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CALENDÁRIO LITÚRGICO

O BALÉ

A filha pergunta para o pai:

- E então? Como foi o balé que o

senhor e a mamãe viram ontem?

- Ah! Os bailarinos eram muito educados.

Viram que eu estava dormindo e dançaram

o tempo todo na pontinha dos pés.

13 T At 11.19-26 SI 86 Jo 10.22-30

14 Q At 1.15-17.20-26 SI 112 Jo 15.9-17

15 Q At 13.13-25 SI 88 Jo 13.16-20

16 S At 13.26-33 SI 2 Jo 14.1-6

17 S At 13.44-52 SI 97 Jo 14.7-14

19 S At 14.5-18 SI 113 Jo 14.21-26

20 T At 14.19-28 SI 144 Jo 14.27-31

21 Q At 15.1-6 SI 121 Jo 15.1-8

22 Q At 15.7-21 SI 95 Jo 15.9-11

23 S At 15.22-31 SI 56 Jo 15.12-17

24 S At 16.1-10 SI 99 Jo 15.18-21

26 S At 16.11-15 SI 149 Jo 15.26-16.4

27 T At 16.22-34 SI 137 Jo 16.5-11

28 Q At 17.15.22-18.1 SI 148 Jo 16.12-15

29 Q At 18.1-8 SI 97 Jo 16.16-20

30 S At 18.9-18 SI 46 Jo 16.20-23

31 S Sf 3.14-18 ou Rm 12.9-16 Is 12.2-3.4bcd 5-6(R:6b) lc 1.39-56

18 D At 16.1-7 SI 32 1Pd 2.4-9 Jo 14.1-12

25 D At 8.5-8 14-17 SI 65 IPd 3.15-18 Jo 14.15-21

Maio 2014

Junho 2014

01 D At 1.1-11 SI 46 Mt 28.16-20

02 S At 19.1-8 SI 67 Jo 16.29-33

03 T At 20.17-27 SI 67 Jo 17.1-11

04 Q At 20.28-38 SI 67 Jo 17.11-19

05 Q At 22.30:23.6-11 SI 15 Jo 17.20-26

06 S At 25.13-21 SI 102 Jo 21.15-19

07 S At 28.16-20.30-31 SI 10 Jo 21.20-25

09 S 1Cor 9.16-19.22-23 SI 97 Jo 17.11.17-23

10 T 1Rs 17.7-16 SI 4 Mt 5.13-16

08 D At 2.1-11 SI 103 1Cor 12.3-7.12-13 Jo 20.19-23

Humor

20/05/2014 - 20:00 h

Escola Vivencial

Casa de Cursilho

Seminário N. S. Aparecida

03/06/2014 - 20:00 h

Missa com Seminaristas

Seminário N. S. Aparecida

10/06/2014 - 20:00 h

Ultréya

Igreja Sagrado Coração de Jesus

Bairro Cruzeiro

ULTRÉYAS e ESCOLAS

Jesus ressuscitou, está vivo no meio de nós. O túmulo vazio nos da essa certeza. Jesus não  está morto, mas

vive. Acreditar na ressurreição é muito importante para nossa fé de cristãos batizados. Isso nos mostra que

Jesus não se submeteu à morte, mas venceu com a sua vida. Aqueles que amam Jesus acreditam na sua

ressurreição. E assim nos torna herdeiros do Reino de Deus.

JESUS RESSUSCITOU
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Em cada mãe

um pouco de

Maria. . .

Se Cristo nos

deu Maria,

aos pés da

cruz, é porque

p r e c i s a m o s

D e l a p a r a

n o s s a

salvação.

Deus quis que

recebêssemos

t u d o p o r

M a r i a . D e

fato por Ela

nos veio o

Salvador e vem tudo o mais. Sem dúvida, o papel da

Santíssima Virgem, na vida da Igreja, e na nossa vida também,

é o de mãe. Ela promove a perseverança na oração e a

concórdia. Maria é promessa e esperança, é ternura e

solidariedade, é bondade e amor. É o veículo direto que nos

comunica com Seu Filho. É nossa intercessora.

