Catequese Mariana
Março 2017

Anúncio do Anjo a Maria
P. J. Rocha Monteiro, sdb
rocha@salesianos.pt

1. Anunciação
de Nossa Senhora
Grande dia para os amantes de Maria
de Nazaré. Tudo é limitado, tudo é
finito, tudo se desfigura no tempo
diante da grandeza desta festividade.
O homem é elevado pela própria
Mãe como um dom para oferecer no
altar de Deus. Se foste fustigado pelas
ondas da soberba, pela ambição, pela
calúnia, pela inveja, olha para a estrela. Invoca Maria.Se a ira ou a avareza,
ou as seduções da carne, sacudiram
a barca do teu espírito, olha para
Maria.
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Se perturbado pela enormidade de
pecados, se confundido pela indignidade da consciência, começas a
ser engolido pelo pelo pelo abismo
dos desespero, pensa em Maria. Não
se afaste da boca e do teu coração
e para obter o auxílio da sua oração,
não te esqueças do exemplo da tua
vida. Seguindo-a não podes perder-te,
rezando-Lhe não podes desesperar.
Se Ela te segura não cais, se Ele te
protege não cedes ao medo, se Ele
a te ajuda atinges a meta. Que hoje
possa ser um dia grande para todos
os que têm um Coração mariano1.

2. Três acontecimentos
Três acontecimentos nos enchem
a alma: dia 24, dia de Nossa Senhora Auxiliadora (ADMA), Centenário
das Aparições em Fátima e festa da
Anunciação do Anjo à Virgem Santíssima. Eu desejo que o teu ícone, Mãe
de Deus, se reflita continuamente no
1 cfr. Gianfrabco Ravasi, Os rostos de Maria na Bíblia

espelho da alma e a conserve pura
até ao fim dos séculos. Elevas os que
estão curvados para a terra, e dás
esperança aos que consideram e
imitam o eterno modelo da beleza.”
(Pseudo-Dionísio Aeropagista, mistico grego séc. V)
Fui formada desde toda a eternidade,
o Senhor criou-me, como primícias
das suas obras, desde o princípio,
antes que criasse alguma coisa. Desde a eternidade fui formada, desde
as origens, antes dos primórdios
da terra… Eu estava com Ele como
arquiteto, e era o seu encanto, todos
os dias, estava com Ele como arquiteto, e era o seu encanto, todos os dias,
brincando continuamente em sua
presença; brincava sobre a superfície
da terra, e as minhas delícias é estar
junto dos seres humanos. (Provérbios
8,22-23.30-31)
A força da Palavra de Deus Profeta
é o que descobre a sua existência forjada pela Força da Palavra de Deus.
Quando o Senhor chamou Jeremias,
confiou-lhe uma missão difícil: ser
seu povo. Diante desse chamamento
profeta experimentou a fragilidade e
o limite da natureza humana.

O Senhor voltou, então, a falar-lhe e
revelou-se como uma amendoeira.
Quando as outras árvores dormem o
sono do inverno, a amendoeira, com
as suas flores brancas e abertas, vela
e cuida o sono das outras árvores.
Assim deveria ser a vida de Jeremias:
ser testemunha do amor de Deus em
tempos difíceis, com a certeza de que
o Senhor, tal como a amendoeira, é
quem cuida da nossa vida e dá vigor
ao nosso testemunho. (Francesc
Ramis Darder)

3. Maria de Nazaré
é a grande anunciante
da Páscoa do Senhor.
A palavra religião tem a ver com
religação, religação do homem com
Deus. Sempre insatisfeito, o coração
do homem deseja uma plenitude de
vida, de felicidade e de amor que não
pode encontrar em si mesmo nem
no mundo criado. Esse esforço por
se abrir a Deus e por estabelecer relação com Ele é a base comum a todas
as religiões, mantendo no entanto,
sempre bem separados, o espaço
de Deus e o do homem como diz
o Salmo: o céu é o céu do Senhor, a
terra deu-a aos filhos dos homens (Sl
115,16).
O cristianismo é uma surpresa:
Deus veio à terra para viver com
os homens aqui, e quer que os
homens vivam com Ele no Céu. Ao
enviar ao mundo o Seu Filho, que
sendo Deus verdadeiro é também
verdadeiro homem, Deus realizou

