
Decolores 2013 www.mcccaxiasrs.com.br

ANOS

Informativo do Movimento de Cursilhos de Cristandade da Diocese de Caxias do Sul  |  Ano 39 - Número 379 - Outubro de 2013

08

Assessor Eclesiástico: Pe. Arduino Lazzari / 9605.5271 / pe.arduino@hotmail.com

Padres Colaboradores: Pe. Renato Arioti - Pe. Adelar Baruffi - Pe. Juarez Bavaresco - Pe. Edmundo Marcon / 9602.7890

/ 3211.1629 / 3211.0004 / 3211.2750 - 9948.7448 / 3212.1141

Coordenação: Césio e Marinês De Nardi Verona / 9978.2908 / veronaengenharia@gmail.com

marinesverona@hotmail.com

Vice-coordenação:

Casal Secretário: Aquilino Luiz e Maristela Bettin / 9975.0699 / 3221.8564 / marislimabettin@terra.com.br

Casal Pré-Cursilho: Gilberto e Ivani Carbonera / 8134.6252 / 8121.3961 / 3025.7312 / gilbertocarbonera@hotmail.com

/ivanicarbonera@hotmail.com

Casal Três Dias:

Casal Pós-Cursilho: Adi Walter e Marisa Bonatto / 9974.1269 / bonatto1961@hotmail.com

marisa.lodi@hotmail.com

Casal Escola: Gentil Antonio e Marilene da Silva Zarembski / 9918.5901 / gentil.bski@gmail.com

Casal Decolores: Vilsso e Marta Stangherlin / 3027.5314 / 9616.2442 / vilsso_stangherlin@yahoo.com.br /

marta.stangherlin@yahoo.com.br

Casal Tesoureiro: Bazilio e Elsi Vicentin Pasa / 9919-8585 / centenario@bitcom.com.br

Casal Ecônomo: Valcir e Palmira Hoffman / 9161.7664 / palmirahoff@yahoo.com.br

Pe. Joni Bonatto/

9986.6068 / 3268.4161 /

Antonio Carlos e Maria de Lourdes Almeida / 9173.6883 / 9173.5538 / 3212.5367 / 3238.0100

antonio@belgamatrizes.com.br / necadealmeida@ymail.com

Simão e Margareth Menegat / 9973.7374 / 9956.6005 / 3027.1214 / simaocond@socondominios.srv.br

margabedinmenegat@hotmail.com

8417.6687/3222.8298/

3292.5704 /

3211.5632 / 9109.9968

3261.2459 /

Casal Eventos: Joel Vitt e Catarina Rodrigues Lima / 9108.8682 / 9932.1165 / 3211.5781 joelvitt@terra.com.br

katirlima@terra.com.br

3227.1382 /

GED - Grupo Executivo Diocesano Caxias do Sul - 2012/2013
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15/10/2.013

05/11/2.013

12/11/2.013

24/11/2.013

Ultréya – 20:00h

Igreja Sagrado Coração de Jesus

Bairro Cruzeiro

Ultréya comemorativa – 11:00h

40 anos MCC

Santuário N S Caravaggio

Escola Vivencial ( Formação ) – 20:00h

Casa de Cursilho

Seminário N S Aparecida

Missa com os Seminaristas – 20:00h

Seminário N S Aparecida

ULTRÉYAS e ESCOLAS

Um médico diz ao seu paciente:

Paciente: “Qual são as más notícias?”

Paciente: “Isso é terrível. Como pode haver notícias até piores?”

“Tenho notícias más e notícias até piores.”

Médico: “Você tem só mais 24 horas para viver.”

Médico: “Tenho estado a sua procura desde ontem.”

