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FRAGMENTO 01 
(01/02/2020) 

Santo nome de Maria (01) 
 

“… e o nome da virgem 
era Maria” (Lc 1, 27). 

 

A Virgem escolhida por 
Deus chamava-se Maria! 
Honório dizia “que o nome 
de Maria é cheio de divina 
doçura”. Santo Antônio de 
Pádua achava tanta doçura 
no nome de Maria, como São 
Bernardino de Sena no Nome 
de Jesus. O nome da Virgem 
Mãe, repetia Santo Antônio 
de Pádua, “é alegria para o 
coração, mel para a boca e 
melodia para o ouvido de 
seus devotos”. 
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Infeliz da pessoa que não 
respeita o nome da Mãe de 
Deus. 

São Bernardo de Clara-
val escreve: “Como tremem 
os demônios só em ouvir 
pronunciar o nome de 
Maria!”, e: “Assim também 
são abatidos os demônios, 
logo que ouvem o nome de 
Maria. Quão assinaladas 
vitórias sobre estes inimigos 
têm já alcançado os servos 
de Maria, só com o pro-
ferirem o seu santo nome!” 
(Tomás de Kempis). 

O nome de Maria é 
como um bálsamo que corre 
agradavelmente sobre os 
membros dos enfermos e os 
penetram com eficácia. Ele é 
semelhante a este óleo que, 
por suas unções, reanima, 
suaviza, dá força, flexibi-
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lidade e saúde: “O nome de 
Maria é um bálsamo 
oloroso a exalar o perfume 
da divina graça” (Santo 

Ambrósio), e: “O óleo cura os 
enfermos, exala perfume e 
alimenta a chama. Também 
o nome de Maria cura os 
pecadores, perfuma o cora-
ção e inflama no amor 
divino” (Alano de Lille). 

Santo Afonso Maria de 
Ligório escreve: “O sublime 
nome de Maria não foi 
encontrado na terra, nem 
inventado pelo entendi-
mento ou arbítrio dos 
homens, como se dá com os 
outros nomes. Veio de Deus 
e foi-lhe imposto por ordem 
divina, como o atestam São 
Jerônimo, Santo Epifânio, 
Santo Antonino e outros”. 
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FRAGMENTO 02 
(02/02/2020) 

Santo nome de Maria (02) 
 
“… e o nome da virgem 

era Maria” (Lc 1, 27). 

 

A Mãe do Senhor 
chamava-se Maria! O nome 
de Maria nos alivia em nossas 
fadigas, cura todos os nossos 
males, ilumina nossa ce-
gueira, suaviza nosso endure-
cimento e nos encoraja em 
nossos desânimos. 

O nome de Maria cura 
os males do pecador com 
maior eficácia do que dos 
unguentos mais procurados… 
não há doença, por desastrosa 
que seja, que não ceda 
imediatamente à voz desse 
bendito nome: “A lembrança 
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de vosso nome, ó Maria, 
consola os aflitos, reconduz 
os transviados para as 
sendas da salvação e livra os 
pecadores do desespero” 
(Ludolfo de Saxônia), e: “Como 
Jesus Cristo com suas 
chagas deu ao mundo o 
remédio de seus males, 
também Maria com seu 
santíssimo nome, que é 
composto de cinco letras, 
alcança todos os dias o 
perdão para os pecadores” 
(Pelbarto). 

Não há pecador, por 
mais criminoso, que pro-
nuncie em vão esse nome. 
Embora merecesse, por suas 
faltas, todas as cóleras do céu, 
ele se vê protegido como por 
inviolável para-raios, logo 
que pronuncie o nome de 
Maria. Ricardo de São 
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Lourenço exorta os pecadores 
a recorrerem ao sublime 
nome de Maria, “porque só 
ele basta para curá-los de 
todos os seus males e livrá-
los prontamente da mais 
insidiosa enfermidade”. 

O nome de Maria abre o 
Coração de Deus e põe todos 
os seus tesouros à disposição 
da alma que o invoca. 

O nome de Maria é um 
nome salvador, sobretudo, 
nos perigos de ordem 
moral… quantas tentações 
por ele foram vencidas, 
quantos pecados evitados, 
quantos imundos corações 
purificados, quantas penosas 
confissões extraídas de almas 
que se acreditavam para 
sempre fechadas! 
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FRAGMENTO 03 
(03/02/2020) 

Santo nome de Maria (03) 
 
“… e o nome da virgem 

era Maria” (Lc 1, 27). 

 

Maria, Mãe de Deus… 
nome suave! O nome de 
Maria dissipa a tristeza na 
alma que o pronuncia. 

Tendes medo de Deus e 
de seus julgamentos? Pensai 
em Maria e invocai seu nome: 
vossa confiança em Deus 
renascerá: “Este nome com-
sola-me, enternece-me, re-
corda-me o quanto sou 
obrigado a vos amar. 
Inspira-me também grande 
confiança em vós. Quando a 
lembrança dos meus peca-
dos e da justiça divina me 
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enche de terror, sinto-me 
reanimado ao pensar que 
sois minha Mãe” (Santo Afonso 

Maria de Ligório). Tendes medo 
dos homens, diante dos quais 
vos cobristes de vergonha e 
perdestes a reputação? Pensai 
em Maria e invocai seu nome, 
e não tereis mais receio de 
levantar os olhos diante de 
vossos semelhantes. Esmaga-
vos o peso da humilhação ou 
da dor física? Pensai em 
Maria, invocai seu nome, e 
vereis aliviados. Temes a 
horrível morte que rompe e 
põe fim a tudo? Pensai em 
Maria, invocai seu nome, e 
tereis coragem de aceitar esse 
supremo sacrifício: “O nome 
de Maria é doce, sobretudo, 
na hora da morte” (Santo 

Afonso Maria de Ligório), e: 
“Dulcíssimo é, pois, na vida, 
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aos devotos de Maria, seu 
nome santíssimo, porque 
lhes alcança graças extraor-
dinárias. Muitos mais doce, 
porém, ser-lhes-á na última 
hora, proporcionando-lhes 
uma suave e santa morte” 
(Idem.). O Pe. Sertório Caputo 
exorta a todos aqueles que 
assistem qualquer enfermo, 
que lhe digam frequentemente 
o nome de Maria: “Diz que 
este nome de vida e de 
esperança, proferido na 
hora da morte, basta para 
afugentar os inimigos e 
confortar os enfermos e 
todas as suas angústias” 
(Santo Afonso Maria de Ligório), e: 
“Bem-aventurado aquele 
que ama teu doce nome, ó 
Mãe de Deus! É ele tão 
glorioso e admirável, que 
quem se lembra de invocá-
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lo em artigo de morte, não 
teme os assaltos dos ini-
migos” (São Boaventura). 

