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Consagro este livro ao Sagrado Coração de Jesus, 
fonte de inesgotável misericórdia, 

de que tanto necessito.

Consagro-o também ao Imaculado Coração de 
Maria e ao Casto Coração de São José, fontes de 

inesgotáveis virtudes, às quais quero seguir!
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Apresentação

“Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, do-
çura e esperança nossa salve!”

“A vós bradamos, os degredados filhos de Eva; 
a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale 
de lágrimas.”

Nossa Senhora acolhe Eva com carinho, afaga seu 
rosto e a olha com ternura, com afeto de Mãe que é.

“Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos 
misericordiosos a nós volvei.”

Hoje também Nossa Senhora quer nos acolher 
a cada um, convidando-nos a caminhar em suas 
virtudes.

Nossa Senhora está grávida e segura a mão de 
Eva no seu ventre, apresentando para ela o Salvador.

“E, depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, 
bendito fruto do vosso ventre.”

Também a nós, durante este caminho de oração, 
Nossa Senhora quer apresentar Jesus, mostrar-
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-nos o Caminho, a Verdade e a Vida. E pretende 
fazê-lo através de suas virtudes, que são o espelho 
que reflete o que seu coração é: Mãe do Salvador.

Nossa Senhora pisa a cabeça da serpente que 
se apresenta enrolada nas pernas de Eva. Veja 
como Nossa Senhora pisa a cabeça da serpente e 
ao mesmo tempo fixa seu olhar no rosto de Eva, 
que olha para seu ventre, sacrário vivo do Senhor: 
ali, nesse ventre, está a sua esperança, a força para 
mudar de vida.

Também a nós, Nossa Senhora quer pisar sobre 
todo mal que nos impulsiona a sermos contrários 
a suas virtudes, fazendo-nos perceber claramente 
o que precisamos mudar em nosso agir.

Na imagem, observamos como Eva toca o 
ventre de Nossa Senhora e, ao mesmo tempo, 
aperta sobre seu peito a maçã, o fruto da sua de-
sobediência. Assim também nós, muitas vezes 
não conseguimos avançar nas virtudes porque 
ficamos presos, apegados aos nossos vícios.

Este caminho de oração e reflexão nos ajuda-
rá a ter coragem de largar “a maçã” e a colocar as 
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Apresentação

duas mãos no ventre de Maria, que traz o Bendito 
Fruto, a nossa esperança.

“Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem 
Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que 
sejamos dignos das promessas de Cristo.”

Nestes trinta dias, vamos percorrer um cami-
nho das virtudes de Nossa Senhora. A cada dia, 
uma virtude a ser contemplada, a ser buscada em 
nosso interior.

A cada dia teremos a oportunidade de buscar 
o autoconhecimento, e o convite é para que nos 
deixemos ser moldados pelo Espírito Santo na 
forma de Maria.

Jesus também foi moldado nesta forma... bus-
cando-a, certamente o encontraremos em nosso 
coração.

E é este o propósito deste caminho: encontrar 
Jesus em nossos gestos, em nosso agir.

Então, vamos caminhar?
Que a nossa busca pela santidade, através de 

Maria Santíssima, possa mudar o mundo, pelo 
menos o mundo a nossa volta.
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Estamos sempre juntos, sem cessar, sem ja-
mais vacilar nesta busca constante do céu a ser 
vivido já, agora, no interior do nosso coração.

Façamos a experiência!
Boa caminhada!

Stelinha



“Se você já estiver no caminho da perfeição e quiser que esta luz 
aumente em você, reze; se você já alcançou a perfeição e quer mais 
luz para poder nela perseverar, reze; se você quiser a fé, reze; se 
quiser a esperança, reze; se quiser a caridade, reze; se quiser a 
pobreza, reze; se quiser a obediência, a castidade, a humildade, a 

mansidão, a fortaleza, reze. Qualquer virtude que você queira, reze.”
(Santa Ângela de Foligno)
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Prefácio

V ocê conhece o caminho?
A vida dos santos inspira nossa caminhada. 