08 T Jn 3,1-10 . Sl 129 . Lc 10,38-42

09 Q Jn 4,1-11 . Sl 85 . Lc 11,1-4

10 Q Ml 3,13-20 . Sl 1 . Lc 11,5-13

11 S Jl 1,13-15;2,1-2 . Sl 9 . Lc 11,15-26

12 S Est 5,1-2;7,2-3 . Sl 44 . Ap 12,1.5.13.15-16 . Jo 2,1-11

14 S Rm 1,1-7 . Sl 97 . Lc 11,29-32

15 T Rm 1,16-25 . Sl 18 . Lc 11,37-41

16 Q Rm 2,1-11 . Sl 61 . Lc 11,42-46

17 Q Rm 3,21-30 . Sl 129 . Lc 11,47-54

18 S 2Tm 4,10-17 . Sl 144 . Lc 10,1-9

19 S Rm 4,13.16-18 . Sl 104,6-43 . Lc 12,8-12

21 S Rm 4,20-25 . Lc 1,69-75 . Lc 12,13-21

22 T Rm 5,12.15.17-19.20-21 . Sl 39 . Lc 12,35-38

23 Q Rm 6,12-18 . Sl 123 . Lc 12,39-48

24 Q Rm 6,19-23 . Sl 1 . Lc 12,49-53

25 S Rm 7,18-25 . Sl 118,66-94 . Lc 12,54-59

26 S Rm 8,1-11 . Sl 23 . Lc 13,1-9

28 S Ef 2,19-22 . Sl 18 . Lc 6,12-19

29 T Rm 8,18-25 . Sl 125 . Lc 13,18-21

30 Q Rm 8,26-30 . Sl 12 . Lc 13,22-30

31 Q Rm 8,31-39 . Sl 108,21-31 . Lc 13,31-35

13 D 2Rs 5,14-17 . Sl 97 . 2Tm 2,8-13 . Lc 17,11-19

20 D Ex 17,8-13; Sl 120; 2Tm 3,14-4,2; Lc 18.1-8

27 D Eclo 35,15-17.20-22 . Sl 33 . 2Tm 4,6-8.16-18 . Lc 18,9-14

Outubro 2013

Novembro 2013

01 S Rm 9,1-5 . Sl 146,12-20 . Lc 14,1-6

02 S Sb 3,1-9 . Sl 41 . Ap 21,1-7 . Mt 5,1-12

04 S Rm 11,29-36 . Sl 68 . Lc 14,12-14

05 T Rm 12,5-16 . Sl 130 . Lc 14,15-24

06 Q Rm 13,8-10 . Sl 111 . Lc 14,25-33

07 Q Rm 14,7-12 . Sl 26 . Lc 15,1-10

08 S Rm 15,14-21 . Sl 97 . Lc 16,1-8

09 S Ez 47,1-2.8-9.12 . Sl 145 . l Cor 3,9-11.16-17 . Jo 2,13-22

11 S Sb 1,1-7 . Sl 138 . Lc 17,1-6

12 T Sb 2,23-3,9 . Sl 33 . Lc 17,7-10

03 D Ap 7,2-4,9-14 . Sl 23 . 1 Jo 3,1-3 . Mt 5,1-12

10 D 2Mc 7,1-2.9-14 . Sl 16 . 2Ts 2,16-3,5 . Lc 20,27-38

Humor

“Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no Reino dos céus.
Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no Reino dos céus.” Mateus 18: 1 a 4.

A palavra de Deus nos estimula a buscarmos um coração de criança, pois a vida de adulto não é algo tão simples e, acabamos tão
envolvidos com as pressões e as decepções que nos rodeiam, que nos esquecemos de buscar a pureza de coração! Sabemos que Deus é
poderoso para mudar a nossa história e nos dar o melhor, mas desconfiamos se realmente irá acontecer. Ter um coração de criança diante
de Deus é confiar, é crer que Ele irá fazer, é não ter medo de aguardar o melhor de Deus.

Ser como criança não é apenas o fato de ser inocente, mas a realidade de viver na atmosfera de Deus: aquela onde o impossível não
existe e que os sonhos são realidade, onde tudo é novo e sublime, onde impera a simplicidade, o amor e a dependência do PAI! Ser como
criança é abrirmos mão da mentira, das desculpas para fugirmos das responsabilidades, do egoísmo, da vaidade doentia, da falta de
perdão, de maltratar as pessoas que não concordam conosco… Um coração puro aceita as diferenças, ama a Deus e ao seu próximo, busca
sempre viver a plenitude de Deus!

