CARTA AOS ARTISTAS DO BRASIL
“Aos moldes de Maria unânimes em oração”

A paz de Jesus, meus irmãos!

Todos eles perseveravam unanimemente na oração,
juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele
(At 1,14).

No mês passado meditamos sobre este versículo e foi dado foco à perseverança. Neste
mês vamos fazer uma partilha sobre o que vem adiante: UNANIMEMENTE NA ORAÇÃO.
Unânime ou concorde (homothymadon) significa ao pé da letra, feita com um só
coração (con-corde) e com “uma alma” só. Jesus tinha dito que quem se apresenta diante de
Deus para fazer a oferta deve estar reconciliado com o irmão (cf. Mt 5,23). S. Paulo exorta os
cristãos a terem uns para com os outros os mesmos sentimentos “para glorificar a Deus com
um só coração (a mesma palavra usada em At 1, 14 e uma só voz”. (Raniero Cantalamessa –
Maria um espelho para a Igreja)
Maria persevera com os Apóstolos e contribui diretamente para a unidade da Igreja.
Não é a toa que Lucas cita Maria como a “mãe de Jesus”. “Que significa o fato de Maria estar
ali como Mãe de Jesus? Que o Espírito Santo, que está por vir, é “o Espírito do seu filho”! Entre
ela e o Espírito Santo há uma ligação objetiva e indestrutível, que é o próprio Jesus que juntos
geraram” (Raniero Cantalamessa). O Espírito Santo é comunhão, é o vínculo mesmo da
unidade e Maria é a sua esposa que une todos na oração.
Somos convidados neste tempo a vivermos a unidade. Esse tema graças a Deus sempre
foi tão abordado em nosso meio e principalmente este ano que toda a RCC do Brasil está
debruçada sobre essa moção, vamos também beber um pouco desta graça como ministério.
A oração dos Apóstolos e Maria era feita em UM SÓ CORAÇÃO, eram unânimes,
tinham o mesmo sentimento. Além de tudo eles eram UM, isto significa tudo entre eles era
harmonioso. Ficaram 50 dias à espera do Paráclito, todos no mesmo lugar. E o que me chama
a atenção é que, eles eram unânimes na oração e uma oração perseverante. Não paravam de
orar, esses dias foi um grande retiro para eles, onde sabiam que tinham que orar, e durante 50
dias.
Num primeiro momento me vem ao coração esse dia 22 de cada mês. O dia da
mobilização nacional pelo Ministério de Música e Artes. Não estamos nós também nos
mobilizando para sermos unânimes? Creio que sim. É sem dúvida um dia inteiro que o MMA se
volta à oração, mas uma oração unânime. Com um só coração, com o desejo de que todos os
artistas do Brasil estejam na presença de Deus que é o nosso lugar.
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A minha oração é para que realmente nos mobilizemos para sermos UM. Para que
olhemos pro mesmo lugar, pra mesma direção. É nessa forma que o Espírito se manifesta,
quando olhamos juntos para a mesma direção.

Olhar para Maria
Lembro-me que no ENF do ano passado, quando iniciava minha coordenação eu pedia
a todos que olhássemos para Nossa Senhora, para que fossemos educados e formados por ela,
Maria como o Molde Divino. E hoje volto a pedir a todos, nos voltemos a Maria, olhemos
fixamente para suas virtudes e nos lancemos em seu braço acolhedor. Eu creio firmemente
que se nosso ministério olhar para Maria antes de qualquer atitude, certamente seremos
muito mais santos.
Rezemos unanimemente a Nossa Senhora, peçamos a Ela que santifique nossos atos.
Peçamos a Maria esposa do Espírito Santo que rogue para que sejamos Um. Peçamos a Virgem
Santíssima que entre em nossos “cenáculos” neste dia 22 e nos dê a graça da Unidade. Que
Maria rogue ao Espírito Santo para que seja derramada em nossos ministérios uma chuva de
amor. Porque o Amor é sim capaz de quebrar nossas divisões, o Amor pode sarar nossas
feridas causadas por intrigas e discórdias.

O Amor é a resposta para TUDO!
Se me faltou à paciência com os irmãos de seu ministério ou Grupo de Oração – O Amor é
paciente.
Se há maldade entre nós – O Amor é bondoso
Se houve inveja de alguém ou de algum ministério – O Amor não tem inveja
Se fui orgulhoso (infelizmente nosso grande pecado) – O amor não é orgulhoso
Se fui arrogante com meus irmãos – O Amor não é arrogante
Se fui egoísta buscando só o que me interessava – O Amor não busca seus próprios interesses
Se me irritei com meu irmão – O Amor não se irrita
Se guardo magoas de alguém – O Amor não guarda rancor
Se houve injustiça em nosso meio – O amor não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com
a verdade
O Amor TUDO desculpa, TUDO crê, TUDO espera, TUDO suporta.

O amor jamais acabará!
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Olhar para Jesus e adorá-lo
Estamos às vésperas do nosso Congresso Nacional de Músicos Adoradores. Quão
oportuna é essa reflexão para decidirmos estarmos juntos, Unanimemente em Adoração ao
Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso único bem, nosso salvador e centro de nossas vidas. Este é o
princípio e essência deste congresso. Elevar o nome de Jesus e dar-lhe o devido lugar em
nossas vidas, em nossos corações. A adoração nos colocará no nosso lugar e exaltaremos o
nome que está acima de todos os nomes. Na adoração quebram-se todas as divisões, porque
olharemos para a mesma direção: O coração de Jesus. Na adoração dissipam-se toda idolatria,
pois proclamaremos o Senhorio de Jesus em nossas vidas. Se estivermos perdidos, na
adoração nos encontraremos, pois olharemos para a luz que nos guiará.
Creio que esse congresso nos fará entender muito melhor sobre a unidade, pois não
são discursos bem elaborados que nos farão compreender e vivermos unidos, e sim quando
nos prostramos diante do Senhor Jesus, de todo o coração. Prostrar o coração, com humildade
e prontidão. E JUNTOS apontarmos para Ele e dizer: ELE É O SENHOR! Mas, é necessário que
perseveremos na oração, o congresso será um grande impulso, mas o segredo é perseverar
unanimemente na oração .
Enfim irmãos, Maria, Mãe de Jesus estava junto dos Apóstolos em perseverante
oração. Ela está também conosco nesse dia 22 de Outubro e nos acompanhará todos os dias se
quisermos perseverar unanimemente em oração.
Temos um encontro marcado, e já está próximo. Dias 14, 15 e 16 de Novembro, nosso
Congresso Nacional de Músicos Adoradores, na Canção Nova – Cachoeira Paulista – SP. Você
ainda pode inscreve-se em http://www.musicaeartesrcc.com/congresso

Um grande abraço desse pobre pecador.

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