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Ave Maria 
Ave Maria! Senhora 
Do amor que ampara e redime, 
Ai do mundo se não fora 
A vossa missão sublime! 

 
Cheia de graça e bondade, 
É por vós que conhecemos 
A eterna revelação 
Da vida em seus dons supremos. 

 
O Senhor sempre é convosco, 
Mensageira da ternura, 
Providência dos que choram 
Nas sombras da desventura. 
 
Bendita sois vós, Rainha! 
Estrela da Humanidade, 
Rosa mística da fé, 
Lírio puro da humildade! 

Entre as mulheres sois vós 
A Mãe das mães desvalidas, 
Nossa porta de esperança, 
E Anjo de nossas vidas! 
 
Bendito o fruto imortal 
Da vossa missão de luz, 
Desde a paz da Manjedoura, 
Às dores, além da Cruz. 
 
Assim seja para sempre, 
Oh! Divina Soberana, 
Refúgio dos que padecem 
Nas dores da luta humana. 
 
Ave Maria! Senhora 
Do amor que ampara e redime, 
ai do mundo se não fora, 
A vossa missão sublime! 
 
     
 psicografada por Chico Xavier pelo espírito Amaral Ornelas 



Maria Santíssima, o canal sublime por onde surgiu  
Jesus Cristo 

 
Falar de uma personalidade da excelsitude de Maria de 
Nazaré é buscar o inconcebível, para quem mora na faixa 
ainda dominada pelas sombras. Maria, mãe de Jesus, é um 
espírito de pureza lirial, vindo de planos altamente 
iluminados, para receber e ter em sua companhia o espírito 
mais evoluído que pisou o solo terreno, portador da 
mensagem de Deus para os homens, que deve ser vivido 
para que a humanidade se liberte dos sofrimentos, 
libertando-se da ignorância.   

Maria de Nazaré, Miramez,  pg. 13 



Mensagem do Anjo Gabriel aos pais de Maria durante o sono 

...Não sejais fracos nas decisões! Não vos esqueçais dos deveres para com a filha que 
haverá de nascer, pela força do vosso amor! Ela é um anjo a revestir-se com a roupagem 
da carne! Tomai todas as providências, para que ela não saia do ambiente da escola dos 
sentimentos elevados, porque o Espírito, ao voltar ao ambiente terreno, perde grande 
parte da consciência e com isso, pode tomar rumos opostos àquele programado. Dai-lhe 
boa formação desde os primeiros dias, mesmo antes de nascer, fazendo do lar uma igreja 
de Deus, onde a oração possa ser o primeiro alimento. 
Não vos descuideis do tesouro que recebereis para a glória da própria humanidade! 
Estaremos sempre ao lado dela, inspirando-a, alimentado-a e instruindo-a , para que o 
Cristo, por intermédio dela, encontre algo que se assemelhe ao céu. Ela será o símbolo de 
todas as mães, o roteiro de todas as mulheres e a inspiração para todos os deveres morais 
das mães do mundo.  

 
Livro Maria de Nazaré, Miramez, pg.35 

 



Algumas características de Maria de Nazaré 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livro Maria de Nazaré, Miramez, pg.82 

 

Alma que se dispôs a compartilhar da tarefa de iluminar 
criaturas; 
Não saiu do caminho da ordem; 
Nunca agrediu ou humilhou aos compaheiros ou a pessoa 
alguma; 
Não perdeu tempo com reclamações; 
Não violentou o direito dos outros; 
Nada pediu para si e nunca disse “não” quando o coração 
queria ajudar; 
Era uma estrela na Terra, que brilhava sem exigências.  



O nascimento de Maria trouxe O Valor da Esperança  

A esperança é força valiosa na pauta das nossas atividades. Ela 
é capaz de transformar as pessoas ou modificar situações das 
mais delicadas; cura enfermidades de variadas espécies e nos 
abre os olhos para a luz da vida, mantendo-nos em estado 
receptivo para então recebermos doações espirituais que nos 
levam até o divino.  
 

Livro Maria de Nazaré, Miramez, pg.97 

 



O trabalho no bem 
 

“Joaquim, pai de Maria,  exercitando a fraternidade em visita a duas mulheres muito doentes” 

“Ele está chegando e nós já sentimos a sua presença benfazeja a nos dizer: chegou a hora 
da transformação, do nascimento do homem novo substituindo o homem velho, para a 
vida se transformar em felicidade! Queremos dizer às nossas irmãs que não blasfemem, 
fechando, assim, as portas para a alegria; que não odeiem, para não fecharem as portas 
do coração ao amor; que não se entristeçam, mas que abram as portas para a fé, porque 
aquele que consegue alegria e confiança em Deus, na dor, é capaz de alcançar a 
verdadeira saúde espiritual e se  liberar mais depressa da escravidão e da ignorância. É 
bom que não vos esqueçais, da oração, porque a prece é força de Deus dentro de nós. 

 

Maria de Nazaré, espírito Miramez, pg. 105 

 

 

 

 

 



Jesus atende o que  Maria determinara  

No relato bíblico, Jesus e seus discípulos, incluindo sua mãe Maria, são convidados 
para um casamento e, quando o vinho acaba, Jesus transforma água em vinho 
milagrosamente. 

 “Três dias depois houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus 
estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o 
casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: “Eles não têm 
mais vinho”. 

 Jesus respondeu-lhe: “Mulher, por quê dizes isto a mim? Minha hora ainda não 
chegou”.  Sua mãe disse aos que estavam servindo: “Fazei o que ele vos disser”.                    
          