O nome de Maria é um 
nome de força. Quaisquer que 
sejam os inimigos que nos 
ameaçam, venham eles do 
inferno, como o demônio que 
nos tenta; ou venham do 
mundo, como os adversários 
que nos perseguem, invoque-
mos o poderoso nome de 
Maria e a todos venceremos. 
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FRAGMENTO 04 
(04/02/2020) 

Santo nome de Maria (04) 
 
“… e o nome da virgem 

era Maria” (Lc 1, 27). 
 
Maria é o nome da Mãe 

do Salvador! Maria é o nome 
da virgem escolhida por 
Deus! Aquele que ama o 
nome de Maria é feliz! 

São Boaventura escreve: 
“Feliz o que ama o nome de 
Maria, porque este santo 
nome é uma fonte de graça 
que refresca a alma sedenta 
e a faz produzir frutos de 
justiça”. O mesmo santo diz 
também: “O nome de Maria 
é glorioso e admirável. O 
que leva esse nome em seu 
coração se verá livre do 
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medo da morte. Basta 
pronunciá-lo para fazer 
tremer o inferno e por em 
fuga a todos os demônios. O 
que deseja possuir a paz e a 
alegria no coração, que 
louve esse santo nome”. 

São Pedro Crisólogo 
escreve: “O nome de Maria 
é nome de salvação para os 
renegados, sinal de todas as 
virtudes, honra da casti-
dade, é o sacrifício agradá-
vel a Deus, é a virtude da 
hospitalidade, é a escola de 
santidade; é, enfim, um 
nome completamente ma-
ternal”. 

O nome de Maria abrasa 
o coração! São Bernardo de 
Claraval escreve: “O santo 
nome de Maria não pode 
passar pela boca sem 
abrasar o coração”, e: 
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“Ninguém pronuncia devo-
tamente o nome de Maria 
sem dele tirar algum fruto” 
(São Boaventura). 
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FRAGMENTO 05 
(05/02/2020) 

Santo nome de Maria (05) 
 
“… e o nome da virgem 

era Maria” (Lc 1, 27). 
 
O nome de Maria, 

depois do Nome de Jesus, 
está acima de todos os nomes. 
O Abade Raimundo escreve: 
“Esse nome a cuja pro-
nunciação deve dobrar o 
joelho todas as criaturas do 
céu, da terra e do inferno, e 
toda língua confessar e 
honrar a graça, a glória e a 
virtude. Porque, depois do 
nome de Jesus, não há nome 
que seja tão poderoso para 
nos assistir em nossas 
necessidades, nem de que 
devamos esperar mais os 
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socorros que necessitamos 
para nossa eterna salva-
ção”, e: “A Santíssima Trin-
dade vos conferiu este 
nome, ó Maria, que é 
superior a todo o nome, 
depois do nome do vosso 
Filho; ela enriqueceu-o de 
tanto poder e majestade, 
que ao proferi-lo quer que 
se dobrem os joelhos dos 
que estão no céu, na terra e 
no inferno” (Ricardo de São 

Lourenço). 
O nome de Maria tem 

mais virtude do que todos os 
nomes dos santos para con-
fortar os débeis, curar os 
enfermos, iluminar os cegos, 
abrandar os corações endu-
recidos, fortificar os que 
combatem, dar ânimo aos 
cansados e derrubar o poderio 
dos demônios: “Quem na 
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hora da morte invoca o 
nome de Maria, do inferno 
nada tem a temer. Pois, mal 
ouvem os demônios o nome 
de Maria, deixam em paz a 
alma”  (Santo Afonso Maria de 

Ligório), e: “No mundo não há 
inimigo que tanto tema um 
grande exército, como 
temem o nome e o patro-
cínio de Maria as potestades 
infernais” (Conrado de Saxônia), e 
também: “Ó Senhora minha, 
só pela invocação do vosso 
nome protegeis os vossos 
servos de todos os assaltos 
do inimigo” (São Germano). 

 



26 

FRAGMENTO 06 
(06/02/2020) 

Santo nome de Maria (06) 
 
“… e o nome da virgem 

era Maria” (Lc 1, 27). 

 

O nome de Maria é 
santo! “Ó nome da Mãe de 
Deus, tu és o meu amor” 
(Santo Anselmo). 

O nome de Maria, 
depois do Nome de Jesus, é o 
mais poderoso e deve estar 
sempre em nossos lábios com 
amor e devoção. Devemos 
gravar o nome de Maria no 
nosso coração! “O nome de 
Maria tem muitas e 
profundas significações: 
significa Rainha, porque os 
céus e a terra cantam e 
louvam sem cessar a Mãe do 
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Verbo; significa Esperança, 
porque seu amor para com 
os homens iguala ao seu 
poderia; significa Oceano, 
porque seus carismas, dores 
e virtudes são grandes como 
as grandes águas” (Francisco 

Sánchez Juárez). 
Maria Santíssima é santa 

e o seu nome é sagrado. 
Quanto mais o pronunciamos 
com confiança, tanto mais 
vantagens alcançamos: 
“Grande Mãe de Deus e 
minha Mãe, ó Maria, é 
verdade que eu não sou 
digno de proferir o vosso 
nome; mas vós, que me 
tendes amor e desejais 
minha salvação, concedei-
me, apesar de minha 
indignidade, a graça de 
invocar sempre em meu 
socorro vosso amantíssimo e 
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poderosíssimo nome” (Santo 

Afonso Maria de Ligório). 
Aquele que não pronun-

cia com frequência o nome de 
Maria possui lábios áridos e 
coração infrutífero. 

