A Imaculada Conceição e o plano de Deus
Pe. José Maria Mestre

Celebramos em 08 de dezembro a festa da Imaculada Conceição, ou seja, o privilégio
que a Virgem Maria recebe, no momento mesmo de sua concepção no seio de sua mãe,
Santa Ana, de ver-se livre do pecado original. Este dogma celebra, pois, a primeira
vitória total contra o pecado, porque significa isenção de todo o poderio do pecado e
do demônio sobre a alma bem-aventurada de Maria; vitória de Cristo, único Salvador
do gênero humano, pois a Imaculada Conceição foi concedida a Maria em vista dos
méritos de Cristo em sua Paixão e morte.
Gostaria de considerar, por ocasião desta festa, dois pontos: em primeiro lugar, o
aspecto combativo e atual deste dogma; em segundo, como, por este dogma, se nos
revela o grandioso plano de Deus de redimir o gênero humano por um Homem e uma
Mulher.
1º Aspecto combativo e atual da Imaculada Conceição.
Em 1917, a Maçonaria celebrou em Roma seu segundo centenário. Por todas as partes,
apareceram bandeiras e cartazes que representavam o Arcanjo São Miguel vencido e
derrubado por Lúcifer; e, na mesma praça S. Pedro, podia-se escutar o seguinte
slogan: «Satanás reinará no Vaticano, e o Papa tomará parte em seu corpo de
guarda! ».
O irmão Maximiliano Kolbe, franciscano conventual polaco, era então estudante de
teologia na Gregoriana de Roma. Ante essas demonstrações de audácia do inimigo,
pergunta-se: « Por que os católicos têm de ser tão pusilânimes na defesa de sua fé,
enquanto os inimigos são tão audazes em atacá-la? Não possuímos nós armas mais
eficazes que eles, o Céu e a Imaculada?» E meditando nas Sagradas Escrituras e nos
Santos Padres, inspirando-se nos escritos dos santos marianos, especialmente São
Luís Maria de Montfort; considerando o dogma da Imaculada e as aparições de Nossa
Senhora de Lurdes, e a extensão prática de todas estas verdades, chega a esta
conclusão: « A Virgem Imaculada, vitoriosa contra todas as heresias, não cederá
ante seu inimigo que levanta a cabeça; se encontrar servidores fiéis, dóceis às suas
ordens, logrará novas vitórias, muito maiores do que poderíamos imaginar... ».
E funda assim, em 16 de outubro de 1917, três dias apenas após o milagre de Fátima, a
Milícia da Imaculada. O emblema desta nova milícia será a Medalha Milagrosa. Sua
exigência, a consagração total à Imaculada Mãe de Deus, para viver praticamente esta

