CARTA AOS ARTISTAS DO BRASIL
“Janeiro de 2014: A obediência de Maria”

“A grande alegria do meu coração é saber que neste próximo dia 22 alguns de nós estaremos juntos
na casa da Mãe Aparecida. Não existe situação melhor para nós rogarmos a Virgem Santa, que nos
ajude a nos configurarmos com Ela. Enfim, dia 22 de janeiro, rogarei pelo Ministério de Música e
Artes diante da imagem da Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Este mês, vamos olhar para Ela
e pedir que nos ajude a sermos muito mais OBEDIENTES.” Juninho Cassimiro.

A obediência de Maria
Lc1, 38 "Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra.”

Iniciamos nossa reflexão com um dos textos mais conhecidos, lidos e rezados
principalmente
por
nós,
católicos.
É impressionante quando meditamos o contexto dessa cena e vemos a prontidão da menina
Maria.
- Primeiramente, cheia de sonhos - Por ser tão nova, e naturalmente tão cheia de sonhos
como poderia dizer “Eis aqui a serva do senhor”? Ela não esperava ser a mãe do messias,
portanto, sonhava como qualquer outra jovenzinha. Tinha planos, estava comprometida a
José, enfim, estava abrindo mão de tudo o que havia sonhado até então. Isso, por um motivo
claro: Deus A chamou.
- Segundo, o sofrimento - Ela era prometida em casamento a José, tudo já estava
encaminhado e as pessoas ao redor já sabiam do casamento que se aproximava. Ela seria
difamada, a família dela perderia o prestígio e respeito. Com certeza Maria pensou em tudo
isso, por isso a pergunta, “Como se fará tudo isso”? Lc1, 34 O anjo lhe respondendo que
seria obra de Deus, ação do Espírito, pronto, A Luz deixou tudo claro, já não havia mais
perguntas. Imagino que Nossa Senhora sabia do sofrimento que lhe esperava nos próximos
dias, mas o seu único desejo era fazer a vontade de Deus. Agora Maria vazia de seus sonhos
e com sofrimentos à vista só tinha uma coisa certa dentro de si, “Eis aqui a escrava do
Senhor”.

Nossos Sonhos X Vontade de Deus
Em sua vida pessoal, profissional, familiar, afetiva e social, você pode sonhar com diversas
coisas, e é natural que isso aconteça. Mas, se realmente quer viver aos moldes de Maria,
precisa abandoná-los na certeza que Deus tem e quer o melhor pra você. Obedecer a Deus, é
antes mesmo de querer algo, é desejar saber qual é o plano dEle. Maria se colocou com uma
serva, uma escrava, e escravo algum tem vontade própria. Muitas vezes somos soberbos e
mentirosos. Soberbos por que achamos que nossos planos são ótimos e não preciso sequer
ouvir a Deus. Por isso que nos frustramos, porque nossos planos nascem já do erro, do
pecado da soberba. Somos mentirosos porque por diversas vezes rezamos, cantamos e até
pregamos “Eis aqui os servos do Senhor, faça-se em nós segunda a tua palavra”. E quando
nos deparamos com os planos de Deus, nós o resistimos. Portanto, nossa oração é mentirosa
e poética somente.
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Lembro-me de um fato ocorrido com o Evandir, coordenador estadual do Música e Artes
em São Paulo. Ele me disse que no inicio desse ano recebeu uma proposta fantástica em seu
trabalho, onde iria subir de cargo e seu salário iria aumentar demais. Mas, pra que isso
acontecesse, teria que abrir mão desse tempo a frente do ministério, e deixar várias coisas,
porque o trabalho iria lhe consumir muito o tempo. Esse homem de Deus, atento e
obediente ao chamado de Deus na sua vida, prontamente o negou. Sabendo que sempre
sonhou com um cargo desses, sempre quis dar o melhor para os seus dois filhos e para sua
esposa e seria algo até mesmo justo, por ser um profissional exemplar. Negou, por
obediência, por amor a Jesus. Hoje é zombado, criticado por muitos, quantos o chamam de
louco por ter negado tal oferta. Mas, o amor lhe tornou um homem livre para escolher ser
escravo do seu Senhor.
Estamos sendo convidados a depararmos com nossos sonhos, colocarmos diante de Deus e
submetê-los a Ele. Nossos sonhos nunca podem enfrentar a vontade de Deus, não podem
gerar resistência ao que Deus sonha pra cada um de nós.
Oremos - Que o Espírito Santo nos santifique em todos os nossos planos.
- Nos recorde em tudo que Deus nos pediu e nos chamou.
- Que sejamos livres e prontos para realmente sermos escravos do Senhor.
- Que possamos submeter tudo o que sonhamos e planejamos ao Senhorio de Jesus.

