
MARIA
os cinco minutos de

ALFONSO MILAGRO



ÍNDICE

Apresentação

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Meu adeus

Abreviaturas

Escritores citados na presente obra



APRESENTAÇÃO

Caro leitor, ofereço-lhe esta série de pensamen-
tos sobre Maria Santíssima, nossa boa Mãe.

Em primeiro lugar, tomo a liberdade de rela-
cionar duas sugestões:

1. A cada dia, você terá dois minutos de lei-
tura; não uma leitura apressada e superficial, mas, 
sim, repousada e calma sobre alguma das múltiplas 
e brilhantes facetas que a Virgem Maria irradia; a 
seguir, sugiro-lhe que feche o livro e se concentre 
numa reflexão pessoal sobre a ideia mariana que 
foi lida, aplicando-a a sua própria vida. Se a essa 
reflexão você dedicar pelo menos três minutos, já 
terá os cinco minutos com Maria, que com certeza 
serão muito benéficos para sua espiritualidade.

2. Este livro não deve ser lido com pressa ou 
“de um só fôlego”; muito pelo contrário: aqui você 
tem o alimento espiritual para cada dia do ano; assim,  
não deve comer hoje o alimento que lhe foi reserva-
do para amanhã.

Se durante um ano você persistir nesse sistema 
de reflexão mariana, garanto-lhe que não terminará 



esse período sem que tenha marianizado sua vida, 
pois é justamente essa a minha proposta para você.

Aquele que marianiza sua vida, marianiza sua 
morte; e quem marianiza sua morte, marianiza tam-
bém sua eternidade.

Rogue aos céus que isso aconteça também 
comigo.

Alfonso Milagro



JANEIRO

Dia 1o

Em nenhuma criatura, como em Maria San-
tíssima, aconteceu com tanta perfeição que Deus vi-
vesse nela e que ela vivesse em Deus. Entre Deus e 
Maria houve uma relação muito íntima: Deus habi-
tou em Maria em toda a sua plenitude, fazendo-a seu 
templo sagrado, e Maria viveu em Deus, entregue à 
total realização dos planos de Deus.

Não esqueçamos e não deixemos de lado os 
planos que Deus tem sobre nós. Iniciemos o ano, 
colocando-nos à disposição de Deus.

Maria recebeu a bênção do Senhor e a miseri
córdia de Deus, seu Salvador. Também a nós Deus 
abençoou com grande abundância.

Dia 2
Nas ladainhas invocamos Maria como Rainha 

da Paz, e a própria celestial Senhora nos prometeu 
que a paz virá sobre o mundo, se nos consagrarmos 
ao seu Imaculado Coração.



Desde o princípio do ano devemos nos com-
prometer a viver essa consagração ao Imaculado 
Coração de Maria, fazendo de Nossa Senhora e 
Nossa Mãe a Dona de nossa vida, e oferecendo, a 
cada manhã, nossas obras a seu amor de Mãe, simbo-
lizado em seu Imaculado Coração.

Tudo faremos, pedindo sua bênção maternal, e 
tudo faremos para agradá-la e, por ela, agradar a Jesus.

Maria viu sua moradia consagrada pelo Altís
simo. Nossa vida foi consagrada a Deus pelo Batismo.

Dia 3
Nós, homens, olharemos uns aos outros numa vi-

são mais perfeita se nos olharmos em Cristo, que será o 
ponto de convergência de todos os olhares; e para que 
esses olhares cheguem até Cristo mais purificados, faça-
mos que passem pelo Coração de Maria, que é a fonte 
em que tudo se purifica e se reveste de Deus, a frágua 
na qual nos despojamos de nossas misérias pecadoras e 
adquirimos o fogo do amor a Deus.

Os santos padres afirmaram que a devoção a 
Maria “virginiza” seus devotos.

Maria soube que são ditosos os que cumprem 
a Palavra de Deus.

