CARTA AOS ARTISTAS DO BRASIL
“A paciência de Maria”

A paz de Jesus, meus irmãos!
Seguimos em nossa meditação sobre os frutos do Espírito. Vimos nos meses anteriores
o fruto do Espírito como: A caridade, alegria e paz. Nesse mês vamos meditar sobre a
paciência.
"Ao contrário o fruto do Espírito é … a paciência..." Gl 5,22.

Olhemos para Maria, nossa Mãe, vejamos os fatos narrados pelos Evangelistas, e aprendamos
com Ela a sermos pacientes.

Maria foi rejeitada por José
Diz o Evangelho de São Mateus no primeiro capítulo que José a rejeitou para não difamá-la. No
versículo 20 vai dizer: "Enquanto assim pensava, eis que um anjo apareceu em sonhos e lhe
disse: José, filho de Davi, não temas em receber Maria por esposa, pois o que nela foi
concebido vem do Espírito Santo”.
Reparem as primeiras palavras do versículo. "Enquanto assim pensava". Nós não sabemos o
quanto isso durou. Maria tinha convicção do que estava acontecendo, José não tinha.
Maria, com certeza deve ter explicado tudo o que havia acontecido, tentou dizer-lhe as
palavras que ouviu do Anjo Gabriel, mas, José a deixou, e ela teve que esperar com paciência o
retorno de seu noivo. Da mesma forma que Deus pelo seu anjo convenceu Maria, assim
também o fez com José, mas em sonho.

Maria não tinha onde dar a luz
Estando eles ali, completaram os dias dela.
E deu à luz seu filho primogênito, e, envolvendo-o em faixas,
reclinou-o num presépio; porque não havia lugar para eles na hospedaria. Lc 2,6-7

Com certeza você que é mãe deve entender muito bem o que aconteceu nessa cena. Já havia
chegada a hora de dar a luz. Diz a palavra que completaram os dias, isso quer dizer, a bolsa já
devia ter estourado, ela já sentia as contrações, mas, ela não tinha um lugar para dar a luz. Nas
hospedarias de Belém não tinha vaga para Maria e seu esposo. Maria, teve que ter muita
paciência para que José encontrasse um lugar para que o menino Jesus nascesse.
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Uma espada transpassará a sua alma
Na apresentação do menino Deus no templo, o velho Simeão profetiza algo que será
companhia para Maria por muito tempo. "Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua Mãe: Eis
que menino está destinado a ser causa de queda e de soerguimento para muitos homens em
Israel, e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos
de muitos corações. E uma espada transpassará a tua alma" . Lc 2,34-35
Maria teve que conviver todos os dias com essa profecia, sem saber quando se cumpriria. Dia
após dia, sabia que a qualquer momento, uma espada lhe transpassaria a alma. Penso que de
todas as suas dores, essa foi a mais dura, por ser contínua e diária. Como conviver com essa
profecia, sem a paciência. Maria teve sim paciência.