Ela tem um lugar especial no coração de cada filho, Ela nos

educa a viver na fé, em todas as situações da vida. O colo de

Maria é maternal. Nele, encontramos abrigo e consolo. Ela

nos conforta, nos acalenta. A presença da Virgem Maria em

nossas vidas é real. Maria nos guia a cada momento. É mãe

cuidadosa e amorosa com seus filhos. Assim, também,

devemos ser com nossos filhos, semelhantes à Maria. Tratá-

los com carinho sob nossa orientação e cuidados, mesmo que

tenhamos que nos esforçar em certas ocasiões.

O exemplo da Virgem Maria, faz com que a Igreja aprenda o

valor do silêncio. O silêncio de Maria é sobre tudo sabedoria e

acolhimento da Palavra. É um silêncio que nos diz muito.

Maria nos convida a rezar e a refletir a Palavra, pois na oração

é que descobrimos a Vontade de Deus.

Shalom!

Gilberto e Ivani Carbonera

Casal Pré cursilho
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QUERIDO Pe. ARDUÍNO
Seu aniversário...

Um momento especial

de renovação para sua

alma e seu espírito,

porque Deus, na sua

infinita sabedoria, deu

à n a t u r e z a , a

c a p a c i d a d e d e

desabrochar a cada

nova estação e a nós, a

c a p a c i d a d e d e

recomeçar a cada ano.

Desejamos a você, um ano cheio de amor e de

alegrias.

Afinal fazer aniversário é ter a chance de fazer

novos amigos, ajudar mais pessoas, aprender e

ensinar novas lições, vivenciar outras dores e

suportar velhos problemas.

Sorrir novos motivos e chorar outros, porque,

amar o próximo é dar mais amparo, rezar mais

preces e agradecer mais vezes.

Fazer Aniversário é olhar a vida como uma dádiva

de Deus.

É ser grato, reconhecido, forte, destemido.

É ser rima, é ser verso, é ver Deus no universo;

Parabéns a você nesse dia tão grandioso.

Receba nosso carinho !

Maio/2014

Seu aniversário...

ENCONTRÃO EM SANTA TERESA

O Setor de Santa Teresa recebeu para um

“Encontrão”, os cursilhistas da localidade, e dos Setores de

Monte Belo, Marcorama/Coronel Pilar, Pinto Bandeira,

Garibaldi e representantes do GED. Alegre, cheio de Fé e

devoção. Como é bom nos encontrarmos e nos sentirmos

verdadeiramente irmãos em Cristo. O GED abraça

carinhosamente todos os cursilhistas das comunidades

envolvidas neste gostoso “Encontrão”. (confira mais

imagens no site www.mcccaxiasrs.com.br)

Shalom

ESTUDOS

O Setor de São Jorge iniciou no dia 23 de março, o ciclo

de estudos proposto pelo GED, que tem por objetivo

promover uma maior aproximação com todos os setores da

Diocese, para nos ajudarmos mutuamente a melhor

trabalhar pelo Movimento de Cursilhos. Todos poderemos

aprender se estudarmos e nos apoiarmos como irmãos que

desejam cumprir com o carisma deste movimento:

“evangelizar em nossos ambientes”. O encontro de estudos

foi fraterno e proveitoso. Parabéns Setor de São Jorge.

Shalom!

(O seu Setor já agendou, com o GED (casal secretário), um

encontro de estudos?)

Av. Rio Branco, 4423 - Ana Rech

CEP 95060-00 - CAXIAS DO SUL - RS

http://www.ultrapoxi.com.br

e-mail: ultrapoxi.com.br

FONE/FAX (54) 3283-1625

ALFABETO DAS MÃES

AME

BENDIGA

CREIA

DISPONHA-SE

EDUQUE

FAÇA

GARANTA

HOJE

INSPIRE

JUSTIFIQUE

LEMBRE-SE

MANTENHA-SE

NÃO

ÓDIO

PENSE

QUEIRA

REFLITA...