Ser criança é ter a esperança de um futuro, de olhar a vida com olhos curiosos, esperando por um amanhã! É não ter pressa, nem
viver sufocado, ser humilde e não guardar rancor! É viver com o coração transbordante, confiante, porque lá dentro o amor do Pai é real!

Não é preciso ser infantil, é preciso tornar-se criança.
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Este ano comemoramos o Ano da Fé. Tivemos a graça de Jesus Cristo que nos presenteou com a visita do Papa

Francisco. Nesta sua passagem por aqui, ele esteve na casa de nossa Mãe, Nossa Senhora Aparecida, e nesta ocasião

disse:

“Hoje vim aqui para colocar aos pés de Maria, a vida do povo Latino Americano para que Ela abençoe a cada um”.

Hoje percebemos que Maria não proferiu seu “Sim” somente a Deus. Aquele foi um sim para a humanidade toda.

Uma declaração de amor para com todos nós, que em Cristo somos também filhos dEla. Nossa Senhora une, não só os

cristãos atuantes mas, todo o povo, até os que estão afastados. Ela nos ensina a viver na fé em todas as situações da

vida. Devemos nos lembrar, sempre, que existe uma Mãe que intercede por nós. Quando batemos em sua casa, Ela nos

recebe e nos apresenta o Seu Filho Jesus Cristo. E foi Jesus quem nos ensinou que a bondade de Deus, ultrapassa qualquer

gesto humano.

Na casa dEla, o Papa Francisco, na sua simplicidade, nos deixou três pedidos: que conservemos a esperança; que nos

deixemos surpreender por Deus; que vivamos na alegria. Se nós cristãos abrirmos nossos corações e procurarmos viver

estes pedidos, o mundo, certamente, será um lugar melhor. Ele disse ainda, que a Igreja (aquela que nós formamos) é

mãe e mãe não coloca o filho numa redoma de vidro e sim no colo e o abraça.

Não deixemos que nos roubem a esperança, pois esta é uma graça, um dom que vem de Deus.

Shalom!

Ivani e Gilberto Carbonera

Casal pré- cursilho
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EXPEDIENTE

Liderança motivadora: a força de um sorriso

A pessoa de Jesus Cristo tem sido usada com frequência por escritores e

palestrantes como exemplo de liderança no mundo corporativo.

E de fato, devemos reconhecer que Jesus foi, é e sempre será o nosso grande

exemplo de homem motivador, que serve e, sendo Deus, é o maior modelo de

humildade que a humanidade já conheceu.

Porém, hoje quero tratar de outro exemplo de liderança motivadora: Papa

Francisco. Às vésperas da visita do Santo Padre ao Brasil comecei a refletir

sobre o exemplo que este homem tem sido para a humanidade.

Francisco surge num mundo em crise, porém, ele possui um sinal que tem

sido capaz de alterar as estruturas rígidas de situações que antes pareciam sem

solução. Falo do sorriso de Francisco. O sorriso do Santo Padre é este sinal.

O semblante de Francisco transmite segurança, paz, tranquilidade e acima

de tudo alegria. Ele nos diz, pela comunicação não verbal, que a missão de ser

Pedro não tem sido um peso pra ele.

Ser líder, ser servo, é sempre um desafio. Não importa a dimensão da

organização que você possa estar à frente, mas o posto de liderança sempre

traz um peso muito grande para quem o ocupa.

E por causa desta responsabilidade extrema é que muitos líderes perdem o

sorriso com o tempo. Aos poucos, no dia a dia, o líder que era motivado, pra

cima, sorridente, torna-se uma pessoa com semblante carregado, capaz de

desmotivar o melhor dos times.