Maria mostra, com efeito, quanto era pronta na obediência
Para agradar a Deus, quis obedecer ao imperador romano, fazendo uma longa viagem de 30
milhas a Belém. Fez nos rigores do inverno, quando esperava dar à luz o seu filhinho. Foi
tamanha falta de recursos que viu reduzida a ver nascer-lhe o filho numa estrebaria.
Mostrou-se igualmente pronta ao receber o aviso de São José, pondo-se imediatamente a
caminho, na mesma noite, para a viagem ainda mais longa e penosa do Egito. Aqui
pergunta Silveira por que razão a necessidade de fugir para o Egito foi revelada a São José e
não à bem-aventurada Virgem, a quem a viagem devia custar ainda mais. Responde então:
Foi para que ela desse modo pudesse exercer a obediência. Porém, Maria demonstrou,
sobretudo, sua heroica obediência à divina vontade, quando ofereceu o filho à morte. Na
grandeza de sua constância, dizem o Vulgato Ildefonso e Santo Agostinho, estaria disposta
a crucificá-lo, se houvessem faltado algozes. (Trecho do livro Glórias de Maria – S. Afonso
de Ligório)
Vamos viver aos moldes de Maria, sair da teoria e ir para a prática. E a prática, hoje, é
sermos obedientes como nossa Mãe. Ela não só obedeceu a Deus, mas também aos homens.
Nossa dificuldade de obediência está exatamente em nossas convicções, que nem sempre
são ruins, na maioria das vezes são boas. São Bernardo nos diz que a “Obediência é o
túmulo de nossas vontades”
Olhemos para as coisas mais simples:
- Obediências às coordenações sejam quais forem suas instâncias.
- Obediências às moções trazidas pelo movimento e pelo ministério.
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São Irineu afirma, “Como a desobediência de Eva causou a morte ao gênero humano,
assim pela obediência foi a Virgem, para si e para a humanidade, a causa da salvação".
Aqui me detenho num breve comentário e um questionamento: Porque tantas pessoas não
conhecem as moções que temos vivido nos últimos anos? Existem grupos de oração,
cidades e até dioceses que não conhecem ao não estão trabalhando a “Reconstrução com os
quatro pilares”, ou até essa moção “Aos Moldes de Maria”. Será que isso não é a falta de
obediência da nossa parte?
Que nosso amor a Jesus e a Maria nos ajude a nos convertermos neste ponto. Por amor nós
conseguimos tudo; no amor tudo se encerra. Como diz o salmo 99, “Servi ao Senhor com
alegria. Vinde, entrai exultantes em sua presença”
Oremos irmãos, oremos muito. Peçamos a Maria que nos ajude a quebrantar nossos
corações e nos abrirmos ao que Deus quer. Oremos para que não nos falte a humildade para
obedecermos a Deus e aos irmãos, nossos líderes. Oremos!
Que neste dia 22 de janeiro, nos unamos em oração, para essa graça da obediência em todos
os artistas carismáticos do Brasil. Aos que vem ao ENF 2014, nos encontramos na casa da
mãe, aos que não vem, estaremos colocando cada um de vocês no colo da Bem-Aventurada
Virgem Maria.

Um grande abraço desse pobre pecador:

Juninho Cassimiro
Coordenador Nacional do Ministério de Música e Artes
Renovação Carismática Católica do Brasil - RCCBRASIL
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