Dia 4
Maria Santíssima foi a criatura que mais amou 

a Deus; amou-o com toda a intensidade de seu 



Coração; seu amor a Deus sobrepujou o amor de to-
dos os anjos e santos; por isso Maria foi também a 
mais amada por Deus.

E é também a mais amada dos homens, seus ir-
mãos; ninguém tão louvada e bendita como ela; nin-
guém tão aclamada pelos povos como ela; ninguém 
tão invocada, nem com tanta confiança como ela; a 
ninguém se reza com tanta devoção como a ela.

É o reconhecimento dos homens à grande 
benfeitora da humanidade.

Que nesse coro de louvores a Maria sua voz 
não fique silenciosa, nem destoe: cante as glórias e o 
amor de Maria.

Maria, alegrate, porque és cheia de graça e 
Deus está contigo.

Dia 5
O Evangelho não nos diz que Maria foi pes-

soalmente perseguida, porém Maria recebia como 
destinado a si mesma tudo quanto era dirigido contra 
seu Filho amadíssimo; assim ela se sentiu molestada, 
perseguida, caluniada.

Maria passou por esses amargos momentos, e, 
por isso melhor entende a nós, seus filhos, quando 
nos encontramos em similares circunstâncias.

É difícil seguir o caminho do Mestre; assim 
sendo, é difícil ser verdadeiro cristão; mas, se for-
mos de mãos dadas com Maria, tudo será mais fácil 
e sairá bem melhor.



Uma vez recebida nos céus, Maria não deixa 
seu ofício salvador, mas continua alcançandonos 
os dons da eterna salvação.

Dia 6
O espírito de Deus conduziu Maria, por meio 

das promessas do Antigo Testamento, à realidade da 
Redenção, iluminou-a para compreender as antigas 
profecias e não lhe ocultou o que havia dado a conhe-
cer aos profetas. Ela não podia ser menor que aque-
les, já que Maria é invocada pela Igreja como “Rainha 
dos Profetas”.

Caso o cristão se deixe conduzir pelos impul-
sos e moções do Espírito Santo e dirija por suas 
luzes, ele chegará a uma eminente santidade, e a luz 
da fé o iluminará para conhecer as coisas de Deus e 
para gostar delas.

O Espírito Santo realizou em Maria a maior 
obra humana e divina: a Encarnação do Filho de 
Deus, e também em nós, por meio de Maria, realizará 
a maravilha de nossa santificação.

Maria, não há louvor digno de Ti, Virgem 
Imaculada, porque em teu seio carregaste aquele 
que nem o céu pôde conter.

Dia 7
O amor é o motor, o determinante das ações 

do cristão, mas é também a bússola que orienta, ao 
mesmo tempo em que é a meta do esforço que abre 



a seguir o caminho. Assim, o amor é, pois, a explica-
ção da vida do cristão, como o foi da vida da Virgem 
Maria, que poderia ser sintetizada dizendo-se que foi 
a vivência plena e sem restrições do amor a Deus e 
do amor ao próximo.

“Mãe do lindo amor” é como a invoca a pieda-
de cristã; que Maria nos ensine a amar, assim como 
ela amou, aqueles por ela amados e pelas razões que 
a levaram a amá-los.

Maria, Tu és a glória do Povo de Deus, o orgulho 
da nossa raça.

Dia 8
Se somos companheiros de luta de Cristo, 

também seremos seus companheiros de vitória; se 
vamos de mãos dadas com Maria, não nos desvia-
remos do caminho do bem, do caminho do céu; 
se caminhamos de mãos dadas com as mãos de 
Maria, não cairemos, pois ela nos sustentará e, se 
por infelicidade chegarmos a cair, Maria nos erguerá 
prontamente.

Por isso, não há ninguém tão seguro, tão feliz, 
tão tranquilo como aquele que vive sinceramente o 
amor à Virgem Santíssima.

Maria, que esteve junto à cruz com Jesus, 
concedanos que saibamos aguentar os padecimentos 
da vida.


