 
para que ela permaneça sempre com eles. Encoraje-os a partilhá-la 
com os seus familiares, amigos, colegas de trabalho e conhecidos, 
ajudando assim a espalhar a devoção a Maria através da Medalha 
Milagrosa. 
 
Além de evangelizar trazendo a Medalha Milagrosa para onde for, eu 
também vos encorajo a continuar a formar grupos de oração dentro 
da Associação da Medalha Milagrosa. Convide novos membros para 
se juntarem à Associação, para que ela possa crescer e seus novos 
membros possam ajudar a difundir a mensagem de Maria. Exortar os 
jovens a formarem os seus próprios grupos de oração dentro da 
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Associação. Eles sabem como alcançar os seus pares melhor do que 
ninguém. 
 
Peço-lhes ainda que reflitam, durante esta Assembleia Geral, sobre 
como iniciar a Associação da Medalha Milagrosa em países onde ela 
ainda não está presente. Qual seria a melhor maneira de o fazer? 
Ainda temos um longo caminho a percorrer se quisermos estabelecer 
a Associação da Medalha Milagrosa em todos os 165 países onde pelo 
menos alguns dos ramos da Família Vicentina está presente. 
 
Sendo evangelizadores, missionários em chamas, poderão chegar até 
aos confins da terra para proclamar o amor que Jesus carrega para nós 
através de um sinal concreto como a Medalha Milagrosa de Maria. Ao 
fazê-lo, teremos a certeza de caminhar num caminho seguro. 
 
Deixem-me concluir com a adorável oração do Papa Francisco à 
Virgem Maria: 
 

Maria, Virgem e Mãe, 
você que, movida pelo Espírito Santo, 
acolheu a palavra da vida 
nas profundezas de tua humilde fé: 
como tu te entregas-te completamente ao Eterno, 
ajuda-nos a dizer nosso próprio "sim" 
para a chamada urgente, tão urgente como sempre, 
para proclamar a Boa Nova de Jesus. 
 
Cheia da presença de Cristo, 
trouxeste a alegria a João Batista, 
fazendo-o exultar no ventre da sua mãe. 
Transbordando de alegria, 
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Foste auela que cantou as grandes maravilhas feitas 
por Deus. 
De pé ao pé da cruz 
com uma fé inflexível, 
recebeste o conforto alegre da ressurreição, 
e te juntaste aos discípulos na espera do Espírito 
para que a Igreja evangelizadora possa nascer. 
 
Obtém para nós agora um novo ardor nascido da 
ressurreição, 
que podemos trazer para todo o Evangelho da vida 
que triunfa sobre a morte. 
Dá-nos coragem para procurar novos caminhos, 
que o dom da beleza incansável 
pode alcançar em cada homem e mulher. 
 
Virgem da escuta e contemplação, 
Mãe do amor, Noiva da eterna festa de casamento, 
reza pela Igreja, cujo ícone puro tu és, 
que ela nunca pode ser fechada em si própria 
ou perder a sua paixão por estabelecer o reino de 
Deus. 
 
Estrela da nova evangelização, 
Ajuda-nos a ter uma testemunha radiante para a 
comunhão, 
serviço, fé ardente e generosa, 
justiça e amor dos pobres, 
que a alegria do Evangelho 
possa chegar aos confins da terra, 
iluminando até mesmo os confins do mundo. 
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Mãe do Evangelho vivo, 
fonte de felicidade para os pequenos de Deus, 
ora por nós. 
 
Amém. Aleluia!6 

 
 
 
Perguntas: 

1. O que posso fazer de melhor para convidar outras pessoas, 
especialmente jovens, no meu país para se tornarem parte da 
Associação da Medalha Milagrosa? 
 

2. Que medidas concretas posso tomar, em colaboração com 
outros membros, para levar a mensagem da Medalha Milagrosa 
ao povo através de palavras e ações? 
 

3. Que medidas concretas posso tomar em colaboração com 
outros membros para levar a Associação da Medalha Milagrosa 
aos países onde ela ainda não está presente? 

 
 

Thomas Mavrič 
Diretor-Geral 

 
6 Eg, nº 288. 