A força dos mártires ilumina nossa perseverança. 
A doce voz de Jesus Cristo no Evangelho nos ad-
verte e nos conduz. São Paulo, em suas cartas, nos 
diz: Tornai-vos os meus imitadores, como eu o sou 
de Cristo (1Cor 11,1). Imitar com responsabilida-
de, conscientes do que estamos assumindo, nos 
coloca prontos diante do chamado que Deus nos 
faz à santidade. Eis a resposta para esta devoção! 
Caminhar nas virtudes de Maria Santíssima nos 
coloca mais próximos da vontade de Deus, pois 
ela soube dizer “sim”. Todos os que abraçaram a 
fé em Cristo, desde a sua pregação até à missão 
dos apóstolos, perceberam a grande novidade, a 
grande força do Evangelho.

Fazer o mesmo que o Senhor fez, imitá-lo, nos 
faz mergulhar no grande mistério de sua divindade. 
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Somos convidados a participar da divindade de 
Cristo. Ele quis assumir a nossa humanidade, nos 
chamando à santidade. E Maria foi quem, desde o 
início, viveu essa realidade. Toda cheia de graça, 
soube receber o Senhor e continuou vivendo sua 
Palavra.

Viver dia a dia as virtudes de Maria através 
da oração é encontrar um caminho que nos leva 
a Jesus. A cada meditação, a cada prece, percorra 
o caminho da fé e da conversão, afastando-se 
dos vícios e colhendo os frutos do amor de Deus. 
Olhando para Jesus, estenda a mão a Maria; ela 
conhece muito bem o caminho.

Pe. Paulo Ricardo Rosa, css



Escolha uma imagem de Nossa Senhora e 
faça aqui sua oração de entrega pessoal, deste caminho de 30 dias.
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Introdução

V irtude: disposição firme e constante para a 
prática do bem. Força moral. Ato virtuoso. 

Qualidade própria para produzir certos efeitos. 
Causa, razão. Validade, legitimidade.

As virtudes são motivadas pelo próprio Deus 
em nós e têm por finalidade a nossa relação com 
Ele e com as coisas santas. Também fundamentam 
e animam o “agir moral cristão”, tornando vivas 
as nossas virtudes humanas. Na verdade, são um 
penhor do Espírito Santo nas nossas faculdades.

Um dos efeitos do nosso Batismo é propiciar-
-nos a graça de desenvolver as virtudes e os dons 
do Espírito Santo (Compêndio do Catecismo da 
Igreja Católica [CIC], n. 263). Portanto, todo ba-
tizado tem como “presente” de Deus a graça de 
ser virtuoso.

Nossa alma, na sua estrutura natural, age 
através da inteligência e da vontade. São coope-
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rantes do nosso agir a nossa inteligência e a nos-
sa vontade. Nascemos com a nossa inteligência, 
porém, precisamos estudar para desenvolvê-la. A 
nossa vontade coopera para o desenvolvimento 
da nossa inteligência. Uns desenvolvem muito, 
outros pouco.

Na sua estrutura sobrenatural, a nossa alma 
depende das virtudes e dos dons do Espírito Santo 
que recebemos no Batismo.

Assim como para desenvolver a nossa inteli-
gência precisamos agir com a nossa vontade, da 
mesma forma para desenvolver virtudes precisa-
mos do ato de vontade que se faz através e com a 
ajuda do Espírito Santo. É a graça de Deus agindo 
em nós.

Então, ao longo da nossa vida, Deus lança mão 
de acontecimentos e obstáculos no dia a dia, para 
que possamos desenvolver essas virtudes.

Portanto, em nosso caminho, Deus, na sua San-
tíssima Providência, providenciará situações para 
que possamos desenvolver a graça santificante e 
um relacionamento íntimo com Ele através da Fé, 
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Introdução

da Esperança e da vivência do Amor, que são as 
virtudes teologais; como também nos levará a agir, 
com nosso esforço somado à graça de Deus, para 
nos tornarmos homens e mulheres virtuosos.

Neste caminho, conhecendo melhor as 
virtudes de Nossa Senhora, seremos levados a 
observar, nas situações cotidianas de nossa vida, 
o agir de Deus em nós, na maneira como vamos 
desenvolvendo as virtudes em nossas escolhas e 
decisões, e, assim, também refletiremos a luz de 
Deus neste mundo de trevas!

