


Apresentação
Mais um e-livro (e-book) oferecido para você ler no seu PC,

notebook, smartphone, tablet, entre outros aparelhos. Neste primeiro
falo um pouco dos fatos que envolveram várias aparições de N. Sra.,
a Santa Maria, Mãe de Jesus. Neste citarei algumas das aparições
e em outras publicações aprofundarei as informações delas
individualmente. Boa leitura!
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Aparições

01. As várias aparições e como
Ela se fez presente.

02. N. Sra. Aparecida - Brasil.

03. N. Sra. De Fátima - Portugal.

04. N. Sra. De Garabandal - Espa-
nha.

05. N. Sra. De Guadalupe - Méxi-
co.

06. N. Sra. Da Escada - Portugal.

07. N. Sra. de Medjugorje -
Bósnia-Herzegovina (antiga Iugoslávia).

08. N. Sra. De Lourdes - França.

09. N. Sra. De La Salette - França.

10. N. Sra. De Caravaggio - Itália

Estas são as dez primeiras
publicações

Santa Maria

Filha de Joaquim e
Anna, ambos santos da
Sagrada Igreja Católica
Romana, avós de Jesus
Cristo, Nosso Senhor, não
se sabe quando nasce-
ram, mas sabemos que fo-
ram agraciados por Deus
quando possibilitou a con-
cepção daquela que se
chamaria Maria, um nome,
segundo pesquisadores,
comum naquela época. O
mais importante, esta cri-
ança nasceu sem o peca-
do original, pura e abenço-
ada. Cresceu como qual-
quer criança, mas sempre
preparada para seu futuro.

Estudou, viveu no
templo, era uma pessoa
que tinha total respeito di-
ante das vontades de
Deus. Quando jovem foi,
pelo seus pais, prometida
a um jovem, da linhagem
de Davi, muito trabalhador
e fiel a Deus. Este jovem
se chamava José.

Estes jovens se ama-
vam e estavam felizes até
com data marcada para
seu casamento. Toda via,
Deus não tinha para eles
uma vida comum. Numa
determinada data a jovem
Maria é surpreendida por
um anjo do Senhor com

uma mensagem, este anjo se chamava
Gabriel, um arcanjo que imediatamente
anunciou que ela ficaria grávida pela
ação do Espírito Santo de Deus. Maria
não entendia o que lhe acontecera, era
uma jovem comum, que tinha seus so-
nhos de uma vida em família, agora
como poderia explicar. Em nenhum mo-
mento se revoltou ou foi contrária à von-
tade de Deus.

Ficou sabendo que sua prima Isa-
bel, esposa de Zacarias, um homem de-
dicado a deus e suas Leis. Maria parte
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para auxiliar sua prima. Ao chegar
diante de Isabel é saudade pela pri-
ma e por seu filho, ainda em seu
ventre. Quando voltou da casa da
prima imediatamente procurou
José. A princípio ele não entendeu o
que estava acontecendo, pensou
até que tinha sido traído pela jovem
Maria. Para não incriminá-la ele a
abandonou e foi para casa. Durante
a noite o anjo do Senhor lhe avisa
que aquele Filho era de Deus e que
ele, José, aceitasse Maria. Ao acor-
dar procurou-a e se casaram.

É interessante que esta jovem
passou por uma situação até vexa-
tória para a época, se fosse conde-
nada seria morta por apedrejamen-

to sem nenhu-
ma defesa. No
entanto era
uma mulher
forte, de muita
vontade e fé.

É em ra-
zão da vida
desta jovem
que aparecem
várias das de-
voções desde
aquela época
e que continu-
am a aparecer
até mesmo
nos nossos
dias.

T e v e
uma vida di-

fícil, desde o início, mas nada abalou
seu convicção e fé. Mesmo grávida e
próxima do parto, vai com seu esposo
para Belém, para o censo promovido
pelos romanos. Uma viagem difícil e
perigosa, nada questionou!

Em Belém por não conseguirem
uma hospedagem foram acomodar-
se em um local que era considerado
indigno, uma manjedoura. Foi lá que
deu á luz, foi lá que nasceu o Filho de
Deus. Nem ela e nem José reclama-
ram, apenas se alojaram.

Pouco tempo depois que Jesus
nasceu, José e Maria o ofereceu ao
templo, mas toda tranquilidade na
vida desta família não era uma reali-
dade. Logo em seguida Herodes
manda matar as crianças com até
dois anos de idade, mais uma vez o
anjo avisa José sobre o perigo e a fa-
mília tem que fugir para o Egito, a via-
gem é longa e o caminho muito peri-
goso. Deve ter sido um sofrimento
para o jovem casal, mas nada recla-
maram. Quando Heroides morreu pu-
deram voltar para sua terra, mas fo-
ram para Nazaré.

Nunca tiveram uma vida tranqui-
la, pois sabiam e temiam a persegui-
ção a Jesus. José, segundo alguns
religiosos e estudiosos leigos morreu
antes da vida pública de Jesus. Ma-
ria, sua mãe continuou a acompanhá-
lo até mesmo durante sua prisão, cru-
cificação, morte e ressurreição.
Quando morreu foi levada aos Céus
em corpo e alma. Amém!




