MARIA MÃE DE DEUS – THEOTOKOS

Com este título, tão clamado pelo povo cristão, Maria é venerada em sua dimensão
maternal. Ela é, pois, a Mãe do Filho de Deus, gerado em seu seio segundo a natureza humana
e o qual Ela educou com seu amor materno, colaborando, desta forma, para o crescimento
humano da pessoa divina – Jesus Cristo – que veio para mudar a história da humanidade e
trazer a salvação para todos nós.
A Virgem de Nazaré teve uma missão única na história da salvação, concebendo,
educando e acompanhando seu Filho até o fim. Seu exemplo de completa entrega à vontade
de Deus inspirou e continua inspirando, todas as gerações de cristãos, porque Ela sempre
indica o caminho para seu Filho, o Verbo de Deus que se fez homem e habitou entre nós.
Quem reconhece Jesus como Deus, dirige-se a Maria como Mãe de Deus e espera
obter dela poderoso socorro e amparo nas provas da vida.
Nós, cristãos católicos ucranianos, reconhecemos e veneramos Maria como Mãe de
Deus. Recorremos a Ela em todas as nossas necessidades e cremos que quem a Ela recorre a
este nunca falta auxílio. Por isso para nós o mês de maio é muito especial, juntamente com
todas as comemorações celebramos o mês Mariano rezando diariamente a Maivka (novena de
maio), esta é uma celebração antiga e expressa a veneração a Nossa Senhora, a confiança em
sua interseção e o amor a Ela dedicado como sendo nossa mãe celestial.
É neste espírito terno e maternal que nos voltamos a Maria, desejando aprender dela
seguir Jesus, acolher e realizar a vontade de Deus Pai e nos colocarmos a serviço de nossos
irmãos e irmãs.
Também neste mês lembramos as nossas mães, aquelas que receberam a graça de
gerar vida e tiveram a coragem, como Maria, de dizer sim a vinda de um novo ser. A estas
grandes mulheres nossa gratidão e reconhecimento pelo presente que são para nós, por nos
amarem e nos transmitirem a fé cristã.
Rogamos a Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, que você mãe jovem, velhinha,
desamparada, abandonada, viúva, mãe com dificuldades na educação dos filhos, seja
abençoada. Que o Deus da Vida e do Amor derrame sobre vocês infinitas bênçãos que lhes
conceda firmeza, coragem, fé e esperança para continuar a desempenhar com dignidade a
sublime missão de ser MÃE.
Maria Santíssima, és para nós escola de fé destinada a nos conduzir e a nos fortalecer
no caminho que conduz ao encontro com o Criador do céu e da terra, por isso te pedimos...
Rogai por nós!
(Texto elaborado a partir do Documento de Aparecida (2007) e do livro do Papa João Paulo II “A Virgem Maria” (2006)).

