
“Maria e a Eucaristia” 
Das Cartas-Circulares de Madre Antónia Colombo 

Maria, como Mãe de Jesus e Mãe da Igreja, tem uma relação indissolúvel com o corpo de Jesus, 

presente na Eucaristia e também com o seu corpo místico, que a Eucaristia nutre e faz crescer. Os 

nossos Fundadores experimentaram esta verdade de maneira vital e fizeram dela a base da 

espiritualidade, proposta como caminho de santidade comum para os educadores/as e os jovens. 

 Madre Antónia apresenta na Circular 820 algumas reflexões ao amor eucarístico-mariano em Dom 

Bosco e em Maria Mazzarello, evocou a alta tensão espiritual que caracterizou os inícios da nossa 

família carismática. Referiu o que significa, concretamente, que Maria nos leva a Jesus, e sugeriu-

nos como vivê-lo em união com as irmãs nas comunidades educativas: 

Acolher é a atitude fundamental de abertura ao dom. Implica o silêncio de todo o ser para deixar que 

a Palavra chegue até nós e possa agir dentro de nós. Maria escuta, torna-se seio para acolher, preservar 

e alimentar a Palavra. Abre espaço aos pensamentos de Deus que alteram o seu ritmo, os seus hábitos, 

o seu raciocínio e abre-se ao inesperado da mensagem do anjo. O seu sim tornou possível o grande 

sim de Cristo ao Pai, renovado em cada celebração eucarística. Colocar-se nas suas pegadas significa 

experimentar como se espera e se acolhe o Verbo de Deus, como n'Ele se acolhem os irmãos e as 

irmãs, como se acolhe toda a vida humana que deseja vir à luz. 

Cuidar é o empenho de acompanhar a vida no seu crescimento, ajudar as/os jovens a elaborar um 

projeto pessoal que os leve a construir a sua identidade, a descobrir o seu lugar na sociedade e na 

história, a ler o projeto de Deus na sua existência. As raízes do cuidar são em primeiro lugar na família 

e estendem-se àqueles que realizam um ministério educativo. "Maria deu à luz o Filho e colocou-o 

numa manjedoura" (Lucas 2, 7): é o gesto da mãe que dá e oferece alimento e calor ao próprio filho. 

A manjedoura, na verdade, leva a recordar a mesa. De que alimento e cuidados necessitam hoje as/os 

jovens? 

Viver o tempo como kairòs: a vinda de Jesus deu um novo início ao tempo. Não só porque a partir 

deste acontecimento iniciou um novo período histórico-cronológico, mas porque esta vinda, que se 

realizou através do sim de uma mulher, deu-lhe qualidade, conferiu-lhe uma nova ordem: a da graça. 

É o tempo da memória e da esperança. 

Agradecer: o corpo e o sangue de Jesus, entregues para a vida do mundo, são o agradecimento mais 

verdadeiro ao Pai. Jesus é o único capaz de dar graças, porque n'Ele a oferta não é inferior à plenitude 

recebida. Maria, no entanto, como criatura, é a primeira vida eucarística, plenamente realizada. Na 

sua pessoa e na sua vida, verificou-se a presença real do Senhor ao mais elevado grau e o acolhimento 

pleno dessa presença. 

Para refletir e rezar: 

• Como vivo a Eucaristia e o encontro com a Palavra de cada dia? É uma realidade que me 

transforma e me torna mais próxima de Jesus e da sua missão? 

• Exercício espiritual: uno a minha voz à voz de Maria para agradecer ao Pai, que na 

Eucaristia nos oferece o seu amor infinito, e nos torna participantes da sua vida. 

Maria, ajuda-me a penetrar mais profundamente o mistério da Eucaristia e a vivê-lo com maior fé e 

amor. Contribuiremos, assim, para a vinda eucarística de Jesus no nosso tempo, para uma 

transformação do destino humano e dos povos, segundo os desígnios do Pai. 


