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Virgini Reginae
inter omnes formosissimae,
Matri Excelsae
plus quam omnes amantissimae,
Pulchritudini lneffabili
cordium omnium
Seductrici ac Beatrici,

-

humillimum cor

ardenter amore servum,
munusculum hoc tenuissimum
immensae dilectionis
exiguum pignus

O.

D.

C.
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Desejaríamos,
ao olhar para o alto,
juntar um ambicioso ramalhete
de tôdas ·as estrêlas.
Na terra,
um caleidoscópio vivo
de tôdas as formosuras.
Entre o céu e o chão,
alçar um rosário policromo
de arco-íris . ..
Em nós,
reunir um escrínio de jóias
na alma de nossa vida,
na vida de nosso amor.

*

o(<

*

E atilhar tôdas as coisas lindas,
na Presença-Luz de Nossa Senhora,
Nascedouro e Oceano de virtudes,
Estrada para o Sol,
Arco-íris de tôdas as belezas!
Facetar, em aspectos múltiplos,
a vida da terra e a vida do céu
para unidamente ofertá-las
à Rainha.

* * •
9
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Amar tudo juntamente,
no mesmo olhar,
no mesmo abraço.
Uma farta colheita,
iluminada e multicolorida,
num só manipulo,
num só livro.
O LIVRO DE MARIA.

São Paulo, 15 de agôsto de 1963.
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NOVO CANTJCO DO SOL
- Nós Vos louvamos, Senhor nosso Deus,
porque na imensa redoma de cristal em que nos abrigais,
acendest ss o olhar faiscante do Sol,
a pérola grande da Lua,
e os trêfegos diamantes das estrêlas.
E nos recordais, assim,
-a vossa Onipotência vigilante e luminosa,
a mimosa Providêr...cia em nossos caminhos escuros,
o ramalhete de graças atuais,
cintilando na meta de todos os nossos desejos.

**•
- · Nós Vos louvamos, Senhor nosso Deus,
porque na terra,
nosso grande veiculo pa.ra o céu,
germinastes as árvores de linda flor e precioso fruto,
e escondestes desejadas riquezas
de águas vivas e utilíssimos metais.
A fim de que aprendamos a florir nossa vida
com perfumes que Vos sejam gratos,
a enriquecer nos::a alma. com as divinas virtudes,
encastoadas no âmago profundo de nosso ser,
como as linfas recônditas e os ouros virginais.

***
13
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- Nós Vos louvamos, Senhor nosso Deus,
porque nas camadas imponderáveis que gràcilmente
[estirastes entre a terra e o céu,
quisestes alevantar o vôo airoso das aves
e aceitastes a ousadia da.s alígeras máquinas do homem.
Per que subíssemos também,
ao vosso encontra,
em tôdas as asas de nossa inteligência,
e ,com os mais velozes surtos de nossos ideais,
cansados d8 chão vulgar
e -ansiosos de desvendar a vossa. imensidade.

**•
- Vós sois bom e amável, Senhor,
porque, entre as terras onde moram os homens,
estendestes os mares expectantes,
cheios de silêncio,
espelhos de vosso firmamento e concha.s de vossa Onipotência,
testemunhas de vossa. infinitude.
E nos ensinastes a traçar nossos caminhos pioneiros sôbre as
[águas,
para que pudéssemos abraçar a todos os nossos irmãos.

•*•

- Vós sois bom e amável, Senhor,
porque multiplicastes as infindas semelhanças de vossa Beleza
[e Bondade,
em milhares de criaturas,
imensas e gentis,
fugazes e deslumbrantes,
úteis e castas,
que se oferecem, rojantes, a nos teleguiar para Vós.
E em tôdas elas Vos ocultastes
como em novas Eucaristias,
desejoso de serdes arlorado
e comungado entre delí.cias.

***
14
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- Vós wis bom e amável, Senhor,
porque a todos os séculos e nações
enricastes de homens,
filhos vossos, filhos do amor imaculado de Maria,
em cujo coração elegestes vosso sacrário de presença,
onde morais com perseverança.
E nos alargastes o coração
para que entendamos e abracemos como a irmãos herdeiros da
[mesma ventura,
a nossos amigos fiéis , de amor sintonizado sempre,
e a nossos inimigos de hoje, ama.nhã reconciliados compa[nheiros.

**•
- Bendito sejais, Deus Nosso Senhor,
porque nos concedestes vossa Graça,
e a nós viestes,
atrair-nos felizes,
na órbita extasiante de vossa Divindade,
satélites do Sol Infinito.
E nos sentimos de posse
da Eternidade sem crepúsculos do Pai,
da Inteligência bem-aventurante do Verbo,
do Amor Inebriante, fruição e delícia, do Espírito Santo.

* "' *
- Bendito sejais, Deus Nosso Senhor,
porque nos redimistes com celeste preço,
e batizastes de glória tôdas as cruzes nossa.s
que se alinharam na perspectiva da vossa Cruz.
E na perene Eucaristia, de nossos altares,
deixastes traçado,
imaculado e rubro,
o nosso roteiro de tôdas as virtudes e de tôdas. as felicidades .

***
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- Bendito sejais, Deus Nosso Senhor,
porque, ao desejo palpitante de nDsso coração,
aos alargados horizonte3 de nosso amor,
às angústias de nossos desamparos
e às lágrimas de nofsas ·aflições,
quisestes dar-nos a Rainha de vosm céu,
a Senhora de vossos dons,
a Soberana de tôdas as vossas riquezas,
para que fôsse Nosfa Mãe, bem-querida e sobre-amada.
E nó3 Vos agradecemos,
porque florejastes no mais intimo sacrário de nosso· carinho
[filial
o lume suavíssimo do amDr à Mãe Celeste,
abendiçoada Estrêla,
em cujo Regaço luminoso de assunções,
afcenderemos ao Sol de vossD CJração.

16
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I.

A Aurora esperava o Sol

Tõdas as alvoradas vestem a luz do Sol que prenunciam,
e aclaram-se nos fulgores da Hóstia de fogo que elas vão florir.
Os dilúculos matutinos estendem linhos alvos no horizonte, preparam altares na natureza, acendem círios e fumegam incensários.
Quando vem o Sol, é como uma Eu,caristia de renovadas
aras, em pompas triunfais, preparadas em imensa e minuciosa
liturgia, pelas auroras vigilantes.
O Advento é uma antemanhã.
Maria, a Aurora do Sol Jesus.

***
Também Ela surgira vestida das luzes de seu divino Sol,
que a fizera Imaculada.
Ela também se enfeitava dos fulgores do Divino Amor, que
sua intemerata. Virgindade alvoreceria como uma Hóstia consagrada.
E assim como tõdas a.s auroras, enriquecidas da luz do sol,
o prenunciam e desejam, assim Nossa Senhm.a, escrínio da
Encarnação, anunciava a Jesus e ardia em anelos de vê-Lo
surgir.

***
As claras madrugadas são uma disposição quase eucarística para a grande missa quotidiana da luz.

19
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Maria, dulcíssima Aurora, _ fo-i linho, altar, cálice e turíbulo, pa.ra a Eucaristia do Senhor.
Linhos, as alvur2s sem jaça de suas virginais entranhas
imáculas.
Altar, a Fé inamovível e alcandorada que A sagrava em
divinais unções do Espírito.
Cálice, o Cora.ção de ouro, mais aquilatado que as raridades cie Ofir, desejoso e flamante.
Turíbulos, seus afetos de puro e perfumoso aroma., em volutas sempre ascensionais, para o trono de Deus.
Nenhuma preparação tão luminosa e santa como a de Nossa Senhora, para o Advento de Jesus.

***
Assim começou a obra divina de nossa Redenção, e assim
se iniciam todos os anos litúrgicos.
No Advento.
Na preparação para o Natal.
Com a presença de Maria, que dealbou os panoramas da
humanidade ansiosa., e que ilumina os nossos anelos e preces
que desejam Jesus.

***
Nosso roteiro, pois, em direção ao Sol de Belém, é a alvorada pura da alma de Nossa Senhora.
Como Maria, seremos zelosos a distanciar-nos do pecado,
a. dispor em nosso coração amores e ternuras, luzes ·acesas e
místicos incensários.
Como Maria, haveremos de desejar Jesus, Sol de No-ssa
vida, Vida de nosso Amor, Amor de nosso Paraí~o.
E a prece santa e imaculada de Nossa Senhora, e os seus
anssios pela vinda do Filho Adorado, hão de exorna.r também
o nosso Advento e o nosso coração, como uma deliciosa Alvorada daquele suspirado Sol Menino, Hóstia de luz e bem querido amor.

20
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11.

Pão sob a Neve

Não é um parêntesis no Advento a solenidade da Imaculada Conceição.
Não se desvia do pensamento de Jesus que vem , quem alça
os olhares do coração à Pureza Ilibada da Virgem Mãe de Deus.
Antes, é uma luz que sublinha o roteiro do Natal, um
esclarecimento que faz mais desejado o Menino de::,cido do Alto.
P orque Jesus Infante é um alimento querido, um Pão
substancial, um Trigo de promessa.
Ora, Ele ~ e ocult:.>" sob a Neve. Debaixo das alvuras trJnqüilas e lumino:;: as da "~:maculada Conc :: ição.

* * *
Nos campos europeus, o trigo hiberna-se. Condens':l a potencialidade de suas germinações fecundas sJb o:s lençóis alvos
da neve.
Parece pedir todos os anos, uma co-rtina de pureza entre
êle e os homens para se tornar mais substancial e vigoroso.
E as alvuras que descem do céu, como que fazem mais
puro o trigo da terra.
O pão, sob a neve.

***
Foi preciso que o Verbo de Deus, desejoso de descer para
alimento que nos rest'l.urasse e nutrisse, tivesse também uma
Cortina de Pureza.
Um interlúdio da Imaculada Conceição, entre os pecados
noss os e as santidades de Deus.
Um estágio intermédio entre o Coração do Pa.i e as desoladas fomes nossas.
Maria Puríssima, entre o céu e a terra, nuvem branca a
recobrir as. fealdades do chão, desejosa de encerrar o Trigo
suave, que purifica e alimenta.
O Pão, sob a neve .

21
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***
E eis que Maria não nos desvia de Jesus. Prepara-O, antecipa-O, enseja, em suas dimensões imaculadas, a manifestação temporal do Filho de Deus.
É a condição necessária para que Êle se assemelhe a nós,
vibrando em nossa carne, palpitando em nosso coração, vivendo em nossa natureza humana.
O melhor Advento, para o mais divino Natal.

***
Nós nos a.joelhamos ·ante a Imaculada Conceição.
Desejamos que a Neve seja a bràncura de nossa· a.lma
sequiosa.
E estenda a alvura de seus lençóis, o brilho de sua luz,
o genuíno de sua origem celeste, sôbre o altar de nosso coração.
Para que o Pão Divino de nosso Natal repouse em toalhas
imaculadas, alumie-se a círios virgens, encontre celeiros intocados.
E nos seja, dessarte, mais saboroEo nutrimento, mais encantador afeto, mais delicioso êxtase.

Recearíamos, talvez, se Jesus empreendesse uma reta e
fulmínea estrada, do Seio do Pai ao presépio de nossas almas.
Se o Trigo não se alberg·asse sob a Neve.
Mas, para ventura nossa e recrescido fruto de nossa piedade, aquêle Deus que conhece os pávidos tremores de nossas
agravadas consciências, vai dar-nos o Menino Jesus no regaço
da Imaculada Conceição.

22
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111. A Imaculada, hoje
Numa quase obediência ao convite do Profeta, redite ad cor,
voltai para dentro de vós mesmos, os nossos tempos retornaram para dentro da alma, em psicologias profundas, em análises íntimas, de uma introspecção que ambiciona conhecer
bem e curar com segurança.
Pretendem desvendar o mecanismo nebuloso e eficaz dos
processos determina.dores de ações conscientes ou frustradas, no sono ou na vigília, no âmbito restrito da personalidade ou no dilatado panorama social.
Haverá surprêsa, quiçá, e desagrado na pesca aventurosa que resulta dêsse mergulho, e que põe de manifesto um
substrato lutulento - de instinto e paixão, de libido e afirmação grosseira de um egoismo vivaz, - dissimulado apenas
em simbolismos açaimados pela vigilância de solertes censuras.
Mas que reponta, ateimado e criminoso, clara ou figuradamente, na irrupção que caracteriza e liberta, ou no complexo insidioso que anormaliza e infelicita.

As expressões da psi..cologia moderna ·analogam a exposição
cristã das raízes profundas de no~sos pendores maus, herança
irrecusável, necessário campo de lutas sem quartel.
No âmago dos equipamentos vitais, a sombra trevosa do
Pecado de Origem escondeu o Orgulho de todos os egoísmos,
a Luxúria de tôdas as salácias, a Ambição de tôdas as cobiças,
lastro de maldita fecundidade, que o Batismo deixou intacto,
por misterioso desígnio de Deus, talvez para que fôsse mais
caracterizada a nossa militância, mais meritório o nosso triunfo e mais saboroso o nosso prêmio.
E gememos, na infelicidade de nosso corpo de morte, esbofeteados por um satanás de aliciamentos perversos que nos
impulsa a desdenhar o bem que amamos, e a praticar o mal
que detestamos.

