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Para meus irmãos e cunhadas: 
Antonio Carlos e Tereza – por 

imitarem Maria na confiança em Deus;
José Roberto e Ione – por imitarem 

Maria na doação gratuita ao outro;
Cláudio e Márcia – por imitarem 

Maria na simplicidade de vida.

Para minha mãe:
Aparecida – por ser para mim 

referência no amor e na imitação a 
Maria.



Considerações úteis

A palavra imitar significa reproduzir ou 
tentar reproduzir fielmente algo ou atitudes, 
gestos de alguém. Tem para alguns um senti-
do negativo, pois temos, cada um de nós, uma 
personalidade individual. Essa é, com toda 
certeza, nossa maior riqueza.

O título do livro – Imitação de Maria: 
o segredo de sermos agraciados por Deus – e 
seu conteúdo estão longe de discordar des-
sa verdade primordial da individualidade 
humana. Somos um universo, com nossas 
virtudes e nossos vícios.

A proposta deste livro é apresentar uma 
referência para vivermos bem a riqueza de 
ser quem somos: filhos amados de Deus Pai. 
Não se trata de negar nossa personalidade, 
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pelo contrário, é uma tentativa de moldá-la 
ao exemplo de Maria, de nos enriquecermos 
espiritualmente. 

Poderíamos nos perguntar: Quais são 
as grandes referências de vida no mun-
do moderno? Talvez nos assustássemos ao 
perceber que grande parte dos cristãos ten-
tam imitar, copiar ou reproduzir exemplos 
midiáticos que são uma negação do valor 
incondicional da vida em Cristo. Muitas ve-
zes, de forma inconsciente ou consciente, 
tentamos ser algo que não somos, tanto in-
terna como externamente... Corremos atrás 
da moda, para nos sentirmos aceitos em um 
grupo social. Nos iludimos e nos decepcio-
namos, pois tudo é passageiro.

Percorri neste livro vários versículos 
bíblicos que se referem a Maria e percebi 
o quanto ela é agra ciada por Deus. Minha 
intenção é apresentar uma mulher simples, 
do povo, que é proclamada bem-aventurada 
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por todas as gerações, porque soube viver 
intensamente a vida, graças à sua entrega 
incondicional a Deus. 

Imitar Maria é caminho de santidade, 
de realização plena.

Imitar Maria não é nos negar. É desejar 
ser aquilo que verdadeiramente somos: ima-
gem e seme lhança de Deus.

Pe. Luís Erlin, CMF



Feliz o coração da Virgem que, 
pela luz do espírito que nela  

habitava, sempre 
e em tudo obedecia à vontade do  

Verbo de Deus.

Não se deixava guiar pelo seu próprio 
sentimento, ou inclinação, mas realizava,  

na sua atitude exterior, as insinuações  
internas da sabedoria inspiradas na fé. 

De fato, convinha que a sabedoria de 
Deus, ao edificar a Igreja para ser o 

templo de sua morada, apresentasse 
Maria santíssima como modelo de 

cumprimento da lei, de purificação 
da alma, de verdadeira humildade e 

sacrifício espiritual.

Imita-a tu, ó alma fiel! 

(dos sermões de são Lourenço Justiniano – 
Sermo 8, in festo Purificationis B.M.V.:

Opera 2. Venetti 1751, 38-39)



Sant’Ana e Nossa Senhora



CAPÍTULO I

Nós fazemos parte do projeto Nós fazemos parte do projeto 
de Deusde Deus

José, filho de Davi, não temas receber Maria por 

esposa, pois o que nela foi concebido vem do 

Espírito Santo.

Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome 

de Jesus, porque ele salvará o seu povo de 

seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se 

cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. 

(Mateus 1,20-22)

1. O plano de amor de Deus ultrapassa os 
tempos. No momento da criação, estáva-
mos todos incluídos no projeto de Deus, ele 
pensou em nós desde o começo. Não fomos 
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criados na fecundação, ou no nascimento, 
passamos a existir quando Deus pensou em 
nós, nos planejou. Diz o profeta que ele sabia 
nosso nome desde antes de nosso nascimento.

2. Maria, no plano salvífico do Pai, já era 
amada pelo Altíssimo, seria por ela que o 
mundo conheceria a redenção. A encarnação 
de Jesus em seu seio virginal foi preparada 
por Deus.

3. A promessa de Deus não é em vão, efê-
mera, limitada. Ele não esquece do que foi 
prometido, não impõe seu desejo, mas, na 
sua providência infinita, une estradas dis-
tantes, edifica pontes, liga extremos.

