
  Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, Sinal de Esperança para nós hoje. 

Minha saudação bem vicentina a todos os participantes da II Assembleia Geral da 
Associação da Medalha Milagrosa. 

 É através de vocês que escutamos a voz do dia de amanhã, vocês nos trazem a 
esperança, a articulação, os projetos, os sonhos da novidade desta Associação que 
faz com que a Medalha Milagrosa seja um sinal de esperança para hoje. 

No mundo em que estamos vivendo, assolado por tanta dor por parte daqueles que 
estão sofrendo profundamente, vemos em Nossa Senhora um sinal de esperança e 
de consolação. Todas nós conhecemos bem a Virgem Maria a amamos e nos 
comprometemos a ser sinal concreto deste amor através da AMM. Sabemos que 
Maria nos acompanha diariamente em nosso caminho de fé. Todas nós olhamos de 
maneira particular para nossa Mãe do Céu, Mãe desta Associação.  
E quanto a mim, vou partilhar com vocês, simplesmente, o modo como eu a vejo. Os 
textos evangélicos mostram claramente a fé de Maria, sua abertura e sua 
disponibilidade total a Deus, permitindo-lhe entregar-se plenamente. Esta fé de 
Maria alimentou a meditação dos nossos Fundadores, de Santa Catarina e hoje sem 
dúvida, alimenta a nossa fé.  

“Entretanto, a Mãe de Jesus, assim como, glorificada já em corpo e alma, é imagem 
e início da Igreja que se há de consumar no século futuro, assim também, na terra, 
brilha como sinal de esperança segura e de consolação, para o Povo de Deus ainda 
peregrinante, até que chegue o dia do Senhor” (LG 68). 
O Homem, afastado de Deus pelo pecado, precisava ser resgatado da morte. “Deus 
enviou Seu Filho, “nascido de uma mulher” (Gal 4,4), e não uma mulher qualquer, 
mas aquela que Ele preservou do pecado e preparou para ser um verdadeiro sinal 
para a humanidade. “O próprio Senhor vos dará um sinal: uma virgem conceberá e 
dará à luz um filho e dar-lhe-á o nome de Emanuel.” (Is. 7,14)  

Maria passou por todas as provações que nós, seus filhos passamos, e sempre 
colocou Deus acima de todas as coisas, aceitando conceber e dar à luz o Filho que 
o Anjo lhe anunciava mesmo correndo muitos riscos. “Eis aqui a serva do Senhor, 
faça-se em mim segundo a tua palavra” (Lc 1,38). 

Logo após o nascimento de seu Filho recebe a profecia de que Ele seria causa de 
queda e de soerguimento para muitos e que uma espada lhe transpassaria a alma 
(Lc 2,35), que se cumpriria no Calvário. Viu seu Filho fazendo o bem a todos e ser 
rejeitado, perseguido, traído, massacrado e morto, mas esteve de pé até sua morte 
diante da cruz (Jo 19,28-37), sem agredir ninguém, sem se revoltar com Deus, 
aquela que tinha ouvido que seu Filho herdaria o trono de Davi e que o recebia 
morto em seus braços. Porque então, nós, que somos seus filhos, não seguimos 
seus passos, seu exemplo? Porque a humanidade caminha de forma tão desumana, 
tão esvaziada da presença e da ação de Deus? Qual seria o remédio para essa 
doença que desfigura os filhos de Deus neste mundo? 

Refleti muito sobre quais seriam os remédios para vencer a indiferença universal, 
que se apodera de tantos homens, e encontrei a Medalha Milagrosa que quer ser 
um sinal que permite entrar no Evangelho. A Medalha é a expressão da maneira de 



agir de Deus.  Quando está no meio de nós, Ele está sempre através de recursos 
simples e inesperados:  numa gruta, montado num jumento, na cruz -a dos 
escravos... Quanto a nós, estamos sempre buscando meios mais eficazes para 
evangelizar, no entanto, através da sua Medalha, Maria nos convida à conversão, à 
humildade de Deus, ao despojamento do nosso orgulho para nos revestir do espírito 
de humildade.  A evangelização exige evangelizadores humildes e simples. Através 
da Medalha, Maria nos dá uma lição que fala ao coração: não é preciso saber ler e 
escrever para descobrir a mensagem, ela desperta nossa confiança em Deus. A 
evangelização será “nova” se formos capazes de nos adaptar às novas condições 
que hoje enfrentamos e de suscitar a confiança no coração dos pobres. A Medalha 
foi dada para todos indistintamente. 
A humanidade necessita voltar-se de todo coração a Deus, retornar à oração, à 
penitência. Precisa aprender a seguir os passos de Nossa Senhora, ou seja, buscar 
uma vida de Comunhão com Deus e com o próximo e, somente assim, voltaremos a 
andar sob a graça do Senhor. 