23
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L____ _______________________________________

Experimentamos dificuld9.des a dominar c-s instintos, a
desmascarar as íntimas torpezas que se dissimulam em anj:s
de luz, a substituir por hábitos bons de combativas virtudes
as declivosas tentações que em nossa alma se aninhariam
irredutíveis, como dominadore:s vícios, a ditar todos os caminhos de nossa vida.

***
É nesse vértice que nos surge a Imaculada Virgem Maria.
Feixe luminoso de claridades bem-aventuradas.
O profundo de seu ser não conheceu jamais a fonte impura, a ga.nga pesada, a fumaça pestilenta. Nenhuma afirmação mórbida de um Eu dominador e a.ssassino, naquela Humildade de sereno serviço ao Senhc-r. Nenhuma inquietação
envergonhada de sensuais instintos naquela Pureza acrisolada, Bêrço da Carne de um D~us.
Nenhuma ambição ignóbil naquela. Bondade ilimitada,
oferta perene de um Amor que dava tudo.
Mas a pletora rica de todos os Bens e Dons, elevada à
órbita infinita d~ plenitude de Deus . ..

** *

A Ela nos achegamos.
Ao paradigma de sua Ima.r.:ulada Conceição, aferimos as
tristes misérias e torpezas nossas.
Maria é a suprema fidelidade a Deus. E não seria nossa
infidelidade à Graça a mais profunda razão de nossos desajustes?
Ela é Oceano onde mora o Senhor e onde nos lavamos
e purificamos. Fonte sem nódoa, para desaparecer nossos
pecados. Presença do ·céu em nosso coração, para que não nos
soçobrem nossos instintos maus. Grande Mãe, freio dulcíssimo a odientas represáliA.s sociais, Amor mimoso que imobiliza
egolatrias ciumentas e espêssas sensualidades. Bem que tranquiliza, cura, repousa, reajusta.
A mais assegurada de tôdas as psicoterapias para a hodierna angústia de nossas almas é colocar-no:-; no clima soLrcnatural da Imaculada Concsição.

24
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IV.

Parate viam Domino

A sabedoria multissecular da Santa Igreja, profundamente
imbuída de psicologia humana, dispõe nossas almas para as
grandes comemorações .
Uma preparação é necessária sempre. Porque alarga a
nossa capacidade receptiva, sintoniza as nosssa estruturas íntimas, configura-nos ao objeto esperado, antecipa a. desejada
pos~e, valoriza o efeito.

***
Quando é única a ocasião colimada, e definitiva, irreversível, a preparação, nós nos esmeramos. Não venha a falha.r
por culpa de n~ssas indolências, a grande oportunidade de
noss?, vida. E com empenh:J e amor n~s ajustamos ao condicionamento escolhido e querido, na mira. do êxito.
Ora, em certo sentido, são definitivas tôdas as nossas atitudes, irreversíveis tôdas as nossas ações. Elas se fixam na
Eternidade, e constituem, ademais, os elos progressivos e ascensionais de uma sequência bitolada, misteriosamente, na
mente do Senhor e nas consequências de nossas escolhas livres.
O que elegemos tem algo da Eternidade, na direção, nas
implicações, no alvo, em nós e em todos os coraç-ões.

***
Essa, a nossa responsabilidade cristã do Advento.
Sôbre os nossos anos vividos, terão desli>ado tantos Adventos ... Os passados, em certa maneira, condicionaram êste.
Mas o presente Advento cr1locará os rumos de todos os nossos futuros passos.
Não sub-estimemos a importância do N· ~tal. É um encontro real com o Senhor que, Infante, reinicia conosco, cada
uma de nossas vidas.
De acôrdo com as nossas receptividad:s. Os betlemitas
fecharam as portas, porque se ocupavam, então, de genealog'ias e alugueres. Os palaciun.Js de Herodes foram ao encon-

25
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tro, para ma.tar Quem vinha perturbar ,com freios celestes os
tranquilos pecados da terra. Os judeus continuavam a dormir indiferentes, porque desprezavam um Messias diverso do
que êles esperavam. Mas os pastôres escreveram no coração
as melodias dos anjos, os fulgores dos olhos do Menino. E os
Magos, definitivamente orientados em sua vida pela Estrêla,
jamais se esquecerão da majest ade sedutora da Virgem que
emoldura.va o Rei nascido.

Dessarte, urge que nos preparemos.
Aceitando as sugestões da Liturgia do Tempo, sempre
admiráveis e exatas, cada vez mais novas a eficazes. Ouvindo
as vozes do Profeta do Advento, aquêle João Batista, casto e
forte, cujas palavras aceradas, têm uma atualidade sempre
mais oportuna .
Fazendo ecoar, com desejo e determinação, dentro em nosEe. alma , os anelos bíblicos daqueles quatro milênios que esperaram. Unindo-nos à expectativa de José, o adorador silencioso e perfeito. Mas, acima de tudo, ·a possando-nos, com
mais consciência e melhor fruto, das disposições harmoniosas
e imensas da alma divinal de Maria, a.justada em total simbiose ao Menino, que agua.rdava a Grande Noite no velo intemerato do Seio Virginal.

Alarguemos fraternalmente a n ossa preparação. Tôda a
Cristandade deve tornar-se cHda vez mais digna d.o Nata.!. Se
é vasto o campo de nossa alma, é imensa a seara da comunidade cristã. Flalemos do Advento. Comuniquemos nossas luzes, sejamos Anjos e Estréias, Pastôres e Magos. Multipliquemos a Presença do Menino Jesus nos lares e nas mesas, nas
mansões e nas Ceias.
Aprendamos de Nossa Senhora a dar sempre Jesus.
Pois, sem Êle, que alegria ou que penhor de felicidade nos
poderia trazer o Natal?

26
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V.

Duas grandes ausências

Uma grande e angustiosa tr-~va se abate sôbre o mundo
de hoje e ensombra os nossos corações.
Treva de ·ausência. De duas ausências imensas que vão
arruinando as luzes e belezas, a.s alegrias e os encantos da
Terra.
Ausência da Fé, ausência de Amor.·

***
Falam os homens, escrevem seus livros, publicam seus
jornais, aconselham seus expedientes, vendem seus comércios,
ameaçam suas guerras, vangloriam-se de suas ciências
numa ordem de idéias e atitudes que parece ignorar de todo
a existên.cia de Deus, e sua Presença, sua Providência, seu
Decálogo, seu Evangelho, sua Igreja.
E porque Deus é a Luz, o mundo de hoje, que prescinde
de Deus, mergulha em trevas.

* "' *
Há uma atmosfera de ódio, camada espêssa e escura, envolvendo o orbe.
Não é o amor a moeda que usam os homens, nas suas relações e dependências forçosas. Trocam entre si câmbios aviltados, usura.s prepotentes, interêsses de ganhos, políticas de
guerras fri:as, exibições de armas terrivelmente arruinadoras.
Não se unem os povos em abraços fraternais . Juntam-se
em mútuos temores. O apêrto de mão é prelúdio de punhalada. A visita de cordialidade é disfarce de espionagem. As
grandes assembléias internacionais buscam desarmar os povos
para que coexistam apenas ...
E os sonhos de serena paz se desvanecem, há um pesadelo mau a torturar os homens.
Ora, a presença de Deus vem nos despertar do letargo
escuro e agitado.
27
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/..

Hora est jam, nos de somno surgere.
Q Advento de Jesus vem colmar os grandes vazios.

Êle será a Presença de Fé, a presença do Amor.
E, rejeitando as treva.s, nós caminharemos na Luz.

***
Porque, haveria algum sentido em nossas emoções e festejos de Natal, se aquêle Menino não fôsse Deus?
Por que adorá-Lo, rodeá-Lo de luzes e cantos, entronizáLo em nosso lar e no ruido de nosoas festss, cJmemorá-Lo
na alegria de nossas reuniões de família e no esplendor das
vigília.s, se O despojamos de sua Divindade?
Se não acreditamos Nêle?
O pequeno Jesus exige de nós a imensidade de nossa Fé.
Quer vir a nós, a fim de que o ,coloquemos, vivo e atuante, no meio dos homens.

***
Êle é uma sublime lição de Amor.
Não precisa de nós e vem a nosso encontro. O Céu é seu
Palácio e Êle escolhe a Gruta desamparada. Licencia suas
legiões de anjos e sofre as espadas de Herodes. Sabe que os
homens vão matá-Lo e aceita a. morte para que ressuscitemos ...
Quem pode pensar no Natal, sem amor? Beijar o Menino,
e assoprar mais o ódio no ,coração? Desejar tê-Lo e assassinar
de fel a. seus irmão.s?

***
Bendito seja o Natal, chama de Fé e Presença de Amor.
Que nos seja Nossa Senhora, a doce Mensageira dêsse
Menino Deus, suavemente teimoso em reacender na terra a
chama da Fé e o fa.chJ do Amor.
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VI.

Nossa Senhora da Expectação

No sétimo século, um do-s Concílios de Toledo fixou a celebração da festa da Anunciação de Nossa Senhora a 18 de
dezembro, porque a 25 de março essa comemoração se encontrava muitas vêzes prejudicada. pela Quaresma, tempo em que
antigamente não havia celebrações festivas.
A pouco e pou.cJ, todavia, voltou-~e a comemorar, ainda
apesar da Quaresma, a festa de 25 de março. E a data de 13
de dezembro ficou assinalada como uma data mariana.
E porque se situava nas imediações do Nata.l, a piedade
cristã acertou em meditar afetuosamente a alegria. silenciosa
de Maria, a esperar o nascimento do Menino Jesus.
Assim a data se ca.racterizou na denominação - da festa
da Expectação da Bem-aventurada Virgem Maria.

***
Houve, todavia, um curioso pormenor.
Exatamente nesse tempo, o oficio litúrgico do Advento
cresce em solenidade e vibração ansiosa.
E surgem, como flores radiosas exorna.ndo as próximas
alegrias natalícias, as grandes antífonas O.
A Santa Igreja vibra, nessas antífonas, a esperança dos
cora.ções da Antiga Aliança, estendendo-a em modulações sonoras, que clamam pela vind·a do Esperado:
- ó Sabedoria, flor dos lábios do Altíssimo, que tudo dispondes com firmeza e abençoais co-m suavidade, vinde ensi-nar-nos vossos caminhos alcandorados!
- ó Senhor e Chefe abendiçoado da Casa de Israel, que
nos visitastes na sarça ardente de Moisés e nos esplendores do
Sinai, descei a redimir-nos com a fôrça de vosso braço!
- ó Raiz de Jessé, segurança de tôdas as gentes, ante
cujo poder emudecem os reis e se prosternam as nações, não
tardeis em nossa libertação!
-· ó Chave de Davi, Cetro de Israel, que soberanamente
abris e fechais, vinde levantar-nos do nosso cárcere, de nossas
trevas, das sombras da morte!
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- ó Luz Oriente, eterno esplendor e Sol de justiça, refulgi sôbre os que se assentam nas trevas letais!
- ó Rei Universal e Desejado, fulcro, segurança e unidade, salvai divinamente a quem do limbo da terra formastes!
ó Emanuel, Deus conosco, Legislador e Esperança,
Anseio e Libertação, vinde salvar-nos, Senhor Nosso Deus!

***
E ao nome da Virgem da Expectação, o coração luso e brasileiro acrescentou, com felicidade e poesia, outro título esperançado:
Nossa Senhora do ó.

VIl.

Prelúdio de Natal

Um átrio acolhedor a.rqueia-se à entrada dos edifícios onde realizamos nosso traba.lho, vivemos nossa vida, ou rezamos
as nossas preces.
Uma introdução esclarece-nos o sentido e o conteúdo de
um livro que vamos ler, dispondo-nos a fazê-lo com deleite c
com fruto .
Um prelúdio aclimata-nos ao estilo e à mensagem da. sinfonia que aguardam nossos ouvidos, habituando-nos à sonora
linguagem que nos vai f-alar .

***
O nascimento do Menino Jesus é um ediftcio sempre novo,
para nosso trabalho espiritual, para nossa vida cristã, para os
anelos de nossos corações.
É uma obra do céu interpretada em linguagem humana,
um Verbo de Deus que se faz uma Palavra na terra.
·
É, sobretudo, uma celeste e evocadora melodia de anjos e
de estrêlas, em tôrno de uma Mangedoura Eterna, perenal
tema de tôd-as as nossas sinfonias de alma.
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***
É, assim, necessário que seja preludiado por um Ãtrio, um
Prólogo, uma Melodia.
Um Advento, antes do Natal.
Ora, nosso grande Advento é a Virgem.
Maria, primeiro que Jesus.
A Mãe, antes do Menino.
O Advento é uma construção de exprzosiva liturgia messiànica.
Nossa Senhora é o Pórtico de alvos mármores da Gruta
de Belém.
o Advento é a voz pioneira do Arauto-Profeta, João, o
anunciador da Palavra de Jesus.
Maria falou a anjos e pastôres, a sábios e reis, antes de
entregar o Verbo Divino.
O Advento é o grande Prelúdio, transição entre o passado
Pentecostes e o futuro Natal, recomeçando a Eterna Canção
de nossas Salvações.
Maria constitui a Música, mais toada e aceit·a, separandonos do profano e da terra, alando-nos às excelsitudes desejadas da meiga sinfonia do Natal.

***
Em nossa psicologia de sequencias e enriquecimentos sucessivos, é de medular importância a a.titude de preparação.
Ela condiciona a nossa receptividade, assegura o deleite e
garante o fruto.
Por isso, nosso Natal se proporciona ao nosso Advento.
As semanas de preparação nos estimulam o desejo e nos
a,largam os benefícios da vinda de Jesus.