4. Depois do pecado original, a humanidade 
espera com ânsia a redenção, a nova criação. 
Maria começa a ser anunciada pelo próprio 
Deus como âncora de salvação: Porei ódio 
entre ti e a mulher, entre a tua descendência e 
a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás 
o calcanhar. (Gênesis 3,15)
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5. Maria aparece no princípio da Bíblia 
como ação misericordiosa de Deus, que de-
seja a felicidade e a vida plena a todos seus 
filhos. Nela a morte começa a ser derrotada. 
A força do maligno é sucumbida, a ser pente 
é pisada na cabeça, que simboliza os pla-
nos ar dilosos do autor do mal, que querem 
se impor ao pro jeto amoroso de Deus.

6. A mulher, Maria, é ferida no pé, sinal 
permanente e visível da luta entre a vida e 
a morte. O pé ferido de Maria é a expressão 
máxima da superioridade da ação de Deus 
no mundo, o calcanhar da mulher é o que 
sustenta todo seu corpo imaculado. É o peso 
da santidade pressionando a cabeça do au-
tor do pecado.

7. Deus vai revelando seu projeto de amor 
às gerações futuras, os profetas anunciam 
a chegada do Messias, passará o antigo, o 
Senhor desenha um novo futuro para a hu-
manidade: O povo que andava nas trevas 
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viu uma grande luz; sobre aqueles que habi-
tavam uma região tenebrosa resplandeceu 
uma luz. (Isaías 9,1) 

8. Maria desponta como a predestinada 
por Deus a trazer a Luz ao mundo: o pró-
prio Senhor vos dará um sinal: uma virgem 
conceberá e dará à luz um filho, e o chamará 
Deus Conosco. (Isaías 7,14)

9. Assim como Maria faz parte do projeto 
eterno do Pai, todos nós também fomos 
convidados por Deus à vida para realizar 
uma missão. O fato de Deus ter pensado em 
nós e nos criado muito antes de havermos 
nascido nos insere dentro de seu plano.

10. Lemos no livro do profeta Jeremias: antes 
que no seio fosses formado, eu já te conhe-
cia; antes de teu nascimento, eu já te havia 
consagrado (1,5). Nosso nascimento não é 
fruto do acaso, não viemos ao mundo por 
um acerto ou erro de nossos pais, mas sim 
por graça divina.
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11. O mesmo Deus que nos presenteou com 
a vida nos consagrou a ele. Consagrar signi-
fica tornar sagrado, ou seja, Deus quando 
criou o homem e a mulher e quis que fôsse-
mos sua imagem e semelhança (cf. Gênesis 
1,26) imprimiu em nós o seu desejo: que nos 
tornássemos santos, sagrados.

12. Maria é nossa grande inspiração no 
cumprimento dessa vontade de Deus; con-
sagrar-se a ele, tornar-se sagrado nele, deve 
ser nossa meta de vida. 

13. Diante desse grande mistério de amor, 
devemos sempre nos perguntar: Qual a mis-
são que o Senhor deseja que nós realizemos? 
Nossa consagração a Deus molda nosso ser? 
Nossa vida é marcada pela alegria, sinal da 
presença de Deus em nós? 



CAPÍTULO II

A visita de DeusA visita de Deus
No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por 

Deus a uma cidade da Galileia, chamada 

Nazaré, a uma virgem desposada com um 

homem que se chamava José, da casa de Davi: 

e o nome da virgem era Maria. (Lucas 1,26-27)

14. São muitas as formas de Deus nos visitar. 
Constantemente ele se manifesta a nós; po-
rém, nem sempre fazemos a experiência de 
senti-lo, ou de recebê-lo. 

15. Gabriel significa “Força de Deus”, o anjo que 
vem ao encontro de Maria tem uma missão es-
pecial: ser um transmissor da grande força de 
Deus na luta contra o mal, sobretudo a morte. 
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16. Muitas vezes, nos enganamos imaginan-
do que faremos uma experiência celestial de 
Deus, que ele virá ao nosso encontro ao som 
de cornetas, acompanhado de anjos, mas 
a manifestação do Altíssimo se dá a nós no 
cotidiano. Porém não somos todos que o per-
cebemos, nos falta sensibilidade espiritual.

17. O advento do senhor, a sua vinda deve 
ser esperada a cada segundo. Devemos estar 
atentos, pois Deus passa de muitas maneiras 
na nossa história, sempre envia mensageiros 
para anunciar o seu querer, nos encorajar, 
nos corrigir, alimentar nossa fé.

18. Acontecimentos, pessoas, situações, são 
muitas as formas de Deus falar conosco. Se 
antes de dormirmos fizéssemos uma ava-
liação de todo o acontecido durante o dia e 
contássemos as vezes em que Deus nos vi-
sitou, perceberíamos os pequenos milagres 
da providência divina.

19. Nosso Deus não olha de forma passi-
va nossa rea lidade. Age, intervém, orienta. 