Feliz da pessoa que 
pronuncia com frequência o 
nome de Maria… “chuva” 
calma que umedece os 
corações: “Por mais endu-
recido e frouxo que esteja 
um coração, se chega a 
invocar-vos, ó benigníssima 
Virgem, milagrosamente de-
saparece a sua dureza. Tão 
grande é a graça do vosso 
nome! Sois vós quem in-
funde a esperança do 
perdão e da graça” (Raimundo 

Jordão, Abade de Celes). 
Não basta pronunciar o 

nome de Maria, mas é preciso 
pronunciá-lo com fé, 
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devoção, respeito e since-
ridade. 

O nome de Maria está 
acima de qualquer outro 
nome, após o Nome de Jesus. 
Nenhum mais venerável, mais 
doce e mais querido para os 
corações de todos os fiéis! 
“Hoje, todavia, podemos 
afirmar que Maria quer 
dizer: Estrela do Mar, 
Senhora, Soberana ou 
Rainha, Luz brilhante, 
Esperança, e ainda Oceano 
de Amargura, além de 
outros significados que seria 
longo enumerar” (Ângelo 

Antônio Dallegrave). 
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FRAGMENTO 07 
(07/02/2020) 

Santo nome de Maria (07) 
 
“… e o nome da virgem 

era Maria” (Lc 1, 27). 
 
O nome de Maria é 

santo! A invocação desse 
nome deixa o pecador espe-
rançoso do perdão… ele se 
sente cheio de esperança na 
misericórdia; aquele que é 
santo e virtuoso obtém maior 
caridade. Aquele que é for-
temente tentado confia na 
vitória sobre as suas 
paixões… o que é afligido se 
enche de consolação. 

A invocação do nome de 
Maria acalma a tempestade 
violenta que sopra no nosso 
coração. Quem despreza o 
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nome de Maria será derrotado 
pelo mundo, pelo demônio e 
pela carne. 

O devoto do Santíssimo 
nome de Maria caminha na 
claridade e não treme diante 
das nuvens escuras… enfrenta 
as “muralhas” que se agi-
gantam pelo caminho sem 
desanimar… não recua diante 
das ameaças dos inimigos da 
fé. 

O nome de Maria é, 
depois do Nome de Jesus, o 
conselho nas nossas dúvidas, 
a força nos nossos combates e 
o guia de todos os nossos 
passos: “O nome de Maria é 
tão rico de bênçãos que, 
depois do nome de Jesus, 
nem no céu nem na terra 
outro se profere e do qual as 
almas devotas recebam 
tanta graça, tanta espe-
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rança, nem tanta doçura. 
Porque o nome de Maria 
contém em si uma virtude 
tão admirável, tão doce e 
tão divina, que deixa nos 
corações amigos de Deus 
um odor de santa suavi-
dade. Sempre nele encon-
tram novos encantos os 
servos de Maria, e essa é a 
coisa mais maravilhosa 
deste nome. Embora o 
pronunciem e ouçam pro-
nunciar mil vezes, sempre 
saboreiam a mesma doçu-
ra” (Abade Franco). 
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FRAGMENTO 08 
(08/02/2020) 

Santo nome de Maria (08) 
 
“… e o nome da virgem 

era Maria” (Lc 1, 27). 
 
O nome da Mãe do 

Criador é Maria! Nome santo 
e suave! 

Aquele que invoca com 
piedade e devoção o nome de 
Maria, não foge das difi-
culdades… não recua diante 
das provações… não encurta 
os passos nas horas difíceis. 

O nome de Maria é 
fortificante para os fracos e 
incentivo para os fortes. 
Nesse nome encontramos 
força para enfrentarmos os 
inimigos que pelejam dia e 
noite para nos derrotar. 



34 

Aquele que se apoia no 
nome de Maria, coluna forte, 
não é levado pelas tem-
pestades furiosas e des-
truidoras… o nome de Maria 
é sustento seguro para os seus 
amigos e devotos sinceros. 

Quem invoca o nome de 
Maria com fé, devoção e 
confiança, caminha com va-
lentia, ousadia e convicção 
pelo caminho da santidade. 

O santo nome da Mãe de 
Deus é força que não cede… 
é coluna que não verga diante 
das dificuldades. Aquele que 
se apoia nesse nome não se 
curva diante das provações. 
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FRAGMENTO 09 
(09/02/2020) 

Santo nome de Maria (09) 
 
“… e o nome da virgem 

era Maria” (Lc 1, 27). 
 
O nome de Maria enche 

o nosso coração de paz, 
porque ela é a Rainha da paz. 
Aquele que pronuncia com 
respeito e fé o nome de Maria 
possui paz no coração… 
aquela paz que a “sombra” 
do mundo não pode dar. 

O verdadeiro devoto de 
Maria… aquele que invoca 
com piedade o seu nome, 
possui paz no coração. Ele 
não se apavora nos momentos 
difíceis, porque o nome de 
Maria o acalma e o fortalece 
na batalha de cada dia. 
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Aquele que invoca o 
nome de Maria é portador da 
paz. Distante do Santíssimo 
nome dessa Senhora não há 
trabalho frutuoso, mas so-
mente estéril. 

Não há paz perfeita 
longe do nome de Maria! O 
filho de Maria caminha pela 
via da paz… porque invoca, 
com piedade, continuamente 
o seu nome. 

Milhões de pessoas 
caminham inquietas e re-
voltadas, porque vivem com 
as costas voltadas para o 
nome de Maria. Quem 
despreza esse nome não pode 
possuir a verdadeira paz. 
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FRAGMENTO 10 
(10/02/2020) 

Santo nome de Maria (10) 
 
“… e o nome da virgem 

era Maria” (Lc 1, 27). 
 
Quem invoca o nome de 

Maria com fé não abandona o 
caminho da santidade. 

Devemos dizer todos os 
dias: Bem-aventurados os que 
pronunciam com fé e devoção 
o Santíssimo nome de Maria! 