***
Dessarte, tanto será mais rico o nosso Menino Jesus, quanto maior nossa união à Virgem Mãe.
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Ela foi preparada por uma Imaculada Conceição, e uma
graça de santidade altíssima, pa.ra receber seu Menino Deus.
Nós nos apropriaremos de tôdas as formosuras da ·alma
de Maria, para esperar a riqueza de No~so Natal.
E quando a grande Sinfonia de astros e serafins romper
seus triunfais acordes, nós a teremos preludiado com as alcandoradas melodias da beleza mística. da incomparável Virgem Mãe de Deus.

VIII.

Rumo ao presépio

A atenção expectante polariza as atividades nossas, constituindo a grande sinergia das nossas receptividades acolhedoras.
Vem-nos melhor o que esperamos.
Com mais alegria
abraçamos o que aguardávamos com ânsias.
Há uma sintonia entre o desejo nosso e o objeto amado,
que nos assimila. ao que bem-queremos.
De tal sorte que o sentimento de posse do Bem é em
certa maneira um reencontro conosco mesmos, no aspecto
mais excelso do que sonhamos ser.
Quando Deus nos abraçar, na Eternidade, é a Êle mesmo
que buscará, na semelhança laboriosa com que nos esforçamos para tornar-nos sua Imagem.

* **
Por isso, o desejo do Menino Jesus é a grande flama
do Advento.
Um desejo que cresça em nossa inteligência, e afaste ·pãfâ
a margem as demais preocupações.
Um desejo que se apodere de nosso afeto e se faça a dominante de tôdas as nossas perspectivas.
Um desejo que nos coloque na linha do Presépio, na luz
de Maria, no rumo certo do Menino.
E organize o nosso íntimo.
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iI
Em verdadeira sinergia de inteligência e ,coraçãD, nossa
e dos irmãos, numa palpitação fraterna e uníssona.
De tal sarte, que quando vier, o Menino Jesus em nosso
coração encontre o Seu amor, em nossas fisionomias o seu
brilho, em nossos lábios o seu idioma.
E possa falar-nos, e possa dar-se, na certeza de que os
vasos de nossos corações, esvaziados e alimpados, já não têm
outro destino senão a ambição santa do perfume de sua Presença.
E assim como a Êle nos buscamos ajustar, com amor há
de amoldar-se, feliz, nas medidas de nosso amoroso desejo . . .

***
Quem sabe, êste pensamento nos assusta, e estremecemos à idéia que receberemos o Menino, apenas dentro das
dimensões exíguas e imperfeitas que alcançarmos ...
E nos voltamos, então, para Maria.
Mãe, Ela dá sempre o que de Deus recebeu para nossa
riqueza.
E rezamos também, e cantamos 2lvis~areiros.
Que esteja em nossa alma a alma de Nossa Senhora, que
nos faça aguardar Jesus.
Que exulte em nosso espírito o espírito de Maria, que nos
ensine a linguagem de amor para aquêle Pequenino Deus.
Que sintonize com o nosso coração o Coração da Virgem,
que incendeie o nosso afeto no anelo único de beijar o Infante Esperado.
Em tão encantadora maneira, que ao nascer para cada
um de nós, no presépio de nosso .coração, o Menino Jesus se
rejubile de pura alegria, vendG em nosso interior, não a fria
e escura Gruta de Belém, mas a riqueza. mimosa do Imaculado
Rega.ço de Maria.
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IX.

Nosso Natal de todos

Povoações simples e felizes, onde os corações cristãmente
fraternos não se insultam em egoísmos pagãos, sabem comemorar o Natal como uma festa de todos.
Há uma comunidade viçosa na igualdade das luzes multicolores, dos enfeites tradicionais, das alegrias no mesmo ritmo, das melodias de perfeitos acordes.
É o júbilo comunicativo que acende •as lareiras, endominga as vestes e as feições, transborda a alegria das Missas de
Meia-Noite e das Ceias de Natal.
Há orquestras e orfeãos, instrumentos músicos e coros, no
templo, nas casas e nas ruas, celebrando a Noite Feliz e a
menEagem cristã do Menino Jesus.
No seio das famílias, perdoam-se agravos, esquecem-se
àistâncias, os ,corações se estreita.m no grande júbilo coletivo.
O N:1ta.1 é para todos.

* * "'
Os presepws de nossa alma para a Natividade, hão de
incluir, generosamente, um dilatado gesto de amor.
Cada. família repetirá aquela presença afetuosa de todos,
junt:) ao Menino Jesus, como José e Maria, em tôrno daquele
Am::Jr Menino.
Todos os corações hão de irmanar-se, nivelando-se na
altura mística do mesmo amor, a.<>sim como na Gruta se
reuniram, adoradores e fraternos, anjos do céu, pastorinhos
e reis Magos.
A Dá:livJ. é para todos. É o Menino Dom, o presente de
ouro para os amores de tôdas as generosidades, talvez perdulárias e desiludidas de suas doações a terrenos ideais e corações
ingratos.
As durezas de Caim se apagam nessa Noite. As indiferenças dos betlemitas, as espadas de Herodes, as felonias de
Judas, tudo se dissipa porque o Menino da Gruta é um sacramento que batiza e regenera, que une e irmana, dispondo
ao perdão e ao amor, os corações ameigados à vista de uma
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Criança Adorável a cujo sorriso, pequenino e mártir, nenhuma resistência não cede, nenh"um ódio continua, nenhum oihar
não se emperla de lágrimas emocionadas e dulcíssimas ...

***
SJbretudo porque a luz do Menino se projeta. no panorama de Maria.
Daquela formosura, mimosa e castíssima, que enleva e
apaixona. Que ergue a. todos até o seu Menino, suprema
Oferta de seu imaculado amor a seus filhos que Êle vem redimir.
E nos encontramos todos na mesma afeição carinhosa.
Todos filhos de Maria.
Por que haveria, no Natal, alguém que se sentisse sozinho? Que não se ajoelhasse junto, que não cantasse em
companhia? Que, ausente, não visse os anjos e as estrêlas,
que não falasse a linguagem dos pastôres e dos sábios, adorando, almas em ramalhetes, como uma só família?
Disponhamos nossa preparação, assim, para um alargado
Natal, em nosso coração engrandecido de amo-r cristão, acolhedor como .o Regaço Imenso de Maria, dilatado como o Coração - Ocea.no do Menino Jesus ...

X.

De novo o Menino

Superando a doce poesia do Natal, e ultrap:isEando as preocupações festivas e preparos materiais, acentua-se sempre mais
nos corações a divina realidade da Grande Noite.
A mais extraordinária de tôdas as teofanias: depois de
ter falado aos homens pelos profetas e sábios, salmistas e
patriarcas, Deus envia o seu Verbo, vestido de nossa carne,
para indicar-nos o caminho feliz de nossa salvação.
Embora Infante, a Pa}avra de Deus vem falar-nos desde
os primeiros momentos de Belém, emoldurando-se de anjos
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e estrêlas, no exemplo emocionante de sua Pobreza, na Castidade de Maria, na Obediência de José - trilogia que vai
constituir o talismã preciosCJ dos servidores seus mais generosos.

***
Crianças inocentes, nós amávamos o Natal, de todo o co·ração. O Menino Jesus nos trazia presentes, nós nos encantávamos com os formosos e complexos presépios, mas sobretudo não tínhamos mêdo às lições de Belém.
Depois, começamos a mudar. Porque compreendíamos a
linguagem do Menino e nossa natureza preferia furtar-se . A
cena da Gruta era um convite a exames de consciência, e
nós contendíamos não entendê-lo. O Salvador começava a
ser Mestre, e nós tínhamos receio de ser discípulos.
Quantas vêzes um ~ecreto e indefinível remorso estremecia nossa alma à aproxim!l.ção do Natal. . . Saudade dorida
de nossas cândid·as fantasias infantis, mas, muito ma.is, o
testemunho de nossa cons.ciência que tentava desbatizar-se ...

***
Porque, ante a despojada pobreza do Berço, surgiam envergonhadas tôdas as ambições que tínhamos aceito, ac-aricia-do, organizado em plano culposo, realizado talvez, sufocando o convite imenso daqueles olhinhos mimosos do mais pobre dos recém-nascidos.
E silenciávamos angustiados ·ao contemplar a serenidade
castíssima daquela Imacúlada Mãe, a cujas virgindades não
tínhamos coragem de aproximar as impudências de nossos
descaminhos.
Nem ousávamos ·aferir ao padrão simples e forte da obediência cândida e máscula de José todos os estas de orgulhos
e brados de revolta, tôdas as insubmissões e soberba.s, que
haviam desolado e amesquinhado nosso ser ...

* ,.. *
Sem embargo, Jesus disse que é preciso nascer de novo.
Pensaria, então, nas inumeráveis reiterações do Natal,
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através dos séculos, em que Êle repetidamente, se ofereceria
& nosso coração para nos renascer incessantemente?
Ou teria ante seus olhos o esfôrço, enfim coroado de êxito,
com que, numa Noite rea.lmente Feliz, nós nos entregaríamos
vencidos, retornados custosamente, renascidos deveras, a seu
Amor constante, jubiloso de sorrir-nos de novo, restituídos às
castidades humildes e desapegadas submissões, na reencontrada ventura de ajoelhar-nos, como crianças alvissareiras,
junto ao Presépio?

***
Nossa Mãe é sempre Maria.
Por Ela, haveremos de nascer de novo. Nela, nosso Nat~l
vai. ser sincero. Seu amar nos tornará como pequeninos de
reconquistada inocên.cia, de humildades aconchegadas, de ingênuos desapêgos. Das suas palavras aprenderemos, com a
extasiante melodia. do Natal, a bem-aventurada realidade do
encontro.
Não há fugir. É uma saborosa perseguição com que o
Senhor nos enlaça. De novo o Menino. Sempre, Jesus.

XI.

O melhor ber,o de Jesus

Jesus nasce, Salvador, para a Cruz. A Cruz áspera, simbolizada desde o princípio, na dureza daquel·as palhas da mangedoura, na austera nudez d<:~ Gruta, no abandono e indiferença. dos nativos de Belém.
Os homens fecharam suas portas e seus corações.
Para que, Deus? Êles tinham suas ascendências nobres
de que se orgulhavam, seus paxentes para receber, seus orçamentos para melhorar, com o aluguel dos peregrinos, tão
numerosos aquêle dia, na cidade ...

***
Para Maria e José, não havia lugar.
Os homens recusaram, assim, receber Jesus. Precisamen-
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te os que era.m os mais chegados, os mais parentes, os da
mesma linha ascendente de Davi, o rei e profeta.
"Êle veio ao que era Dêle e os seus não O receberam".
Mas, pre,cisamente porque a sua missão era redentora, e
sem Cruz, Sangue e Sofrimento não pode haver Redenção.
Logo log.o, Êle será perseguido também. Herodes quer eliminá-Lo, porque Êle representa um obstáculo às suas ambições,
Betlemitas indiferentes e herodianos perseguidores se levantam como símbolos.
A tôdas ·a s gerações e na vida dos corações humanos,
Jesus se há de apresentar.
Os qu e não O receberam, imitarão o g·esto dos de Belém,
indiferentes ao céu e agarrados às coisas da terra, ou à sei ..
vagem ousadia de Herodes, tentando assassinar Deus, a fim
de desimpedir de entraves o caminho de suas idolatrias.
Todavia, uma parte imensa da humanidade encontrará o
Caminho da Gruta.
Como Maria e José.

***
Como os pa.'!tõres e os magos.
Levand J mimos dos coraçõe3 e alcatifas de almas, presentes de purezas meigas e ouro de amores acendr·ados.
A fim de que, antes da Cruz o Menino tivesse o Berço.
Antes das perseguições, os carinhos embaladores. Antes das
espadas, os ósculos.
E os pastõres, tangidos pelos Anjos, encontraram o Redil.
Os magos, teleguiados pelo Astro, atingiram o Sol.
José ofereceu os olhos e o cora.ção.
Maria, os Braços, o Regaço Imaculado.
E J.esus, antes das palhas do presépio e dos caminhos do
exílio, a.ntes dos trabalhos e suores, das peregrinações e martírios, antes das nossas indiferenças e dos n ossos amores, das
nossas repulsas e dos nossos retornos arrependido-s, antes da
Cruz, aceitou, feliz, o seu Berço mais glorioso e macio, o Carinho de Maria, onde rivalizavam com tõdas as melodias do
Paraíso os acalantos suavíssimos da Virgem Mãe Imaculada.
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XII.

Ante o presépio

Quando se abriram seus olhinhos mansos, o panorama
era o rosto lindo de Maria.
Em tõrno, um veludo áspero de noite de pobreza enrolava-se na gruta úmida, bafejada de animais sonolentos.
Recebia-O a treva desamparada, para onde O haviam
empurrado os betlemitas encegados e hostis.
Sem embargo, na ~olidão vestida de noite, moldura. triste
de sua entrada na terra, Êle viu os olhos de Nossa Senhora.
A que fôra visitada pelo Arcanjo e se enriquecera de Deus.
Cuja alma virginalissima acrescentara. ainda mais luz às
claridades sing·ulares de sua Conceição imá,cula.
Aquela que fôra bem-aventurada em ma Fé e abendiçoada
pelo Amor.
E, para o Menino, a.s trevas ~e diEsiparam, porque Maria
era um suave Paraíso a seu exílio escuro.

