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REFLETINDO

E

m aramaico a palavra Gebirah significa "Rainha Mãe” ou “sede da Rainha Mãe” Ao
lado do trono do Rei se observava um segundo trono. Pode ser que o segundo trono

pertencesse à esposa do Rei, mas em Israel ele pertencia à mãe do Rei. A Gebirah ocu-

pava um lugar privilegiado na corte e era conhecido por todos (inclusive por Jesus e seus
discípulos). Sua função era ser protetora do povo; qualquer pessoa que necessitasse de
um pedido ao Rei, fazia-o através dela. Ela era uma intercessora, apresentando os desejos e interesses do povo para o Rei. Isto não significa que o Rei era inacessível ou que o
povo tinha medo ou era incapaz de falar com ele. Isso meramente significava que o Rei
honrava sua mãe e tratava os pedidos dela com especial consideração. Ela considerava
o povo como se fosse também seus filhos. Seu lugar específico de honra e intercessão é
dramaticamente ilustrado em 1Rs 2,13-21; 15,13; 2Rs 10,13 e Jr 13,18.
A devoção a Maria como Rainha dos Apóstolos sugere-nos, de imediato, a comunidade dos discípulos reunida em oração antes de Pentecostes. Os discípulos, reunidos em
torno a Maria, a mãe de Jesus, aguardam a vinda do Espírito Santo. Esta figura Iembra a
promessa de Jesus de que o Pai enviaria o seu Espírito para que os discípulos recordassem tudo quanto ele havia dito e feito (Cf. Jo 14,26). Junto aos discípulos Maria vive e
reza confiante na promessa do Senhor.
A imagem da Rainha dos Apóstolos também lembra o próprio acontecimento pentecostal e a comunidade que recebe o Espírito Santo. Pelo mistério da vinda do Espírito,
Maria com os discípulos formam a Igreja, a comunidade que traz em si a salvação oferecida
por Cristo e anuncia ao mundo esta boa nova da salvação.
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ORAÇÃO INICIAL
Todos permaneciam unânimes na oração com algumas mulheres, Maria, a mãe de
Jesus, e seus Irmãos. (At 1, 14).
Ó Piíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos e advogada do gênero humano, nós,
humildemente, suplicamos: intercede junto do teu Unigênito Filho Nosso Senhor Jesus
Cristo para que, na força do Espírito Santo, estejamos sempre dispostos a trabalhar
por aumentar, defender e propagar a fé e a caridade. Assim, entre as fileiras dos
santos apóstolos, possamos receber a coroa da Justiça (Cf. 2Tm 4, 7-8). Por Cristo
Nosso Senhor. Amém.

O QUE O TEXTO SAGRADO DIZ?
Adonias, filho de Hagit, foi ter com Betsabéia, mãe de Salomão, a qual lhe disse:
“É de paz a tua visita?” – “Sim, é de paz”, respondeu ele. E acrescentou: “Tenho
algo a dizer-te”. Disse ela: “Fala!” Ele falou: “Tu ficaste sabendo que a realeza me
pertencia e que todo o Israel me tinha escolhido para seu rei, mas a realeza foi
transferida e dada a meu irmão, porque o Senhor a destinou para ele. Agora, pois,
te faço um único pedido. Não me decepciones”. – “Fala!”, disse ela. Ele falou: “Peço-te que digas ao rei Salomão, já que ele nada te pode negar, que me dê Abisag, a
sunamita, por esposa”. Disse Betsabéia: “Está bem. Falarei por ti ao rei”. Betsabéia
foi até o rei Salomão para falar a respeito de Adonias. O rei levantou-se e veio
a seu encontro, prostrou-se diante dela e, depois, sentou-se no trono. Puseram
também um trono para a mãe do rei, a qual se sentou à sua direita. Disse-lhe: “Tenho um pequeno pedido a fazer-te. Não me decepciones”. Disse-lhe o rei: “Pede,
mãe. Não é justo que eu te decepcione”. Ela disse: “Dá Abisag, a sunamita, como
esposa a Adonias, teu irmão”. (1Rs 2,13-21)
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O QUE O TEXTO SAGRADO NOS DIZ?
O texto fundamenta a intercessão da rainha; assim percebemos que o apostolado
da Virgem Maria é a constante intercessão dela ao seu Filho o Rei, como visualizamos no
título dado a Maria como da Rainha dos Apóstolos. Sua oração é a interceção da Igreja
apostólica que vai ao mundo evangelizar e permanece unida na oração. Maria Rainha dos
Apóstolos é o ícone da Igreja orante unida no apostolado e na oração.

O QUE O TEXTO SAGRADO NOS FAZ DIZER?
À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas
súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó
Virgem gloriosa e bendita.

O QUE O TEXTO SAGRADO NOS FAZ VER?
O apostolado de todo cristão deve ser exercido em dois aspectos: na evangelização
e na intercessão orante.

SUGESTÃO DE LEITURA
As Bodas de Caná: Jo 2, 1-12.
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