         Livro Boa Nova, cap. 30 

 



— “Meu filho! Meu amado filho!…” — exclamou a mártir, em afcap. diante da serenidade 

daquele olhar de melancolia intraduzível. 

O Cristo pareceu meditar no auge de suas dores, mas, como se quisesse demonstrar, no 

instante derradeiro, a grandeza de sua coragem e a sua perfeita comunhão com Deus, 

replicou com significativo movimento dos olhos vigilantes: 

— “Mãe, eis aí teu filho!…” — E dirigindo-se, de modo especial, com um leve aceno, ao 

apóstolo, disse: — “Filho, eis aí tua mãe!”                     
         Livro Boa Nova, cap. 30 

    A transformação da mãe de Jesus para a mãe da 

humanidade 



João Evangelista naquele momento se torna o símbolo da fraternidade Universal 

Maria envolveu-se no véu de seu pranto doloroso, mas o grande evangelista 
compreendeu que o Mestre, na sua derradeira cap., ensinava que o amor universal 
era o sublime coroamento de sua obra. Entendeu que, no futuro, a claridade do 
Reino de Deus revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo egoísmo e 
que, no santuário de cada coração, deveria existir a mais abundante cota de amor, 
não só para o círculo familiar, senão também para todos os necessitados do mundo, 
e que no templo de cada habitação permaneceria a fraternidade real, para que a 
assistência recíproca se praticasse na Terra, sem serem precisos os edifícios 
exteriores, consagrados a uma solidariedade claudicante.             Livro Boa Nova, cap. 30 

 

 
 



Maria acalentando e levando fé aos corações necessitados 

— “Minha mãe — dizia um dos mais aflitos — como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me 
abandonado na estrada escura da vida…” 

Maria lhe enviava o olhar amoroso da sua bondade, deixando nele transparecer toda a dedicação 
enternecida de seu espírito maternal. 

— “Isso também passa!” — dizia ela, carinhosamente — só o Reino de Deus é bastante forte para nunca 
passar de nossas almas, como eterna realização do amor celestial. 

 

Seus conceitos abrandavam a dor dos mais desesperados, desanuviavam o pensamento 
obscuro dos mais acabrunhados. 

 

 

Livro Boa Nova, cap. 30, pelo Espírito Humberto de Campos – Chico Xavier 

 

 



Jesus vem estar com sua mãe, Maria de Nazaré, na hora 

do desencarne 

  Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo 

acento de amor: 

— “Minha mãe, vem aos meus braços!” 

Nesse instante, fitou as mãos nobres que se lhe ofereciam, num gesto da mais bela ternura. 
Tomada de comoção profunda, viu nelas duas chagas, como as que seu filho revelava na cruz e, 
instintivamente, dirigindo o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo, divisou também aí as 
úlceras causadas pelos cravos do suplício. Não pôde mais. Compreendendo a visita amorosa que 
Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: 

— “Meu filho! meu filho! as úlceras que te fizeram!…” 

— “Sim, minha mãe, sou eu!… Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no 
meu Reino a Rainha dos Anjos…” 

Livro Boa Nova, cap. 30, pelo Espírito Humberto de Campos – Chico Xavier 

 



Maria seguindo para o plano espiritual 

 

 

Dulcíssimas alegrias lhe invadiam o coração e já a caravana espiritual se dispunha a partir, quando 
Maria se lembrou dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo e desejou abraçar os que 
ficariam no vale das sombras, à espera das claridades definitivas do Reino de Deus. Emitindo esse 
pensamento, imprimiu novo impulso às multidões espirituais que a seguiam de perto. Em poucos 
instantes, seu olhar divisava uma cidade soberba e maravilhosa, espalhada sobre colinas enfeitadas 
de carros e monumentos que lhe provocavam assombro. Os mármores mais ricos esplendiam nas 
magnificentes vias públicas, onde as liteiras patrícias passavam sem cessar, exibindo pedrarias e peles, 
sustentadas por misérrimos escravos. Mais alguns momentos e seu olhar descobria outra multidão 
guardada a ferros em escuros calabouços. Penetrou os sombrios cárceres do Esquilino, onde centenas 
de rostos amargurados retratavam padecimentos atrozes. Os condenados experimentaram no 
coração um consolo desconhecido.  

 
Livro Boa Nova, cap. 30, pelo Espírito Humberto de Campos – Chico Xavier 

 



O trabalho continua… 

Encontramos a continuidade do trabalho de Maria Santissíma através da Legião dos Servos de 
Maria, que mantém também no plano espiritual outras instituições, em clima vibratório mais 
ameno. Uma dessas instituições é a Mansão da Esperança. 

 

Podemos aprofundar esses estudos em diversas obras espíritas, como por exemplo:  

 

 Livro Memórias de Um Suicída (Yvonne A. Pereira) – Cap. 3 - No hospital Maria de Nazaré  

 Livro Ação e Reação (André Luiz) – Cap. 8 – Preparando o Retorno  

 Livro O Mundo que Encontrei (Luiz Sergio)  

 

 

 



Para nossa reflexão 

Diariamente recebemos ajuda da espiritualidade superior e não prestamos 
atenção. Somos advertidos na dor, ajudados nas dificuldades, mostram-nos a 
verdade e o discernimento nas atitudes que devemos ter e recebemos 
orientações por várias fontes. Pela sintonia com o divino, através da súplica das 
orações e da fé chegaremos ao encontro com a paz e a saúde. Precisamos 
deixar que Jesus nasça em nossos corações. 

 

A consciência é a cidade mística de Deus dentro de cada um de nós! 
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Nosso muito obrigado!!!  