***

A noite caliginosa simbolizava uma dupla ausência.
Minguara a Fé, desaparecera o Amor.
Mas quando se extingue a Iuz da Fé, apagam-se tõdas
as luzes.
E quando se nodôa a chama do Amor, são impuras tôdas
as chamas.
Tacteia nas trevas quem não crê.
Odeia, quem ama fora de Deus.

***

Em redor do Berço, as luzes se haviam apagado na terra,
porque os contemporâneos do Menino já não esperavam a Salvação do Alto e queriam um Messias guerreiro, de vinganças
e conquistas.
Esmorecera ·a. Fé na.s promessas de Jeová, e êles tinham
voltado seus olhares para o chão.
E era a treva.
Do amor restavam pequenas ilhas, em escassos lares fiéis.
E se dilatara o ódio, - da ambição egoísta., do cálculo
grosseiro, do libelo de repúdio, da dura ,cerviz e da cupidez das
guerras.
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Tudo se empobrecera na terra, porque violentamente se
assoprara a ,chama d:> Amor puro.
E era a. noite.

* * *
Em Belém, o clarão viera do Alto e estrêlas lucilavam na
escuridade
Os olhos de Maria., na Gruta.
Êles radiavam de Fé, dilatados de Amor.
A Virgem contemplava seu Filho e adorava. seu Deus.
Bem-aventurada porque crera, Jardim Fechado do mais
apaixonado ·amor, aquela alma era um poema luminoso que
embala va Jesus.
E, também para Êle, aquela foi uma Noite Feliz.

***
Uma longa seqüência de corações desejosos acompanhou
Maria.
Os olhos emocionados de José, o companheiro silencioso,
cuja Fé era tecida de Amor.
Os olhos, dilatados de saboroso espanto dos pastorinhos, a
quem os anjos ensinaram melodias celestes de crença e afeto.
Os olh os sonhadores dos Magos longinquos, a quem uma
Estrêla gentil aclarara a inteligência e a.quecera o coração.
Os olhos dos dis,cipulos e dos apóstolos, dos miraculados
e dos redivivos, dos judeus e dos gentios, de t odos os que
aceitaram crer em Jesus e amar seu Evangelho.

***
Não há trevas, em torno de nós, nas incompreensões e
desajustes, rancores e ódios, na socied·ade e na família, dentro
em nosso coração?
Continua acesa e sem nódoa a luz de nossa Fé, a chama
de nosso Amor?
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E quando também se abrirem para nossas ansiosas expectativas de Natal, os olhinhos do Menino Jesus, que encontrarão
êles desenhado em nossa fisionomia?
- A luminosa Fé e o imacula-do Amor de Maria, ou a treva angustiada da de~crença e a ausência do amor?

XIII.

O olhar do Menino Jesus

Olha-nos aquêle Menino do presépio com encanto que nos
perturba.
É o prelúdio de todos os olha.res de Deus em n:>ssa vida,
olhares que acendem luzes, luzes que nos forçam a meditar.
Assim Êle terá repousado a alegria de seu afeto ao olhar,
enfim, a formosura extasiada de Maria, na Grande Noite.
E a Jo:;:é, e aos pastôres, e aos magos.
E depois, aos vocacionados, aos dis,cípulos, aos pecadores,
aos miraculados, aos algozes.
Olhou o jovem que era puro, e êle estremeceu em seu
coração.
Olhou a cada um de seus eleitJs, e êles deixaram suas
rêdes , seus lares, seus traba.lhos, tudo, para O seguir.
Olhou os enfermos e curou-os.
Olhou os pecadores e êles se converteram.
Olhou a Madalena e ela abraçou a castidade.
Olhou a Pedro e êle saiu a chorar sua queda.
Olhou os homens e os mares , as multidões e as tempestades, e a luz cariciosa daqueles olhos divinos dominou os corações e serenou a natureza.
Olhou do alto da Cruz a Virgem Santíssima e a coroou
Mãe univers·al de todos os redimidos do Calvário.
Olhou, no Jardim da Ressurreição, à feliz Penitente e a
fêz divinamente recompensada em seu amor, ainda na terra ...

***
A cada um de nós, o Menino dirige seu olhar.
Em tôdas as fases de no:;:sa vida , detendo-nos no c3.mi-
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nho, em passos memoráveis que n~s ficaram emocionantes
marcos de emenda, purificação, elevação e júbilo celeste.
Foi êsse olhar que nos encantou na infância, e nos orientou o coração para o bem e a desejo da virtude.
Foi êle que nos exprobrou os desvios da juventude e nos
reencaminhou após as primeiras desilusõeS.
1:sses olhos nos alumiaram as estradas difíceis e monótonas dos deveres quotidian03 s ~ m brilho, d·as longas paciências
sem triunfo, das apagadas virtudes penosamente mantidas.
1:sse olhar, operoso como uma presença de Deus, inclinou
para o Bem nossa escolha, quando balançávamos desanimados
entre o cristianismo sem argument~s sensíveis e a tentação
provocante a apresentar-nos prazeres imediatos.
Foi êsse lume dos olhos do Menino, que, na treva e na
tempestade, no desolado fra,casso e no abandono dos homens,
ao perdermos quase a esperança e a fé, veio suster-nos do
abismo e amparar-nos na confiança ...

***
Êle nos olha., no Presépio, agora..
Há um convite, uma exprobração suave, uma queixa múrmura, uma cálida aprovação, uma ascensão, um vôo bem-aventurado, naquele olhar que nos seduz e encanta.
Como outrora nossos passos pequeninos, n~ssa ambição
adolescente, nossa desconfortada derrota, nossa última esperança, ainda hoje se voltam para o Menino Jesus os nossos
olhas.
Nós o fitamos também.
Para aceitar, emocionados, o renovado penhor de seu carinho, de seu amor, de sua ajuda, que apesu de tudo há de
sorrir-nos sempre, até libertar-nos de tôdas as angústias, enfim, no Eterno Natal.
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XIV.

Maria nos dá seu Filho

Quem dá, nunca se despoja.
A riqueza, que talvez diminui na bôlsa, cresce sempre no
erário do coração.
Porque quando damos, nós ganhamos. E sacrificando o
que apenas ambicionam os nossos olhos, recebemos em troca
os corações de que se alimenta o nosso amor.
Quem dá Deus, soberanamente se enriquece. O Senhor,
num divino paradoxo, aumenta sua Presença em nós, na medida em que, parece, Dêle nos despojamos para enriquecer
os outros.

***
Quem mais se despojou de Deus foi Maria.
O Menino viera para Ela, primeiro. Para quem era a
Plena de Graça, Morada de Deus, Bendita entre as mulheres.
Nela, gostosamente, se repousara.
Longos e saborosos
meses, numa intimidade de união, que mais estreita não é
possível realizar.
Unira-se à sua alma, ao seu sangue, à sua carne, ao seu
coração, à sua vida.
Fôra Dela, numa pos~e íntima de Jardim Fechado, num
idílio múrmuro de Fonte Selada ...

***

j

Mas a Virgem sabia que entrara na Economia da Redenção como o Elo necessário, no Corpo Mfsttco, como o Colo
Formoso.
Jesus vinha. para a salvação dos homens.
E Maria não fechou avaramente o Escrínio do Tesouro.
Não ocultou sua Jóia. Não consumiu seu Bem.
Dispôs-se a dá-Lo. C:::m efusão, com ternura, com generosa misericórdia.
Sua prece, antes do Natal, acompanhava -a aspiração oceântca dos séculos.
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Desejava Aquêle que viria, o Prometido, o Esperado, para
a salvação universal.
E quando teve Jesus, Ela O ofertou, como uma Fonte vivaz, como um Altar acolhedor.
A José e aos anjos cantores, aos ovelhunos pastorinhos e
aos oirados magos.
E a todos os nossos corações.

"' "' "'
Se o gesto natalício de Maria é oferecer-nos Jesus, a
orientação preferencial de nossa piedade cristã deve ser abrir
os braços ansiosos para receber o Menino.
Recebê-Lo com o anelo da união afetuosa, d·3 preciosa salvação.
!:le é o nosso tesouro de amor e nosso Redentor único.
Recebê-Lo, de Maria, de sua Pureza castíssima e de sua
recolhida Intimidade.
Para a pobreza desejosa de nossa alma, em perene preparação para essa Comunhão de Natal, enguirlandada de anjos, iluminada de estrêlas, no altar dos Braços Imaculados.
E abraçá-Lo, sempre, numa Ação de Graças que O guarde
eternamente em nosso coração, à luz humilde de nossos a.fetos,
ao calor extasiante do amor de Maria.

XV.

Bênção dos passos novos

São Poemas de retôrno todos os anos de nossa vida cristã.
cada dia de nossa existência laboriosa.
Uma ressurreição que nos começa de novo, o início de
nosso calendário e o abrir de nossas manhãs.
Não há rotinas incolores e fanadas nas retomadas perl'everantes e repetidas.
Pcrque avançamos sempre, na experiência de nossos anos,
no amadurecimento de nossa alma, na projeção social de nossa
personalidade.
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Máxime em nossa vida sobrenatural, onde as graças generosas se acumularam férteis, onde as luzes de Deus cresceram fartas .
E cada vez que retomamos o ca.minho, p :ua a vida terrena
e viagem à rota das estrêlas, o pouso de onde partimos é
sempre mais alto, emoldurado em mais formosos panoramas.

***
A pausa de repouso, que divide os anos e os dias de nossa
jornada, é um olhar compreensivo que compendia o passado
e vislumbra o futuro .
Assim como os descansos do caminho ou os aeroportos de
escala.
Atrás ficaram , ao lado de receios e temores, de choradas
faltas e trevas angustiadas, passos animosos e vitórias bel-as,
superadas dificuldades e definitivos triunfos.
Nós agradecemos a Deus, e nos alegramos do mérito feliz
que as lutas deixaram na esperança de nosso coração.
E olhamos confiantes para o futuro, na certeza de que
os benefícios passados são o penhor de melhores graç3s no
porvir.
Há uma particular bênção do céu, para todos os passos
novos.

* * *
As primeiras horas do ano coincidem com os primeiros
dias do Menino Jesus.
E recordamos que, ao tentar os incertos passinhos de sua
Infância Pivina, a Adorável Criança contava com o amparo
gentil das mãos de Nossa Senhora.
E;;sa é a bênção dos nossos passos.
Quando recomeçamos, na atitude nova de quem se liberta
de antigas faltas e pusilanimidades, como em inocências de
uma desejada infância espiritual, nós anela.mos a proteção
vigilante da presença carinhosa de Maria.
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E Ela abençoa os nossos retornos, os inícios incessantes
de nossa vida cristã, plena de bons desejos, quase numa fórmula ritual:

**•
"Que o Senhor acrescente o surto para o Alto, e suprima
tôdas as inércias culpadas e preguiçosas.
Que a luz do céu acoberte os passos generosos, eliminando as sombras das infestações demoníacas.
Que as inteligências dialoguem com o Senhor, e as vontades se consolidem no Bem.
Que os sentidos sirvam docilmente ao espírito, a fim de
que todo o homem esteja sujeito a Deus.
Que os corações unidos se entrela.cem no Amor, e os lares
desconheçam os ódios e discórdias.
Que as mãos sintonizem no trabalho, e todos os homens
se amparem .como irmãos.
Que a paz de Belém desça como um orvalho sôbre todos
os povos, e as nações se conjuguem numa imensa Família
Cristã.
Que os passos novos se orientem para a Verdade, busquem
o Bem, sedentos da Formosura, encaminhados na direção de
Jesus, sob o pálio umbroso da Virgem Mãe, -- tutela assegurada de tôdas as virtudes··.
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O diálogo com o Senhor
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1.

Dois Corações e um poema

Os dois Corações começaram a pulsar isócronos,
num quadro formoso de humildades e purezas,
à luz de presenças angélicas,
sob o pálio tutelar e fecund o do Amor Substancial,
-- - quando das flamas imaculadas
do Coração da Virgem
se acendeu o amor inebriante
do pequenino Coração do Verbo Encarnado .

***
Entoaram juntos a Canção das riquezas celestes,
em harmonias proibidas aos homens indiferentes e ambiciosos,
no silêncio da Grande Noite despojada
- quando na desnudez da Gruta,
o escrínio do Coraçãu. Virginal
floriu o Rubi vivente
que se encastoou na mangedoura pobre.

***
Dialogaram o Poema da confiança no Pai,
entre noites estremunhadas e sobressaltados cansaços,
nas vigílias insones e pávidas andanças,
- quando se justapuseram ansiosos,
49
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no abraço do Menino ao peito da Mãe,
fugindo à espada,
buscanda o exílio.

* * "'
Desenharam o gesto dadivoso do Ofertório,
na mágica beleza do Templo,
entre aras e pórticos,
mármores e drapejados,
-·- quando, quase duas pombas rolas,
ante a majestosa •alegria do velho Sim8ão
e a exultação de Ana, a profetisa,
ambos os Corações se colocaram
na austera patena do Holocausto.

"' * *

Luzes gêmeas,
sôbre o candelabro perseverante de anos laboriosos,
envolvidos no afeto imenso do Carpinteiro santo,
alumiaram a estrada quotidiana
do trabalho despercebido e divina!,
- quando no Lar único de Nazaré
o Coração do Divino Ad olescente,
um momento apartado,
retornava ao aconchego
do Amor Vigilante da Maria.