SORRIA

TIRE

USE

VENÇA

ZELE

seu filho para ser amada por ele.

a Deus por tudo o que Dele recebeu.

na sublime missão que Deus lhe confiou.

a ajudar seus filhos com bons

conselhos.

não só com palavras, mas com bons

exemplos.

com amor, o dever de cada dia.

cada vez mais um mundo melhor para

seus filhos.

leia a Bíblia com atenção e esperança.

seus filhos a praticar as virtudes.

seu casamento amando ainda mais

seu esposo.

de orar e ensinar os filhos a conversar

com Deus.

firme nos ensinamentos de

Cristo.

se iluda com as coisas mundanas.

e inveja, mantenha-os longe do seu

coração.

que amanhã será melhor, se hoje você

viver bem.

o bem, sem escolher a quem.

para acertar.

diante dos problemas.

os maus costumes dos seus filhos.

as mãos maternas para acariciar.

as dificuldades pela fé e pelo otimismo.

com carinho todas as

recomendações

e descubra o êxito e a

felicidade das grandes

mães.
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Para nós cursilhistas o termo

“alavanca” é empregado como

oração ou atitudes (caridade) que se

faz a outro para dar forças e

impulsioná-lo para conquistar um

benefício que tanto precisa. Uma

das formas de viver o pós-cursilho é

fazer as alavancas para os outros

retirantes, para os doentes ou para

alguém que necessite de uma Graça

Divina demonstrando estar atento

ao que acontece ao seu redor, que

vive em comunidade e quer

fortalecer os laços de fraternidade.

Eu sou testemunha da

eficácia destas orações que após 22

dias hospitalizada e com grande

risco de vida cá estou firme e feliz...

Junto a muitos pensamentos sobre

“por que estou passando por isso?”

aprendi que sentir-se vítima não

resolve, mas colaborar com a

situação, só ajuda o paciente.

Fechar-se para o mundo e retirar-se

era o que me restava: revisei minhas

atitudes, rotinas e posicionamentos

e fui agraciada com novo rumo e

novas respostas. Para isto as

perguntas básicas foram: Será que

dou verdadeiro sentido a minha

vida? Estou respondendo à missão

que compete a mim? Esta vivência

está de acordo com a minha

consciência e esta nada me acusa?

Por isso no momento da doença e

da hospitalização precisa-se de

muita “alavanca”, pois o doente e

sua família sentem-se fragilizados no

seu físico e, muitas vezes, também

no emocional.

Com o restabelecimento

senti que fui tocada por Jesus

porque estas alavancas foram feitas

e assim sustentadas por elas.

Alcançada pela Sua Misericórdia,

refleti e recolhi as orações tomando

posse desse amor de Cristo que

tiveram muitas faces e que agindo

seja através do GED e Setores,

cursilhistas, amigos e familiares

apoiaram para suportar estes

momentos. . Na prontidão desses e

na sua abertura de coração, fez com

que eu fizesse uma oferta (simples

oferta) da minha vida e transformei

este período em “vigília de oração”

buscando mais intimidade com

Deus. Pois foi “neste retiro” que

minha fé foi renovada e tudo se

transformou em aprendizagem

Temos um Deus que é Santo, Forte

e Imortal e por isso na nossa

pequenez não conseguimos

vislumbrar toda essa grandeza, mas

com a intercessão dos demais

sentimos o calor do Seu Carinho a

proteção e o aconchego de N. Sra.