consagração. Seu fim, arrancar as massas das garras de Satanás e pedir à Imaculada a
conversão dos inimigos da Igreja, especialmente os maçons.
Se São Maximiliano Kolbe dá a sua Milícia o nome de Milícia da Imaculada, é também,
e é preciso sabê-lo, porque a definição do dogma da Imaculada Conceição, em 1854,
por Pio IX apresenta um aspecto combativo que os inimigos da Igreja souberam
discernir em seguida, e que nós não devemos esquecer. Com efeito, em 1854, estão em
plena circulação todos os princípios do Contrato Social de Rousseau, que iriam levar
ao estabelecimento universal desta grande mentira que é a democracia e os direitos
humanos. Qual é o cimento de todas estas fábulas, de todas estas mentiras em que, de
tão boa fé, crê o homem moderno? Um só: o dogma da imaculada conceição... do
gênero humano. Postula-se que o homem é bom por natureza, que o homem nasce
bom e que é a sociedade quem o corrompe. Sem este postulado latente, todo o sistema
social revolucionário cai.
Ora, Pio IX, com sua definição dogmática, o põe por terra. Pois, ao definir a Imaculada
Conceição de Maria, não faz senão assentar o seguinte: a imunidade do pecado
original, longe de ser uma lei geral, válida para todos os homens, é, ao contrário, o
privilégio único e exclusivo de uma única criatura, que é a Santíssima Virgem Maria. E
que, portanto, para os demais homens, segue vigente o pecado original, com todas as
conseqüências que ele implica: a necessidade de um Redentor, a que devem submeterse todos os homens; a necessidade da autoridade, da graça, dos sacramentos, da
Igreja, da educação, da família e da necessidade, enfim, da ordem social cristã,
concebida e construída especialmente para curar os homens que nascem sob o pecado
original... A necessidade, pois, de tudo o que pretendiam negar os revolucionários.
2º O plano de Deus na economia da Redenção.
Mas, se nos aprofundarmos um pouco, veremos que o dogma da Imaculada Conceição,
especialmente comemorado no Advento, no começo da celebração dos mistérios de
Cristo, revela o plano de Deus na obra de nossa Redenção. Com efeito, nos mostra,
antes de Cristo, o Novo Adão, Maria, em toda a plenitude de sua santidade, como Nova
Eva. A cena do Evangelho é, a este propósito, muito sugestiva.
Deus quis que o gênero humano fosse propagado segundo a carne por um homem e
uma mulher. Também quis que, na ordem sobrenatural, fosse restaurado por um
Homem e uma Mulher.

Ou seja, a obra da Redenção é concebida ao modo de uma vingança divina, como no-lo
ensinam unanimemente os Santos Padres.
O plano de Satanás foi o de perder o homem e, como ele, toda sua descendência,
através da mulher, escudando-se nela, dissimulando-se por trás dela. Eva teve, assim,
na ordem da queda, um papel de introdução, de preparação e de colaboração.
O plano de Deus será o de salvar a humanidade através de um Homem, um Novo Adão,
mas com a colaboração de uma Mulher, uma Nova Eva. O Novo Adão é Cristo, a Nova
Eva, Maria. Maria tem, assim, na ordem da redenção e por vontade divina, um papel
de introdução (encarnação), preparação (Caná) e de colaboração (em todos os
mistérios de Cristo, mas especialmente, no Calvário).
Para cumprir de modo conveniente esta missão, que era de luta e vitória contra o
diabo, era preciso que Maria não tivesse parte alguma com ele, que fosse Imaculada:
Imaculada para ser digna Mãe do Redentor; Imaculada para poder ser a Coredentora
do gênero humano; Imaculada para ser, em toda a linha, associada à obra de
santificação do Redentor.
Conclusão.
Assim o vemos. O dogma da Imaculada Conceição nos mostra, ainda que em esboço e
preparação, a Santíssima Virgem totalmente entretida com a obra da Redenção, da
qual Ela mesma é o primeiro fruto, e o mais bem acabado. E, portanto, nos mostra a
Santíssima Virgem totalmente entretida com a Igreja Católica, com a nossa própria
vida espiritual, com a de nossas famílias e sociedades.
Deus guardou o bom vinho para o final. A visão grandiosa do papel de Maria e a
intervenção extraordinária da Virgem Santíssima na obra da Redenção, que há de se
fazer muito mais visível no final dos tempos, é uma graça que Deus reservou para o
fim, para o momento em que a Igreja, como o grão de mostarda, tenha já crescido
muitíssimo e, com ela, o conhecimento, o amor, a honra e o serviço à Santíssima Mãe
de Deus.
Por isso, ofereçamo-nos hoje à Santíssima Virgem, entreguemo-nos totalmente a Ela.
Vivemos em tempos muito perigosos, tempos em que o demônio anda totalmente à
solta; mas esses tempos também hão de ser, e forçosamente o serão, tempos da
Imaculada que esmaga a cabeça do demônio. E também nós somos chamados a tomar
parte na inimizade da Mulher contra a Serpente, e de sua vitória contra o demônio: à
condição, no entanto, de sermos, plena e voluntariamente, descendência de Maria.
Fonte: site Permanência

www.mariamaedaigreja.net