Os inimigos, por fortes e 
valentes que sejam, não 
permanecerão de pé diante do 
nome de Maria. 

O nome de Maria nos 
“empurra” com ânimo para o 
combate… apoiados nesse 
nome não há derrota, mas 
somente vitória. 



38 

Aquele que vive sob a 
proteção do nome de Maria 
não recua nas horas difíceis e 
de provações. 

Quem se apoia no nome 
de Maria não se inclina diante 
da tempestade que sopra 
furiosa contra a “barca” de 
sua vida; mas sim, luta com 
ânimo, coragem e valentia 
até alcançar o “porto” 
desejado. 

O verdadeiro filho da 
Virgem Maria não busca os 
louvores das criaturas… mas 
busca apoio no seu San-
tíssimo nome. 
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FRAGMENTO 11 
(11/02/2020) 

Santo nome de Maria (11) 
 
“… e o nome da virgem 

era Maria” (Lc 1, 27). 
 
A Santíssima Virgem 

não recuou diante das 
dificuldades, provações e 
obstáculos, mas perseverou 
até o fim. 

Nossa Mãe do céu quer 
que perseveremos apoiados 
no seu nome. Aquele que 
invoca o nome de Maria com 
fé suporta o “peso” das 
tentações sem vacilar… per-
severa com firmeza no 
caminho do céu. 

Feliz da pessoa que fixa 
os olhos no nome de Maria… 
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que abre o coração para essa 
boa e zelosa Mãe. 

Quem despreza o nome 
de Maria torna-se fraco, tíbio 
e apático… não progride na 
vida espiritual… não perse-
vera na via da santidade. 

O nome de Maria aquece 
o coração frio e indiferente, e 
o convida a buscar as coisas 
do alto com perseverança e 
ânimo… perseverança que 
não retrocede nem recua… 
perseverança que vence as 
barreiras com coragem e 
valentia. 

Aquele que invoca o 
nome de Maria persevera até 
o fim… não adormece à beira 
do caminho em busca da vida 
fácil, cômoda e de “poltro-
nice”. 
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FRAGMENTO 12 
(12/02/2020) 

Santo nome de Maria (12) 
 
“… e o nome da virgem 

era Maria” (Lc 1, 27). 
 
O nome de Maria é um 

bálsamo que suaviza o 
coração amargurado do 
pecador, convidando-o a 
comfiar no perdão do Deus 
Altíssimo. 

Aquele que confia no 
nome de Maria não se 
desespera após a queda; mas 
sim, se arrepende do pecado 
cometido, faz propósito de 
melhorar e caminha con-
fiante… sem desanimar… 
pelo caminho da salvação. 

Quem se apoia no nome 
de Maria, coluna firme, não 
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duvida do perdão do alto… 
não desvia o olhar da 
misericórdia do Senhor. 

O nome de Maria 
convida o pecador para o 
arrependimento perfeito… 
para caminhar na trilha da 
perfeição. Convida-o a deixar 
o lixo que o mundo oferece, 
para buscar somente o que 
edifica e salva. 

O pecador que invoca 
com confiança o nome de 
Maria não se desespera; mas 
se arrepende do pecado. O 
desespero não pode agradar a 
Deus! “O nome de Maria é 
como torre fortíssima que 
livra o pecador da morte 
eterna; até os maiores 
pecadores acham nessa ce-
leste fortaleza salvação e 
defesa” (Ricardo de São Lourenço). 
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FRAGMENTO 13 
(13/02/2020) 

Santo nome de Maria (13) 
 
“… e o nome da virgem 

era Maria” (Lc 1, 27). 

 

O devoto do nome de 
Maria, Virgem fiel… é ver-
dadeiro e não aceita a 
falsidade. 

A fidelidade é a virtude 
das almas fortes e gene-
rosas… das almas que res-
peitam o nome de Maria. 

Para seguir a Virgem 
Maria não basta pronunciar o 
seu nome; mas sim, é preciso 
imitar com fidelidade o seu 
exemplo… as suas virtudes. 

Milhares de pessoas 
pronunciam o nome de Maria, 
mas permanecem com o 
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coração vazio, vivendo longe 
dela… do seu amor. 

No nome de Maria 
encontramos força e proteção 
para percorrermos com 
fidelidade o caminho estreito 
que nos conduz ao céu, 
morada eterna. 

Não é fácil viver com 
fidelidade! O mundo, o 
demônio e a carne, guerreiam 
continuamente contra a nossa 
alma… mas, tendo o nome de 
Maria como alicerce, é 
possível vencer as “mu-
ralhas” que surgem no nosso 
caminho. 
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FRAGMENTO 14 
(14/02/2020) 

Santo nome de Maria (14) 
 
“… e o nome da virgem 

era Maria” (Lc 1, 27). 
 
Quem ama o nome de 

Maria caminha na luz e não 
se envolve com a escuridão. 
O nome de Maria não 
combina com as trevas. 

O nome de Maria é 
poderosa luz que expulsa as 
trevas do nosso caminho… 
quem caminha sob a proteção 
do nome de Maria faz 
progresso na vida espiritual e 
não abre o coração para as 
trevas. 

O nome de Maria é luz 
para os nossos passos! Aquele 
que caminha na claridade do 
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nome de Maria não “tro-
peçará” na “pedra” do pe-
cado mortal. 

O nome de Maria é uma 
luz que não se apaga… não se 
“esconde” dos seus devo-
tos… é luz generosa que não 
se ofusca daquele que a busca 
com fidelidade, fé, alegria e 
perseverança. 

Aquele que invoca o 
nome de Maria edifica e 
ilumina os que estão à sua 
volta. 

Quem se afasta do nome 
de Maria, luz preciosa, 
caminha nas trevas. 
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FRAGMENTO 15 
(15/02/2020) 

Santo nome de Maria (15) 
 
“… e o nome da virgem 

era Maria” (Lc 1, 27). 

 

Maria Santíssima, pobre 
e desapegada de tudo e de 
todos, nos ensina o verdadeiro 
desapego das coisas 
passageiras e caducas desse 
mundo inimigo da santidade e 
da salvação. 