O remédio (a cura) , o

restabelecimento, a alta hospitalar,

a alegria no rosto dos médicos pelos

resultados alcançados e o bem estar

físico fez nos ver que “Conosco

está o Senhor” porque

alavancas foram feitas e

Deus nos tocou (a mim e

a minha família)pois

“Quem crê em Jesus crucificado e

ressuscitado leva a cruz como um

triunfo, como uma prova evidente

que Deus é amor ...” (J. Paulo II)

Aprendi que “Levanta-te pega a

tua cama e anda” quer dizer

também, aceitar as limitações

,afastar-se do pecado, assumir a

cura com novos propósitos e sair-se

vitoriosa graças aos sacrifícios de

muitos.

P o r t a n t o , S E R

ALAVANCA é ser presença, é dar

atenção, escutar e acolher no

sofrimento, é ser força e resistência

passando tranquilidade e ajudando a

s e r p e r s e v e r a n t e . S E R

ALAVANCA é ser ponto de apoio

e suporte para que o outro esteja

mais perto de Deus, pois suas

orações lhe sustentam. Assim,

sejamos ou façamos alavancas para

que o outro seja curado ou atendido

em suas preces e nós instrumentos

da Misericórdia de Deus.

Q u e t o d o s n o s

perguntemos: para honra e glória

do Senhor: Sei ser alavanca para os

outros? Como sou alavanca e como

as faço?

Marilene Salete da Silva Zarembski

GED 2014/2015 - Pós-Cursilho

VIVENDO O PÓS-CURSILHO: “ALAVANCA”
Neste mês de maio, nada melhor do

que fazermos uma reflexão sobre o

trabalho.

Em nossa vida cotidiana,

vemos que o trabalho, para uns é

uma atividade importante e alegre.

Para outros, é uma escravidão. Para

os primeiros, é um estado criativo.

Para os segundos uma constante

superação. Para todos, é um lugar e

um tempo despendido onde se

forma a mentalidade. Deus nos

criou para o trabalho. O trabalho

dignifica o homem.

Em princípio o trabalho é uma

ação transformadora que o homem

exerce sobre a natureza, para dela haurir

recursos para a sua vida. É um processo

no qual há um desgaste físico, psíquico e

metal, que valoriza o labor. Conforme o

plano de Deus, o homem é feito à sua

imagem e semelhança, ou seja, é

também criador, com capacidade para

construir melhorias no mundo. Isto

significa, que o homem com seu trabalho

é parceiro de Deus na criação. Junto com

Deus criamos o mundo para que seja

melhor, mais feliz e alegre para todos.

Neste sentido e com este

objetivo, o trabalho deveria ser um meio

de unir os homens, de congregá-los cada

vez mais, mas na realidade ele está

afastando uns dos outros. Isto faz

transparecer que algo referente ao

trabalho não está realizando o homem

como tal. Todos nós sabemos da

complexidade que é o mundo do

trabalho. Esta complicação torna-me

incapaz de discernir o assunto de forma

mais ampla como ele exige.

Também o espaço é limitado para

abordar as inúmeras causas que o

envolve. Por isso enumere alguns

elementos que embaraçam as

relações de trabalho causando as

inconveniências citadas: Salário-

mínimo insuficiente. O trabalho

escravo. As condições desumanas

de trabalho. Tratamento indigno

ao trabalhador, etc, etc.

Por isso, sa lár io justo e

condições laborais justas, são os

principais elementos com os quais

não é sufocada a esperança do

trabalhador, por dias melhores. Assim,

justo é o trabalho que estimula e anima, é

prazeroso e alegra e dá condições de

alimentar ideais de realização da pessoa

humana.

Que com a ajuda de Deus, nosso trabalho

seja fecundo, dignifique e produza vida

plena para todos.

Shalom

Ademir J. Bartelli

Nova Visão - Farroupilha

1º DE MAIO – DIA DO TRABALHO

O filme Confissões de Schmidt conta a história de um

importante funcionário público americano, assíduo e

eficiente que já, sexagenário, aposenta-se. Ao sair, confiante

de que iria fazer falta na repartição, se oferece para ajudar

voluntariamente quando necessário. Passam-se semanas e

ninguém liga para ele.