 A aparição de 27 de novembro confirma simbolicamente o íntimo laço entre Maria 
Imaculada e o Espírito Santo. A Virgem Maria é representada distribuindo as graças 
do Espírito sobre a terra através dos raios que jorram de suas próprias mãos.  A 
União entre Maria e o Espírito Santo é tão perfeita que ela possui todos os dons do 
Espírito Santo e o Espírito age através dela.  Lá onde está Maria, o Espírito está 
presente. Maria comunica sem reserva a graça da qual está plena. Esta aparição 
nos ajuda a ter mais consciência que o Senhor deseja vir até nós através da Virgem 
Maria, através da Medalha Milagrosa. Evidentemente que Deus é Todo-poderoso, 
ele não precisa de Maria, mas quer precisar dela. Antes de ser uma escolha do 
homem, a Virgem Maria é a escolha de Deus.  As escolhas de Deus são escolhas 
divinas, eternas, ininterruptas.  A escolha de Maria é eterna, desde toda a eternidade 
e, continua sendo a cada instante de nossa vida 

Maria revela sua preocupação com o destino da família humana; para ela, a 
salvação de cada homem é vital. Maria sofre, ela se preocupa ao constatar que seus 
filhos não lhe pedem as graças do Espírito de que tanto necessitam para viver como 
irmãos e irmãs de Jesus;  podemos  imaginar o  que se  passa  em seu coração  de  
Mãe,  quando  vê  a  indiferença  de  seus  filhos, seu distanciamento ou rejeição de 
Deus, sua infelicidade por viver sem Deus .Maria nos convida a lhe pedir muito, pois 
seu coração está cheio da graça do Espírito, convida-nos a  lhe  pedir  até  mesmo o 
impossível, porque ela quer nos dar o máximo: “pedi  e  recebereis,  buscai  e 
encontrareis”.  Nossa oração a Maria não é determinada pela nossa sensibilidade 
pessoal, pela nossa atração quase espontânea para ela, mas, pela convicção de 
que passando por Maria, recebemos o Espírito Santo em profusão. Maria é como a 
“fonte” do Espírito, por isso o que faz a sua alegria, é conceder aos seus  filhos  as  
graças  do  Espírito  para  ajudá-los  a  se  tornarem,  a seu  exemplo,  o  templo  do  
Espírito  e encontrar a verdadeira felicidade, a alegria do Evangelho: “Derramo as  
graças sobre todas as  pessoas que m’as pedem... que alegria experimento ao  
concedê-las “e nós podemos dizer que alegria em recebe-las. 

Em nossa espiritualidade, com Maria, Senhora das Graças, queremos estar 
próximos de cada irmão necessitado de cuidados. Vemos em cada irmão sofrido, 
Cristo desfigurado, flagelado, por tantas injustiças. 



Acolher a todos, como Santa Catarina… Ela é Mãe não só da Igreja que reconhece 
e confessa Jesus como Senhor, mas Mãe da Humanidade criada por Deus e 
chamada à felicidade da salvação, da vida plena com Deus. Por isso confia a seus 
filhos a missão de propagar, de rezar e se sacrificarem pela restauração de todos à 
dignidade a qual o Senhor nos chamou: sermos seus filhos de fato, pelo amor e pela 
vida na graça, de forma a fazer o Reino de Deus ser visível por todos. É a 
Mensagem da Medalha Milagrosa que nos fortalece, faz retornar à nossa essência 
de filhos de Deus, buscando a paz, lutando para estabelecer o Reino de Deus neste 
mundo. 

Com o Papa Francisco que diz: “Igreja sem Maria é um orfanato”, podemos dizer 
como discípulos de Catarina: “a AMM sem Maria é um orfanato”. Confiemo-nos sem 
reservas a Maria, nossa Mãe, para sermos totalmente doadas a Jesus, confiemos a 
ela nossa AMM, todos os nossos irmãos a serviço dos quais nos encontramos. 
E rogo, que nos passos da Virgem Maria, Senhora da Medalha Milagrosa, 
caminhemos com os olhos fixos em Jesus. 
“Ó Maria Concebida, sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.!” 

Obrigada. 
Irmã Ana Amélia Guedes da Cunha 
Filha da Caridade 

Questionamentos: 

1) À luz do conhecimento sobre a Medalha Milagrosa e nossa experiencia com a 
Associação, como ser sinal de esperança para as pessoas que ainda não 
conhecem a Medalha Milagrosa? 

2) Como membros da Associação da Medalha Milagrosa, de quais gestos concretos 
podemos colocar em prática a “nova" evangelização, adaptando a nossa missão às 
novas condições que hoje enfrentamos em nossos países?