aquilo que o homem sonhava e não
conseguia alcançar por si próprio: a
ligação perfeita entre o céu e a terra,
a verdadeira religião. Foi por amor
de nós, homens, e para nos salvar
da escravidão do pecado, que Deus
tomou essa iniciativa. Porque nos
ama, Deus não ficou indiferente aos
nossos sofrimentos e frustrações por
usarmos mal a nossa liberdade e veio
ao nosso encontro.
Como foi que Deus entrou na
humanidade? Como é que entra
hoje na vida das pessoas, na vida de
cada um de nós?
Escutemos com atenção a Anunciação do Anjo a Nossa Senhora. Vejamos como a Virgem Maria foi evangelizada, deixemo-nos evangelizar
e aprendamos com ela a escutar e a
responder ao Senhor: Ao sexto mês,
o anjo Gabriel foi enviado por Deus
a uma cidade da Galileia chamada
Nazaré, a uma virgem desposada
com um homem chamado José, da
casa de David; e o nome da virgem
era Maria. Ao entrar em casa dela,
o anjo disse-lhe: «Salve, ó cheia de
graça, o Senhor está contigo» Ao
ouvir estas palavras, ela perturbou-se
e inquiria de si própria o que significava tal saudação. Disse-lhe o anjo:
«Maria, não temas, pois achaste graça
diante de Deus. Hás de conceber no
teu seio e dar à luz um filho, ao qual
porás o nome de Jesus. Será grande
e vai chamar-se Filho do Altíssimo. O
Senhor Deus vai dar-lhe o trono de
seu pai David, reinará eternamente

sobre a casa de Jacob e o seu reinado não terá fim.» Maria disse ao anjo:
«Como será isso, se eu não conheço
homem?» O anjo respondeu-lhe: «O
Espírito Santo virá sobre ti e a força
do Altíssimo estenderá sobre ti a sua
sombra. Por isso, aquele que vai nascer é Santo e será chamado Filho de
Deus. Também a tua parente Isabel
concebeu um filho na sua velhice
e já está no sexto mês, ela, a quem
chamavam estéril, porque nada
é impossível a Deus.» Maria disse,
então: «Eis a serva do Senhor, faça-se
em mim segundo a tua palavra.» E o
anjo retirou-se de junto dela. (Lucas
1,26-38)

4. Que anúncio é esse que,
escutado, suscita a fé?
Em que consiste esse anúncio que
todo o homem precisa de escutar e
acolher para se tornar cristão? Muito
resumidamente é este: porque fomos
criados por Deus à sua imagem e
semelhança e Deus é amor, apenas
seremos felizes se amarmos como
Deus ama. Amar não é apenas um
sentimento, consiste em dar a vida,
em não vivermos para nós mesmos,
em não sermos egoístas.

Mas nós não podemos dar a vida, porque, pelo pecado que habita em nós,
somos escravos do medo de morrer (Hb 2, 14-15). Façamos o que fizermos,
somos seres condenados à morte e não podemos alcançar aquela vida em
plenitude que o nosso coração deseja mais que tudo.
A boa notícia é esta: Cristo morreu e ressuscitou, amou-nos dando a sua vida
por nós e ressuscitou, venceu a morte, para nos libertar do medo de morrer e
nos dar o seu Espirito, que nos une a Ele, como membros do seu corpo que é
a Igreja, para darmos testemunho da sua vitória e sermos glorificados com Ele.
Tornamo-nos de verdade filhos adotivos de Deus e herdeiros da sua mesma
vida. Passamos de escravos a filhos! Esta é a promessa que Jesus nos faz: a
Vida eterna.

5. Como será isso?
Como pode acontecer tal coisa em pessoas tão limitadas como nós? Tal como
o Anjo disse a Maria, é obra do Espírito Santo. Por isso, sempre que escutas o
Evangelho abre-te ao Espírito de Deus, não duvides da sua promessa e responde como Maria para que Cristo se forme em ti. Esta gestação de Cristo em
nós só é possível no seio da Igreja, tal como foi no seio de Maria que Jesus se
formou.
Para que este anúncio chegue a toda a humanidade, são precisos anjos, mensageiros, que têm experiência da verdade que anunciam. Para que a Igreja
hoje se renove é necessária a evangelização. Sem evangelização não há Igreja.
A evangelização é a raiz desta árvore que é a vida cristã. Concretamente, tu
acreditas que Deus te ama, que te escolheu para seres seu filho adotivo?
Tu acreditas e queres que Jesus se forme e viva em ti como fonte de vida
eterna? Deus quer realizar em ti grandes maravilhas, coisas sublimes que ultrapassam as tuas expectativas mais dilatadas. E quem és tu, quem somos nós? O
Senhor pôs os olhos na nossa pequenez.
Deslumbramento, humildade, gratidão, disponibilidade, esperança, enchem
o coração de quem recebe com fé o anúncio do Evangelho! Talvez comeces
agora a compreender por que razão a Igreja nos ensina a repetir vezes sem
conta a Ave-Maria, as palavras pelas quais Deus entrou no mundo, as palavras
pelas quais Deus bate à porta de cada um de nós.
Responde como Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a
tua palavra. “Boa Noite, Maria”, Mãe de todas as noites, sol de todos as madrugadas. “És Mãe, sempre Mãe. És Mãe, minha Mãe”.

