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MARIA É VERBO, NÃO SUBSTANTIVO

Qual o significado de Maria no mundo contemporâ-
neo? O que Ela representa para uma sociedade racio-
nal e cercada por tecnologia como a do século XXI? 
Reflexão interessante, não?

A humanidade vive, hoje, uma de suas maiores cri-
ses: ódio, intolerância, guerras e altas taxas de suicídio 
prevalecem em um mundo extremamente individualis-
ta. É aí que reside o significado de Nossa Senhora. Ela 
é o espelho que reflete para a Igreja, da qual é Mãe, a 
palavra de Deus, guiando seu povo pelos caminhos de 
luz, a verdadeira estrada da vida.

Nossa Senhora é, antes de tudo, evangelizadora. 
Mãe da humanidade, Ela acolhe seus filhos sob seu 
manto e lhes ensina a mensagem deixada por Jesus 
Cristo na Terra: amar a Deus e ao próximo, ter humil-
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dade e fé. A frase dita por Maria, em João, capítulo II, 
“Fazei tudo o que Ele vos disser” é a síntese de Sua 
missão, isto é, ser a bússola que orienta os homens 
a seguirem as lições e os mandamentos do Pai. Esse 
eterno exemplo é propagado pela Santa Igreja a seus 
fiéis para que, inspirados na jovem de Nazaré possam 
ser, também, semeadores da Palavra do Senhor e 
combatentes da vaidade, da ganância, da inveja e dos 
demais males que prendem a humanidade nas corren-
tes da escuridão e do pecado.

Ademais, a Virgem Maria é construtora e propaga-
dora da paz. Mesmo vendo seu Filho morrer na cruz, 
Ela, serva fiel do Altíssimo, preferiu perdoar e dissemi-
nar amor. Em tempos de guerra e intolerância, a Igreja 
é responsável por reforçar a imagem de Nossa Senho-
ra, para que Sua luz ilumine os corações de seus fiéis 
e plante neles o amor, em lugar do ódio, o respeito, ao 
invés da tolerância e a humildade, em vez da vaidade 
cega. O exemplo deixado pela Virgem de Nazaré e 
disseminado pela Sua Igreja deve, pois, ser o condu-
tor da ação humana para a construção de um mundo 
mais pacífico.

Dessa forma, para manter vivo o legado de Maria, 
a Igreja deve permanecer empenhando-se em perpe-
tuar em seus fiéis os ensinamentos deixados pela Mãe 
de Jesus, atuando e pregando com devoção em cada 
comunidade, cidade e nação. Esse é o único e verda-
deiro caminho da vida, fazer de Maria não um subs-
tantivo, mas um verbo a ser conjugado pelo povo de 
Deus, seguindo o exemplo daquela que amou e teve 
fé, incondicionalmente.


