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Uma Mulher – a Mãe de Jesus
4º Domingo Advento C

A Liturgia do advento apresenta-nos várias pessoas que,
através dos séculos, prepararam o povo de Deus, para a
vinda do Messias: foram os profetas.
Hoje aparece a figura privilegiada de uma MULHER que
trouxe ao mundo o próprio Salvador – é Maria.
Se quisermos entrar no espírito do Natal e se quisermos
que Jesus renasça nos nossos corações, devemos aproximar-nos de Maria, sua Mãe.
As Leituras bíblicas fazem-nos sentir o clima do Natal:
Deus escolhe instrumentos humildes para realizar as suas
obras.
Na 1a leitura, o profeta Miquéias fala do ambiente humilde
onde irá nascer o Messias: (Mq 5,1-4a)
Ele não nascerá numa cidade grande e importante, como
Jerusalém, mas num pequeno povoado desconhecido.
Ele não nascerá de uma família rica e poderosa, mas de
uma família pobre e humilde, e agirá como um simples pastor.
"Ele será a Paz" (Shallon).
Shallon significa PAZ.
A 2ª Leitura mostra que Jesus estabelece uma relação de
união e de proximidade entre Deus e os homens.
O programa da vida de Jesus é fazer a vontade do Pai do
Céu que é Misericordioso. E Jesus foi Misericordioso como o
Pai, desde o seu nascimento até à sua morte. (Hb 10,5-10)

O Evangelho narra o encontro de duas Mães, que vibram de
alegria com a realização das Promessas de Deus.
Estas duas Mães são
- Nª Senhora
- e sua prima Santa Isabel
Depois da Anunciação, em que Maria deu o seu "SIM" a
Deus, ela pôs-se a caminho... e foi à pressa à casa de sua
prima Isabel".
Maria ensina-nos o melhor jeito de acolher os outros:
- estar atento às necessidades dos irmãos,
- partir ao seu encontro,
- partilhar com eles a nossa amizade,
- e ser solidário com as suas necessidades.
- Logo que entrou na casa de sua prima Isabel, saudou-a dizendo: "Shallon". PAZ
Maria era mensageira dessa "PAZ".
E nós, nas nossas VISITAS aos outros, temos também de
levar a PAZ. (desenvolver….)
- Isabel, iluminada pelo Espírito Santo, compreendeu os
acontecimentos e exclamou com toda alegria: "Bendita és tu
entre as mulheres..."
Maria é Bendita porque é a Mãe do Filho de Deus.
Maria é o instrumento de Deus para concretizar a salvação
dos homens...
Neste encontro (entre Maria e Isabel) está bem patente a humildade de Santa Isabel, ao pronunciar estas palavras:
- "Donde me vem a honra de que a mãe do meu Senhor
me venha visitar?"
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Destas palavras, pronunciadas por Santa Isabel, devemos
tirar uma lição para nós:
Devemos valorizar as VISITAS que recebemos e também
as que fazemos. (desenvolver…)
- "Bem aventurada és tu porque acreditaste..." – disse Isabel a Maria.
É a primeira bem-aventurança que se encontra no Evangelho...
Maria é bem-aventurada porque acreditou e confiou na Palavra de Deus.
É bem-aventurada porque aceitou também as consequências de seu consentimento: Não era fácil ser a Mãe do Messias. Ela sabia bem o que iria sofrer.
Maria ensina-nos que vale a pena confiar...
- Então Maria respondeu, rezando o salmo que o povo de
Deus, tantas vezes rezava:
"A minha alma enaltece o Senhor... e o meu espírito exulta de
alegria em Deus meu salvador…
É um Salmo de Ação de graças, porque Deus protege os
humildes e salva-os.
É um Salmo de Esperança e de Confiança, porque Deus
se preocupa com os pobres.
Maria é um sinal do amor de Deus que se preocupa em trazer a libertação a todos...
- "Maria permaneceu três meses, em casa de sua prima... e
depois voltou para a sua casa..."

E nós, também temos de permanecer o tempo necessário,
com quem precisa de nós: sem perder tempo e sem fazer
perder tempo.
MARIA ENSINA-NOS TRÊS COISAS:
1º. Levar sempre JESUS no coração:
Maria levou a Isabel o que tinha de mais precioso: Jesus.
Levou-o no seu seio e sentia-o crescer cada dia.
Prepararmo-nos para o Natal significa fazer nascer Jesus
no nosso coração e manifestá-lo
- com o nosso amor,
- com o nosso sorriso
- e com a nossa alegria.
2º. Maria ensina-nos a ALEGRIA de encontrar os amigos:
Quando Maria e Isabel se encontraram, sentiram uma
grande alegria. Saudaram-se: Shallon
Quando Jesus vive em nós, também nós podemos sentir a
mesma alegria, quando nos encontramos com os amigos.
3º. Maria ensina-nos a CARIDADE em primeiro lugar:
Maria "foi à pressa" a casa de sua prima Isabel para se colocar a seu serviço.
Nestes dias que nos separam do Natal, também nós podemos fazer, com alegria pequenos serviços,
junto das pessoas que vivem connosco.
Com Maria, chegaremos até Belém...
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