Força, Deus só precisa do nosso “sim”!



“É justamente por isso que o pecado pode ser mais facilmente 
concretizado. Chegamos até ele por inf initos caminhos, mas a execução da 
ação reta, da virtude, é mais difícil, não podemos concretizá-la senão por 
um único modo. [...] Os homens bons seguem absolutamente o princípio 

da bondade segundo uma única via, mas tornam-se maus quando se 
direcionam por vários caminhos...”

(Santo Tomás de Aquino. Onze lições sobre 
a virtude: comentário ao Segundo Livro da 

Ética de Aristóteles, p. 72)



Eu sou o caminho, a verdade e a vida (Jo 14,6)
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Oração para todos os dias

Ó Virgem Santíssima, Senhora das Virtu-
des, vós que fostes e é cheia do Espírito 

Santo, fonte de todas as virtudes, a vós recorro 
para pedir que também na minha vida apareçam 
as virtudes que nos conduzem para o céu. Dai-me 
a graça de viver e de me comportar de maneira 
digna e virtuosa, para que o Pai seja sempre glo-
rificado através do meu comportamento, amém. 
Nossa Senhora das Virtudes, rogai por nós.”

Rezar todos os dias o Santo Terço de Nossa 
Senhora e o Terço do Amor.

Todos os dias, após ler a Palavra, faça sua 
oração pessoal pedindo a Deus a graça de desen-
volver a virtude.

“



• 23 •

1o Dia 
Fé

“Para aqueles que têm fé, nenhuma explicação é necessária. 
Para aqueles sem fé, nenhuma explicação é possível.”

(São Tomás de Aquino)

A primeira virtude de Maria a ser contem-
plada é a fé! Nos Evangelhos, consegui-

mos ver claramente a fé madura vivida por Nossa 
Senhora na maneira linda como aguardava silen-
ciosa e orantemente a Providência acontecer no 
tempo e do jeito de Deus.

Mas o que é fé? Fé é a virtude através da qual 
nós cremos em Deus e em tudo o que Ele revelou, 
e que a Igreja nos propõe crer.

Fé é uma decisão. É a certeza daquilo que 
não se vê. A fé é, ao mesmo tempo, aceitação das 
verdades reveladas pela Palavra e pela Igreja e a 
confiança em Deus, que cumpre o que promete!
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A Palavra de Deus nos ensina que, sem fé, é 
impossível agradar a Deus (cf. Hb 11,6).

Contrário da fé: desconfiança, descrença.
Leitura: Hb 11.
No meu dia a dia, nas situações concretas 

vividas, como provo minha fé?
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2o Dia 
Esperança

“É tão grande o bem que espero, que todo sofrimento me é um prazer.”
(São Francisco de Assis)

N ossa Senhora é a mulher da esperança. 
Em toda a narração de sua vida nos 

Evangelhos, percebemos sua plena certeza no 
cumprimento das promessas do Pai.

Esperança, então, é a virtude que nos auxilia 
a esperarmos de Deus o cumprimento de suas 
promessas e a perseverarmos até o fim da nossa 
vida terrena, na certeza da vida eterna, do céu. 
A esperança nos impulsiona a viver a felicidade 
no céu, nas coisas santas, em Deus. Sabendo que 
neste mundo viveremos muitas tribulações, nosso 
coração, motivado pela esperança, vive essas tri-
bulações com paz e alegria por acreditar que Deus 
é fiel e cumprirá suas promessas em nossa vida! A 
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esperança não se apega ao palpável, ao humano e 
às coisas deste mundo, mas é fundamentada pela 
fé em Deus e em tudo o que a Igreja nos propõe 
como verdade; não se apoia no homem nem nas 
capacidades humanas, mas em Deus e no divino.

Contrário da esperança: desesperança, 
desespero.

Leituras: Sl 40(39),6; Sl 147(146),5; Rm 
8,24-25; 12,12; 15,13; Ef 1,17-18.

Deus e suas promessas são o objeto da minha 
esperança?