Distintos e inseparados,
como a Aurora que acorda os horizontss
e o Sol que ::e adianta pa.ra o zênite d8 ouro,
vibraram toantemente
o Hino heróico do cumprimento aceito a deveres árduos,
- quando, após a união palpitante do último abraço,
o Coração de Jesus
se orient:Ju para o caminho ingrato
e o Coração de Nossa. Senhora
retornou à casa vazia.
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***

Astroa em conjunção,
mutuando seus calores e luminosidades,
juraram muitas vêzes sua inviolada fidelidade de união,
--· quando nas ocorrências que o Céu ensejava,
cu nos repousos que os Cora.-;ões nr.cessitavam,
Êles ~e encontravam
E.uavemente felizes,
na estrada que subia para a Cruz.

***

Sinergia do Bem,
um Coração-Súplica e um Coração-Onipotência,
um Amor que pede a graça
e um· Amor que realiza o milágre,
Êles era.m águas cl'aras e únicas de bem-querida fonte,
- quando a Senhora implorava
e Jesus cumpria
o primeiro prodígio e todos os prodígios.

Rubras cintilações de um crepúsculo que se extingue,
na sinfonia dolorosa do deicídio e da Redenção,
Êles se complementaram
na doação do Corpo triturado e do Coração em luto,
- - quando Jesus atravessou a flo·r esta hostil do sofrimento
[salvador,
e Maria sorveu o oceano amaríssimo de sua Compaixão.

***
Fulgores de eternas alvoradas,
divas e triunfais,
na perenidade da vitória definitiva,
feliz, espraiada ao infinito,
comunicada a milhares de milhares,
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Êles se saciaram enfim,
no gôzo da posse inebriante,
- quando
vencedores do Tempo que enclausura
e do Limite que cerceia,
da Morte que separa
e do Túmulo que tenta esquecer,
o Coração Imortal de Jesus
se uniu para sempre
ao Coração Adorante de Maria,
num incêndio de Luz e Amor
que abrasou os Céus .. .

11.

Coração de Luz e Amor

Há re~sonâncias eternas entre Jesus e Maria. O sol e
sua luz não estão ma.is inseparàvelmente unidos do que ambos
os Corações Santíssimos.
Para compreender melhor ao Filho de Deus Encarnado,
é preciso estudar sua abençoada Mãe. Nenhum melhor ca-minho para o conhecimento de Maria do que contemplar Jesus .
Per isso, a desejar melhor e ma,is afetuosas luzes acêrca
do Imsculado Coração de Nossa Senhora, é preciso analogar
com o Co-ração Sacratíssimo do Senhor.
A Teologia de Nossa Senhora é um poema que rima com
a Teologia do Verbo Encarnado.

***
Jesus deve ser adorado em ~eu Coração, que simboliza e
realiza seu imenso· amor aos homens, amor de entrega, imolação, sacrifícios e euca,ristia.
Maria deve ser cultuada em seu Coração, um quase sacramento de sua t2rnura pelos filhos, Coração que reflete e
irradia todos os seus cuidados e ansiedades, dedicações e lágrimas, assistência e favores aos que nascemos de seu Am:Jr
cor:J-ado de espinhos.
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Jesus é conhecido quando O amamos, e seu Evangelho só
quando o lemos com o coraçã?.
Maria ~erá livro aberto para nós se com todo o carinho
A desejarmos, e suas palavras não serão estranhas aos noss ~ s
ouvidos, quando elas ressoarem em n~sso coração.
é

compreendid~

***
O Cora.ção de Jesus é uma Flama que ilumina e abrasa
O Coração de Maria é luz suave que aponta nosso caminho e
estimula o nosso fervor .
Cruzes e espinhos rodeiam o Coração do Senhor, ensinan-do que só o amor que sofre é amor verdadeiro. Espinhos e
rosas circundam o Coração de Maria, que abrolha em nossa
peregrinação sofrimentos e flores, para que a um tempo multipliquemos nossos méritos e antecipemos seu amor.
Há uma cruz sõbre o Coração de Jesus alanceado. É um
tamalhete de mirra, o Cora.ção de Maria.
Os nossos corações se crucificam e transfixam, para que
alcancem ser um feixe de floridos amores que ofertemos ao
Amor de Nossa Mãe Dolorosa.
O Coração de Jesus é uma promessa. do Paraíso. O Coração de Maria é uma ascensão luminosa para o Céu.
Asilo seguro na hora da morte, as~egurou-nos o Coração
de Jesus. E o nosso mais acalentado anelo, a no~sa ma.is
o,uerida esperança, é fechar os nossos olhos na segurança amo-rosa e na smpirada delícia do Coração d~ Nc:J~sa Senhora.

111.

In sinu Virginis Matris

Quando, em nossa infância trêfega ou deslumbrada adolescência, começamos a frequentar os belos templos onde se
realizava o mês de ma.io, ao terminar o mês de Maria, Junho
representava para nós uma espécie de compensação pela ausência das comemorações de Nossa Senhora.
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Gostávamos, porque as noites continuavam ricas da. Bênção do Santíssimo Sacramento, e havia também as Ladainhas
do Sagrado Coração de Jesus.
Percebíamos que havia. diferença. Talvez ninguém nos
dissesse que as litanias lauretanas eram uma caroa de jóias
de louvores a Maria, ao passo que as Ladainhas de Junho, um
ramalhete de teses teológicas em tôrno do Coração S·antíssimo do Senhor.
Foi, por certo, no enlêvo daquela piedade juvenil que
ouvimos, sem compreender, a invocação dogmática, elo entre
Jesus e Maria: ·•coração de Je!Ous formado pelo Espírito Santo
no S~io da Virgem Mãe, tende piedade de nós".

***
Tôda a natureza humana de Jesus provém de Nossa Senhora. Na dilatada riqueza de uma estrutura psicológica liberta de eivos ancestrais que limitassem ·as luzes da inteligência, ou restringissem as possibilidades de bem-querer, ou
ensejassem desequilíbrios mórbidos.
Er:;o, Imaculada a Fonte, e por isso quando aquêle Coraçãozinho começou a viver, nenhum eco p oderia Nêle encontn.r-se das nod o·2das taras da herança de Caim.
Antes, p arque era nascido de inefável conúbio místico entre o Amor Substancial e a Alma Virginalíssima, o Coração de
Jesus inciava suas palpitações num ritmo divino de amoroso
Bem, a,bismo de ternura e oceano de misericórdi·!l .
E jama.~ s esqueceu o ~eu Nascedouro Imaculada.
Amor divino, obra fecunda do Esp1rito Santo, Jesus amava
com os abismes insondáveis do Coração de Deus.
Jóia h.um~ma, fc·rmada no escrínia do amor de Maria, Jesus
amava ,com todos os timbres e ressonâncias dos ma.is imaculados afetos da terra.
Assim como a Onipotência de Deus criara Nossa Senhora
para amar seu Filho e todos os filhos, assim o Coração de
Jesus floresceu para o a.mor à Imaculada e a todos os redimidos.
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Por isso, os que somos nascidos de Ne-ssa Senhora, rogamos ao Coração de Jesus que tenha piedade de nó3.

***
Êle se amerceia dos que O bu~cam pelo Coração da Virgem.
Seu !:'.mor irradia em -ondas dirigidas, e a sintonia. de seu
Coração ajusta-se às mãos imaculadas de Ma.ria.
F'ci o seu primeira caminho, e é sua estrada permanente.
Sua deliciosa entra.da, e a porta ~empre aberta. Seu ninho
de aurora, e seu trono de magnificências.
Êle guardou a música de Belém e de Nazaré, ·as lágrimas
do Gólgota e do Sepulcro. E pós no Coração de Nossa Senhora os júbilos de seu triunfo, as chamas de seu Pentecostes, os arminhos de ma Eucaristia, as v1ven.cias apostólicas
de sua Igrej'a, as predestinações de seus Eleitos, e tôdas as
luzes de ~eu Paraiao.
A gema preciasa do Coração de Jesus é um Rubi Celeste
enca~toado p:ua sempre n:J imaculado escrínio do Coração
da Virgem.

IV.

A fonte elo Precioso Sangue

Para o Sangue Preciosa e Redentor de Jesus houve uma
única e generosa fonte: o Coração Imaculado de Maria.
Há alguma coisa do arminho branco da pureza de Nossa
Senhora, a fimbriar a nuvem rubra e cintilante do S-angue
Redentor, que envo-lve toda o mundo e banha tôdas as almas.
O Coração da Virgem, como um brilho de estrêla, acompanb.:m o roteiro triunfal do Precio::o Sangue.

Desde que, na intimidade do s3crário intocado da Mãe
de Deus, êsse Sangue de salvação começou a palpitar misterioso, adorando o Pai, ofertando--se pelos homens, compassando seu ritmo ao pulsar dJ Coração de Maria.
Quando pareceu separar-se, na noite feliz de Belém, foi
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apenas como um rio que deixa sua.s nascentes, levando a pureza das águas fiéis e virginais.
Na Circunci8ão, pela primeira vez em sacrifi.cio, o Sangue
foi derramado, ainda no Altar dos braços de Nos~a Senhora.
Na vida. de Jems e em seus exílios, em seus trabalhos e
afãs, na oficina e na sinagoga, em terra ou sôbre o mar, na
planície, na montanha ou no Templo, a expressão calorosa
do Messias que fazia milagres, que tinha compaixão, que perdoava e falava com tão excepcional bondade e mansidã~ . traduzia sempre a "voz do sangue", ecCJ da vida do Pai Divino,
lembrança do Cora.ção da Mãe suavíssima ...

***
Quando vieram as horas crepusculares da Paixão, o Poema do Precioso Sangue, Maria continuava sua união de pre.ce
e de amor, sintonizada na mesma pulsa.ção ansiosa pela nossa
redenção.
Como foi pródig·o o Sang·ue de Jesus, ao dar-se por nós!
Na noite sombria do Getsêmani, quis tocar o chão daquela prece apavorad'l , temerosa, angustiada. de morte. um
suor de sangue!
No pretório de Pilatos foi uma efusão perdulária em infinitos rubís, dolorosos e vivos, na flagelação, na coroação de
espinhos, nos maU3 tratos selvagens ...
Após a condena.ção, um rosário avermelhado estendeu as
gotas de Sangue, desde a Tôrre Antônia, através de quedas e
desp~jamentos , até a ignominiosa desnudez do Calvário.
Os cravos romperam fontes borbulhantes, nas mãos que
se abriram em tantos ca.rinhos e agora floresciam rubras, nos
pés que conheceram tantos caminhos de dedicação e ora os
regavam de linfa martirizada ...

***
E quando, exauridas nas ·artérias e veia.s do Crucificado
as pulsações de vida, a lança de Longino veio roubar ao cofre do Divino Coração seus últimos rubís, unida ao Filho Már··
tir, a Virgem Dolorosa ofertou, por nós, as mais custosas e
dori:ias pérolas das lágrimas de ::eu Coração.
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V.

Aurora do Sol Eucarístico

Vencendo a treva da noite, a a.urora prenuncia as claras
alegrias do sol. Ela se faz de tôdas as expe.ctativas, dos sonos
que se terminam, das saudades da luz. Ornada da beleza de
tôdas as auroras, Maria venceu as trevas da noite que castigou o peca.do original, i'loresceu tôdas as esperanças de redenção, pôs fim aos letargos com que Satã adormecera as
consciências dos homens, foi a condição escolhida pelo céu,
querida de Deus, e Dela brotou uma Hóstia de luz, Jesus,
Divino Sol.

* ,, *
Do mais imaculado de sua carne virginal e do mais íntimo
de seu sangue puríssimo, Ela deu ao Verbo de Deus a natureZé\ humana.
Preparava, assim, uma Carne de vitimação e um Sangue
de sacrifício.
E por certo, Jesus, a.o instituir a Santíssima Eucaristia,
terá pensado com enlêvo naquela. Aurora meiga, de onde nasceu o Corpo e o Sangue que Êle consagrava na Ceia, ofertava
no Gólgota e perpetuaria em tôdas as Eucaristias de nossos
altares.
r• I
Teria ofertado, no cora.ção, como que uma restituição
Nossa Senhora. Ela lhe dera de sua Carne e de :::eu Sangue,
par2, que Êle, Deus-Homem, habitas:::e entre nós . Jesus agora,
em retribuição de amor, ofertava a Maria a.quêle Sacramento
onde, Homem-Deus, se transubstanciava para morar de novo
no Regaço de sua Mãe ...

a

***
Quando se aclaram, progressivamente, as luzes das madrugadas, vão toando mansamente nos raios ·do sal, de tal maneira que parecem confundir-se com êle. A aurora se faz sol!
Semelhantemente, Maria vizinhou Jesus, desde a antemanhã da Encarnação até o meio-dia do Sacrifício, com Êle :::intonizando sempre mais profundamente, de tal sorte que, na
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Eucaristia, seu coração era o Altar, sua alma os linhos brancos, seus afetos as ::J,cesas luminárias daquele Sacramento onde o amor, sol em zênite, atingia seu esplendor mais fulgurante. E Maria se t ornou inseparável da Santíssima Eucaristia ...

