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Introdução

Se pedíssemos a Cristo que nos fizesse um panegíri-
co da própria mãe, poderíamos imaginar quais seriam 
as palavras. Com que delicadeza Ele ponderaria as vir-
tudes e as qualidades de sua mãe!

Essa mesma mãe que Cristo teve neste mundo é 
também nossa mãe. O próprio Jesus nos entregou Ma-
ria como mãe, assim como encontramos no Evangelho:

Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípu-
lo que amava, disse à sua mãe: “Mulher, eis aí teu 
filho”. Depois disse ao discípulo: “Eis aí tua mãe”. E 
dessa hora em diante o discípulo a levou para a sua 
casa (João 19,26-27).

Ao entregar Maria como mãe para João, Ele tam-
bém a entregou a cada um de nós. Isso quer dizer que 
temos uma mãe celeste, uma mãe que está e estará 
sempre presente nas nossas vidas. Para aqueles que 
creem de verdade em Maria, ela nunca falha. Sua pre-
sença é constante. Quantas vezes nas nossas vidas fo-
mos protegidos ou alcançamos aquilo que queríamos, 
sem saber como? É a mãe que está ao lado dos seus 
filhos e filhas.

Aqueles que se lançaram nos braços de Maria e nela 
confiaram, nunca se desapontaram. Quem realmente 
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quer ser feliz e realizar-se como verdadeiro cristão ca-
tólico, deve conhecer, amar e imitar Maria.

A Jesus, por Maria

Esta pequena obra dedicada a Maria tem a inten-
ção de ajudar o leitor a amá-la. (O próprio título já diz 
tudo: Salmodiando a Maria.) O objetivo é que, quem 
ler estas páginas, se aproxime e ame mais Nossa Se-
nhora. Portanto, não é um escrito que busca ressaltar 
a mera beleza literária ou um exercício de estilo, mas 
sim fazer com que cada um se torne um pouco mais 
filho de Maria.

Faremos isso através de “salmos para Maria”, ou seja, 
buscaremos parafrasear os salmos que se encontram 
na Bíblia em forma de pequenos louvores e orações a 
Nossa Senhora. A Bíblia usada para essas orações foi a 
da Editora Ave-Maria, 31a edição de 2001.

Apesar de parecer simples, não é tão fácil o momen-
to de escrevê-los. Especialmente porque alguns salmos 
são mais complexos de interpretar, sobretudo aqueles 
que dizem respeito ao povo em suas necessidades par-
ticulares. Além do mais, nossa intenção é propiciar 
orações de fácil leitura.

Não buscamos fazer um estudo exegético dos Sal-
mos, mas apenas louvar a Maria por meio dos salmos. 
Não buscamos “estudar”, mas sim rezar.

Quando um filho diz amar de verdade sua mãe, não 
somente fala bem dela como também busca imitar seu 
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exemplo. Portanto, o verdadeiro filho de Maria não é 
aquele que apenas reza terços e devoções vocais dedi-
cados a ela. Essas devoções ajudam, porém o verdadei-
ro filho de Maria é aquele que imita suas virtudes, que 
é puro, obediente e fiel a Cristo como ela foi.

Aproximemo-nos de Maria com esse desejo: ser 
como ela; imitar suas virtudes. Como diz aquela can-
ção tão conhecida no Brasil: “Maria de Nazaré, Maria 
me cativou. Fez mais forte a minha fé e por filho me 
adotou”. Maria de Nazaré, Nossa Senhora Apareci-
da, Imaculada Conceição, e tantos outros títulos que 
podemos dedicar a ela, significam o mesmo, ou seja, 
“mãe”. Tomara que, na nossa vida, saia sempre do fun-
do do coração esta palavra: mãe!

Sendo assim, na economia redentora da graça, atu-
ada sob a ação do Espírito Santo, existe uma corres-
pondência singular entre o momento da Encarnação 
do Verbo e o momento do nascimento da Igreja. E a 
pessoa que une estes dois momentos é Maria: Maria 
em Nazaré e Maria no Cenáculo de Jerusalém. Em am-
bos os casos, a sua presença discreta, mas essencial, 
indica a via do “nascimento do Espírito”. Assim, aque-
la que está presente no mistério de Cristo como Mãe, 
torna-se – por vontade do Filho e por obra do Espírito 
Santo – presente no mistério da Igreja. E também na 
Igreja continua a ser uma presença materna, como in-
dicam as palavras pronunciadas na cruz: “Mulher, eis o 
teu Filho”; “Eis a tua Mãe” (João Paulo II. Redemptoris 
Mater, n. 24).
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Maria, minha querida mãe, quero estar sempre sob 
teu manto de Amor, sabendo que contigo, como escu-
do e proteção, serei sempre fiel a Jesus Cristo.
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O caminho: por Maria, a Jesus 
(Salmo 1)

“Não existe devoção a Deus 
sem amor à Santíssima Virgem.”