Poderíamos dizer que esta análise é um tanto precipitada, já que o governo do Papa Francisco está apenas no início. Mas ponderamos que não. O sorriso do

Santo Padre não é apenas o reflexo de uma espiritualidade madura e equilibrada que Jorge Mario Bergoglio carrega consigo. É mais. É uma decisão.

Mesmo em meio a tantos desafios pastorais, gerenciais e políticos, Francisco sabe que é um servo líder e tem profunda consciência de que seus atos

comunicativos podem motivar ou desmotivar seu rebanho e o restante da sociedade.

O nosso mundo carece não apenas de exemplos, de referências, mas também de pessoas que saibam transmitir com docilidade palavras de paz, de esperança,

de ânimo. O exemplo de Francisco tem motivado muitos a serem mais simples, mais leves e mais sorridentes.

Já é possível perceber um mundo melhor com o sorriso de Francisco. E este mundo será cada vez melhor se todos nós, incluindo os nossos líderes, tomarmos

como estado permanente de vida a Palavra que está em Filipenses 4-4: “Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito: alegrai-vos!”. Sorria!

Everton Barbosa

é jornalista especialista em teologia bíblica pela PUC-PR.

Colaboração: Maurício Pauletti

Grupo Santo Antônio – Flores da Cunha

O setor de Flores da Cunha, na Ultréia de setembro, celebrada no último dia nove, prestou

singela homenagem ao Grupo Santo Antônio pelo transcurso do seu trigésimo quarto

aniversário de existência.

Fazem parte do grupo: Arlindo(falecido) e Julita Molon, Claudino(falecido) e Oliva

Venturini, Guido e Lúcia Baggio, Luiz Carlos e Maria Helena Oliboni, Maurício e Maria

Pauletti, Orfeo e Maria Conz e Paulo Roberto(Beto) e Sonia Finger.

Segundo os seus membros, o grupo se tornou uma verdadeira família que em sua

caminhada passou muitos momentos bons e construtivos e também momentos de sofrimento.

Durante trinte e dois anos o grupo se reunia semanalmente, participava das Ultréias e das

Escolas Vivenciais. Nos últimos dois anos, par causa de saúde e da idade avançada dos

membros, o grupo se reúne uma vez por mês, participa da Ultréia mensal e da Escola Vivencial.

Ao grupo, nosso desejo das melhores bênçãos de Deus e nosso muito obrigado pelo belo

testemunho.

Shalom!

GED

A LONGA CAMINHADA

A GENTE MARAVILHOSA DE SÃO JORGE SE REUNIU PARA EVANGELIZAR NA ALEGRIA, CELEBRANDO A “ULTRANATA” NO DIA  01 DE SETEMBRO. UM
DOMINGO CHUVOSO, ABENÇOADO PELA ALEGRIA, AMOROSIDADE E ACOLHIDA NO ENCONTRO. Na foto, o casal:

coordenadores do GED, o pe. Arduíno e o pe Juarez com a equipe de cursilhistas do Setor São Jorge  e equipe do EMAUS.
Césio e Marinês De Nardi Verona
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Há os que têm uma longa caminhada e os que como eu ainda estão gatinhando.

Coloquei muita resistência em fazer o Cursilho. Eu era um bom Cristão, frequentava a comunidade e a igreja.

Teoricamente o cursilho foi mais um bom cursinho, acreditava que o chapéu servia para os outros.

O Espírito Santo não teve pressa, deixou eu ir para casa e naquela semana que antecedeu a ida das mulheres,

pegou pesado, me mostrou o que eu não conseguia ver: Eu era o irmão mais velho do filho pródigo.

O meu cursilho apenas começou nos três dias e foi se concretizando a cada dia. Tenho muitos defeitos ainda

para corrigir e muitas limitações para superar. Busco melhorar com o exemplo dos que caminham a mais tempo, os

quais, muitos deles são esquecidos e sabemos que é graças a eles que hoje o movimento anda e cresce.

Fiz o cursilho em maio de 2005, nº 119. Como disse não tenho muita história, minha caminhada ainda é curta.

