






O Evangelho de Marcos 7, 31-37 narra o episódio da cura milagrosa de um surdo, realizada por Je-
sus. Um grupo de amigos e pessoas do bem lhe trouxeram um surdo, implorando-lhe para impor 
as mãos sobre ele. Em vez disso, Jesus faz vários gestos com o homem surdo: em primeiro lugar, 
ele o afastou da multidão. Nesta ocasião, como em outras, Jesus sempre age discretamente. Ele 

não quer impressionar as pessoas, ele não está procurando popularidade ou sucesso, ele só quer fazer o bem 
às pessoas. Com essa atitude, Jesus nos ensina que o bem deve ser feito sem clamor, sem ostentação, sem “to-
car trombetas”. Deve ser realizado em silêncio. 

Nesta mesma linha caminha o verdadeiro sentido do Natal, pois o mesmo em si possui um mistério do bem 
que o cerca. Ocorre silencioso, discretamente, sem alarde.  Mas, sempre a partir de uma espera ativa que gera 
em nós a possibilidade de participarmos deste insondável mistério, na medida em que nos comprometemos 
em viver o sentimento libertador do natal em sua forma mais pura, gerando assim, dentro de cada ser, uma 
verdadeira iluminação. 

Sendo assim, a força libertadora do Effatà e o Poder de iluminação do Natal se cruzam como dois elos de 
uma mesma corrente, pois ambas derivam-se do Amor misericordioso do Pai que quer silenciosamente sem-
pre fazer morada em nós e nos reconduzir ao seu projeto ontológico e vital planejado em Sua infinita sabedo-
ria desde sempre para todos. 

Retornando ao Evangelho de Marcos 7, 31-37, Jesus ao colocar os dedos nos ouvidos do surdo e com saliva 
tocando a sua língua, cumpre um gesto  que se refere à Encarnação, o verdadeiro Natal. O Filho de Deus é um 
homem inserido na realidade humana: O natal nos aponta esse Deus que tornou-se homem, portanto Ele 
pode entender a dolorosa condição de um outro homem e intervém com um sinal no qual a humanidade está 
envolvida. Ao mesmo tempo, Jesus quer deixar claro que o milagre ocorre por causa de sua união com o Pai: 
por essa razão, Ele ao curar o surdo olha o céu. Em seguida, suspira e pronuncia a palavra libertadora: “Effatà”, 
que significa “Abra-te”. E imediatamente o homem foi curado: seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou. 
A cura era para aquele homem surdo marginalizado uma dupla possibilidade de “abertura”: para os outros e 
para o mundo e dos outros e do mundo para com ele.

Este relato do Evangelho enfatiza a necessidade de uma dupla cura.  Em primeiro lugar, a cura da doença 
e do sofrimento físico, para restaurar a saúde do corpo; embora esse objetivo não seja totalmente alcançável 
no horizonte terrestre, apesar de tanto esforço da ciência e da medicina. Mas há uma segunda cura, talvez 
mais difícil, a cura do medo. Curando-nos do medo que nos leva a marginalizar os doentes, marginalizar o 
sofrimento, e as pessoas com deficiência. E há muitas formas de marginalizar, mesmo com pseudo-piedade 
ou com a remoção do problema; você permanece “surdo” diante das dores das pessoas marcadas por doenças, 
ansiedades e dificuldades. Muitas vezes os doentes e o sofrimento se tornam um problema, enquanto eles 
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devem ser uma oportunidade para mostrar a preocupação e solidariedade da sociedade com os mais fracos. 
Jesus nos revelou o segredo de um milagre que também podemos repetir, tornando-nos protagonistas de 

“Effatà”, da palavra “Abra-se” com a qual Ele devolveu a palavra e a audição de volta ao surdo. É uma questão 
de nos abrirmos às necessidades de nossos irmãos e irmãs que sofrem que precisam de ajuda, evitando o 
egoísmo e o fechamento do coração. É precisamente o coração, ou seja, o núcleo profundo da pessoa, que 
Jesus veio “abrir”, para libertar, para nos tornar capazes de viver plenamente a nossa relação com Deus e com 
os outros.  

O natal revela-nos esse Deus que Tornou-se homem para que o homem, tornando-se interiormente surdo 
pelo pecado, pudesse ouvir a voz de Deus, a voz do amor que fala com seu coração, e assim aprender a falar a 
língua do amor por sua vez, traduzindo-a em gestos de generosidade e autodoação para com o próximo. 

Deste modo, tanto o Natal quanto o Effatà possuem a possibilidade de restauração do ser. Pois ambos apre-
sentam em si uma energia capaz de nos fazer voltar ao projeto divino inicial, pensado para cada um de nós. 
O Natal e o Effatà são libertadores, apresenta-nos a potencialidade de um Deus infinito e misericordioso que 
quer fazer presença em nós e que ao mesmo tempo quer nos reconduzir de volta a originalidade da Vida. Viver 
o Natal é uma ocasião única para aprendermos o verdadeiro sentido da espera e do desejo por dons em nós. 
Da mesma forma, a compreensão do milagre do Effatà atualiza em cada sujeito o protagonismo de Jesus e 
sua compaixão pelo mais marginalizado em nossa sociedade que busca desenfreadamente a auto realização, 
sucesso e fechamento, produzindo justamente o contrário do milagre proposto por Marcos, ou seja, vidas 
egoístas que não se preocupam nem em ajudar o próximo ou ser para eles possibilidade de vida, de esperança 
e compreensão. 

Que Maria, especialista em doação e natal, que se “abriu” totalmente para o amor do Senhor, nos obtenha 
para experimentarmos todos os dias, na fé, o milagre do “Effatà”, a fim de vivermos em comunhão com Deus 
e com nossos irmãos e irmãs, sendo verdadeiros geradores de “Natal e Effatà” neste mundo no qual estamos 
inseridos.  E que a espera da parusia nos instigue à diligência do testemunho em doação à prática do bem e 
do amor fraterno nos abrindo a vivenciar a lógica do Reino de Deus com a nossa própria vida, trazendo para 
perto de Deus, àqueles que mais necessitam do Amor Natalino e vasto em seu poder de Libertação e abertura.  
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