Vida pública de Jesus
Maria em tudo seguiu os passos de Jesus. Sendo Ele de condição divina, não se prevaleceu de
sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e
assemelhando-se aos homens. Fl 2,6-7
Se Jesus não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, Ela também não se prevaleceu por ser
a Mãe do filho de Deus. Precisou passar por esse discipulado.
Aos doze anos - "Porque me procuráveis? Não sabíeis que devo me ocupar-me das coisas de
meu Pai?" Lc 2,49
Nas bodas - Mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Jo, 2-4
Quando Ela tentou falar com Ele - Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Ele
respondeu-lhes: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E correndo os olhos sobre a
multidão que estava sentada ao redor dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Aquele
que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mc 3, 32-35
Ela precisou também passar pelo processo de discipulado. O esvaziamento de Maria consistiu
em deixar-se despojar-se de seus legítimos direitos como Mãe do Messias, parecendo diante
de todos uma mulher como as outras. A condição de Filho não poupou ao Cristo qualquer
humilhação; da mesma forma, a qualidade de Mãe de Deus não poupou a Maria qualquer
humilhação. Pra todo esse processo se faz necessário a paciência. Entender que a vontade de
Deus é muito melhor.
Ministério de Música e Artes de todo o Brasil, quanta riqueza nesse fruto do Espírito que é a
paciência. Vejam o quanto Maria nos ensina. Reparem que todos os pontos citados estão
ligados ao sofrimento e ao tempo. Já devemos ter paciência no sofrimento, mas devemos
resistir no tempo em que durar essa prova.
Na palavra de Deus vemos: Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na
justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. (Eclo 2, 1) É certo que teremos
provas irmãos, todos nós passamos por problemas e adversidades. Por isso nos versículo 2, 3 e
4 vemos esse fruto do Espírito: ...humilha teu coração e espera com paciência... sofre as
demoras de Deus; dedica-te a Deus, espera com paciência... Na humilhação, tem paciência.
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Estamos num mundo em que tudo precisa ser rápido. Estão nos educando a ter as coisas
apressadamente. Estão fazendo de tudo para que não fiquemos esperando. Parece realmente
que estão tentando facilitar as coisas para nós. A ideia é não perder tempo. Até temos aquela
conhecidíssima frase: Time is money - tempo é dinheiro. O problema não é ganhar ou perder
tempo. O problema é em ser escravo do tempo e querer que tudo em nossas vidas sejam
realizadas o mais rápido possível.
Aí nos deparamos com a palavra que diz, "sofre as demoras de Deus". Diante das nossas lutas,
como estamos nos comportando? Quando vem as provas que são comuns, por vezes
queremos que Deus "resolva" o quanto antes. Por estarmos nesse estado de vício, queremos
manipular a mão de Deus, exigindo por vezes a cura de nossas enfermidades, que resolva
nossos conflitos interiores, a conversão de quem amamos, ou a solução para os problemas do
grupo.
Mas Paulo nos diz que se gloria até das tribulações: Não só isso, mas nos gloriamos até das
tribulações. Pois sabemos que a tribulação produz a paciência, a paciência prova a fidelidade e
a fidelidade comprovada, produz a esperança. E a esperança não engana. Porque o amor de
Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado Rm 5,3-5

A paciência é matéria prima para nossa santificação
Os sinais distintos do verdadeiro apóstolo se realizaram em vosso meio com uma paciência a toda prova,
de sinais, prodígios e milagres. 2Cor 12,12 A paciência é sinal mais seguro ao verdadeiro apóstolo do que
o ressuscitar mortos. (Edith Stein)

Seja qual for a sua dor hoje, entenda que é preciso ter paciência. Você tem pensado em
desistir de tudo, eu te digo, não desista. É dessa forma que Deus escolhe a muitos para serem
santos. A cruz é necessária para a nossa santificação. Sem cruz não há santos. E não se
sustenta a cruz sem paciência. Considerai que é suma alegria meus irmãos, quando passais por
diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Mas é preciso que a
paciência efetue a sua obra, a fim de serdes perfeitos e íntegros sem fraqueza alguma. Tg 1,24.
Santa Mônica rezou durante 30 anos pela conversão de seu filho Santo Agostinho. Realmente
a espera dói. Não conseguimos descrever como foram esses 30 anos de Santa Mônica a espera
da conversão de seu filho. Da mesma forma não sei como tem sido suas esperas com aquilo
que tanto deseja. Mas, se isso te causa sofrimento, você tem nas mãos a matéria prima para a
santidade. "São João da Cruz sofreu com singular paciência os sofrimentos que lhe foram
impostos. Os sofrimentos eram tão fortes e pungentes que poderiam ter derrubado os cedros
de Líbano." (Frei Eliseu)

Nada te perturbe, Nada te espante,
Tudo passa, Deus não muda,
A paciência tudo alcança;
Quem a Deus tem, Nada lhe falta:
Só Deus basta. (Santa Tereza D'ávila)
Olha pra dentro de você e veja que por vezes você tem se perturbado e chorado pelo tempo que se
estende suas provas. Santa Tereza é perfeita quando diz: "Nada te perturbe... A paciência tudo alcança"
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Por fim, o Amor é paciente
Quem ama sabe esperar o tempo do outro. Quem ama sabe suportar as fraquezas do outro.
Quem ama pode vencer a barreira do tempo e na hora certa celebrar a vitória. Ame e espere
com paciência. Espere amando, só assim terá sentido.
Oremos pedindo a Santa Virgem Maria a graça desse fruto do Espírito: A paciência
Ah Senhora minha dulcíssima, vós, inocente, padecestes com tanta paciência; e eu, merecedor
do inferno, me recusarei a sofrer? Minha Mãe, esta graça hoje vos peço; fazei, não que eu seja
livre das cruzes, mas que as suporte com paciência. Rogo-vos, pelo amor de Jesus, que me
alcanceis de Deus esta graça; de vós espero. (Santo Afonso de Ligório)

Abraços, desse pobre pecador.

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