
	

  

 
 

“Era o dia da Preparação, e o sábado começava a despontar... As mulheres que tinham vindo da Galileia 
com Jesus... observavam o túmulo e como o corpo de Jesus fora ali depositado.  

Em seguida voltaram e prepararam aromas e perfumes.  
E, no sábado, observaram o repouso prescrito” (Lc 23,54-56) . 

 
 Este sábado é um dia de silêncio, de oração; tempo de contemplação e de espera da ressurreição 
do Senhor. É também o dia de Maria, a hora de Maria. Vamos fazer a experiência de estar ao lado dela e 
dos discípulos, neste momento de dor e expectativa. O belo texto do Cardeal Carlo Maria Martini pode nos 
ajudar a fazer deste sábado um dia especial. 

 
A HORA DE MARIA 

 
Com a permissão de João, entremos nesta casa onde a Mãe de Jesus vive seu “Sábado Santo” e 

iniciemos um diálogo com ela. Neste momento, em que está entre as trevas e a aurora do dia da Páscoa, 
Maria retoma as grandes escolhas de sua vida. Escolhas iniciadas no dia da Anunciação e que 
caracterizam sua peregrinação na fé. Hoje ela nos fala ao coração. O que nos diz a Mãe do Senhor em 
seu profundo sofrimento? O que ela sugere aos discípulos perdidos em seus medos?  

“Não haveis de me deixar entregue à morte”, diz o salmista em nome de Cristo. A esperança da 
ressurreição do Filho, obediente ao Pai até a morte de cruz, pulsa intensamente no coração da Mãe, 
embora dilacerado pela dor. 
 
Maria, no sábado do silêncio de Deus, você é e continua sendo a “Virgem fiel” e obtém-nos a “consolação 
da mente” 
 

Ensina-nos a crer mesmo na noite da fé, a celebrar a glória do Altíssimo na experiência do 
abandono, a proclamar seu primado e amá-lo em seus silêncios e aparentes derrotas. Interceda por nós, ó 
Mãe, para que não nos falte nunca aquela consolação da mente que sustenta nossa fé e faz com que um 
grão de mostarda se torne uma árvore capaz de oferecer refúgio aos pássaros do céu. 
 
Maria, no sábado da desilusão, você é a Mãe da esperança e nos obtém a “consolação do coração” 
 

Oh, Mãe da esperança e da paciência, peça ao seu Filho que tenha misericórdia de nós e venha ao 
nosso encontro nas estradas de nossas fugas e impaciências, como fez com os discípulos de Emaús. 
Peça que, mais uma vez, sua palavra aqueça nosso coração. Interceda por nós a fim de que vivamos, no 
tempo, com a esperança da eternidade, com a certeza de que o desígnio de Deus sobre o mundo se 
cumprirá e nós contemplaremos, com alegria, a glória do Ressuscitado. 
 
Maria, no sábado da ausência e da solidão, você é e continua sendo a mãe do amor e obtém-nos                 
a “consolação da vida” 
 

REFLEXÃO PARA O SÁBADO SANTO 
Comunidade unida pela vida 



	

Sua fé, sua esperança e sua caridade, Maria, possam nos ajudar a compreender que o tempo – 
também o nosso tempo – é como um úncio, grande “sábado” no qual vivemos entre o “já”, da primeira 
vinda do Senhor, e o “ainda não”, do seu retorno, como peregrinas, em direção ao domingo sem fim. 
Com Maria e como Maria olhemos com fé para o passado 
 

Os discípulos do Sábado Santo levam consigo a memória do que viveram com o Mestre. Mas se 
trata de uma recordação cheia de saudade e fonte de tristeza, porque, aquilo que foi sonhado e esperado 
com ele e para ele, aparece perdido. Maria do Sábado santo, no entanto, vive tal memória como lugar de 
profecia: recorda para ter esperança, revisita o passado para abrir-se ao futuro, na certeza de que Deus é 
fiel às suas promessas e aquilo que realizou nela, no mistério da Encarnação, realizará também na 
ressurreição de seu Filho e dos seus, rumo a vida sem ocaso. 
 
Com Maria e como Maria vivamos a esperança que abre ao futuro 
 

O Sábado santo é vivido pelos discípulos no medo e na espera  do pior. O  futuro parece reservá-los 
fracassos e humilhações de todo tipo. Maria vive o Sábado santo na espera confiante e paciente; ela sabe 
que as promessas de Deus se realizarão. Também no “sábado” do nosso tempo é necessário redescobrir 
a importância da espera confiante; a ausência da esperança é, talvez, a doença mortal das consciências, 
numa época marcada pelo fim dos sonhos e das aspirações. Acreditar em Cristo, morto e ressuscitado, 
significa ser testemunhas de esperança através das palavras e a da vida. Com Maria e como Maria 
vivamos a caridade que plenifica o presente. O Sábado santo é para os discípulos a experiência de um 
presente grávido de tensões e o vivem conscientes da grande solidão deixada pela morte de Jesus, a 
rocha que os sustetavam na comunhão.  
 
Maria é capaz de conservar não apenas a memória da comunhão, mas também a caridade para vivê-la no 
presente 
 

Maria está com os discípulos, no tempo do silêncio de Deus e da aparente derrota do Amor 
crucificado, é elemento de coesão, testemunho de amor compassivo e de proximidade ativa. Na escola de 
Maria, peçamos a graça de vivermos a nossa condição atual à luz que o Ressuscitado lança sobre o 
“sábado” do nosso tempo. 

Estamos, portanto, no sábado do tempo, caminhando em direção à Páscoa... Com Maria e como 
Maria, somos convidados a viver como peregrinos, na noite iluminada pela esperança da fé e aquecida 
pela autenticidade do amor. 

A fé de Maria ilumine a nossa vida; a sua materna proteção nos acompanhe no caminho que nos 
leva ao encontro do Ressuscitado.  

Cardeal Carlo Maria Martini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

MOMENTO ORANTE 
 
Dos Atos dos Apóstolo 1,12-14 
 

Os apóstolos voltaram para Jerusalém, pois se 
encontravam no chamado monte das Oliveiras, não muito 
longe de Jerusalém: uma caminhada de sábado. Entraram 
na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam 
hospedar-se. Aí estavam Pedro e João, Tiago e André, 
Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelota e Judas, filho de Tiago. 
Todos eles sentiam os mesmos sentimentos e eram assíduos na oração, junto com algumas 
mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus.  
 
Passos para a oração:  
 

1. Procuro um lugar tranquilo e agradável. 
2. Leio com calma o texto indicado mais de uma vez. 
3. O que o texto me diz? 
4. O que Deus me fala através deste texto? O que me impede de renascer para uma 

vida nova?  
5. O que digo a Deus? (minha oração) 
6. Termino com a oração do Pai-Nosso. 

 
Palavra, versículo, 

imagem que mais me 
tocou 

Sentimentos que 
surgiram ao longo da 

Leitura Orante 

Apelos que senti 
durante oração 

Resistências que me 
impediram de estar 
inteir@ na oração 

	 	 	
	
	
	
	
	
	
	

	

 
“Senhor, que destes a vida livremente e por amor, ajudai-nos a ser presença de amor na vida das pessoas”. 

 
 
 

Comece	–	Jorge	Trevisol	
https://www.youtube.com/watch?v=r9OzQLHptmc	
	
Daqui	só	se	leva	o	amor	–	Jota	Quest	
https://www.youtube.com/watch?v=-fF5imtuMQk	

 


