O SENHOR FEZ EM MIM MARAVILHAS
“O Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome!” (Lc 1, 49)
Começamos 2017 sob a proteção de Nossa Senhora, no centenário das aparições de Fátima. Também os
nossos irmãos brasileiros celebram a Mãe, nos trezentos anos da Virgem Aparecida. Vivemos a graça de um
ano mariano, com todas as bênçãos que estes anos sempre trazem. E nem nós imaginamos quantas!
Maria está diante de nós como a aurora deste ano, como a estrela da manhã. E é com Ela que, neste primeiro
mês de 2017, queremos cantar: O Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome!
O Senhor fez em mim..
Com Maria, queremos proclamar as obras do Senhor. Não queremos cantar as nossas obras, mas as de Deus.
“O Senhor fez em mim”, diz Maria. E não: “Eu fiz…” nem sequer “Eu fiz com a ajuda do Senhor…” Para
Maria, foi sempre o Senhor quem tudo fez, nela e através dela. Seremos nós capazes de deixar Deus atuar na
nossa vida? Permitiremos nós que Ele invada cada recanto do nosso ser, e aja em nós? Como se faz isso?
Comecemos por baixar as vozes do mundo, para podermos escutar a de Deus. Não há volta a dar a esta
questão: estamos demasiado acostumados ao barulho e temos medo do silêncio. É preciso quebrar de vez
este medo e habituarmo-nos verdadeiramente ao silêncio, que precisa de ser exterior para poder ser interior.
Não podemos viver o dia inteiro com a TV, a rádio ou as redes sociais a fazer barulho, numa necessidade
vaga de sermos entretidos com as histórias do mundo. Julgamo-nos imunes à sua influência, mas a verdade é
que, quanto mais expostos e quanto mais expostas as nossas famílias a todas estas tramas, mais mundanos
nos tornamos. Precisamos urgentemente de silêncio, como Maria, para que a voz de Deus possa soar em nós.
A este silêncio, que é um silêncio não só da boca, mas dos olhos e dos ouvidos, e a partir dos sentidos,
também do pensamento, chama-se desde sempre “recolhimento”.
À medida que caminhamos neste recolhimento todo mariano, cultivemos uma atitude de alegre expetativa
perante as surpresas que Deus nos tem reservadas. Surge uma doença, uma crise económica, uma situação
diferente a enfrentar? Em vez de ficarmos tolhidos de medo, deixemos os olhos brilhar: o que será que Deus
preparou para mim? Que lição quer Ele que eu aprenda? Que graças e bênçãos tem Ele preparadas para mim
e para a minha família, através desta provação? Deixemo-nos surpreender pelo Senhor! Como a Maria,
também Ele nos dirá: “Não tenhas medo! Alegra-te, o Senhor está contigo!” (Lc 1, 28-30)
O recolhimento e o espanto são duas atitudes próprias dos verdadeiros adoradores. Elas escavam no nosso
coração um espaço para o Senhor agir, como escavaram em Maria.
“…maravilhas.”

E quando deixamos Deus agir em nós e através de nós, apercebemo-nos das maravilhas que Ele é capaz de
fazer. Pouco a pouco, e sem que saibamos exatamente como, damo-nos conta de que estamos diferentes.
Sentimo-nos mais próximos do Senhor, mais atentos às coisas de Deus, mais generosos, mais corajosos,
mais serenos, mais contemplativos e mais serviçais. E sabemos, com toda a certeza, de que esta mudança
não se deve à nossa grande virtude, mas a Deus, a Quem permitimos que agisse em nós. Não convém
apropriarmo-nos demasiado desta mudança, contabilizando os atos de virtude, medindo comportamentos,
estudando resultados. Fazendo-o, corremos o sério risco de acreditar que somos nós os autores de tamanha
maravilha, e logo o nosso orgulho destrói em nós a obra do Senhor! Antes, deixemos que esta mudança flua,
e vá marcando todos os campos da nossa vida, enquanto nos “distraímos” dela louvando o Senhor.
E tal como age em nós, veremos Deus agir através de nós. Na nossa família, no nosso trabalho, na nossa
paróquia, as mudanças irão chegar, talvez mais devagar, mas com a mesma certeza. Se permitirmos a Deus
agir, Ele fá-lo-á! Sem sabermos bem como, notaremos uma paz e uma ordem diferentes na nossa casa, e
saberemos que elas não veem de nós, mas apenas do Senhor, através de nós.
“Santo é o seu nome!”
Dizia S. Francisco: “Alegro-me, não porque eu seja santo, mas porque Deus é santo.” A mesma alegria, mas
em doses extraordinárias, experimentou Nossa Senhora. Contemplando a obra de Deus na sua vida, na sua
alma e no seu corpo, Maria contemplava a santidade de Deus e alegrava-se com tanto dom. Também nós,
neste ano santo, somos chamados a contemplar a santidade de Deus em Maria. Conhecendo e amando cada
vez mais a nossa Mãe, conhecemos e amamos cada vez mais o Senhor, que nela tudo fez. Não tenhamos
qualquer receio de amar demasiado Maria! Tal não seria possível, pois o nosso coração é demasiado
pequeno. Amemo-la com todas as nossas forças, contemplando nela as perfeições do Altíssimo: a pureza, a
caridade, a misericórdia, a paciência, a mansidão… Ensinemos os mais novos a amar Maria e a confiar-lhe
os seus corações, como filhos às suas mães. “És a segunda melhor mãe do mundo!” Costumam dizer-me os
meus pequeninos. E acrescentam: “A primeira, claro, é Maria!”
Famílias de Caná, famílias de Maria
As Famílias de Caná são profundamente marianas na sua própria essência: simples, despretensiosas,
pertencem ao “resto de Israel” que Maria proclamou no seu Magnificat. Somos poucas? Somos pobres de
influências e meios? Que importa isso? O Senhor não precisa senão da nossa boa vontade para fazer
maravilhas em nós e através de nós, revelando ao mundo um reflexo da sua santidade. Aproveitemos as
graças deste ano santo, crescendo no amor e na imitação da Mãe! Ámen. Feliz Ano Novo para todos!
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