Curioso, volta à Repartição e pergunta se não

sentiram sua falta. A resposta foi um sonoro não. Deprimido

volta para casa pensativo e chega à conclusão de que ele não

fez falta e, mais ainda, que sua existência não fez diferença

no mundo, ou seja, sem ele o mundo seria o mesmo, exceto

em sua vida particular. Sai então em busca de um objetivo

para melhorar o mundo e ao encontrá-lo, encontra também

uma felicidade inexistente ate então.

Esse filme nos leva a uma reflexão: que diferença

fizemos no mundo? Até este momento contribuímos para

que o mundo seja melhor? Se a resposta for sim, sinta-se

feliz. Se for não, procure um objetivo, sem o qual acontecerá

o que o Presidente Roosevelt afirmava: “o que fazemos para

nós mesmos morre conosco; o que fazemos pelos outros

ficará na comunidade por muito tempo”.

Como podemos ajudar a comunidade? A este ponto

recorro-me ao Papa Leão XIII, que em 1891 promulgou a

Doutrina Social da Igreja, que, embora, nascida na Igreja

Católica é aplicável a todos os credos. Num dos princípios da

Doutrina, chamado Destinação Universal dos Bens, Leão XIII

propõe que todo ser humano, que teve a graça de acumular

bens materiais, deveria fazer com que sua comunidade

participasse desses bens. O papa João Paulo atualizou a

Doutrina em 1991, na encíclica Centesimus Annus

ampliando os bens materiais para bens intelectuais,

artísticos ou culturais.

Num mundo de desiguais, quem recebeu cultura,

conhecimento, dons artísticos e bens materiais devem,

dentro de sua possibilidade doar uma pequena parte para

seus irmãos. Uma professora aposentada, por exemplo,

pode dar algumas horas semanais para comunidades

carentes ensinando jovens ou mesmo ministrando

catequese. Um músico pode igualmente dar algumas horas

semanais ensinando musica para jovens, ou ainda, tocando

ou cantando para idosos em abrigos. Médicos, advogados ou

dentistas, poderão dar consultas ou palestras em

comunidades carentes. Um agrônomo pode ensinar a fazer

de hortas domésticas em bairros pobres e assim por diante.

Quem é ocupado e não pode dar seu tempo, pode doar bens

materiais ou dinheiro para a manutenção de orfanatos,

creches ou lares de idosos. Pode ainda dar bolsas de estudos

a jovens carentes promissores.

Assim procedendo, farão a Diferença no mundo e se

sentirão mais realizados e citando Mandela: “O que conta na

vida não é o mero fato que a tenhamos vivido. É a diferença

que fizemos na vida dos outros que determinará a

importância da vida que levamos”.

Carlos Antonio Madalosso

Cursilhista da Diocese de Passo Fundo, RS

Membro das Academias de Letras e de Medicina

e-mail: madaloss@gmail.com

O filme Confissões de Schmidt conta a história de um

importante funcionário público americano, assíduo e

eficiente que já, sexagenário, aposenta-se. Ao sair, confiante

de que iria fazer falta na repartição, se oferece para ajudar

voluntariamente quando necessário. Passam-se semanas e

ninguém liga para ele.

Curioso, volta à Repartição e pergunta se não

sentiram sua falta. A resposta foi um sonoro não. Deprimido

volta para casa pensativo e chega à conclusão de que ele não

fez falta e, mais ainda, que sua existência não fez diferença

no mundo, ou seja, sem ele o mundo seria o mesmo, exceto

em sua vida particular. Sai então em busca de um objetivo

para melhorar o mundo e ao encontrá-lo, encontra também

uma felicidade inexistente ate então.

Esse filme nos leva a uma reflexão: que diferença

fizemos no mundo? Até este momento contribuímos para

que o mundo seja melhor? Se a resposta for sim, sinta-se

feliz. Se for não, procure um objetivo, sem o qual acontecerá

o que o Presidente Roosevelt afirmava: “o que fazemos para

nós mesmos morre conosco; o que fazemos pelos outros

ficará na comunidade por muito tempo”.