Nessa Senhora foi a mais fecunda preparação do Alimento Divino. Nutriu Jesus, para que Jesus fôsse n::>sw pão.
Alcançaríamos mais santificadora disposição de alma, ao
c:mungar, (o que colocar em nosso CGração o amor e o de::;ej::> do Coração da Virgem?
Nossa Senhora foi a mais fervorosa Ação de Graças dJ
Sa.cramento Divino. Agradeceu a Jesus, para que Jesus continuasse conosco.
Onde buscaríamos vozes da m·:tis inebriante gratidão, após
a Missa Santa, senão na Alma de Maria e no seu eterno Magnificat?
Em Belém, a presença de M<nia foi bastante para transformar a gruta humílima na mais formosa das catedrais.
Em nosso coração pcbre, suas luzes e chamas de Aurora
hão de florescer o suspirado Sol da Divina Eu.caristia.

VI.

Memorial do Divino Amor

Em épocas longínquas, de há muito enroladas n os pergaminhos do Tempo, um Grão Mogol leva.ntnu, na índia, o
mais belo monumento ao ame r . Branca e ·~ érea mesquita, de
suaves cúpulas e alígeros minaretes , encastoa.da num jardim
sombreado de vigilantes ciprestes e feito espêlho do· céu mercê de um lago tranqüilo flo·rescido de nenúfares, o Taj Mahal
é um p::>ema de ::cnho que pereniza a fidelidade com que
Sb.a Jehan idolatrara sua bem-querida Arjumand, a doce "Luz
da Asia", prematuramente extint9,
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Emocionante e famos<l, o mais arrojado monumento ao
am::Jr humano é, toda.via, um imenso sepulcro que guarda os
cinéreos despojos de um coração que ,c essou de viver.

Sob as naves seculares de milhares de templos, grandiosos
c::>mo catedrais ou mimosos ,como relicários, no chão anoso dos
povos de longa história, ou na. terra nov·a de jovens nações,
na extensão de todos os séculos e na dimensão de tôdas as
gentes, o poder onipotente de Deus realizou também um memorial de amor, a Santíssima Eucaristia, Presença e Dádiva,
Alimento e Recompensa, Tesouro e Gôzo místico.
E nos sacrários de ouro, o mais emocionante monumento
de Amor divino é um Tabernáculo vivente, a cmtodiar a presença de um Coração que palpita. ritmos eternos, em dileção
sem crepúsculos.

***
Tenta o amor humano eternizar-se, e, ainda nos túmulos, a solidez definitiva da lápide é uma afirmação da grande
expectativa: a vl~a do além, apó.> os séculos dormidos do mármore ou do granito, há de vir, recompor o hiato do longo
silêncio, unir de novo os cJrações que se idolatravam, resguardados na tumba, e~crínio de ressurreição.
O coração humano lança, .confiadamente, suas esperanças
na Eternidade, vencedora do Tempo.

* * *
Alcança o Amor divino a c8ntinuidade vivaz, que une o
Berço ao Trabalho, a Boa Nova à Paixão, o Calvário à Mesa
Eucarística, naquelE Presença ocêanica, alagada sôbre todcs
os corações, atu~nte e bem-aventurada, fazendo Deus morar,
liberto de tôdas as dim.ensõe3, na alma bem amada, desde o
primeiro pastorinho de Belém até o último lutador do Apocalip~e. desde o ósculJ da Primeira Comunhão até o extasiado
desabrochar da Eterna Vida.
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O Coração Divino antecipa, vencedoramente, as âncoras
da Eternidade em pleno mar do Tempo.

***
O monumento da Santíssima Eucaristia é um templo para
tcdos os coraçõe~, um encontro para todos os amores.
Jesus como que anelou restituir .com a.feto, enriquecido
de alt.í ssima divindade, a humanidade que Lhe havíamos dado
na Encarnação, miEterioso conúbio entre sua. Vida Divina e
nossa débil natureza.
Mas, entre todos os amores galardoados com o Dom Eucarístico, um Coração era para o Senhor a meta primeira e
desejada.
Um Coração de alvuras ima,cul-adas, Jardim mimos~ e fechado, Espêlho grácil das eternas formosuras, afestoado de
singulares flores celestes, monumento vivo e delicioso, o melhor Relicário para a Eucaristia do Am~r.
O Coração Puríssimo de Maria..

***
O amor é uma troca inefável das mais íntimas dádivas.
Maria ofertou a humanidade a Jesus.
A Senhora ofereceu do mais secreto, do mais profundo, do
mais intocado de seu ser, colocando-se tôda Ela em ··o:bTâta
perfeita, que o Verbo de Deus veio habitar, no altar da Imaculada Conceição.
E Jesus retribuiu á Mãe bem-querida. Uma humanidade
divinizada, uma Presença íntima e exta.siante numa simbiose
de ritmos eternos, numa Canção de absoluta ventura.
O Coração Eucarístico de Jesus fêz de Nmsa Senhora o
mais encantador monumento de seu amor divinal.
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VIl.

Uma enciclopédia de Deus

Gostamos de saber tôdas as coisas. Uma irrefreável curiosidade abre-nos os olhos e a inteligência, flor ávida de tôdas
as côres e formosuras do céu.
Não tivera o pecado original viciado tão profundamente
os nossos pendores íntimos, a vivacidade a buscar notícias e
conhecimentos enriquecedores seria dirigida fàcilmente e normalmente orientada a tesouros verdadeiros e essenciais belezas.
Desfortunadamente, não é assim.
E, qu antas vêzes, desvia-se a no:: sa men te a investigaçõe<>
estéreis, superficiais co nhecimentos, inconscientes nugacidades, perigosas descobertas que povoam de n odoados e pecaminosos f'a ntasmas a nossa imagin ação . . .
Parece que sôbre a nossa curiosidade intelectual continua
a pairar a promessa do Demônio : o conhecimento do mal como prêmio de orgulhosa desobediência ao Sumo Bem.

Sem embargo, a Graça de Deus alimpou também a nossa
inteligência. Por isso não é só a riqueza dos ,c:mhecimentos
humanos, em tão grande parte vazios e inúteis, o que dinamiza o nosso ·apetite de saber.
Temos ~:êde de conhecer Deus.
Em tôda a gama laboriosa de estudos, mais e mais profundos.
Desde as primeiras luzes do Catecismo, até as mais ousadas locubrações da Teologia.
Sa.bemos que Êle é tôdas as coisas, e que de tôdas se
distingue.
Se perguntássemos a Santo Agostinho o Nome que nos
desse uma notícia plena do Senhor, êle nos responderia que a
denominação de Deus é "pantônima", isto é, que Êle se espelha e encerra em todos os sêres, mas ao mesmo tempo Êle
é o grande "anônimo" porque nenhuma criatura é capaz de
encerrá-Lo e traduzir-Lhe totalmente a essência.
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Mas êsse divino desafio à nossa capacidade de intelectual
pesquisa aguça ainda mais o nosso desejo, sem embargo de
que conhecemos a impossibilidade de exaurir a. transcendental cognosclbilidade do Ser Infinito.

***
Ora, o caminho normal para chegar a Deus é a criatura.
Cumpre, sim, separar o que é material, limitado e finito.
Potenciar em imensa. multiplicação o que obtivemos. Alargar
muito mais que nossa luz e capacidades o objeto wpercognoscível que alcançamos, para aplicá-Lo a Deus, ainda assim apenas em dimensões analógicas, que ~ómente nos a.dumbram uma
idéia pálida daquela inatingível Realidade.
E todavia, o que conseguimo·s é tão extasiante, de tal sorte
alimenta e delícia a nossa sêde de sa.ber, que os conhecimentos teológicos são, já na terra, um paraíso para a nossa inteligência.

***
Nenhuma ,criatura espelha a Deus tão profundamente,
tão verazmente, tão bem-a.venturadamente como Maria.
A intensidade do Ser e a vivência do Bem, a formosura da
Verdade e os encantos do Amor, a imensidão da Misericórdia
e as mavidade3 da Justiça, a Fôrça e o Carinho, a Providência.
gentil e a Onipotência vigilante, a Luz especial sôbre cada
alma e a centuplicada Onipresença que abraça séculos e ,continentes, a Voz que invade tõdas as consciências e o Murmúrio que seduz cada coraçãJ, o Aceno ao caminho, o Auxílio no esfôrço, a Estrêla na rota, a Elevação para o alt:::>,
a Unção na partida, o ósculo na chegada feliz, - tudo é
Deus, espelhado, refletido, fragmentado, traduzido, em Nossa
Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe.
Ninguém melho'r conhece a Deus do que aquêle que se
esmera a conhecer Maria..
Mari·a, enciclopédia de Deus.
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VIII.

1
I

Maria, poema de Deus

Da Filosc·fia escreveu um renomado autor que ela é triste
e árida.
Da Sagnda Teologia nós afirmaremos, ao invés, que é
jubil:sa. e florida .
Sobretudo quando focaliza Noss·a. Senhora, e A estuda n~
sua predestinada eleição, formosa no pens·amento de Deus,
sobre-amada no Cora.ção do Senhor, paradigma de tôdas as
belezas.
É encantadora a anabgia que a Santa Igreja retraça entre a Incriada Sabedoria. e a alma divitíssima d~ Imaculada
Virgem.
Poesia e Teologia, ritmos do co-ração e luzes da "Fé, conjugam-se naqueles harmoniosos poemas do Livro das Parábolas de Salomão.

***
Deus Criador A configurou idealmente, no início de todos
cs seus desígnios e roteiros.
Antes que realizas~e o que quer que fôsse, quando tôdas as
coisas dormitavam ainda no infinito ministério do não-ser,
Deus formulara já, em imensas capacidades de mavio·sa formosura, a idéia riquíssima de Maria..
Êle previrã tod 0s os abismos de negação, de ódio, de pecado, de deformidade satâni.ca, que tentariam avassalar, nas
estranhas dimensões da liberdade, a mais preciosa porção dos
sêr~s criados.
E antes que se cavassem as ravinas, o Senh::. r concebeu
Maria imune de tôda a manchJ
Ele anteviu a insídia cautelosa com que o Inimigo envenenaria tõdas as fontes e faria., das gerações humanas, uma
trammissão de toxinas infernais.
E antes que se p:Jluissem os nascedouros, Deus constituiu
a Virgem como A Fonte, selada e ímpoluta, de seu Filho e
todos os seus amores .
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Êle enxergou ·as ambições voluntariosas e perversas com
que as prediletas suas criaturas se haveriam de erguer contrs, Êle, em montanhas de soberba e presunção, a contrastear
o céu e impedi-lo, ,com. desmedida afronta.
E antes que se levantassem os orgulhos loucos, Êle formou Maria, acolhedor vale de humildes doçuras e de mísUcas flores .

***
Bem-aventurado, pois, aquêle que encontrou Maria, e se
encantou com suas palavras e se enamorou de sua. formosura .
E A buscou desde a alvorada e conheceu o caminhe· de
sua casa dadivosa.
Porque Nela a vida palpita em ritmos imaculados. E a
Sabedoria se dá em comunhões deliciadas.
E o Amor acolhe, alimenta e aconselha. É prudente e
forte. Uma realeza de poder e de justiça. Uma suspirada
retribuição de afeto e de carinho envolve os que A buscam e
A souberam achar.
Nenhum tesouro e glória alguma alcançam suas riquezas ..
Nenhuma generosidade iguala a dádiva de Maria e as jóias
de virtudes eleiia.o; com que Ela enriquece a seus servos e
bem-~ventura seus filhos .

***
Os que A ignoram amam a morte, os que A desprezam
assassinam a própria alma.
Mas os que A abraçaram encontram a Vida., e a assegurada Salvação no Senhor.
Os que Dela se alimentam recebendo o Pão da Eucaristia
de seu Jesus, e se inebriam no vinho dulcíssimo de seu amor
virginal, prelibam o Pa.raiso.
Deus se i'êz estrofes lindas, traduziu-Ee em melodias de
êxtase, irisou-se em jóias imaculadas, quando nos deu Maria.
Maria, poema de Deus.
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IX.

Maria, sacramento Je Jesus

Há alguma coisa do sol, no raio que o traz à terra.. Um
sinete do gênio criador, na obra de arte. O vestígio amável
das flores maceradas, no perfume inebriante.
Formosas analogias aproximam o Senhor e a. Virgem.
Como se . fôssem tonalidades correspondentes, jóias gêmeas, côres complementares.
Dentro da discrição das prec1soes teológicas, aquilo que
d1zemos de Jesus, podemos meditá-lo de Maria.
É assim que afirmamos, em saborosa metáfora:
Nossa Senhora ~ o Sacramento de Jesus.

***
Porque Ela é sempre o sinal sensível e efi.caz de Jesus.
Sinal que anuncia, que se põe em lugar, que antecipa e
faz desejar.
Sensível, porque Ela é a Mãe que de3ce, visita, fala, a.carinha, mora nas preces dos nossos lábios, no ardor de nossas
aclamações, no silêncio de nossos anelos íntimo-s. Nós A sabemos presente, nosso coração A adivinha, nosso amor A
sente.
Eficaz, porque onde Ela. está, Jesus é trazido, nascido,
amado, glorificado. Porque o Senhor Ee dá por Ela, bastando
a sua presença Imaculada, assim como aos pastôres, aos Apóstolos, a tôdas as almas, naquela infalibilidade de efeito que
caracteriza os Grandes Sacramentos.
Maria, Sacramento místico de Jesus ...

***
Há uma perenidade feliz de sacramento, na permanência
de Jesus tra.zido por Maria.
A alma que acolhe a Virgem, recebe o Senhor. E O conserva ao longo do caminho, enquanto de seu amor não afastar o culto devoto a Nossa Senhora.
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Os Sacramentos são o meio normal de recebermos e conservarmos a Graça.. Maria é o Caminho Necessário para que
tenhamos e guardemos a Presença do Senhor.

