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Nosso lar, um santuário.
Deus é um Deus onipresente, vive e atua em toda
parte. Além disso, Ele quer estar perto de todo ser
humano, quer ser Pai de cada um de seus filhos. E
então Ele escolhe não só determinadas pessoas, mas
também determinados lugares mediante os quais
quer estar perto de nós. Nosso lar deve ser um
desses lugares santos, aonde Ele através da Virgem
atua de forma extraordinária. Deus e Maria querem
estar muito perto de nós, seus filhos.
Se nos esforçamos pela santidade, então a Virgem se
estabelece em nosso lar. Começa a atuar com ele e
desde ele de um modo particular. Regala seu amor
de Mãe, distribui suas graças e pratica todo tipo de
milagres na casa. Atua tal como atuou com os
esposos em Caná, com os apóstolos no Cenáculo ou
com Isabel na hora da Visitação. Apenas chega à
casa de Isabel acontecem milagres de graça: a
criança salta no ventre materno, Isabel começa a
profetizar, Zacarias recupera a fala.
Que graças podemos esperar em nosso Santuário do
Lar? Não esqueçamos que Deus nos dá o direito de
receber as graças que necessitamos.
Pensemos p.ex. em nossos filhos: Que pouca
influência nós temos sobre nossos filhos! Quantas
vezes sentimos nossos limites como pais e
educadores! Quantas vezes se rebelam contra nós e
não sabemos o que fazer com eles! Quantas vezes
parece-nos impossível educá-los bem! E não nos
esqueçamos que somos responsáveis por nossos
filhos até nossa morte, também quando já sejam
adultos, quando tenham suas próprias famílias. E se
já não se deixam aconselhar por nós, pelo menos
devemos rezar por eles em nosso Santuário.
Ou pensemos em nós como casal, em nossas
dificuldades de nos entender e nos aceitar
mutuamente, em nossos problemas de diálogo, em
nossos interesses opostos.
Lembremos também nossas limitações e debilidades
pessoais, faltas de caráter e temperamento.
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Além disso, quando envelhecemos, aparecem
novas manias ou caprichos; e bem pode ser que
já superem as 20 manias que são ainda
aceitáveis. Tanto mais necessitamos então das
graças, principalmente a graça da transformação
interior.
A Virgem Maria assume a responsabilidade de
criar em nossas famílias, um pequeno paraíso.
Ela quer formar e educar nossas famílias como
reflexo de sua própria família, a Família de
Nazaré. Que características tem essa família
ideal, esse paraíso familiar? A Virgem quer criar
em nossos lares um paraíso de amor: amor
paternal, amor filial, amor a Deus e a Maria,
amor aos irmãos. E também quer transformar
nossa família em um paraíso de pureza, de
alegria e de liberdade. Nele devem reinar a
verdade e a justiça, o espírito de luta e de vitória.
Assim a Virgem quer fazer de nosso lar, um
Santuário, uma terra maravilhosa, um Tabor
resplandecente, aonde Ela manifesta a sua glória
e regala uma fecundidade ilimitada. Com outras
palavras, a Santíssima Virgem pretende fazer de
cada uma de nossas famílias um pequeno reino
de Deus.
Mas tudo isto é impossível sem milagres de
graças, sem uma irrupção divina em nossas
vidas, em nossos lares. Tudo isto é impossível se
a Virgem, não reina em meio de nossas famílias,
no coração de seus filhos escolhidos. E é
impossível se nós não colocamos nossa parte, se
não nos esforçamos diariamente, se chegamos
com mãos vazias a nosso lugar de graças. Mas se
o fazemos podemos contar com milagres e
graças sem medida.
Perguntas para a reflexão

1. Meu lar é um santuário?
2. Já fiz bendizer meu lar?
3. Como posso aumentar a vida no meu lar?
Se desejar subscrever, comentar o texto ou dar seu
testemunho escreva para: pn.reflexiones@gmail.com

