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I SEGUNDA-FEIRA DEPOIS DE PENTECOSTES DO TEMPO COMUM 

Bem-aventurada Virgem Maria Mãe da Igreja 
01 de Junho de 2020 

 
LEITURAS DO DIA 
1ª Leitura - At 1,12-14 
Salmo - Sl 86, 1-3. 4-5. 6-7 (R. Zc 8,23) 
Evangelho - Jo 19,25-27 

 

PROPOMOS HOJE A MEDITAÇÃO DO SALMO 86 

ORAÇÃO INICIAL 

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

Espírito Santo, Docilidade do Pai e do Filho, dai-me hoje o entendimento da 

Palavra, abri meu coração para o sentido das Escrituras. Ó Fonte 

inesgotável de Sabedoria, que este Salmo traga luz aos meus passos e que 
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eu possa cantá-lo, através de minha vida, dos meus sentimentos e 

pensamentos, aos meus irmãos.  

▪ Medite por duas vezes ou mais o texto bíblico sugerido. Sendo um 

Salmo, faça pausas silenciosas entre uma estrofe e outra. 

 

▪ Agora, para seu conhecimento, tome contato com o contexto deste 

Salmo. 

❖ O Salmo 86 é um louvor a Sião, uma das montanhas e fortalezas 

de Jerusalém. A localização geográfica é muito elogiada no Antigo 

Testamento como bem situada. Nele encontrava-se o Templo de 

Salomão. E, deste modo, o lugar ganhou uma representação mais 

ampla, como extensão para toda a Terra de Israel, a Terra das 

Promessas.  

❖ O remetente deste Salmo intitula-se “Filhos de Coré”. Trata-se de 

uma tribo, de um clã do Antigo Israel. Coré ficou conhecido no 

Antigo Testamento por se opor a Moisés (Nm 16). Porém, uma 

parte de seus descendentes tornou-se levita, auxiliava os 

sacerdotes no Templo, trabalhava na portaria do Tabernáculo e 

cantava cânticos em suas entradas.  

▪ Algumas reflexões: 

❖ O sentimento do Salmo 

O título já expressa a grandeza deste texto bíblico, “Sião, mãe dos 

Povos”. O escritor sagrado tomou por empréstimo o significado da 

maternidade para ilustrar o que Israel seria para o mundo. Para além 
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da localidade geográfica, Israel é aqui um lugar teológico, 

escatológico. Ele representa o próprio Deus que lá reside. Portanto, 

o Salmo comunica que Deus é uma mãe que recebe todos os povos 

como filhos, independentemente de suas raças, etnias, culturas. Até 

os pagãos são adotados por Sião para que ninguém fique fora da 

Pátria divina. Todos são registrados por Deus como Filhos seus. Este 

Salmo antecipa a abertura da fé e da salvação que Jesus daria com 

sua vinda. Pentecostes seria a realização festiva deste 

acontecimento. 

❖ Sua mensagem 

O Salmo 86 expressa nossa esperança cristã. Ansiosamente 

aguardamos a reunião de todos em Deus, para que Ele seja tudo em 

todos. Após a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos e a 

Solenidade de Pentecostes, neste momento de pandemia, muito 

atual a meditação de que a unidade não é uma utopia, mas uma 

urgência, um apelo de conversão para a irmandade universal. Quanto 

ainda nos falta para abraçarmos juntos este projeto de Deus! 

❖ O sentido teológico do Salmo 86 

Para os primeiros teólogos da fé cristã, a Igreja tornou-se Monte 

Sião, como esposa fiel do Senhor e mãe de seus filhos. 

Maternalmente, ela reúne os filhos dispersos do mundo numa única 

família. Pelo Batismo, todos são incorporados a este Povo Santo e 

deleitam-se do seio da Igreja. A Eucaristia é a celebração por 

excelência do “mundo sobre o altar”.  
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❖ O sentido litúrgico para hoje 

Em 2018 o Papa Francisco instituiu a Memória da Bem-

Aventurada Vigem Maria, Mãe da Igreja. A celebração está vinculada 

ao dogma da Maternidade de Maria – Mãe de Deus. A Virgem tanto 

é modelo materno para a Igreja quanto é a própria mãe da Igreja. O 

ventre Daquela que hospedou o Messias, Salvador de todos os Povos, 

tornou-se seu próprio Templo. Ela é também figura da Jerusalém 

esperada, Monte Sião – mãe dos Povos. De Maria, nossa Monte Sião, 

o Filho Bendito vai ao mundo resgatar os irmãos dispersos. Por isto, 

em cada lugar do mundo Nossa Senhora é cultuada como mãe de 

suas terras. E, com Ela, também cantamos com o Salmo 86 esta 

esperança de unidade de todos as gentes em Deus: “E por isso todos 

juntos a cantar se alegrarão; e, dançando, exclamarão: Estão em ti as 

nossas fontes!” 

ORAÇÃO FINAL 

Após este tempo de meditação e reflexão, coloque suas intenções diante 

de Deus, por intercessão da Bem-Aventurada Virgem Maria Mãe da Igreja. 

Nesta ocasião, muito oportuno rezar pela unidade da Igreja e dos Povos, 

pelo Santo Padre o Papa Francisco, pela paz no mundo, pelos governantes, 

pelo diálogo entre todos, a concórdia dos corações, a busca comum de 

soluções para os problemas do planeta.  

Você poderá encerrar sua oração com a Oração do Pai Nosso e a Salve 

Rainha. 


