Maria Missionária
Maria, Espelho da Igreja, deve ser para todos os fiéis batizados o
modelo de uma vida em missão. Tão jovem e já nela torna-se concreto o
apelo a Igreja de " levar Cristo" aos homens. Pelo Mistério da Encarnação
ela se tornou portadora desta Graça, por isso é chamada a
"Kecharitomene", ou seja, a "Cheia de Graça". A Graça é Cristo e deve ser
manifestada a toda a humanidade. Deus conta com nossa resposta apesar
de nossa limitações... parece estranho, mas não é, em Maria isto se torna
muito claro. Viver a nossa fé compromissada nos faz sair de si. São
Gregório vai dizer: "Ninguém é apenas para si no mundo, está ali para
todos os outros". Uma vez atingidos pela Palavra não conseguimos ficar
parados, inertes, fechados em nós mesmos, fechados a nossa realidade,
precisamos ANUNCIAR !!!
No texto clássico da Visitação a Isabel se elucida fortemente esta
riqueza(Lc 1,39-45). Maria visitada pelo Mistério de Deus que a tornaria
Mãe do Messias vai ao encontro de sua prima que também vive um
especial tempo de gestação. As crianças nos respectivos ventres marcam
um momento alto da História da Salvação: A Casa de Israel na pessoa de
Isabel trazendo no ventre o profeta João Batista recebe o Salvador Jesus
trazido no ventre de Maria. O mais belo é o fruto deste encontro que deve
ser a marca da nossa ação missionária: a ALEGRIA. O estremecer do
ventre é sinal de ALEGRIA ao receber o Salvador.Sem alegria , que é fruto
do Espírito Santo, não há evangelização, não há anúncio, não há autêntica
missão.
Maria, a Bem-aventurada,tem sido este sinal fecundo de alegria
na fé a todos os povos e culturas. A exemplo a festa do Círio de Nazaré e a
grande festa de Nossa Senhora Aparecida reunindo milhões de fiéis do
mundo inteiro. Que todos os músicos, pregadores, intercessores, agentes
de pastorais plantem esta beleza em sua ação evangelizadora. A BOA
NOVA chegue ao coração de todos e contagie de uma alegria pura e
verdadeira aqueles que pela Palavra forem conduzidos a fé!