Não sou santo e ainda estou longe de ser exemplo, mas quando eu fizer 40 anos de cursilho, acredito que vou estar

pronto.

Às vezes volto para o Seminário para levar alguma coisa para os que estão chegando, porém cada vez deixo lá

bem menos do que eu levo.

Além de tudo o que o MCC proporciona, descobri que é uma incrível máquina de fazer amigos. Que bom que sou

cursilhista.Atodos vocês meus amigos Shalom!

COMEÇAR...     e CONTINUAR...
por Nelso Alessi – Nova Pádua

MCC desde 1973 ... a história continua

www.mcccaxiasrs.com.br
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Logo logo chega o tempo de férias, feriadões, de praia,
de meditação. E em virtude dos muitos acidentes de
trânsito, que acontecem todos os dias, faz - se necessário
uma reflexão sobre o assunto.

O homem, rei do universo, criado a imagem e
semelhança de Deus, tem a tarefa de melhorar o mundo,
cada vez mais, para o bem e a felicidade de todos. Por isso,
foi dotado de inteligência, vontade e liberdade.

Com seu intelecto o homem descobre, pesquisa e
inventa. Ele foi criador de inúmeros artefatos entre eles o
automóvel. Pois isso, tenho obrigação moral de tornar o
carro um instrumento de satisfação pessoal e de amor ao
próximo. O homem santifica – se usando seu veículo com
prudência, respeito ao pedestres, aperfeiçoando – se no
exercício da paciência e auto – controle, obedecendo as
leis e sinais de trânsito...

Em contra partida. É sempre um mal (pecado), o
uso do automóvel; sem observar as regras de segurança;
dirigir de modo imprudente ponde em risco a própria vida e
a dos outros; usar o carro sem as condições mecânicas
adequadas; desrespeitar as faixas de segurança; os sinais,
as sinaleiras; correr em excesso; perder a paciência e
insultar os outros que nos atrapalham e assim por diante...

A vontade de Deus se manifesta também através
das Leis de Trânsito. Deixando de cumpri – las esta se indo
contra os desejos do Pai, mesmo que a transgressão não
cause nenhum acidente. Basta a infração. Assim, podar um
veiculo na faixa continua; guiar alcoolizado; dirigir sem as
necessárias condições mecânicas... Mesmo que nada
aconteça, é tentativa de suicídio ou homicídio, pois foi
violada a Lei de Segurança. Não é necessário que
acontecer o efeito nocivo para pecar, chega colocar – nos
em situação imprudente, demonstrando a falta de vontade
em cumprir nossos deveres.

Você já pensou nisso?
Shalom,

Ademir J. Bartelli
Grupo nova visão – Farroupilha.

TEOLOGIA MORAL
DO AUTOMÓVEL

Somos diferentes
Minha pele e a tua pele
Tem cores distintas
Mas somos iguais:
Por trás do tecido de cores diversas
Corre o mesmo sangue
Rubro quente da vida

Somos diferentes
Cada um de nós vibra
Por um hino e credo;
Mas somos iguais
Um coração humano palpita
Entre o mesmo céu e a mesma terra

Somos diferentes
Nossos ouvidos estão surdos
Ao idioma um do outro;
Mas somos iguais:
Em nossas faces misturam-se;
O mesmo riso e o mesmo pranto

Somos diferentes
Nossos olhos brilham
Cada com a sua bandeira
Mas somos iguais
Uma mesma luz
Misto de dor e esperança
Ilumina nossos olhares

Somos diferentes
Nossos pés caminham em direção oposta
Nossas mãos constroem Culturas próprias
Mas somos iguais
Nossos pés e mãos buscam e....fabricam
Os mesmos sonhos e projetos

Somos diferentes:
Trazendo cada um
O DNA e a herança de sua origem
Mas somos todos iguais
Filhos do mesmo Pai
Que a todos nos faz irmãos
(Pe. Alfredo José Gonçalves)

Mensagem para ler e refletir com o coração aberto pra VIDA
Com carinho Eva Borges Betto
SHALOM!

