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Cheia de graça
O ser humano é social por natureza. Logo na sua génese se nota essa dependência, porque
a conceção de um novo indivíduo pressupõe, necessariamente, a união de um homem e de
uma mulher, ou seja, de um pai e de uma mãe.

Mesmo o Filho de Deus, quando encarnou e veio a este mundo, não dispensou a Mãe que
O gerou e de quem nasceu. Embora concebido virginalmente e não tendo, por esse motivo,
um pai genético, a natureza humana foi-Lhe transmitida por via materna, de modo análogo
a como recebeu de seu Pai eterno a sua condição divina. Pode-se dizer que experimentou
na sua humanidade, unida hipostaticamente à divindade do Verbo, que é a segunda Pessoa
em Deus, o carinho de uma verdadeira mãe. Como a maternidade se diz da pessoa e não
apenas de algum seu atributo, Maria, sendo a Mãe de Jesus Cristo, que é Deus encarnado,
é verdadeiramente Mãe de Deus, como a Igreja a venera desde tempos antiquíssimos.

Por paradoxal que possa parecer, Aquele que gostava de se intitular, apelando a um remoto
título messiânico, como «Filho do Homem», o não era de nenhum em particular, mas de
uma mulher, sua Mãe. Assim o disse São Paulo, na única alusão explícita a Maria que se
encontra nos seus escritos: «quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou Seu
Filho, nascido de mulher» (Gal 4, 4).

Que acresce a devoção mariana à verdadeira piedade cristã? Se a humanidade do Filho de
Deus lhe veio, precisamente, por sua Mãe, talvez não seja temerário afirmar que Maria dá
«humanidade» ao culto divino. Por Maria, a ternura de Deus se fez presente em Jesus e
continua a encher de alegria e de consolo a piedade dos fiéis. Nossa Senhora não apenas
nos anima a percorrer a senda que ao Céu conduz, como nos apresenta a vida cristã terrena
enquanto caminho de felicidade. Maria foi e é uma mulher felicíssima, que foi a apaixonada
mulher de José e é a encantadora mãe de Jesus e nossa também. Não em vão ela é a
«cheia de graça», ou seja, engraçadíssima.
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