Aquele que invoca o 
nome de Maria tem olhos 
somente para o Eterno e 
Infinito… despreza com 
valentia a falsa riqueza 
oferecida pelo mundo vazio. 

Quem se inclina diante 
do nome de Maria não se 
assusta com a pobreza… 
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porque a Mãe do Senhor 
viveu na pobreza e não se 
revoltou. 

O nome de Maria nos 
ensina que a verdadeira 
riqueza não está aqui nesse 
mundo; mas no céu: Deus é a 
Riqueza Inesgotável! Deus é 
a Riqueza Infinita que satisfaz 
plenamente a nossa alma 
espiritual e imortal. 

Depois do Nome de 
Jesus, Deus Bendito, o nome 
de Maria é a nossa maior 
riqueza… somos ricos e 
felizes por causa do nome 
dessa amável Senhora. 
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FRAGMENTO 16 
(16/02/2020) 

Santo nome de Maria (16) 
 
“… e o nome da virgem 

era Maria” (Lc 1, 27). 
 
Aquele que vive sob a 

proteção do nome de Maria 
vive “submerso” no 
“oceano” da oração. O nome 
santo dessa Senhora nos 
ensina que a verdadeira paz 
não está nas criaturas; mas na 
amizade íntima com o 
Criador. 

Maria é o tabernáculo 
vivo do Verbo encarnado, é a 
escola da vida interior… o 
seu nome, pronunciado com 
fé e amor, nos convida a 
“mergulhar” na presença do 
Senhor e permanecer sempre 
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nesse “mar” de felicidade: 
“Penso o que deveria 
passar-se na alma da 
Virgem quando, após a 
Encarnação, possuía em si o 
Verbo humanado, o Dom de 
Deus. Em que silêncio, em 
que recolhimento, em que 
adoração deveria mer-
gulhar-se no fundo da alma 
para abraçar aquele Deus 
de quem era Mãe!” (Santa 

Elisabete da Trindade, Carta 152). 
O devoto do nome de 

Maria não foge da oração… 
não volta as costas para a 
amizade com o Salvador. 
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FRAGMENTO 17 
(17/02/2020) 

Santo nome de Maria (17) 
 
“… e o nome da virgem 

era Maria” (Lc 1, 27). 

 

Maria Santíssima é a 
Mãe de Deus, virgem pode-
rosa e cheia de graça. 

Diante dos ataques do 
demônio e da rebeldia da 
carne, devemos invocar o 
nome de Maria… com essa  
poderosa “arma” a nossa 
alma vencerá a batalha de 
cada dia: “Maria vos cobrirá 
com a sua sombra e ficareis, 
calmos e confiantes, debaixo 
de suas asas. Ela caminhará 
convosco, ao vosso lado, e 
levar-vos-á por atalhos se-
cretos… o seu nome será 
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nos vossos lábios como mel e 
bálsamo” (Bem-aventurado Eduardo 

Poppe), e: “Maria é a salvação 
daqueles que invocam o seu 
nome” (São Boaventura), e 
também: “À devota invo-
cação desse doce e santo 
nome alcança-se graças 
superabundantes nesta vida 
e sublime glória na outra” 
(Ricardo de São Lourenço). 

O nome de Maria nos 
fortalece na luta contra os 
inimigos da nossa alma 
imortal e espiritual… nos 
encoraja nas pequenas e 
grandes tribulações… nos 
enche de valentia contra as 
“muralhas” que se agigantam 
à nossa frente, tentando nos 
impedir de caminhar para o 
céu, nossa pátria eterna. 

Sob a proteção do nome 
de Maria, expulsamos do 
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nosso coração o respeito hu-
mano que escraviza milhões 
de católicos. 
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FRAGMENTO 18 
(18/02/2020) 

Santo nome de Maria (18) 
 
“… e o nome da virgem 

era Maria” (Lc 1, 27). 

 

O nome de Maria é força 
e proteção para aquele que o 
invoca com fé, confiança e 
amor. Viver distante do nome 
de Maria é caminhar peri-
gosamente. Não pode se 
perder quem deposita toda a 
confiança no nome de 
Maria… ele é proteção se-
gura: “Maria! A mãe dos 
pequeninos, a saúde dos 
fracos e a estrela nas 
tempestades” (Bem-aventurado 

Eduardo Poppe). 
O devoto do nome de 

Maria nunca está só… essa 
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boa Mãe o acompanha nas 
dificuldades e o fortalece nas 
batalhas e lutas de cada dia. 

O sofrimento torna-se 
suportável para aquele que 
vive sob a proteção do nome 
de Maria. O desânimo 
“evapora” quando pronun-
ciamos com confiança o 
nome dessa boa Mãe… o 
nosso coração se alegra 
quando invocamos o nome 
dessa Senhora. O nome de 
Maria é “uma doce canção!” 
(Bem-aventurado Eduardo Poppe). 

O nome de Maria é uma 
luz que ilumina os nossos 
passos! Caminhemos com 
fidelidade na sua presença. 
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FRAGMENTO 19 
(19/02/2020) 

Santo nome de Maria (19) 
 

“… e o nome da virgem 
era Maria” (Lc 1, 27). 

 

O nome de Maria 
pronunciado com devoção 
acalma a alma que sofre com 
terríveis e contínuas tenta-
ções: “Se os cristãos, nas 
tentações, tivessem o cui-
dado de proferir com devo-
ção e confiança o nome de 
Maria, é certo que não 
cairiam nelas” (Santo Afonso 

Maria de Ligório). Esse bendito e 
santo nome consola os 
corações amargurados e per-
seguidos… alegra os tristes e 
liberta os escravos. 
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O nome de Maria 
fortalece aqueles que vacilam 
no caminho da luz, convi-
dando-os a perseverar até o 
fim: “Todo o meu coração se 
inflama, quando pronuncio 
o vosso nome” (Bem-aventurado 

Eduardo Poppe). 
A alma espiritual e 

imortal encontra a verdadeira 
alegria no nome de Maria, 
não nas coisas caducas e 
passageiras desse mundo. 

