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“Maria é a serva humilde do Pai, que transborda de alegria no louvor.”
Papa Francisco

Maria passa na frente
P

Maria, passa na frente
e vai abrindo estradas e caminhos,
abrindo portas e portões,
abrindo casas e corações.
A mãe indo na frente,
os filhos estão protegidos
e seguem seus passos.
Ela leva todos os filhos
sob sua proteção.
Maria, passa na frente
e resolve aquilo
que somos incapazes de resolver.
Mãe, cuida de tudo
que não está ao nosso alcance.
Tu tens poderes para isso.
Vai, Mãe, vai acalmando, serenando
e amansando os corações.
Vai terminando com as dificuldades,
tristezas e tentações.
Vai tirando teus filhos das perdições.
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Maria, passa na frente
e cuida de todos os detalhes,
cuida, ajuda e protege a todos teus filhos.
Maria, tu és a Mãe e também a porteira.
Vai abrindo o coração das pessoas
e as portas nos caminhos.
Maria, eu te peço, passa na frente
e vai conduzindo, levando, ajudando
e curando os filhos que precisam de ti.
Ninguém pode dizer
que foi decepcionado por ti,
depois de ter te chamado ou invocado.
Só tu, com o poder de teu Filho,
podes resolver as coisas difíceis e impossíveis.
Nossa Senhora, faço esta oração,
pedindo a tua proteção,
rezando um Pai-Nosso e três Ave-Marias.
Amém!

P
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Introdução
A devoção a “Maria passa na frente”, como
tantas outras devoções marianas, é uma expressão da fé de quem acredita na intercessão de
Maria junto a Jesus. É uma oração de confiança
de quem depende e precisa da Mãe, e sabe que
ela se antecipa e vai na frente, abrindo os caminhos e intercedendo por nós como fez nas Bodas
de Caná. Ela não está acima de Jesus, é dele que
ela recebe toda graça.
Com o seu “sim” ao Projeto de Deus para
ser a Mãe de Jesus, Maria assumiu também ser
a nossa mãe. “A partir do consentimento dado
na fé por ocasião da Anunciação e mantido sem
hesitação sob a cruz, a maternidade de Maria se
estende aos irmãos e irmãs de seu Filho, ‘que
ainda são peregrinos e expostos aos perigos e às
misérias’. Jesus, o único Mediador, é o Caminho
de nossa oração; Maria, sua Mãe e nossa Mãe, é
pura transparência dele. Maria ‘mostra o Caminho’…” (CIC 2674).
Em sua Exortação Apostólica Evangelii gaudium, n. 286, o Papa Francisco nos diz: “Maria é
aquela que sabe transformar um curral de animais
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na casa de Jesus, com uns pobres paninhos e uma
montanha de ternura. Ela é a serva humilde do
Pai, que transborda de alegria no louvor. É a amiga sempre solícita para que não falte o vinho na
nossa vida. É aquela que tem o coração trespassado pela espada, que compreende todas as penas.
Como Mãe de todos, é sinal de esperança para os
povos que sofrem as dores do parto até que germine a justiça. Ela é a missionária que se aproxima
de nós, para nos acompanhar ao longo da vida,
abrindo os corações à fé com o seu afeto materno. Como uma verdadeira mãe, caminha conosco,
luta conosco e aproxima-nos incessantemente do
amor de Deus”.
“Somos convidados a sermos como Maria,
que sempre rezou desde o começo da Redenção,
para a qual ela ‘abriu caminho’ com seu ‘Eis aqui
a serva do Senhor! Faça-se em mim segundo
a tua Palavra’, como depois na visita a Isabel,
em Caná, no Calvário, no Cenáculo à espera do
Espírito Santo, e em todo o resto de sua vida.
Maria é nosso modelo de vida cristã: olhemos
para nossa Mãe, sigamos os seus passos, sobre o
caminho que ela caminhou, sobre a vida que ela
teve; ela está conosco, nos convida a seguir seu
Filho; ela nos apoia e nos acompanha, abrindo
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os caminhos para nós” (Pe. Tiago Alberione, fundador da Família Paulina).
Maria não apenas abre os caminhos, as portas
e os corações, ela nos aponta o Caminho que é o
seu Filho Jesus. Com Maria, chegaremos a Jesus!
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Novena
1O DIA

Maria passa na frente
da minha história
(a cura das emoções, mágoas e dores da alma)
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
“Aquele, porém, que beber da água que eu
lhe der nunca mais terá sede, pois a água que eu
lhe der tornar-se-á nele fonte de água jorrando
para a vida eterna” (Jo 4,14).

Reflexão
Só Deus nos conhece profundamente e sabe o
que trazemos no nosso coração. No diálogo com
a mulher Samaritana, além de romper preconceitos, Jesus lhe traz a esperança de uma vida nova
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