Nossa Sra. de Nazaré
Manto do Círio 2018

“UMA JOVEM
CHAMADA MARIA”
Quantas vezes o doce nome de Maria ressoou pela história da Igreja e do
Mundo. Quantas pessoas receberam este nome bendito, que conduz àquela que é a
Estrela mais bela na constelação pensada por Deus, feita de gente escolhida para a
missão de colaborar em seu plano de amor e salvação!
Maria é de Nazaré! Quantas são aquelas que assim se chamam por causa dela,
pelo exemplo de seu nome e sua vida! Em Nazaré, a Virgem Maria, escolhida dentre
todas as mulheres da terra, recebeu a visita do alto! Por Gabriel, que veio em nome
de Deus e na força de Deus, foi chamada “Cheia de graça”, como ninguém foi assim
chamado!
Sobre ela repousou a sombra vinda do Altíssimo, a força do Espírito Santo, para
que a Nova e Eterna Aliança se realizasse em seu coração, em previsão dos méritos
de Cristo, para ser depois realizada na Cruz e na Ressurreição do Filho Bendito, agora
gerado em seu ventre igualmente bendito! Nela pousou o Espírito para que, em sua
pessoa, mais tarde, a Igreja reunida no Cenáculo, viesse a ser batizada no Espírito
Santo.
Maria é jovem e arrasta consigo toda a juventude! A humanidade inteira, de
mãos abertas em esperança, aguardou suas mãos estendidas, prontas para o “Sim”
definitivo. E a resposta veio de uma jovem, ainda adolescente, para que o mundo
não envelheça, mas se renove continuamente, abrindo o coração e estendendo as
mãos para acolher o mistério de Deus: “Eis a serva do Senhor, faça-se em mim
segundo a tua palavra”!
O manto da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, neste ano de
2018, envolve com a luz delicada e forte, vinda do alto, o ícone da jovem Maria. Nele,
o esplendor da luz vinda do alto, misteriosa e verdadeira, na sombra do Espírito,
mais clara do que todos os dias. Do alto, a luz envolve o Anjo e a aliança nova e
eterna, a ser realizada no fruto de seu ventre. Com o Anjo dizemos “Ave Maria,
cheia de graça”!
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