O nome de Maria é um 
“oceano” calmo onde nave-
gamos com segurança. 

Aquele que despreza o 
nome de Maria não pode ser 
feliz… não caminha na 
claridade e tropeça com 
frequência. 

É grande sabedoria 
apoiar-se no nome de 



58 

Maria… nesse nome não há 
derrota, mas somente vitória. 
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FRAGMENTO 20 
(20/02/2020) 

Santo nome de Maria (20) 
 
“… e o nome da virgem 

era Maria” (Lc 1, 27). 
 
Feliz da pessoa que 

invoca sempre o nome de 
Maria! 

O nome de Maria nos 
fortalece nas horas difíceis e 
nos encoraja para a batalha, 
principalmente quando o 
nosso coração está amar-
gurado e pouco firme… 
vacilante: “Só vos digo que 
invoqueis o nome de Maria 
quando tiverdes necessidade 
dele; quando vos sobrevier 
algum desgosto, alguma 
pena, alguma tristeza, 
quando vos molestarem as 
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dores do corpo, ou vos 
molestarem as da alma; 
quando vos faltar o 
necessário para a vida” (Pe. 

Antônio Vieira). 
O nome de Maria é um 

“remédio” para o corpo e 
para a alma… não há tristeza 
num coração que vive e 
caminha sob a proteção do 
nome de Maria. O demônio 
não pode “roubar” a paz da 
alma que venera com amor e 
devoção o nome dessa boa 
Mãe. 

O nome de Maria nos 
ampara diante dos ventos 
violentos das tentações e 
desânimos: “O demônio foge 
e treme o inferno ao som do 
nome excelso de Maria” 
(Bem-aventurado Alano). O santo 
nome da Mãe de Deus é 
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proteção segura para os seus 
devotos. 

 



62 

FRAGMENTO 21 
(21/02/2020) 

Santo nome de Maria (21) 
 
“… e o nome da virgem 

era Maria” (Lc 1, 27). 
 
O nome de Maria é 

proteção segura para aqueles 
que sofrem perseguições 
dentro e fora de casa. Esse 
santo nome enche o coração 
dos perseguidos de força, 
valentia e ousadia; diz para 
eles que a vida aqui na terra é 
de luta contínua e não de 
consolo e alívio. 

Vivendo sob a proteção 
e amparo do nome de Maria, 
encontramos ânimo para su-
portar com paciência a 
ingratidão das pessoas maldo-
sas e golpistas. 
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O nome de Maria nos 
fortalece diante da vingança 
do próximo… põe no nosso 
coração o perdão e a ver-
dadeira caridade. 

O Pe. Antônio Vieira 
nos convida a buscar apoio no 
nome de Maria quando a 
situação se tornar insupor-
tável: “Quando os pais, os 
filhos, os irmãos, os pa-
rentes se esquecerem das 
obrigações do sangue; 
quando vo-lo desejarem 
beber a vingança, o ódio, a 
inveja; quando os inimigos 
vos perseguirem, os amigos 
vos desampararem, e donde 
semeastes benefícios, colher-
des ingratidões e agravos”. 
No nome de Maria encon-
tramos força e ânimo para 
continuarmos a nossa ca-
minhada para a santidade: 
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“As riquezas consolam os 
pobres porque os aliviam de 
suas misérias; porém, sem 
comparação, mais nos con-
sola vosso nome, ó Maria, e 
muito mais alivia das 
angústias desta vida, do que 
todas as riquezas da terra” 
(Ricardo de São Lourenço). 
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FRAGMENTO 22 
(22/02/2020) 

Santo nome de Maria (22) 
 
“… e o nome da virgem 

era Maria” (Lc 1, 27). 
 
O nome Santíssimo da 

Virgem Maria mata a sede da 
nossa alma… ele não é árido; 
mas sim, é um manancial 
onde encontramos água pura 
para saciar a nossa sede 
espiritual. 

O nome de Maria é uma 
nascente que alegra a nossa 
alma espiritual e imortal… 
nessa fonte abundante encon-
tramos a “água” de todas as 
virtudes… e não necessitamos 
da lama oferecida pelo 
mundo. 
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O nome de Maria é fonte 
inesgotável! Aquele que vive 
sob a sua proteção não perde 
tempo com o vazio oferecido 
pelo mundo inimigo do céu e 
da paz. 

O nome de Maria é a 
“água” que enche o nosso 
coração da verdadeira ale-
gria… da alegria que o 
mundo não possui. Buscar a 
felicidade longe do nome de 
Maria é perder tempo e 
caminhar na escuridão. 

O nome da Mãe de Deus 
é Maria! Quem despreza esse 
nome volta as costas para o 
Criador. 

Maria Santíssima reve-
lou a Santa Brígida que até 
dos pecadores mais perdidos, 
mais afastados de Deus, e 
mais possuídos do demônio, 
se aparta este inimigo, logo 
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quando sente que eles, com 
verdadeira vontade de emen-
da, invocam o seu podero-
síssimo nome. Mas, acres-
centou a Santíssima Virgem, 
se a alma não se emenda e 
não apaga seus pecados nas 
lágrimas do arrependimento, 
os demônios sem demora 
voltam e dela tomam conta. 
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FRAGMENTO 23 
(23/02/2020) 

Santo nome de Maria (23) 
 
“… e o nome da virgem 

era Maria” (Lc 1, 27). 
 
O nome de Maria nos 

mantém de pé e com ânimo 
diante das injustiças dos 
homens. Esse nome acalma o 
nosso coração quando somos 
golpeados com o “martelo” 
da injustiça. 

O santo nome de Maria 
tranquiliza o nosso coração 
diante da falta de respeito… 
quando somos atacados e 
criticados injustamente. Ele 
ilumina os nossos passos e 
fortalece o nosso coração para 
caminharmos com perse-
verança, sem desanimar, 
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diante das ameaças dos 
inimigos. 

