Simbolismo das imagens
contidas na Medalha Milagrosa.

Os raios que partem dos anéis nos dedos da Santíssima Virgem: Simbolizam as graças
que Nossa Senhora obtém para as pessoas que lhas pedem. A Santa Igreja, por isso, a
chama Tesoureira de Deus.
As 12 estrelas: Simbolizam as 12 tribos de Israel. Maria Santíssima também é saudada como
"Estrela do Mar" na oração Ave, Stella Maris.
O coração cercado de espinhos: É o Sagrado Coração de Jesus. Foi Maria quem o formou
em seu ventre. Nosso Senhor prometeu a Santa Margarida Maria Alacoque a graça da vida
eterna aos devotos do seu Sagrado Coração, que simboliza o seu infinito e ilimitado Amor.
O coração transpassado por uma espada: É o Imaculado Coração de Maria, inseparável ao
de Jesus: mesmo nas horas difíceis de Sua Paixão e Morte na Cruz, Ela estava lá,
compartilhando da Sua dor, sendo a nossa co-redentora.
O M: Significa Maria. Esse M sustenta o travessão e a Cruz, que representam o calvário. Essa
simbologia indica a íntima ligação de Maria e Jesus na história da salvação.
O travessão e a Cruz: Simbolizam o calvário. Para a doutrina católica, a Santa Missa é a
renovação do sacrifício do Calvário, portanto, ressaltam a importância do Sacrifício
Eucarístico na vida do cristão.
A serpente: Maria aparece esmagando a cabeça da serpente. A mulher que esmaga a
cabeça da serpente, que é o demônio, já estava predita na Bíblia, no livro do Gênesis: "Porei
inimizade entre ti e a mulher... Ela te esmagará a cabeça e tu procurarás, em vão, morder-lhe
o calcanhar". Deus declara iniciada a luta entre o bem e o mal. Essa luta é vencida por Jesus
Cristo, o "novo Adão", juntamente com Maria, a co-redentora, a "nova Eva". É em Maria que
se cumpre essa sentença de Deus: a mulher finalmente esmaga a cabeça da serpente, para
que não mais a morte pudesse escravizar os homens, seus filhos.

A face principal A Santíssima Virgem de pé sobre o globo terrestre: isso significa que Ela, além
de ser Nossa Mãe do Céu, é também a Rainha da Terra e de todo o Universo.
da Medalha

Ela esmaga sob seus pés uma serpente que representa o demônio, que tenta
continuamente os homens com o intuito de levá-los para o inferno.
Nossa Senhora tem um poder incomparavelmente maior que o do demônio. Ela
protege
todos
os
filhos
que
Lhe
pedem
com
confiança.
De Seus dedos saem raios de luz. Estes raios representam as graças que a
Santíssima
Virgem
concede
aos
que
se
devotam
a
Ela.
Perguntada por Santa Catarina por que de alguns dedos não saíam raios, Ela
respondeu que desejava conceder mais graças, porém os homens não Lhe
pediam.
A data de 1830 marca o ano das aparições de Nossa Senhora nas quais Ela
revelou a Medalha a Santa Catarina Labouré. Foi no final da tarde do dia 27 de
novembro.
Em volta da Medalha lê-se a frase: "Ó Maria concebida sem pecado, rogai por
nós que recorremos a Vós". Nossa Senhora mandou colocar na Medalha esta
curta oração para que ela fosse repetida com freqüência.

O verso

O grande "M" tendo sobre si uma cruz, é a inicial do nome de Maria. A cruz é a
Cruz de Jesus, que morreu por nós. Aos pés da Cruz encontra-se Maria que
sofre e nos anima em união completa com Jesus.
Em volta da Medalha estão desenhadas doze estrelas: é a coroa da Santíssima
Virgem. Como Rainha do Céu e da Terra, Nossa Senhora tem uma coroa de
doze estrelas que representam seu poder sobre toda a Criação. Tudo o que Ela
pede a Deus, Ela obtém. Lado a lado, estão o Coração de Jesus e o Coração
de Maria. Duas pequenas chamas indicam que eles queimam de amor por nós.
À esquerda, o Coração de Jesus está envolto por uma coroa de espinhos e tem
uma chaga aberta que sangra. São nossos pecados e nossas más ações que
O fazem sofrer: para redimir nossos pecados Ele foi coroado de espinhos. Ele
morreu na Cruz e Seu Coração foi transpassado por uma lança.
À direita, o Coração de Maria está atravessado por uma espada que representa
toda a dor que Ela sentiu durante a Paixão de Seu Filho por nós. Ela ofereceu
esses sofrimentos em união aos de Jesus para que nós nos salvemos e
possamos ir ao Céu.