Como podemos ajudar a comunidade? A este ponto

recorro-me ao Papa Leão XIII, que em 1891 promulgou a

Doutrina Social da Igreja, que, embora, nascida na Igreja

Católica é aplicável a todos os credos. Num dos princípios da

Doutrina, chamado Destinação Universal dos Bens, Leão XIII

propõe que todo ser humano, que teve a graça de acumular

bens materiais, deveria fazer com que sua comunidade

participasse desses bens. O papa João Paulo atualizou a

Doutrina em 1991, na encíclica Centesimus Annus

ampliando os bens materiais para bens intelectuais,

artísticos ou culturais.

Num mundo de desiguais, quem recebeu cultura,

conhecimento, dons artísticos e bens materiais devem,

dentro de sua possibilidade doar uma pequena parte para

seus irmãos. Uma professora aposentada, por exemplo,

pode dar algumas horas semanais para comunidades

carentes ensinando jovens ou mesmo ministrando

catequese. Um músico pode igualmente dar algumas horas

semanais ensinando musica para jovens, ou ainda, tocando

ou cantando para idosos em abrigos. Médicos, advogados ou

dentistas, poderão dar consultas ou palestras em

comunidades carentes. Um agrônomo pode ensinar a fazer

de hortas domésticas em bairros pobres e assim por diante.

Quem é ocupado e não pode dar seu tempo, pode doar bens

materiais ou dinheiro para a manutenção de orfanatos,

creches ou lares de idosos. Pode ainda dar bolsas de estudos

a jovens carentes promissores.

Assim procedendo, farão a Diferença no mundo e se

sentirão mais realizados e citando Mandela: “O que conta na

vida não é o mero fato que a tenhamos vivido. É a diferença

que fizemos na vida dos outros que determinará a

importância da vida que levamos”.
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e-mail: madaloss@gmail.com
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de que iria fazer falta na repartição, se oferece para ajudar
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fizemos no mundo? Até este momento contribuímos para

que o mundo seja melhor? Se a resposta for sim, sinta-se

feliz. Se for não, procure um objetivo, sem o qual acontecerá

o que o Presidente Roosevelt afirmava: “o que fazemos para

nós mesmos morre conosco; o que fazemos pelos outros
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comunidades carentes. Um agrônomo pode ensinar a fazer
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Quem é ocupado e não pode dar seu tempo, pode doar bens
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creches ou lares de idosos. Pode ainda dar bolsas de estudos

a jovens carentes promissores.
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sentirão mais realizados e citando Mandela: “O que conta na

vida não é o mero fato que a tenhamos vivido. É a diferença
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Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e

reclamaram:

- O que ele ensina é muito difícil! Quem pode

aceitar esses ensinamentos?

Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que

eles estavam resmungando contra ele. Por isso

perguntou:

- Vocês querem me abandonar por causa disso?

E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do

Homem subir para onde estava antes? O

Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser

humano não pode fazer isso. As palavras que eu

lhes disse são espírito e vida, mas mesmo assim

alguns de vocês não crêem. Jesus disse isso

porque já sabia desde o começo quem eram os

que não iam crer nele e sabia também quem ia

traí-lo. Jesus continuou:

- Foi por esse motivo que eu disse a vocês que

só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo

Pai.

Por causa disso muitos seguidores de Jesus o

abandonaram e não o acompanhavam mais.

Então ele perguntou aos doze discípulos:

- Será que vocês também querem ir embora?

Simão Pedro respondeu:

- Quem é que nós vamos seguir? O senhor tem

as palavras que dão vida eterna! E nós cremos e

sabemos que o senhor é o Santo que Deus

enviou.