O Pe. Antônio Vieira 
nos ensina a buscar força no 
nome de Maria diante das 
tribulações: “Quando os 
maiores vos faltarem com a 
justiça, os menores com o 
respeito, e todos com a 
proximidade… quando vos 
lisonjear a carne e vos 
tentar o demônio… quando 
vos virdes em alguma 
dúvida ou perplexidade, em 
que vós não saibais resolver 
nem tomar conselho”. Está 
claro que no nome de Maria 
encontramos força para 
resolver todos os problemas e 
dificuldades. 
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FRAGMENTO 24 
(24/02/2020) 

Santo nome de Maria (24) 
 
“… e o nome da virgem 

era Maria” (Lc 1, 27). 
 
O nome de Maria não 

pode ficar escondido! A 
Senhora quer que levemos o 
seu nome para os bons e 
para os maus… os bons 
devem continuar percorrendo 
o caminho da santidade, da 
luz e do bem… os maus 
devem se inclinar diante do 
nome dessa Senhora, Mãe de 
Deus, e se converterem… 
devem mudar completamente 
o comportamento… o nome 
de Maria é uma poderosa e 
forte “chave” para abrir-lhes 
o coração. 
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O inferno persegue e 
ruge furiosamente contra o 
nome de Maria. Ele ataca e 
instiga os seus amigos para 
persegui-lo com zombaria, 
desprezo e xingos… o inferno 
odeia o nome da Virgem 
Santa, pura e fiel: “O nome 
de Maria é sempre odioso 
para o inferno” (Religioso 

anônimo, Imitação de Maria). 
Aquele que invoca o 

nome de Maria é perseguido 
e odiado pelo inferno. 
Devemos dizer com respeito e 
confiança todos os dias: 
Bendito o nome de Maria, 
Virgem e Mãe! 
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FRAGMENTO 25 
(25/02/2020) 

Santo nome de Maria (25) 
 
“… e o nome da virgem 

era Maria” (Lc 1, 27). 
 
Esse mundo é um mar 

tempestuoso, cheio de pe-
rigo… para navegar nele com 
segurança é preciso se apoiar 
no nome de Maria. Nesse 
nome encontramos força e 
ânimo para “lutar” contra as 
“ondas” furiosas e violentas 
desse mundo inimigo do bem, 
da luz e da santidade. 

Milhões de pessoas 
voltaram as costas para o 
nome de Maria e agora 
“navegam” perigosamente… 
sem luz, sem alicerce pro-
fundo e firme: “Ó tu, que te 
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sentes longe da terra firme, 
levado pelas ondas deste 
mundo, no meio dos 
temporais e das tempes-
tades, não desvies o olhar da 
luz deste Astro, se não 
quiserdes perecer” (São Ber-

nardo de Claraval). 
Aquele que caminha 

longe do nome de Maria, 
assemelhasse a um barco que 
é levado pela corrente furiosa 
e violenta de um rio… sem 
direção e sem segurança. O 
nome de Maria indica o 
caminho certo e seguro por 
onde devemos navegar. Sob a 
proteção do nome de Maria 
“navegamos” com segurança 
para o céu: “O vosso nome, ó 
Mãe de Deus, está cheio de 
todas as graças e bênçãos 
divinas” (São Metódio), e: “O 
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nome de Maria vem do céu” 
(Santo Afonso Maria de Ligório). 
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FRAGMENTO 26 
(26/02/2020) 

Santo nome de Maria (26) 
 
“… e o nome da virgem 

era Maria” (Lc 1, 27). 
 
O nome de Maria é 

proteção segura contra as 
tentações que “sopram” 
furiosamente contra a nossa 
alma espiritual e imortal. 
Aquele que despreza o nome 
de Maria vive “aberto” para 
as tentações… sem força e 
proteção: “Se o vento das 
tentações se elevar, se o 
obstáculo das provações se 
erguer na tua estrada, olha 
para a Estrela, chama por 
Maria” (São Bernardo de Claraval). 

As tentações, por fortes 
que sejam, se esbarram… 
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chocam-se com o forte 
“muro” que é o nome de 
Maria. Esse nome fortalece a 
nossa alma para o combate. 
Quem se apoia nele não será 
levado pelo vento das 
tentações. 

Quem invoca o nome da 
Mãe de Deus com humildade 
e confiança não será 
vencido… mas lutará contra a 
carne, o mundo e o demônio, 
com ousadia e valentia. 

O nome de Maria 
fortalece a nossa alma… pois, 
essa boa Mãe, não nos 
abandona nas horas difíceis. 
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FRAGMENTO 27 
(27/02/2020) 

Santo nome de Maria (27) 
 
“… e o nome da virgem 

era Maria” (Lc 1, 27). 
 
O mundo está se 

tornando uma terrível “ar-
madilha” para os amigos de 
Deus e da santidade. Para 
vencer os obstáculos que 
surgem pelo caminho é 
preciso invocar com fé, amor 
e confiança o nome de 
Maria. Esse nome é luz que 
ilumina os nossos passos e 
nos mantém de pé nas horas 
difíceis: “Nos perigos, nas 
angústias, nas dúvidas, 
pensa em Maria, invoca 
Maria. Que seu nome nunca 
se afaste de teus lábios e do 



78 

teu coração; e, para obter o 
auxílio da sua oração, não te 
descuides do seu exemplo de 
vida” (São Bernardo de Claraval). 

No nome de Maria 
encontramos a sabedoria para 
seguirmos pelo caminho das 
virtudes… da santidade… do 
céu: “O nome de Maria é a 
chave da porta do céu, para 
quem o invoca com devo-
ção” (Santo Efrém). Quem des-
preza esse santo nome 
caminha na escuridão. 

O devoto do nome de 
Maria escolhe o caminho 
estreito, porque foi esse o 
caminho percorrido pela Mãe 
de Deus. 

O inimigo do nome de 
Maria percorre o caminho 
largo que conduz ao inferno. 
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FRAGMENTO 28 
(28/02/2020) 

Santo nome de Maria (28) 
 
“… e o nome da virgem 

era Maria” (Lc 1, 27). 
 
