
eis aí 

teu filho!

Santa Maria, você viu o crescente poder da hostilidade e da rejeição que se ia pro-
gressivamente afirmando à volta de Jesus até à hora da cruz, quando tivestes de 
ver o Salvador do mundo, o herdeiro de David, o Filho de Deus morrer como um 

falido, exposto ao escárnio, entre os malfeitores. Acolhestes então a palavra: « Mulher, 
eis aí o teu filho » (Jo 19,26). Da cruz, recebestes uma nova missão. A partir da cruz fi-
castes mãe de uma maneira nova: mãe de todos aqueles que querem acreditar no vosso 
Filho Jesus e segui-Lo. A espada da dor trespassou o vosso coração. Tinha morrido a 
esperança? Ficou o mundo definitivamente sem luz, a vida sem objectivo? Naquela 
hora, provavelmente, no vosso íntimo tereis ouvido novamente a palavra com que o 
anjo tinha respondido ao vosso temor no instante da anunciação: « Não temas, Maria! 
» (Lc 1,30). 

Quantas vezes o Senhor, o vosso Filho, dissera a mesma coisa aos seus discípu-
los: Não temais! Na noite do Gólgota, Vós ouvistes outra vez esta palavra. Aos 
seus discípulos, antes da hora da traição, Ele tinha dito: « Tende confiança! 

Eu venci o mundo » (Jo 16,33). « Não se turve o vosso coração, nem se atemorize » (Jo 
14,27). « Não temas, Maria! » Na hora de Nazaré, o anjo também Vos tinha dito: « O seu 
reinado não terá fim » (Lc 1,33). Teria talvez terminado antes de começar? Não; junto 
da cruz, na base da palavra mesma de Jesus, Vós tornastes-Vos mãe dos crentes. Nesta 
fé que, inclusive na escuridão do Sábado Santo, era certeza da esperança, caminhastes 
para a manhã de Páscoa. 

A alegria da ressurreição tocou o vosso coração e uniu-Vos de um novo modo aos 
discípulos, destinados a tornar-se família de Jesus mediante a fé. Assim Vós esti-
vestes no meio da comunidade dos crentes, que, nos dias após a Ascensão, reza-

vam unanimemente pedindo o dom do Espírito Santo (cf. Act 1,14) e o receberam no dia 
de Pentecostes. O « reino » de Jesus era diferente daquele que os homens tinham podido 
imaginar. Este « reino » iniciava naquela hora e nunca mais teria fim. Assim, Vós perma-
neceis no meio dos discípulos como a sua Mãe, como Mãe da esperança. Santa Maria, 
Mãe de Deus, Mãe nossa, ensinai-nos a crer, esperar e amar convosco. Indicai-nos o ca-
minho para o seu reino! Estrela do mar, brilhai sobre nós e guiai-nos no nosso caminho! 
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