***
um sêlo de cons-agração sacramental no coração que
bm,c::m Maria para ter Jesus.
As~im como os três Sacramentos que imprimem caráter nos
assinalam c~m a filiação, a milícia, o sacerdócio de Deus, consagrand:J-nos para sempre.
Analbgicamente, Maria nos faz, como a Jesus, filhos Dela.
E nos coloca na glória apostólica de sua:~ legiões. E nos apart-a
para o seu serviço, numa dedicação que sagra nossas vidas.
Com tal fôrça e perenidade que a devoção a Maria, levando a Jesus., imprime verdadeiro caráter em nJssas almas privilegiadas.
Ht~

* *
11<

Há um titulo exigitivo da ação do Senhor, na existência
elos que se consagraram a Nossa Senhora.
Semelhantemente àquela disposição ensejada pela graça
sacramental, que constitui eficaz pedido a Deus, de todos os
auxílios correspondentes às e:>.pirituais necessidades escalonad-as na caracterização dos sac re.mentos.
Assim a presença de Maria é uma exigência da. presença
de Jesus. De tal sorte Ela está fixada na sua Intercessão Universal, na sua como infalível Mediação, que ao recebermos
Nossa Senhora abrem-se pa.ra nós as capacidades definitivas
para a ação divina de Jesus.

***
Da mesma sorte que para a eficácia dos Sacramentos,
não ponhamos jamais obstáculos ao trabalho de Maria em
nossas almas.
E com infalível eficácia, Ela nos dará Jesus, em tôdas as
indigências de nosso caminho, em todos os gozos da Eterna
Re.compensa.
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X.

Dimensões de Jesus em Maria

Nos esplendores de sua Divindade, Jesus se comensura com
o Pai e o Espírito Santo, na unidade misteriosa da Suprema
Essência e da Existência Sempiterna.
Mas, na realidade de sua natureza humana, ~le quis emoldurar-se nas dimensões da Bem-aventurada Virgem Maria.

** *
Assim, Ela foi um Jesus antecipado e um continuado Jesus.
O Senhor se antecipou em Maria, na Imaculada Conceição, presença da Graça, aurora da Redenção, prelúdio da beleza humana do Verbo.
~ se prolongou na terra, após sua Ascensão, numa realidade quase sacramental, na Rainha e Mãe da Igreja, até os
fulgores celestes da Assunção Corporal de Maria aos céus.
Dimensões de Jesus em Maria.

***
E Nossa Senhora foi, dessarte, c:mstituída em arco-iris de
bênçãos, escada singular, fúlgida ponte luminosa entre o céu
e a terra.
Ela nos prepara para o Senhor. Estreita-nos a Êle. E
coroa nossa união na certeza da Bem-aventura.nça.
Tudo, no policromo das virtudes várias, nas ascensões asseguradas, na caminhada que transpõe as torrentes de misérias e os vales de lágrimas.

***
Nossa vida é um eco da vida da Igreja.
Nossa alma recapitula a história de tôdas as almas.
O itinerário de nosso coração é um humilde retrato da.
passagem do Senhor.
Por isso também na intimidade fértil de nosso caminho
espiritua.l, Jesus se dimensiona com a presença de Maria.
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Nós O teremos, na medida em que Nossa Senhora ocupar
nossa existência.
Êle será nossa feliz primavera, se o arco-iris de Maria
espelhar-se em nosso coração.
A Êle subiremos seguros, se nossos passos se aligeirarem
acima, em progressivos surtos, na escada de Maria.
Haveremos de abraçá-Lo, do outro Lado, ignoto e imenso,
se a nossa passagem se altear sôbre toda.s os pântanos e espinhais, na graciosa ponte que intocou as mesquinhezas da terra, arco sublime que atingiu os céus, a ponte de Nossa Senhora.

***

Jesus mora em Maria..
Assim o foi, permanência histórica, na realidade de sua
existência mortal. Viveu Nela, como em prelúdio formoso, na
Imaculada Conceição. Quem visse, na alvorada de sua existência., a Bem-aventurada Virgem, adivinharia que a Redenção
estava próxima, pois o Senhor se antecipara naquela plenitude
de vida de Deus.
Viveu Nela, como em pauta musical um poema divino,
sua infância, sua deliciosa vida oculta., a longa maior parte de
sua existência na terra.
Em sua Alma-Sacrário, em seu Coração-Idílio, numa indestrutível união, durante o ministério, a Paixão e a Morte.
Viveu Nela, como um acorde final de gloriosa sinfonia, o
tempo da Ascensão e de Pentecostes, prolongando sua estadia
e sua Graça na Igreja na.scente, na presença incomparável da
Senhora, com a qual Êle subiu definitivamente aos céus, nas
apoteoses da Assunção.

** *
Agora, Jesus vive as dimensões de sua presença em nós,
na medida em que Nossa Senhora está em nossos corações.
E se todos os mistérios de Maria., desde o amor á sua
Imaculada Conceição até o desejo ansioso de sua Assunção
aos ,céus, se espelham em nossas almas, o Senhor há de morar conosco, em tôdas as amplitudes dos nossos anelos, em
todos os êxtases de nosso amor.
68

http://www.obrascatolicas.com/

XI.

Um Rei e uma Rainha

Por direito de herança, que tudo Lhe pertence, na terra
e no céu.
Por vitória de conquista, que Êle derrotou a Satã, senhor
do mundo.
Por eleição de amor, que a nenhum outro queremos para
Soberano nosso.
Viva Cristo Rei!

* **
Maria, ao lado de Jesus, Mãe bem amada, compartilha
dos tesouros que o Pai entregou ao VerbG Encarnado.
Associou-se à Grande Vitória, a que foi Imaculada e jamais pertença do demônio.
Eleita, Ela também, no carinho afetuoso dos que buscamos a sua excelsa FormGsura e incomparável Bondade.
Salve Rainha.!
Na Eternidade, Ela foi pensamento de Deus. Em Nazaré,
o Palácio Oculto do Grande Rei. Em Belém, trono do Menino
Príncipe. Na vida oculta, a moldura do Rei Operário. No ministério que conquistou as almas, Ela era a prec(~ silen.ciosa.
Na Paixão e na Morte repousaram no seu Coração Dolorido
o~. cetros da ignomínia., a púrpura do sangue, o trono do patíbulo, a coorte das blasfêmias, as pompas da natureza que chorava o Senhor Morto.
Rei Crucificado, Rainha das Dores.

***
Quando a realeza de Jesus se proclamava pelo estrondo
do Paráclito, que enchia o Cenáculo para evolar-se sôbre a
terra.
E os primeiros ministros de Cristo Rei abriam as portas
dos corações, dos gentios, de tôdas as nações, para entronizar
o Cordeiro de Deus.
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O manto da Rainha se fimbriava com as !lamas do Espírito e se desdobrava em proteção sôbre os apósto-los e alcançava tôda.s as exten~ões do evangelho de Jesus.
Cristo, em império universal. Maria, Rainha dos Apóstalos.

***
Onde Jesus domin:m deveras, Maria foi entronizada.
Nos .costumes, nas a.rtes, nas leis, nas cátedras e nos
templos.
Ainda que pudesse o sol separar-se de sua luz, Maria não
pode desunir-se de Cristo.
Ela antecipa o Filho.
Prepara seu ingresso triunfante e ,constitui coroa de amável complemento.
Sàmente a repudia quem recusa Jesus, na integridade de
sua mensa.gem.
Um só Reino, porque os Corações não se separam.

***
Duplicam-se, dessarte, os nossos deveres vassalos.
Adorar Jesus, homenagear Maria.
Submeter-nos a~ Rei, escravizando-nos à Rainha .
Mandamentos e decretos divinos, de jugo suave e de macio pêso, corroborados pelo gesto amável e afetuo~a vontade
da Senhora.
As obediências, assim, não se acrescentam, mas se aligeiram.
Mais felizes os súditos, mais venturosos os vassalos que se
curvam ante o Rei Jesus, e beijam o manto da Soberana querida.
Os raios do Sol tamisam-se no azul prateado da Lua.
A Palavra do Senhor se ameiga no conselho da Mãe.
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Porque se o Pa,t "depois de ordenar por Juízes e Profetas,
falou-no3 pelo seu Filho", Jesus escreveu para nós o poema
de seu Evangelho nas imaculadas páginas da Virgem Maria.
O Rei escolheu sua Rainha.
Uniu-se a Ela no mais indissociável e íntimo de todos os
amplexos.
Viva Cristo Rei!
SaJve Rainha!

XII.

Junto ao Rei Jesus

Um rei supõe vas~alCJs, ao redor do trcno há de haver súditos, impera.r é dignidade eminentemente social.
Uma rainh:'l. tem áulicos, sua caroa se alteia a frontes submissas, suas ordens er,contram servos apressurados.
É Rei, Jesus. Maria,, Rainha.

***
Todos cs discípulos do Mestre, viemos substituir os que
renegaram o cetro divino e vociferaram, impudentes, que não
queriam sôbre êles o Reinado de Jesus.
Queriam a César, por único rei. Nós, entretanto, na liberdade de nossas democracias, na conceitua,ção adiantada de
nossas estruturas sociais, já não temos. nenhum César.
Só nos resta uma Rainha. Esta, porém, escolhida e jurada, definitiva e absoluta,, acima de constituições e pronunciamentos, perene como cs nossos desejos eternos.
É Maria, a Soberana bem-querida.
Ora, ao passo que César afasta de Jesus, contradi-Lo e O
assassina,, Maria nos estreita ao Rei Divino, com império gentil
e aliciante amor.
Aceitar César é recusar o Senhor.
Mas avassalar-se a Nos<:a Senhora é es,colher ao Rei Jesus.

***
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Destarte, um só Cetro e uma única inefável Dominação se
alça sôbre nós e nos irmana.
Servos de Deus, escravos de Maria.
Agrupa-nos a mesma libré, enfeixa-nos o mesmo destino
exultante. E nos sentimos dilatadamente unidos, como membros, células vivas e operantes, dando e recebendo, aviventando e crescendo, ativos e catalisados, responsáveis dos outros
e beneficiários dos nossos irmãos, naquela realidade emocionante do Corpo Místico, onde o Divino Rei é o Chefe, onde a
suave Rainha é o Colo Formoso e universal Medianeira.

***
Edificar o Corpo de Cristo é vivenciar, assim, duas espraiadas dimensões.
A que sobe ao Rei Divino pelo império mimoso de Maria,
para que nos informe a seiva e graça capital de Jesus.
E a que nos abre os afetos aos irmãos, num amplexo de
amor e fraternidade, colocando em nosso coração as solicitudes de tôdas as igrejas, as sortes de todos os ,companheiros, a
inquietação por tôdas as ·a usências, a angústia de tôdas as
separações.
Súditos do Rei Divino, cumpre que sejamos os apóstolos
de Jesus.

•*•
Nasce no coração o transbordamento difusivo.
Conceituamos a saborosa Graça de Deus, não um tesouro egoísta custodiado sob chaves avarentas, mas como uma luz poderosa que
anseia alumiar outras almas.
E sobe aos lábios, que alcançam encontrar o idioma do
irmão, avizinhado pela bondade e seduzido pela doçura.
Espraia-se no sorriso bom, no gesto que convida, no carinho que aproxima, no exemplo que vence.
Militantes de Cristo, nossas armas confiantes e mansas,
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pacientes e dedicadas, assim vão estendendo as áre·as do Império do Amor e Paz.

***
A grande estratégia é a colaboração da Rainha.
Nunca nos esqueça fazê-La presente a nossos apostolados,
falar com os lábios Dela, amar com a sua ternura imaculada,
ter: os seus olhos, seu sorriso, sua mansa paz, sua invencível
sedução.
E nosso amor pequenino e glorioso, conquistador e feliz,
terá multiplicado em infinita potência os soldados da jubilosa
luta e da coroada Mercê, em tôrno do Rei Jesus, junto à Realeza de Maria.

XIII.

A grande Missionária

Três elementos constituem, teolàgi,camente, a missão: uma
projeção de Deus, sôbre os homens, com finalidade salvacional.
Assim Jesus, o Missionário do Pai, provinha Dêle, numa
obediência perfeita, que jamais separou a ambos, nec Patris
linquens dexteram.
E falou aos homens, uma linguagem humana, para que
fôsse entendido em sua mensagem.
Quis, mesmo, revestir a natureza humana para que seu
Evangelho soasse mais adequadamente a nossos ouvidos.
Mas a sua finalidade única foi a vontade do Pai, salvífica
e universal. "Não vim para redimir contendas, vim para as
ovelhas que se perderam". "A fim de que todos tenham vida,
vida sobrenatural abundante•·. ''Quem me confessar perante os
homens, Eu o apresentarei à face de meu Pai".
E delineou, em ma figura humano-divina, o Missionário
Perfeito.

** *
Os. que foram chamados à honra de segui-Lo, devem copiá-Lo, na medida de seu alcance e caminhos individuais.
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Receber a missão de Deus, saber falar a todos os homens,
não t:r outro interêsse senão a salvação das almas.
Obediência. e missão legítima, amor a tôdas as almas e
conhecimento da psi,cologia humana, zêlo voltado unicamente
para os frutos espirituais.
Assim, o missionário que copia Jesus.