Aquele que caminha sob 

a proteção do nome de Maria 
suportará o vendaval das 
tentações e não cairá… 
permanecerá firme diante das 
calúnias, maledicências e 
críticas… não cairá nos 
golpes e mentiras dos 
inimigos da verdade… en-
frentará com valentia e 
ânimo os seguidores do 
mundo e do demônio: 
“Seguindo-a terás a certeza 
de não te desviares; 
suplicando-lhe, não te 
desesperarás; consultando-
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a, não te enganarás; se ela te 
segurar, não cairás; se te 
proteger, nada terás de 
temer; se te conduzir, não 
sentirás cansaço; se te for 
favorável, atingirás o 
objetivo” (São Bernardo de 

Claraval). 
O devoto sincero do 

nome de Maria não ficará 
sem recompensa. Aquele que 
engrandece esse santo nome 
será protegido e amparado 
pela zelosa e carinhosa 
Senhora: “Esta fortíssima 
torre (nome de Maria) não 
só livra de castigos os 
pecadores, mas defende os 
justos também contra os 
ardores do inferno” (Santo 

Afonso Maria de Ligório). 
O nome de Maria é uma 

luz que guia os nossos passos 
no caminho da santidade… da 
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perfeição… do céu. Quem 
invoca com confiança o nome 
de Maria caminha seguro e 
jamais será abandonado por 
essa boa Mãe. 

Maria! Maria! Maria! 
Doce nome! “Ó excelsa, ó 
bondosa e veneranda 
Virgem Maria! Como é 
vosso nome tão cheio de 
doçura e de amabilidade! 
Ninguém o pode proferir, 
sem que se veja abrasado de 
amor para com Deus e para 
convosco. Perpasse ele pela 
mente dos que vos amam, e 
eis o quanto basta para 
consolá-los e incitá-los a vos 
amarem cada vez mais” (São 

Bernardo de Claraval). 
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FRAGMENTO 29 
(29/02/2020) 

Santo nome de Maria (29) 
 
“… e o nome da virgem 

era Maria” (Lc 1, 27). 
 
Aquele que invoca com 

fé, amor e confiança o nome 
de Maria, afugenta, repele e 
expulsa as tentações… obtém 
vitória contra a carne, o 
mundo e o demônio, inimigos 
furiosos das almas espirituais 
e imortais. 

A tentação não se 
mantém de pé diante do nome 
de Maria; mas se inclina 
diante dele. 

Quem invoca com pie-
dade e devoção o nome de 
Maria, constrói um “muro” à 
sua volta e permanece 
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“fechado” para o mundo e 
suas máximas: “Ó minha 
doce Mãe e Senhora, eu vos 
amo, e porque vos amo, amo 
também o vosso nome. 
Proponho e espero com o 
vosso socorro invocá-lo 
sempre na vida e na morte” 
(Santo Afonso Maria de Ligório). 

O nome de Maria é uma 
“terra” cultivável, onde a 
“árvore” da nossa vida 
espiritual lança profundas 
raízes e se mantém firme 
diante das tempestades de 
cada dia. 

O nome de Maria nos 
“agiganta” diante dos se-
guidores do mundo e do 
demônio… nos orienta para o 
céu… nos torna vitoriosos 
diante dos inimigos de Deus e 
da santidade. 
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O devoto do nome de 
Maria segue com perse-
verança pelo caminho da luz, 
e não se inclina diante das 
trevas. 

Santo Afonso Maria de 
Ligório escreve: “Roguemos 
a Deus, que nos conceda a 
graça de ser o nome de 
Maria a última palavra que 
a nossa língua pronuncie. 
Roguemos a Deus que no-la 
conceda, como pedia São 
Germano, dizendo: Ó doce e 
segura morte, a que é 
acompanhada e protegida 
com este nome de salvação, 
o qual Deus só concede 
proferir àqueles a quem 
quer salvar”, e: “Para glória 
do vosso nome, ó bendita 
Senhora, quando minha 
alma sair deste mundo, 
vinde ao seu encontro e 
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tomai-a em vossos braços. 
Dignai-vos de vir consolá-la 
com a vossa doce presença; 
sede o seu caminho para o 
céu, alcançai-lhe a graça do 
perdão e o eterno descanso. 
Ó Maria, advogada nossa, a 
vós pertence defender os 
vossos devotos diante do 
tribunal de Jesus Cristo” 
(São Boaventura). 
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Ajude-nos a alimentar centenas 
de crianças pobres no Brasil, Bolívia, 
Paraguai, Argentina, Uruguai, Colômbia, 
Peru, Chile, Equador e Venezuela, e a 
imprimir Livros, Livretes e Folhetos para 
evangelizarmos. 

Faça o seu depósito mensalmente 
em uma dessas contas: 
 
Banco do Brasil 
Nome: Instituto Miss. Filhos da Paixão 
Agência: 0324-7 
Conta corrente: 413310-2 
 
Bradesco 
Nome: Instituto Miss. Filhos da Paixão 
Agência: 0240-2 
Conta corrente: 77444-8 
 
 
 
 

 
 
Instituto Missionário dos Filhos e Filhas 

da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo e 
das Dores de Maria Santíssima 
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Convite: Participe do Santo Retiro 
(realizamos retiros espirituais a cada dois 
meses). Para maiores informações, entre 

em contato conosco em um dos endereços 
abaixo. 

 
 

Venha ser um (a) religioso (a) do 
Instituto Missionário dos Filhos e 

Filhas da Paixão de Nosso Senhor Jesus 
Cristo e das Dores de Maria 

Santíssima. 
 
 

 
 
 

Instituto Missionário dos Filhos e 
Filhas da Paixão de Nosso Senhor Jesus 
Cristo e das Dores de Maria Santíssima 
BR 153, Km 428, Anápolis, GO – Brasil 

Cx. P. 1909 – CEP – 75043-970 

(62) 3321-5020 

Site: www.filhosdapaixao.org.br 

E-mail: contato@filhosdapaixao.org.br 

Ouça pregações 
Filhos da Paixão de Cristo – YouTube 

Gerenice de Jesus Costa – Facebook 

http://www.filhosdapaixao.org.br/
mailto:contato@filhosdapaixao.org.br
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