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MARIA, MODELO DE MULHER PARA TODOS OS
TEMPOS, LUGARES E CULTURAS (Parte IV)

Escritos antigos procuraram
explicar aos fiéis verdades
profundas do mistério da Mãe
de Deus: O Papa Leão Magno
que governou a Igreja de 440 a
461; no século VII São Sofrônio
exaltou a superioridade de
Maria em relação aos anjos e os
homens; No século VIII Santo
André de Creta, bispo meditou
sobre a festa da natividade
de Maria; São Bernardo de
Claraval (1091-1153) abade e
escritor deixou seus “louvores
à Virgem Maria”; No século
XII Santo Elredo, abade dizia
“... Honra porque é a Mãe de
nosso Senhor. Quem não honra
a Mãe, sem dúvida alguma,
despreza o Filho”. Santo
Anselmo de Cantuária (10331109) bispo e teólogo. Ainda
no século XII Santo Amadeu,
bispo de Lousana, reﬂetia sobre
Nossa Senhora como Rainha.
Maria no Concílio Vaticano II:

na Constituição Dogmática
Lumen Gentium, no seu
Capítulo VIII A Bem-Aventurada
Virgem Maria Mãe de Deus no
Mistério de Cristo e da Igreja.
Teologicamente, o lugar de
Maria no Plano da Salvação em
Jesus Cristo é o mais elevado
que uma criatura pode ter. Foi
escolhida para ser a Mãe de
Jesus. Ecumenicamente tornase necessário fomentar o culto
mariano no correto sentido que
o Concílio quis estabelecer ao
incluir Maria dentro de uma
Constituição sobre a Igreja; ela
é parte dessa Igreja, mas não
de qualquer maneira, é parte
porque é Mãe de Jesus e Mãe da
Igreja. Cultual e espiritualmente
se expressa o encontro da
virgindade e maternidade de
Maria – cada pessoa que vive
sua fé cristã vive virgindadematernidade e realiza em sua
vida o que a Igreja vive em

seu modo de assemelhar-se
aos dois dogmas marianos por
excelência, que nos dizem como
viveu e atuou Maria em sua
existência histórica. Maria e o
canto do Magniﬁcat, que é a boa
notícia cantada, lembra-nos que
o projeto humano desvinculado
do projeto divino, está fadado
ao fracasso. Ela é o modelo
expressivo no qual podemos
espelhar-nos e assumir nossas
realizações. Os cristãos imitam
Maria para que possam se
aproximar mais de seu Filho e
serem semelhantes a Ele. Maria
é a beleza de Deus presente
no meio de nós. Humana
como nós. E se grandes coisas
foram possíveis para ela, são
também para nós. Só depende
da abertura sincera para que
Deus aja por meio de nós. Ela é
também sinal de esperança da
Igreja - apoiados na devoção
mariana, os cristãos renovam
a certeza da realização plena
do projeto de Deus. Hoje Maria
está de corpo e alma, gloriﬁcada
no céu, junto a Deus. Por isso,
levantamos os olhos da fé para
o céu, para contar com o seu
auxílio e estímulo. Depois de
ter participado profundamente
do projeto da salvação, ela
participa da ressurreição da
carne, prometida a todos

aqueles que foram
fiéis à vontade divina.
Nossa Mãe e Rainha
está no céu ao lado de
seu Filho e sendo nossa
intercessora, ela cuida
de nós para que não nos
falte à graça necessária
para a nossa salvação.
Recorda-nos sempre que
o destino humano é o
Céu. Se Maria, como
criatura humana e cristã
já está na pátria celeste,
então os discípulos de
Jesus são convidados
a renovar a esperança
na vida eterna. Maria já
recebeu a recompensa
por sua fidelidade e nós
cristãos revigoramos em nossos
corações a certeza de que
também receberemos igual
prêmio. Colaborou com Jesus
em todas as etapas de sua
obra de Redenção, desde a
concepção virginal até a sua
morte no calvário. Dada por Mãe
a nós todos, por suas preces e
intercessão ela prossegue a
sua missão maternal, obtendo
do seu Filho dons, benefícios
em favor do Povo, sendo guia
segura para toda a comunidade.
É invocada pela Igreja como
advogada, auxiliadora, protetora
e medianeira. Nos anima e

consola, seus devotos não
se abatem com os desafios
da história presente e nem
com os sofrimentos da vida
humana. Com perseverança
e ﬁdelidade encontramos em
Maria presença confortadora e
conﬁança no meio de temores
e dúvidas desta vida.
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Deus nos concede o privilégio de trabalhar a ﬁm de agirmos
por nós mesmos, e para que tenhamos a bênção de
substituir aqueles que ainda não entendem a felicidade de
se trabalhar por uma causa. Que por mais humilde que seja,
um bom trabalho inspira uma sensação de vitória, e nenhum
trabalho de qualidade pode ser feito sem concentração,
auto sacrifício, esforço e dúvida. Uma máquina pode fazer
o trabalho de cinquenta pessoas comuns, mas nenhuma
máquina pode fazer o trabalho de uma pessoa extraordinária.
Portanto, Trabalhe para manter viva em seu peito aquela
pequena faísca de fogo celestial, chamada consciência. A
todos os trabalhadores da comunidade da Paróquia Santa
Bárbara ﬁca nossos parabéns...