Jesus desafia seus ouvintes. Sua preocupação

está na capacidade que as pessoas têm de ouvir

sua mensagem, compreendê-la e se

comprometer com ela. E com razão. Muitos o

abandonam. Pedro, porém, pelo grupo dos

discípulos, dá uma resposta cheia de

comprometimento: "Quem é que nós vamos

seguir? O senhor tem as palavras que dão vida

eterna! E nós cremos e sabemos que o senhor é

o Santo que Deus enviou."Jesus, Mestre:

Maria - modelo para os cristãos
O mês de maio é dedicado a Maria. Trata-se de uma antiga tradição popular, que foi assumida

pela Igreja, homenageando a pessoa da Mãe de Jesus. Ela merece dos cristãos um carinho todo

especial pelo seu importante papel na história da salvação. Deus a escolheu para ser a mãe do

Salvador, plenificou-a com sua graça, por isso proclamamos “Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor

é convosco”.

Para todos nós, ela é modelo de fé e de oração, de contemplação do mistério divino. É a

mulher obediente à Palavra de Deus, de quem Isabel testemunhou: “Bem-aventurada a que

acreditou, porque se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas”. (Lc 1,

45) É modelo de amor e doação, que se põe a caminho para servir a prima Isabel, que está a

serviço e preocupada com os noivos nas Bodas de Caná. É a mãe terna que ampara e protege

seus filhos e sempre nos aconselha para que sejamos fiéis a Jesus: “Fazei tudo o que Ele vos

disser”. (Jo 2, 5)

O carinho do povo por Maria faz com que ela seja louvada de diferentes maneiras,

com diversos títulos. É o cumprimento da profecia que fez em seu cântico do Magnificat:

“Todas as gerações me chamarão bem- aventurada.” (Lc 1, 48) O importante é que esse

amor não se reduza a devocionismos ou meras celebrações festivas, mas se concretize na

vivência do evangelho de seu Filho Divino. A verdadeira devoção a Maria se manifesta na

imitação de suas virtudes, praticando os ensinamentos de Jesus. A verdadeira devoção,

também, reconhece que Maria é importante, mas é a segunda no plano da salvação. O

primeiro lugar pertence a Jesus.

Ressalte-se, também, que Maria é uma mulher que viveu plenamente sua

feminilidade. Muitas vezes os louvores que lhe tributamos parecem ofuscar esta verdade:

ela é uma mulher simples, humilde, engajada na vida do povo. Mulher pobre, da

periferia, que viveu a migração e a exclusão. Mãe zelosa, que cuidou de Jesus com afeto e

dedicação, trocando suas fraldas, ajudando-o a dar os primeiros passos, cuidando de sua

roupa e alimentação, ensinando as lições da vida, enfim, fazendo o mesmo que nossas

mães fazem. Mulher forte aos pés da cruz e ao receber em seus braços o corpo exangue de

seu Filho querido.

Ela nos convida a rezar e a louvar: “Minha alma glorifica o Senhor e exulta meu

espírito em Deus meu Salvador”. (Lc 1, 46-47) Mas também nos convida a empenhar na luta

pela justiça, pela construção de um mundo novo, numa clara opção pelos pobres e

marginaliza- dos, os seus filhos prediletos. Pois no seu cântico nos recorda de que lado Deus

e ela estão: “Derruba do trono os poderosos e eleva os humildes; aos famintos enche de

bens, e despede os ricos de mãos vazias.” (Lc 1, 52-53)

Maria é muito importante na vida de Jesus e deve ser também em nossa vida. Ela é a

cristã autêntica, comprometida com o Reino de Deus, sempre dócil e obediência à vontade do

Senhor. Modelo de Igreja, modelo para todos os cristãos.

Muitos já falaram das maravilhas espirituais de Maria. É preciso, também, que lembremos

suas outras dimensões. O fundamental é proclamá-la mãe de Deus, da Igreja e de toda a

humanidade. Proclamava como imaculada, pura, santa, mas também como pessoa forte, corajosa,

que assumiu plenamente seu papel de mulher e de mãe.

Fonte Internet


