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'reconh~cida e- honrada como · 
verda eira Mãe de Deus e do edentor. Em vista dos méritos 

de seu ~ilho, foi r edimida de um modo mais sublime e unida 
a .êle por um víncul o estreito e indis solúvel, ~é dotada com 
a ~ - . .. ~?.~~--~-º'fi _rd).~~i~ de ser !i}ãe do ~ilho de .v eus, 5: 
por isso filha predj~t do Pai e sacrário do EspÍrito , 
ant~ n. 33) --.__ o L : 

~ . 
Não v deter-me no culto de Maria Sma. nos primeiros sé~ 

gulas do Cristi~nismo , onde deparamos com festas litúrgicas 
a atividade, Ínunciação e Assunção da Virgem ~ â eaeer 

ao III Cone. Ecumêpí.inico, c , aJo ano 431,· 

~~f~g~fruaaiat~~I~Bd~f~rà~ Ma~~5 (li e~zTI~i~~uand? 
Não vou hist oriar o culto de Mari~ na Península Ib~rica 

desde os albores do Cristianismo, e destaca r a quela "formos 
porção da península - a Lusitânia que já tinha cristandade 
e dioceses organizadas no tempo dos romanos~ Brácara, Oiis 

po, Ébora e Ossonoba (Braga, Lisboa, Évora e a hoje denomin 

di)' E.~~~6 · tol)Ônimo ~anta Maria data do ano 977 "prope civitas 
Santa Maria", referente a região de ~o João de Ver e Vila 

da Feira, no distrito de Aveiro, no Douro- pg . 14 
Não v rememorar as belezas da devoção a Nossa uenhora 

no mês de Maio . • ' · "" · q I ··- · " ...(... - # 

Nem quer ~slsilr ~ § § em revelar o erro dos protestantes 
~ deturpam a doutrina catÓlica sôbre N.~ra ., 

que a Igreja tem repetido mil vezes -
cos adoram só a Deus, e que a Virgem 3antí 

especialmente, pois Ela conduz os corações a 
Cristoãé o centro do nosso tunor 148 @ 



a Mãe de Deus, ndo segura exe-
gese do ~~~ ~ t de deseja que não só 
os catÓlicos como os membros de variadas d ominações 
cristãs conheçam ê se livrinho em que Marti h J Lutero 
professa a genuÍna doutrina da ~greja vatÓlica SQbre OS 

privilégios de "'tos a Senhora . - - 46 

õü-iõso é ter tid Maomé uma filha de nome átima·, e ve-

t rificada a apariçaão de N. ra.do RosáriQi em 1917~ e~ Port 
~~;L, ~o Lugar que t o ésmo nome da fl ha de Manome-

F/ ~; ~~ -~ 
Peueos -cOrihec~ ,na- integra o "Crado do Povo de Deus", 
proclamado pelo anto Padre Paulo VI, no encerramento 

do Ano da Fé na BasÍlica de • Pedro, a 30de junho de 
1968, no ue oncerne à Maria ~antíssima: 

Nêste credo, a reprodução textual de trechos da Lumen Gen 
tium e outros documentos do Vaticano II: 

- "Óremos que Maria é a Mãe sempre Virgem do Verbo Encar
nado, nossb eus e alvado Jesus CTisto, e ~u~, em razão 
desta eleição singular, ~la foi, em consideração dos mé
rito de seu Filho , resgatada de maneira sublime, preserva-
da de toda a mancha do pecado original e repleta do dom 
da graça, mais do nue tôdas as outras criaturas. 

A/ssociada por um vínculo estreito e indissolúvel a os 
Mistérios da Encarnação e da Redenção , a Santíssima Virgem 
Maria, a Imaculada, foi, no têrmo de sua vida terrestre, 

elevada em côrpo ~e alma á glÓria celeste e configurada 
ao seu Filho r essuscitado, antecipando a sorte futura de 

todos os justos. Cremos · que a antíssima Mãe de Deus 
Nova Eva ,Mãe da I reja , continua no Céu a desempphar o seu 
papel materno, em relação aos membros de Cristo, cooperarnão 
para o nascimento e desenvolvimento da uida divina nas almas 

dos resgatados" - 9 


