W

Maria e a escuta da

PALAVRA

Denilson Aparecido Rossi

Maria e a escuta da Palavra 1
REFLETINDO

B

asta um olhar atento para percebermos como as pessoas necessitam ser ouvidas, o
quanto elas precisam falar, falar sobre si, falar a respeito de outras pessoas, falar so-

bre qualquer coisa, mas querem falar. Eis que surgem algumas indagações: Quem deseja
escutar? Quem se põe a escutar? Quem está preparado e disposto a escutar?
Em se tratando da nossa relação com o transcendente, interrogamos: Conseguimos
escutar a Palavra de Deus? Se temos dificuldades para ouvir as pessoas a quem vemos,
como escutaremos a Deus que não vemos? De fato, parece que os dias hodiernos urgem
por pessoas preparadas e disponíveis para escutar; requer pessoas preparadas para ouvir
o próximo e disponível para escutar a Palavra de Deus. Acreditamos que quanto mais escutamos a Palavra de Deus, mais preparados estaremos para ouvir o próximo; e quanto
mais ouvimos os filhos de Deus, mais desejamos escutar o próprio Deus e colocar a sua
Palavra em prática.
Para nós, cristãos, Maria é o grande modelo de escuta da Palavra de Deus. Após ouvir
atentamente a Palavra do Senhor, Maria põe em prática a vontade divina.

ORAÇÃO INICIAL
Para bem iniciar sua Lectio Divina, orientamos que se faça, em primeiro lugar, a invocação à Santíssima Trindade. Em seguida, peça ao Espírito Santo que te ilumine, rezando
com Santo Agostinho:
Respirai em mim, ó Espírito Santo, para que seja santo o meu pensar. Impeli-me, ó
Espírito Santo, para que seja santo o meu agir. Atraí-me, ó Espírito Santo, para que
eu ame o que é santo. Fortalecei-me, ó Espírito Santo, para que eu proteja o que é
santo. Protegei-me, ó Espírito Santo, para que jamais eu perca o que é santo. Amém.
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O QUE O TEXTO SAGRADO DIZ?
Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: “Feliz o ventre que te carregou e os seios que te amamentaram!”
Jesus respondeu: “Mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem
em prática”. (Lc 11,27-28)

O QUE O TEXTO SAGRADO NOS DIZ?
O texto lido (Lc 11,27-28) faz parte de uma perícope maior (Lc 11,14-28), na qual o
evangelista inicia por apresentar Jesus expulsando um demônio. Diante da ação de Jesus,
a multidão fica admirada. Alguns ficam confusos a respeito do poder de Jesus, mas Ele
deixa claro que o seu poder vem do Alto, que instaura o Reino de Deus e é mais forte do
que satanás. Jesus está falando e, no meio da multidão, uma mulher reage e faz um lindo
comentário, enaltecendo a mãe que o carregou no ventre: “Feliz o ventre que te carregou
e os seios que te amamentaram!” (Lc 11,27b). A este comentário Jesus responde: “Mais
felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática” (Lc 11,28).
Com sua resposta, Jesus não recusa o elogio feito por uma mulher anônima à sua
mãe, mas faz um acréscimo pertinente, deixando claro que a verdadeira felicidade consiste em ouvir a Palavra de Deus e colocá-la em prática. Aqui percebe-se a grandeza de
Maria: mais do que pela maternidade carnal, a mãe de Jesus é nobre e feliz porque escuta
a Palavra de Deus e a põe em prática.
Como se pode constatar em outras passagens bíblicas (Cf. Lc 1,38; 2,19.51), Maria acolhe e conserva a Palavra em seu coração. Neste sentido, pode-se dizer que Maria é modelo
de quem escuta a Palavra de Deus e a põe em prática e, por isso, é a bem-aventurada.

O QUE O TEXTO SAGRADO NOS FAZ DIZER?
Ó Maria, Mãe de Deus e nossa mãe! Tu és, para nós, mestra e modelo de escuta.
Obrigado por nos ensinar a ouvir a Palavra do Pai para que, movidos pelo Espírito
Santo, consigamos imitar o Filho Jesus. Intercedes por nós, filhos teus, junto à Trindade Santa, para que, assim como tu, saibamos escutar a Palavra Divina, saibamos
colocá-la em prática mediante nossas ações e nosso testemunho de vida. Amém!
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O QUE O TEXTO SAGRADO NOS FAZ VER?
A leitura orante do texto de Lc 11,27-28 pode suscitar em nós o desejo de uma maior
escuta da Palavra de Deus. Sugerimos que, após este exercício espiritual, seja assumido
o compromisso de reservar alguns minutos do dia para ler, meditar, contemplar e envolver-se com a Palavra do Senhor.
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