(São Francisco de Sales)

Feliz o homem que procede sempre conforme o 
bem, trilhando continuamente o bom caminho; 
nesse caminhar encontraremos um modelo em 
Maria.

Assim como ela serviu ao Senhor, do mesmo modo 
agem seus filhos fiéis: buscam fazer a vontade de 
Deus dia e noite.

Nossa senhora é como uma árvore plantada às mar-
gens das águas correntes: dá frutos constantes de 
amor. Sua proteção é fiel e nunca falha.

Tudo prospera quando nela se confia.
Aqueles que não acolhem o abraço de Maria vivem à 

mercê do perigo; para eles, o juízo será duro, por-
que não confiaram nas palavras: Rogai por nós, pe-
cadores.

Deus vela pelo caminho de quem busca Maria. Por 
Maria, a Jesus.
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Mãe querida, peço-te que mostres sem-
pre o caminho correto que devo seguir. 
Sejas tu, oh mãe, o caminho pelo qual 
devo andar até chegar ao teu Filho 
amado. Nossa Senhora, protege-me no 
duro lutar desta vida!
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Maria, força e amparo 
nas dificuldades 

(Salmo 3)

“Nos perigos, nas angústias, 
nas dúvidas, pensa em Maria, 

invoca Maria.”
(São Bernardo)

Senhor, como são numerosas as dificuldades e pro-
vações da vida! Às vezes, parece haver uma multi-
dão a me perseguir.

Confesso-te que me vem a tentação de não lutar mais: 
“Já não tenho forças!”.

Mas, nessas horas, tu me respondes e me ajudas por 
meio de tua mãe.

Então eu me levanto, porque sinto sua mão a me sus-
tentar, e me armo de coragem, porque experimen-
to o amparo e a companhia desta mãe a meu lado.

Ela está sempre me dizendo: “Levanta-te, tu podes!”. 
Assim, me elevo e venço as tentações, as dificulda-
des, e aceito as provações.

Que a bênção desta mãe esteja sempre comigo!
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Maria, consolo dos que esperam em ti, 
socorre-me nos momentos de tristeza e 
abandono, para que eu nunca me sinta 
só, mas sinta sempre teu amparo e tua 
força.
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Maria sempre nos ouve 
(Salmo 5)

“Ninguém terá a Jesus Cristo por irmão 
se não tiver Maria Santíssima por mãe.”

(São Francisco de Sales)

Nossa Senhora, ouve nossas palavras, escuta nos-
so pranto. Atende a voz das nossas preces, oh 

mãe, oh Rainha nossa!
A ti suplicamos, mãe querida, desde a manhã: ouve 

nossa voz, porque desde o início do dia consagra-
mos nossa vida a ti.

A Senhora é uma mãe que só transmite o bem; o mal 
não tem lugar em ti.

O pecador não resiste a teu olhar puro, porque tu o 
acolhes. Tu, mãe querida, ajuda todos os homens a 
saírem da mentira.

Eu, graças a tua bondade e proteção, entrarei na casa 
de Deus. Assim, poderei abraçar e adorar teu Fi-
lho, porque fui conduzido pela mão até Ele.

Que com teu exemplo, mãe, eu mantenha o coração 
sereno e os lábios sinceros, e sempre busque falar 
o bem.
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Que eu não morra nos meus erros e não exista per-
versidade em mim.

Quero regozijar-me em Deus, e tu, doce Senhora, se-
rás minha estrada. Contigo triunfarei nesta vida, 
porque tu me abrigas sob teu amparo.

Protetora e escudo meu, te peço que 
nunca deixes de escutar e levar minhas 
palavras ao teu Filho. Ele sempre te 
ouve e me dará, por meio de ti, o que é 
melhor para minha vida. Mãe e Senho-
ra minha, em ti confio!
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Maria, escudo diante das tentações 
(Salmo 7)

“Um dos principais remédios contra 
o demônio é recorrer à Virgem Maria.”

(São João d’Ávila)

Maria, minha mãe, em ti busco refúgio. Ajuda-
-me, oh mãe, a livrar-me de todas as tentações! 

Mãe, o demônio, meu inimigo, está me rondando 
como leão para devorar-me.

Por isso, mãe querida, diz a meu Deus que me perdoe 
se pequei.

Perdoa-me se fui injusto e infiel. Ele sempre ouve teus 
pedidos.

Diz ao Senhor que se levante em minha proteção e 
me dê forças perante o inimigo. Com Deus, tudo 
posso.

Tu, mãe querida, és um escudo para mim; tu me guias 
àquele que me salva.

Que o mal, com sua malícia, não prevaleça sobre 
mim.

Nossa Senhora, que vencestes a serpente 
com a graça de Deus, dá-me, oh mãe, a 
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mesma força para vencer as tentações 
que queiram dominar minha alma.


