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Izildinha Aparecida Boulhaça

mar ia  es tava  i n teg rada 
à religião de seu tempo. a 
piedade israelita constituía 
um traço fundamental de 
sua personalidade. Tinha um 
relacionamento profundo, 
verdadeiro e constante com 
Deus. Cultivava a virtude 
religiosa em reconhecer Deus 
como Ser Supremo e Senhor 
do universo e de prestar o culto 
que lhe é devido. manifestava 
sua piedade por gestos de 
adoração e de reverência, 
c e l e b r a ç õ e s  e  p r e c e s , 
agradecimentos e louvores. 
Toda sua existência foi uma 
plena comunhão com o Criador. 
a Bíblia valoriza a dignidade 
de maria como mulher e mãe 
no plano da redenção: dentro 
de uma sociedade patriarcal 
como a israelita, conforme 
coloquei, Deus a escolhe para 
um papel muito especial: ser 
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mãe daquele que iria salvar 
não só os da Palestina, mas 
a humanidade toda; maria é 
considerada pessoa humana 
consciente, digna, madura 
e responsável, inteligente e 
capaz de pensar e refletir diante 
da proposta de Deus, feita 
pelo arcanjo Gabriel. mulher 
sábia, que interioriza e medita 
o sentido dos acontecimentos 
salvíficos da vida de Jesus em 
seu coração. É uma pessoa 
que se expressa e fala, cujo 
registro de suas palavras 
aparece nos Evangelhos (Lc 
1,46-55).há claros indícios 
de que maria se colocou fora 
daquela tradicional condição 
de inferioridade religiosa, 
como por exemplo, participava 
do preceito de peregrinar a 
jerusalém por ocasião da 
Páscoa, mesmo sendo a 
obrigação legal somente para 

os homens.  “o novo Testamento 
testemunha a presença sóbria 
e discreta de maria, vinculada 
essencialmente ao seu Filho 
e à comunidade cristã. maria 
aparece no novo Testamento 
em 183 versículos, os quais se 
encontram em 17 textos. São 
sete livros que se referem à 
mãe de jesus: Evangelho de 
mateus, Evangelho de marcos, 
Evangelho de Lucas, Evangelho 
de joão, atos dos apóstolos, 
Carta de São Paulo aos Gálatas 
e apocalipse. olhando para os 
Livros do antigo Testamento 
(onde é apenas prefigurada) e 
novo Testamento, nós notamos 
que é muito pertinente situar a 
pessoa e a missão de maria nas 
Sagradas Escrituras, porque a 
primeira condição para realizar 
um estudo sério e competente 
sobre ela é conhecer bem o 
que os textos bíblicos falam 
dela, dentro do arco da história 
da salvação. os textos bíblicos 
sobre a Virgem maria foram 
elaborados com a perspectiva 
centrada em jesus Cristo e 
na comunidade cristã. Para 
compreender bem a mensagem 
mariana é preciso estudá-los 
a partir da ótica cristológica 
e eclesial”. (Padre Eugênio 
antonio Bisinoto – Redentorista). 

Conhecer a mãe de jesus 
através da Bíblia nos aproxima 
dela de maneira mais real, 
fascinante e concreta, para que 
possamos conhecê-la melhor e 
venerá-la com maiores bases 
teológicas e espirituais. na 
Bíblia, o primeiro e fundamental 
dado certifica-nos de que Maria 
foi uma pessoa real e única. 
Ela não é um mito, mas existiu 
de fato. no início do ministério 
público de jesus, maria esteve 
com Ele nas bodas de Caná, 
obtendo dele seu primeiro 
milagre. Ela sempre soube ouvir 
a Palavra de Deus anunciada 
por jesus e vivenciá-la. Foi 
sua generosa companheira e 
serva humilde, acompanhando 
seus passos com atenção, 
fé, discrição e docil idade. 

Revelou-se como mulher forte, 
conservando sua fidelidade 
de maneira constante, tanto 
nos momentos alegres como 
nos cruciais. acreditou na 
ressurreição de seu Filho. 
Esteve presente com os 
apóstolos e os discípulos 
no cenáculo, perseverante 
e em oração por ocasião de 
Pentecostes. Foi presença 
ativa, consciente e participativa 
na igreja dos primeiros cristãos. 

o Grupo de oração Resgatados 
Pela misericórdia nasceu de 
um sonho que se repetia 
praticamente todas as noites, 
em que a fundadora estava 
na nave da igreja e ouvia uma 
pessoa que estava procurando 
pelo sacerdote, ela olhava 
para trás e via essa pessoa 
perguntando, quando ela voltava 
a olhar para frente novamente, 
ao Sacrário, ela sentia que 
jesus lhe dizia: Eu preciso 
que alguém acolha meus filhos 
e os resgate para mim, eles 
precisam saber que eu os amo 

e os acolho. Passado algum 
tempo, na sala de aula, quando 
a professora que era uma 
psicóloga disse aos alunos, nós 
sonhamos todos os dias, mas 
os sonhos não se repetem... Ela 
questionou, eu sonho sempre o 
mesmo sonho e ele se repete. 
A professora afirmou que não, 
após alguns dias a professora 
lhe chamou e disse você tem 
certeza que é o mesmo sonho? 
Ela afirmou que sim. Então 
a professora a aconselhou a 
ver o que seria aquele sonho 
e assim foi feito, após tempo 

de oração e acompanhamento 
chegou ao discernimento de 
que iniciaria um momento de 
oração dedicado a estes filhos 
que Deus queria acolher e que 
soubessem que eram seus 
amados. Deu-se início então 
ao Grupo Resgatados Pela 
misericórdia. Resgate porque 
Deus nos criou para o Resgate 
e confirmou pela Palavra e 
misericórdia porque além do 
Salmo 50 que foi dado no dia que 
estava sendo orado pelo nome 
do grupo, também era o dia que 

estava sendo proclamado o 
domingo da misericórdia. hoje 
contamos com cerca de 15 
integrantes, sendo três servos. 
Para participar do grupo de 
oração, basta comparecer aos 
sábados na matriz Santa Bárbara 
às 19h30, pois as reuniões de 
oração acontecem das 19h30 
às 21h30. É aberta a todos, 
sem restrições. o Grupo foi 
fundado por margarete de jesus 
Rodrigues, cofundador Leandro 
azanha e intercessora kedma 
Sachetto. Todos os momentos 

vivenciados pelo grupo são 
marcantes, pois, vivenciamos 
o kerigma e a convivência, 
nosso carisma é o acolhimento 
e o amor. o que nos encoraja é 
a Profecia que Deus deu para 
esse grupo: “Eu os entronizo 
em meu coração. hoje rasgo 
meu coração para vocês e os 
entronizo em meu coração”. É 
muito bom, compartilharmos 
com o amor de Deus e dos 
irmãos. a você que lê esse 
documento sinta-se convidado 
(a) a fazer parte dessa família. 
“a aLEGRia Do SEnhoR É a 
noSSa FoRÇa” amÉm
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