DIFERENTES
E IGUAIS

PERSEVERANÇA...
Sergio Dal Alba - Grupo Frei Salvador - Flores da Cunha

Em 1990, eu era ministro da Eucaristia, porém eu precisava de alguma coisa mais forte, algo que me ficasse ficar

mais perto de Deus.

Foi então que conversando com um amigo, fui convidado a fazer o cursilho. Fiz o cursilho 59 de homens em

Caravaggio. Saindo de lá formamos um grupo de 5 casais (Grupo Frei Salvador) e começamos a nos reunir. Durante

este tempo tive algumas provações, como a enfermidade de 8 anos do meu pai, um câncer em 2.007, com um longo

tratamento que abalou nossas estruturas. Em 2.012 sofremos um grande alagamento onde perdi quase todos os

bens materiais, mas a família e os amigos ficaram firmes e fortes. Foram-se os anéis mas ficaram os dedos.

Nestes 23 anos fui convidado a trabalhar em vários cursilhos e sempre aceitei como forma de recarregar as

baterias.

Nosso grupo continua se reunindo semanalmente e a amizade que construímos é muito bonita e sólida. Somos

uma família.

Apesar das provações posso dizer com convicção que Jesus Cristo tem estado constantemente ao meu lado e

muitas vezes me carregou.

Mesmo que eu viva um longo tempo e que faça muitas coisas, jamais terei pago a dívida que tenho com Jesus

Cristo pois, afinal, Ele tem me dado força suficiente para carregar a minha cruz e colocado na minha vida também

muitas coisas boas que me fazem perseverar. Shalom!

Sensibilizados estamos, pela bela contribuição expressa nos testemunhos do NelsoAlessi e do Sergio DalAlba.

“acreditava que o chapéu servia para os outros” e “foram-se os anéis, mas ficaram os dedos”. Como é bom sentir

Deus pulsar nos corações.

Nunca sabemos demais, sempre devemos procurar melhores conhecimentos para o bem estar de todos. O

Setor Flores da Cunha, olhou para Nova Pádua, incentivou, acolheu, ambos enriqueceram..., se fez saúde da alma

na Fé ao Criador.

A Fé passa pela experiência e, quanto mais o Criador que nos deu a vida, tiver espaço nela, mais iluminados

seremos.

Sentimos o quanto é belo, útil e agradável testemunhar o sentido dos verbos começar... continuar... e

perseverar...

O MCC nos mostra o que devemos escolher para ser e permanecer felizes. Encontrarmos resposta às

perguntas ”Quem somos (sou)?”, “ Donde viemos?”, “Para onde vamos?”

Tudo por amor, sua imagem e semelhança, pois Ele quer tudo de volta.

O CAMINHO: COMEÇAR... CONTINUAR...PERSEVERAR...

Shalom!

Pe. Arduino Lazzari

Assessor do MCC para nossa Diocese
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Naquele tempo, Jesus disse às

multidões:

“37. Todos os que o Pai me confia virão

a mim, e quando vierem, não os

afastarei.

Pois eu desci do céu não para fazer

a minha vontade, mas a vontade

daquele que me enviou.

E esta é a vontade daquele que me

enviou: que eu não perca nenhum

daqueles que ele me deu, mas os

ressuscite no último dia.

Pois esta é a vontade do meu Pai:

que toda pessoa que vê o Filho e nele

crê tenha a vida eterna. E eu o

ressuscitarei no último dia”.

38.

39.

40.

A vida pública de Jesus proporcionou a Maria três anos de aprendizado,

que fizeram dela modelo de discípula e de evangelizadora para nós. Dentre

os temas da pregação de seu Filho, podemos ressaltar um dos que têm

importância especial para a nossa América Latina: “Bem-aventurados os

que têm um coração de pobre, porque deles é o Reino dos Céus” (Mt 5,3).

