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EIS AÍ TUA MÃE!



Desde o início das obras de
ornamentação interna do
Santuário Nossa Senhora
de Caravaggio houve a
preocupação de que a
obra, quando concluída,
apresentasse uma
composição única, mesmo
que executada em 
etapas distintas.



As palavras “Eis aí a tua mãe!” exprimem a
intenção de Jesus de suscitar nos
discípulos uma atitude de amor e
confiança para com Maria, conduzindo-os
a reconhecer n’Ela a própria mãe, a mãe
de todos os crentes. Esta frase não apenas
é parte do testamento de Cristo para
conosco como também acolhe a todos
peregrinos que visitam o Santuário em
busca do conforto e da intervenção da
padroeira e que por meio da arte são
ajudados a encontrar conforto e sentirem-
se unidos à presença do divino.



Estes novos vitrais, tal quais os vitrais da
cúpula, serão produzidos dentro da
técnica clássica de vitral de chumbo,
sendo utilizados vidros coloridos
importados semelhantes aos utilizados
na confecção das primeiras janelas. É
importante ressaltar isso, pois há a
preocupação de que esse conjunto seja
único, mesmo que essa etapa esteja
sendo executada mais de dois anos
após o início da primeira.



Já a simbologia da coroação de Maria
representa uma homenagem, uma forma de
devoção, pois Ela é a Mãe de Deus. Um dos
elementos marcantes do catolicismo é a
devoção mariana e coroar a Nossa Senhora é
demonstrar que a reconhecemos como
“Rainha”, mesmo na simplicidade de sua figura



Nossa Senhora pede a vidente principalmente
que comunique a todos que deverão jejuar a
pão e água nas sextas-feiras em honra a Cristo e
que celebrem os sábados seguintes, ao final do
dia em devoção a Ela. Esse pedido é retratado
no vitral por meio de duas mãos unidas em
forma de oração, segurado um terço. Elas estão
posicionadas ao centro de um círculo com a
ladainha “Santa Maria, Rogai por Nós”. 
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