Reflexões
Padre Nicolás Schwizer

Maria compete com Cristo?
1. Maria nos conduz a Jesus. Temos que responder
primeiro a alguns temores, críticas frente à piedade
mariana: Muitos temem que Maria afaste Cristo, lhe
faça “competência”, se coloque como “obstáculo”
entre Deus e nós. Na origem desse temor é comum
encontrar experiências negativas, provocadas por
práticas desviadas de piedade Mariana, ou enfoques
falsos sobre a pessoa de Maria. Mas tais temores
não correspondem à realidade querida por Deus e
proclamada pela Igreja em sua vida e em sua
doutrina.
2. Fazei o que Ele vos disser. João Paulo II disse:
“Maria esteve verdadeiramente unida a Jesus. Não
se conservaram no Evangelho muitas palavras suas;
pero as ficaram nos levam de novo a seu Filho e a
sua palavra. Em Caná de Galiléia dirigiu-se aos
serventes com estas palavras: “Fazei o que Ele vos
disser”. Esta mesma mensagem segue dizendo-nos
hoje”.
“Fazei o que Ele vos disser” são as últimas palavras
da Virgem conservadas no Evangelho. São, por isso,
como o testamento Dela. E mais que aos serventes
da boda, são palavras dirigidas aos homens de todos
os tempos. Contêm todo o anseio, a vivencia e a
missão de Maria: conduzir-nos a identificação com
Cristo.
3. Maria está no centro. Todos sabem: Maria não é
o centro de nossa fé, não é a razão verdadeira de
nossa confiança, não é o fim último nosso amor –
mas sim Jesus Cristo e com Ele, o Deus trino Mas
sentimos que Ela forma parte dos mistérios centrais
de nossa fé. Maria sem ser o centro, está no centro.
Sentimos que Maria, por sua posição única na
historia geral da salvação, também tem uma posição
peculiar em nossa historia pessoal de salvação.
4. O caminho normal. Maria é para nós o caminho
normal rumo a Jesus Cristo. Já os Padres da Igreja
disseram: O caminho pelo qual Cristo chegou ao
homem deve ser também o caminho pelo qual nós
cheguemos a Cristo. E Cristo veio a nós por meio da
Virgem. Quando damos a Maria um lugar
privilegiado em nossos corações, e nos confiamos a
sua educação, então estamos no caminho rumo a seu
Filho, então Ela nos conduz rumo a Cristo e ao Deus
trino.
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5. O caminho mais fácil, mais curto, mais
seguro. Maria não só é o caminho normal rumo
a Cristo. Ela é, segundo uma palavra do Papa
São Pio X, também o caminho mais fácil, mais
curto, mais seguro rumo a Cristo.
A devoção Mariana é um dos grandes dons de
Deus ao povo: o demonstra o grande entusiasmo
com o qual se recebe a imagem da Virgem em
todos os lugares. E se amamos tanto a Virgem,
estamos amando já a Cristo.
Porque esta é uma das leis misteriosas do amor.
O verdadeiro amor implica e inclui o amor a
tudo e a todos que ama o ser querido. Por isso, o
amor a Maria se prolonga e se converte – cedo
ou tarde – em amor a Cristo.
6. O caminho mais fecundo. Maria é também e
por último, o caminho mais fecundo rumo a
Cristo. O mesmo Papa São Pio X nos diz uma
bela palavra: “A Sma. Virgem nos brinda um
conhecimento vital de Cristo”.
7. É o carisma de Maria, carisma feminino e
maternal: acercar vitalmente as pessoas da
Trindade, brindar-nos familiaridade com o
mundo sobrenatural, fazer da Igreja um lar, do
homem um irmão. Este carisma explica a força e
o arraigo da devoção mariana no povo.
8. Exemplo dos grandes Santos. Os grandes
Santos de todos os séculos afirmam e provam
com sua vida a verdade e a importância deste
caminho clássico POR MARIA A JESUS.
Foram quase sem exceção homens e mulheres
com uma grande devoção Mariana. Muitos deles
até se consagraram a Virgem e Ela Virgem, sem
falta, os conduziu a seu filho rumo ao cume da
santidade.
9. Maria é a terra do encontro com Cristo.
Todo o amor que brindamos à Sma. Virgem, Ela
o leva rumo ao Senhor. E assim nosso amor
encontra, por meio de Maria, o caminho mais
fácil, mais curto, mais seguro e mais fecundo
rumo a Jesus Cristo e a Deus.
Perguntas para a reflexão
1. O que Maria é para mim?
2. Qual é minha oração favorita a Maria?
3. O que me diz a frase “Por Maria a Jesus”?
Se desejar subscrição, comentar o texto ou dar seu
testemunho escreva para: pn.reflexiones@gmail.com