Bem-aventurado quer dizer feliz. Nossa Mãe Santíssima é a “causa de nossa

alegria”. No Magnificat, o seu canto de júbilo, ela diz: “Meu espírito exulta

de alegria em Deus, meu Salvador” (Lc 1,47).

Mas, afinal, o que é ser feliz? Quem é feliz? Feliz, em primeiro lugar, é

aquele que tem a alegria de poder servir, de ser útil ao bem comum. Depois,

aquele que descobre a serenidade, que vem do contentamento com a

própria vida. Essa paz é o maior bem para consolidar uma verdadeira

alegria. Isso não é dado a todos, mas àqueles que estão plenos de Deus,

como Maria.

Para dar espaço a Deus em nossa vida, não podemos estar abarrotados

de coisas e preocupações materiais. É preciso ser pobres, libertos. Cabe,

aqui, esclarecer um equívoco: muitos confundem pobreza com miséria.

Miséria é carência, falta do necessário. Pobreza, por outro lado, é uma

virtude evangélica, que consiste no desapego, na entrega a Deus, confiando

somente nele. O pobre não é ganancioso, pois sabe ser como a criança,

confiante que seus pais hão de providenciar para ela tudo aquilo que lhe é

necessário. Esses verdadeiros “pobres” chamavam-se, na Antiga Aliança, os

anawin, aqueles que esperavam da mão de Deus o que precisavam em sua

vida.

Maria foi o membro mais excelso da espiritualidade dos anawin. Era

uma jovem cheia de Deus, mas muito simples, modesta. Quando se tornou

Mãe, assumiu com disponibilidade as tarefas de dona de casa. Sua

generosidade no servir levou-a a visitar Isabel, para ajudá-la no último

período da gestação de João Batista. Nós a chamamos Maria Santíssima

porque, doando-se toda a Deus, tornou-se plena dEle. Ela mesma se define:

“Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra” (Lc

1,38).

Chegado o tempo da vida pública, no qual Jesus começa a anunciar o

Reino, Nossa Senhora deixa sua casinha e acompanha o Filho, dia e noite. O

Evangelho de São Lucas relata que havia um grupo de mulheres seguindo

Jesus, desde o batismo no Jordão até à hora final (cf. Lc 23,49.55). E entre

essas mulheres estava Nossa Senhora, peregrina, “cigana” do Evangelho.

Bebia dos lábios de Jesus toda a sabedoria de suas palavras. Foi, até hoje, a

única que penetrou a profundidade do Evangelho totalmente.

Naquele tempo talvez ela ainda não o soubesse com toda a clareza, mas

o Filho a preparava para as horas mais tristes, quando Ele seria entregue ao sofrimento. Ela deve ter intuído a agonia, que começou no Getsêmani e atingiu seu auge no Calvário. Mais do que

testemunha, foi partícipe, pelo coração, das terríveis flagelações que o Filho sofreu, até ser crucificado. Manteve-se, porém, de pé. E foi ali, junto à cruz, que recebeu a missão de ser Mãe de

toda a humanidade, na pessoa de João.

Se formos resumir a vida de Maria, veremos que nela mais se destacam a pobreza, a interioridade e o sofrimento, assim como em seu Filho. Em Aparecida, ela também se mostra pequena e

modesta, sob todos os aspectos. Sua imagem original, além de ser confeccionada em material de pouco valor, como é a terracota, estava quebrada. Encontraram-na humildes pescadores, que

se fizeram artesãos improvisados para restaurá-la.

Maria é para nós muito mais Mãe do que Rainha, como nos diz Santa Teresa de Lisieux. Ela está próxima de cada um de nós, sofre com cada filho e lhe dedica toda a delicadeza e os cuidados

que a Mãe, normalmente, desvela a seus filhos. É na Mãe Aparecida que o nosso povo brasileiro procura inspiração, exemplo e auxílio para seguir o Evangelho mais de perto, na vida de cada

dia, a cada momento de nossa profissão continuada de fé.
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