
Homilia de Dom José Negri 
Bispo de Santo Amaro 
2 de setembro de 2017 
Santuário Tabor da Permanente Presença do Pai, Atibaia/SP 
 
 
Louvemos a Maria! Agradeçamos a Nossa Senhora que nunca deixa faltar para nós o seu 
carinho, o seu afeto, o seu amor de Mãe. Eu interpreto essa peregrinação como mais uma 
manifestação do amor e do carinho de Nossa Senhora.  
 
Quantos de nós nos deslocamos de manhã, nos levantamos cedo com sacrifício para estarmos 
aqui e louvar a Deus. Essa peregrinação é sinal do quanto se está caminhando rumo a um 
estilo de vida definitivo, rumo a alguém que sabemos que está nos esperando de braços 
abertos. Eu gosto muito desse quadro magnifico de Nossa Senhora Três Vezes Admirável com 
o Menino Jesus nos acolhendo. Vou dizer a vocês um segredo, a cada dois meses eu venho 
aqui fazer retiro; um dia de silêncio, um dia de grande oração no Santuário. Eu fico lá (no 
Santuário) o dia inteiro rezando, pedindo, porque aqui eu me encontro na Casa da Mãe, aqui 
eu sinto a presença de Nossa Senhora como se ela realmente estivesse dizendo: “Vem aqui, eu 
vou te proteger, vou te guardar, vou acompanhar tua vida, vou te abençoar com meu filho 
Jesus”. E se as coisas na Diocese de Santo Amaro estão acontecendo, é graças a ela. É graças à 
Mãe, que protege a Diocese. É graças à Mãe que, com a mão de seu filho Jesus, está nos 
abençoando todos os dias. Não tenho dúvidas. 
 
Eu peguei a liturgia de hoje, que é do Coração Imaculado de Maria, porque nos remete à nossa 
padroeira, padroeira da Diocese de Santo Amaro, que é Nossa Senhora do Carmo. Nós vamos 
também emprestar um pouco da espiritualidade de Fátima, porque sempre é a mesma. Nossa 
Senhora se manifesta em várias realidades, nas suas visitas e aparições, mas é sempre a 
mesma. Então eu peguei esse evangelho que me pareceu tão lindo quando diz: “Quanto a 
Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles no seu coração”. Esse evangelho 
evidencia que Maria é uma mulher como outras, ela tem também coração, tem também 
emoções, tem suas alegrias, ela sente também dor, angústia, tristeza. Lembra quando perdeu 
o Menino Jesus? José e Maria, um foi com uma caravana, outro foi com outra, perderam Jesus. 
E o que diz o evangelista? “A sua Mãe, angustiada, ...” Então Maria não é um pedaço de 
madeira, uma pintura como muitos, infelizmente, atribuem a ela, só pelo fato de terem uma 
imagem. Ela é uma mulher viva. Ela tem um coração, tem emoções, tem emoções dentro do 
coração: ela guardava tudo no seu coração.  
 
Me agrada muito pensar que Maria guarda os fatos da minha vida no seu coração. Vocês 
acreditam nisso? Você sente que Maria guarda os fatos da sua vida, desde o seu nascimento, 
as feridas, as dificuldades que você enfrenta dia a dia na sua vida? Acabei de me encontrar 
com uma senhora que me disse: “Padre, terminei de fazer a terapia aqui. Hoje estou curada de 
um câncer”. Maria guarda dentro do coração a tua alegria por ter sido curada, o seu 
sofrimento, porque você ainda está carregando uma cruz na sua vida, pode ser fraqueza, pode 
ser pecado, pode ser doença, pode ser um monte de coisas, mas ela guarda todas as coisas em 
sua memória. Eu não esqueço aquela passagem das aparições de Fátima, quando Lucia falou 
para Nossa Senhora: “Permita-me de poder mudar o seu coração”. E Maria respondeu: “O meu 
coração será um refugio para você”. Um refúgio! A gente se refugia onde? Quanta gente 
necessita refugiar-se. 
 
Quando estamos em dúvida, precisa alguém que me ampare, que me diga: “Eu estou aqui, 
confie em mim, coloque no meu coração a sua vida e será guardada, será preservada”. Agora, 



isso também foi a cruz dos primeiros, por exemplo, na aparição de Salete, as três crianças 
viram Nossa Senhora chorar. Ela continua chorando, ela continua sentindo dentro de si uma 
angustia. Por quê? Porque têm muitos irmãos que ofendem o Coração Imaculado de Maria, 
que ofendem seu filho Jesus e com o pecado nós entramos na esfera da morte, o pecado é 
aquele que nos afasta de Deus e sem Deus não temos vida, sem Deus temos somente a morte.  
 
O sofrimento de Maria... Num encontro que tive com uma Mãe que tinha acabado de perder 
uma filha, jovem, por causa de uma parada cardíaca, eu vi a desolação daquela senhora, eu vi 
as lágrimas que corriam como se fosse uma fonte do rosto dela. Eu imaginei como Maria sofre 
quando um dos seus filhos ou uma das suas filhas cai em pecado. Então imagine como Nossa 
Senhora está sofrendo. A mensagem de Fátima é justamente essa, ela vem nos lembrar que se 
nós não rezarmos como pecadores, a meta final será a danação eterna. Por isso que ela vem 
nos alertar, vem nos dizer que precisamos rezar muito, porque ela vai continuar chorando, 
continua derramando lágrimas porque muitos filhos se afastam de Deus. 
 
Eu vi nesse Movimento, na Campanha da Mãe Peregrina, uma grande rede de resgate. “Mãe 
Admirável, ó Mãe Peregrina, a sua visita aquece e ilumina”. Quantas famílias na nossa diocese 
são visitadas? Quantas famílias nas nossas dioceses têm a alegria de poder receber aquela 
imagem? A Mãe que nos visita, que visita a família. Lembram, em Caná da Galileia, quem é que 
estava naquelas núpcias? Ela estava lá. Maria está presente na família, ela está torcendo para 
que a alegria nunca falte naquele lar. “A tua visita aquece e ilumina”. Quando nós recebemos a 
imagem em nossas casas é um sinal que diz: “Maria está presente em nosso meio”. E ela veio 
para incentivar a nossa espiritualidade, não nosso (lado) humano, mas o nosso espírito. E reza-
se o terço, reza-se o rosário diante daquela imagem por quê? Porque ela sabe o que significa 
família. Ela teve uma família como todos nós. 
 
Quando chega Nossa Senhora, naquele momento ela aquece, ela traz o calor da Santíssima 
Trindade, ela traz a luz do Espírito Santo, ela traz o desejo do seu filho Jesus. Portanto, nós 
temos que acreditar nisso. Agora temos milhares de famílias que são visitadas – 30 mil famílias 
são visitadas na Diocese de Santo Amaro pela imagem da Mãe Três Vezes Admirável. Eu 
gostaria, se nós acreditamos de verdade que Maria veio para curar a família, que ela veio para 
trazer a unidade à família, de propor um desafio: que cada missionário encontre mais uma 
família. Quem vai se comprometer hoje? Nossa Senhora vai abençoar a todos.  
 
Tem mais uma coisa: nós vamos nos comprometer a trazer, no ano que vem, o dobro de 
pessoas que estão aqui. Eu tenho o sonho de que um dia, em Santo Amaro, pudéssemos ter 
um Santuário da Mãe Peregrina. Vamos pedir a Deus e a Nossa Senhora. Então, vamos nos 
comprometer este ano a rezar fervorosamente a, se for o projeto de Deus, a Diocese de Santo 
Amaro tenha um Santuário de Nossa Senhora Três Vezes Admirável.   


