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Dia 12 de outubro foi a festa de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Dia em que
os católicos brasileiros se voltam, com amor e devoção, para aquela que emergiu das águas
do Rio Paraíba a fim de ensinar-lhes o caminho verdadeiro que é o Evangelho de seu Filho
Jesus.
Inspiradora de artistas e cantores, de poetas e religiosos, Nossa Senhora Aparecida, a
virgem negra encontrada nas águas, tem sido objeto de muitas lindas palavras e canções. A
saudosa Elis Regina dizia pungentemente à santa ''não saber rezar, mas só querer mostrar
seu olhar, seu olhar, seu olhar...'' E o rei Roberto Carlos encantou o Brasil cantando o
manto azul da Senhora Aparecida e pedindo que ''lhe desse a mão e cuidasse do seu
coração''.
Para nós, que compomos a Equipe Amaivos, a festa da padroeira do Brasil teve um sentido
todo especial. Foi nesse dia que colocamos no ar esse site, que era mais sonho que
realidade. Mas, como sonhar sob a proteção de Nossa Senhora parece que torna verdade
todos os desejos, eis que o Amaivos nasceu, cresceu, ganhou mais corpo e hoje está aqui
para celebrar e agradecer.
Agradecer é o que mais temos de fazer. São tantas as bênçãos e ajudas recebidas que não
convém fazer a lista. Poderíamos esquecer alguém ou alguma circunstância e não seria
justo. Apenas cantamos em ação de graças, pois em meio de tantas dificuldades chegamos
até aqui.
Precisamos celebrar. Vivemos tempos terríveis, onde os únicos rituais observados são
praticamente o luto, o pranto, as lágrimas provocadas pelas perdas irreparáveis e a violência
inclemente que se abate sobre a cidade, o país, o mundo. Queremos celebrar porque é um
site que pretende apenas evangelizar e combater as injustiças sociais; informar e formar;
veicular conteúdos produtivos e noticiar o bem que é feito por este mundo de Deus.
Queremos compartilhar com quem nos visita e interage conosco a nossa alegria, nossa ação
de graças, nossa celebração. Esse site não existiria sem você, suas visitas, sua participação,
suas respostas a nossas enquetes, seu retorno sobre as matérias lidas, enfim, seu diálogo
conosco.
Todo esse espírito de aniversário não significa que a caminhada tenha sido fácil. Houve
momentos duros, difíceis. A tentação do desânimo se avolumava e parecia querer tomar
conta de toda a equipe e tragar a obra que balançava em sua fragilidade. Por uma força que
não vinha de nós, mas de Alguém mais forte, sempre havia a disposição de retomar, de
começar e recomeçar, novamente, agora e sempre.
Novos colaboradores foram aparecendo. Nosso querido arcebispo dom Eusébio Scheid nos
dá a honra de escrever semanalmente. Novos espaços se abriram. Agora dialogamos com
outras tradições cristãs e mesmo outras religiões. Abrimos também um espaço de
orientação espiritual, ao qual as pessoas possam se dirigir, partilhar suas dificuldades e
consolações na vida de oração, no discernimento e no compromisso pastoral.
Neste aniversário celebramos a festa da Virgem Mãe Aparecida com renovado ardor e
gratidão. Estamos seguros de que a padroeira do Brasil tem conduzido maternalmente os
passos dessa equipe que acreditou em seu sonho desde o início, e também nos que se
somaram depois.

O Amaivos, embora tenha e queira sempre ter abertura para outras partes e latitudes, é
essencialmente um site católico e brasileiro. Que a proteção da padroeira do Brasil continue
velando por nós, para que levemos adiante a missão que é a nossa.