***
Mais vizinha ao Missionário do Pai do que todos os apóstolos, Nossa Senhora é também um paradigma.
Se A semelhas:::em, todos os missionários seriam a imagem
de Jesus.
Em tôdas as terras e lugares, o apóstolo que é uma Pre~ença de Maria, assegura o Reinado de Cristo.

***
Porque, nos elementos essenciais, da Missão, a Rainha dos
Apóstolos sobressaiu-se -a todos os enviados.
Ela vem de Deus.
Da plenitude do Senhor, porque é Imaculada e Plena de
Graça.
Está unida a Deus, porque jamais se afastou Dêle.
Entre todos os que pisaram na terra, ninguém é tão do
céu com:~ Maria.
Em Fátima., Ela pôde dizer, no gesto missionário que A
trouxe à terra: "Eu venho do céu!"

***

Ela fala aos homens
Foi Maria quem nos deu a Palavra de Deus, o Verbo, o seu
Filho Jesus.
E!a, na primária Igreja, em todos cs séculos, em nosws
dias, em nossos corações, na expressão suave e materna de
uma linguagem que nós todos compreendemos porque é a
linguagem do amor!

74

http://www.obrascatolicas.com/

Em Apa.recida, Ela revestiu a nossa semelhança, pobre e
pequenina em Eua Imagem, para que -A sentüsemos bem
nessa ...

***
Suas palavras querem a nossa saivação.
Declarara aos servos de Caná, referindo-se a Jesus: "Fazei
tudo o que Êle vos disEer". E o rediz a c-ada um dos noEsos
corações, anelando a nossa virtude e encaminhamento para a
Ventura do Palácio Celeste.
Não foi isso que signiftcou quando, em Lourdes, olhando
amoros·amente a Bernadette, e a cada um de nós, na alma
da pastorinha, Ela dis~e:
"Prometo fazer-te f·3l.iz, imensamente feliz, mas não na
terra''?

XIV.

Tabernáculo do Amor Divino

Deus-Pai é a Onipotência e mora no Infinito. Deus-Filho
é a Sabedoria e exemplariza tôda a Criação. Deus-Espírito
Santo é o Amor e busca a intimidade de um tabernáculo.
Porque assim ce~mo a Presença Divina é dominadora e
incessante, assim como o Verbo de Deus multiplica as divinas
imitabílidades, a~sim o Amor quer ser fecundo n::> aconchego
de um se.crário silencioso.
O Pai repousou, multipotente, na perspectiva infinda dos
nossos proto-pa.rentes.
O Filho enriqueceu de luzes rubras a Igreja redimida e
reajustada ao Senhor.
O Espírito Santo revoou tôdas as flamas , para escolher
um Coração.
O Amor Divino veio morar no Tabernáculo de Maria.

***
Ao passo que o Poder se alarga, em espirai3 invadentes, e a
Inteligência se acende em faróis sempre mais altos, o Amor
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flameja, mas no recôndito de uma intimidade que o acolhe e
floresce.
À semelhança do Grande Amor Divino, todo amor é discreto, quase oculto, interior, cnando, para manifestar-se, um
vocabulário de intimidade que são como palavras de silêncio.
Dessarte, a recebida Espôsa do Amor Substancial haveria
de ser um tabernáculo de escondidos afetos, apenas iluminado
pelo clarão de anjos descidos do céu, guardado à sombra inefável do Espírito Santo.

***
Jesus dissera aos apóstolos que só haveriam de entender
muitas coisas da Mensagem, quando tivessem recebido o Paráclito.
Porque não basta saber para conhecer.
São como cegos os sentidos, míope o descortínio da mente.
E a inteligência p :msa sôbre luzes, cuja chama somente o
amor alcança revelar.
Por isso, para compreender melhor o Evangelho do Senhor, é preciso que o façamos pelo Coração dileto e ardente,
onde o Divino Amor quis estabelecer sua morada.
Receber a Inteligência do Verbo, pelo Espírito de Amor, no
tálamo de Maria.

***
E entendermos, os que anelamos apostolizar nosso cristianismo, que o fogo verdadeiro é silencioso e intimo.
Amar não é ,clamar. O bem não faz rumor. A palavra
ressoa e talvez encante, mas é o amor-dádiva que submete e
vence.
Ainda quando, como no Pentecostes, fôsse necessário o estrépito momentâneo da chegada do Espírito, para abalar quase
mortas consciências, será a. !lama pertinaz e recôndita, enconchada bem dentro no coração, o argumento vivo para as
conquistas batizadas.
E como os Apóstolos, hemos de medir nossas dedicações e
santas ousadias, nosso zêlo árdego no serviço da Igreja de Jesus,
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ao ritmo suave e discreto, vencedor e luminoso, do Coração
daquela que recebeu o Amor-Luz, Chama, Conquista, na intimidade única e inviolada do Tálamo de seu Coração.

XV.

O Amor a&ra~a a Imaculada

Uma revoada de fogo visitou o Cenáculo de Pentecostes,
e a mais aquinhoada foi Maria.
Todos os Apóstolos Ee faziam instrumento do Espírito
Santo, mas a Virgem era a copiosa Depositária do Amor.
Seqüências divinas incessantes programaram a Presença
do Pai, a Redenção do Filho, a Vivência do Espírito. A Onipotência esmerara a Filha Perfeita., a Inteligência buscara na
Imaculada Conceição a natureza humana. E o Amor Operante
escolheu Nossa Senhora para realizar a totalidade de seus
prodígios.

***
Ainda na arcana pre-existência em divinos protótipos,
Maria fôra amorável paradigma. de belezas criadas pela Onipotência.
Na realidade santa de sua existência, amadurecida a pfenitude dos tempos, Ela fôra o Jardim e a Fonte, a Mãe e a
Co-redentora do Verbo Salvador.
E depois, ,com o advento do Paráclito, Ela continuou na
linha atuosa de Deus, moldura e condição das santificações,
apostolados e heroísmos.
Tudo quanto faz, o Espírito Santo o realiza por Nossa Senhora.

***

Há uma sinergia eficaz e inexplicada que produz, nos
corações livres, a ação meritória, - fruto da Graça e da decisão humana.
Que interessariam obras de na.tureza pura, vôos que se
esbatessem somente nos horizontes do tempo?
A colheita para o prêmio Essencial são os méritos sobrenaturais. Palavras de idioma celeste, afetos acendidos no
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Coração de Deus, gestos que concretizam os ensino-s do Evangelho de Jesus.
Ora, a si só abandonada, não lograri:a a natureza humana altear-se a êsse nível, que, unicamente, nos pode destinar
à Felicidade.
Cumpre que Deus venha, desça à baixeza de seus servos,
pela Graça os constitua seus filhos, a fim de que, com mérito, possamos balbuciar seu Sa.nto Nome.
E êsse é o continuado Pentecostes, o in,cessante Paráclito,
no cenáculo de cada alma.
A cada momento de nossa vida, para a mais breve jaculatória, assim como para o mais dilatado dos apostolados, temos precisão do Divino Espírito Santo.

***
Êle vem enlaçado à Espôsa. Quer os Olhos Dela para ver
nossas precisões e vigências. Os Ouvidos Dela para atender
as implorações e anelos. Os Lábios para falar-nos, as Mãos
para enriquecer-nos, o Coração para nos amar.
E as nossas preces sobem avalizadas na Súplica da Senhora, os nossos pensamentos se envolvem na Inteligência
Imaculada, os nossos surtos íntimos flores,cem no Afeto Virginal.
Nossos passos são tutelados e retos, nossos apostolados
levam a Virtude de Maria, nossa presença é um sacramento
que simboliza e efetua uma descida feliz da Mãe suave e
bem-querida.
É Ela quem fa.la e persuade, aconselha e ilumina, ajusta
e simpatiza. Tão manifesta que nos comove e delicia, estimula e premeia, dilata a alegria e afervora o afeto, em nosso
coração e no coração de todos 03 irmãos.

***
Onde esliá o Espírito de Amor, aí se encontra Maria.
E, jubilosos e santificados, exornamos nossa alma como
um Tálamo castíssimo e fecundo, onde o Amor Eterno faz
onipotente a Imaculada Conceição.
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I.

Uma flor na Quaresma

Andávamos, no alto da Serra do Mar, à procura das capelas distantes, que a crença pertinaz de nosso povo, aventurado nas antigas entradas, levantou nos rincões anônimos e
nos alcantis panorâmicos.
O caminho era encantador.
O mês de maio, seivoso e pujante, florescia tôdas as quaresmeiras. E elas se multiplicavam às centenas. O automóvel
deslizava como num parque de sonho, entre ramalhetes imensos de campânulas roxas ...
Que belo o caminho da vida, ainda quando seus ornatos
são as flores austeras de uma Quaresma onipresente, a fimbriar todos os nossos horizontes . ..

***
Manda a Santa Igreja que, ainda no coração da Quaresma, nos alegremos.
Como se acoroçoa, no seu esfôrço máximo, o atleta que
vislumbra o prêmio. Como se ativa, no seu la.vor minucioso,
a noiva que tece a sua mantilha nupcial. Como exultam, nas
sombras do Purga.tório, os predestinados que aguardam a Recompensa.
Ou, como entre as doloridas lágrimas e oceânicas agonias
de sua Compaixão, Nossa Senhora enconchava a preciosa pérola de seu Júbilo.
Na sua Paixão e no seu Sangue, Jesus va.i dar-nos o seu
mérito e o seu triunfo. Rejubilemos!

***
LM-G
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Somente no Eterno Desespêro, as dores não conhecem possibilidade de gôzo. Desesperançadas, elas encerram apenas o
conteúdo amargo de uma Justiça em ação, que a Misericórdia
já não pode tolher.
Ao contrário, as tribula.ções do Exílio prometem sempre
um clarão de luz, um aninh::~ de oasis.
Nelas mora a certeza de que essa é a estrada do Senhor
para nossa salvação e jubilações perenes. Um envólucro de
mirra, assegurando um presente de ouro. Uma fumaça espêssa de incenso, que subiu de jóia ardente de uma flama vivaz.
vivaz.

***
Mas nosso verdadeiro Domingo "Laetáre", nossa ridente
flor de quaresma, é Maria.
No tempo litúrgico que antecede a Grande Semana, a presença de Nossa Senhora é um paradigma orientador de nossas preces e sacrifícios, ofertados pelas mãos súpltces, flor
roxa de antecipadas resignações, cálice mimoso da divina obla.ta do Calvário.
Da contida alegria da Virgem Dolorosa, feliz entre as lágrimas, porque se comprazia na execução fiel do programa de
Redenção, aprendemos a alimentar, entre os espinhos das n ossas renúncias, a haste promissora de uma flor de vitória, custosa e bela como o triunfo de Cristo.
E na ala.rgada Quaresma de nossa vida, entre as abstinências forçosas com que sufocamos, perenemente, os estos
maus de desaçaimadas paixões, a estrêla de corola violeta,
que nos acena do alto, indicando o rumo e acrescentando as
fôrças, é sempre a Senhora de roxo manto, memorial das dores que Ela sofreu, espêlho das cruzes que nos salvarão.

***
Não pode haver glória, sem que brote da competição árdua.
Coroas, que se teçam de rosas sem espinhos. Páscoas e Alelúias, sem rudes e mortifi.cadas Quaresmas.
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Mas a certeza perseverante de Jesus Redivivo ilumina a
Paixão, cala a felonia de Judas, perdoa o mêdo pávido dos
discípulos, não treme ante as pedras que se fendem, a luz que
c.úbito agoniza. Faz cantar as próprias trevas, acende fogos
novos, dispõe ansiosas vigílias.
E, formosa flor de Quaresma, a Virgem de tôdas as Dores,
se dispõe a iluminar-se em Rainha de tôdas as jubilações.

11.

Não jejueis exterminando vossas faces

Jejum é sobriedade, penitência, abstinência e purificação.
Deprime-se o corpo e se eleva a alma. Ccntém-se a carne e se alcandora o espírito.
Por isso, a penitência 'deve abrir-se em alegria, no coração
e no rosto. Antecipa.ndo assim a condição feliz da eternidade,
em que as almas não se encarceram às condições do corpo,
mas o hão de ter, ressuscitado, como que à imagem e semelhança do espírito, cujas venturas transbordam a beatificar
também a carne, rediviva pa.ra a rec::>mpensa.
Alegre-se pois a nossa face, ao praticarmos os jejuns e
abstinências, - do alimento que cerceamos, dos egoísmos que
afastamos, das sensualidades que mortificamos.

* **
Positiva razão de contentamento oferece-nos a consideração de que a penitência nos é necessária para a desejada
emancipação de nossos vícios e defeitos.
Tanto se apegam êles à nossa natureza que parece formarem uma simbiose com ela. Ora., a mortificação desce um
inexorável gume a cortá-los, a libertar-nos, como de uma árvore ameaçada as excrescências parasitas que intentam sufocá-la.
E nos alegramos, assim, de ver retornada a nossa alma à
sua primeira pureza, o nosso coração àquela independência
virginal, que nos enche de santa ufania.
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***
Para construir, depois, as laboriosas virtudes, urge que
nos auxilie o espírito de austeridade.
Que elas também não nascem de nossa essência humana,
mal-ferida pelas relíquias do pecado de origem.
Antes, muita vez co-ntrariam a nossa natureza. E se não
buscássemos a ajuda da mortificação, que encadeia nossos
maus pendores e os afasta, não haveria lugar para a edificação difícil das qualidades boas com que anelamos enriquecer
nossa alma, e ,cuja posse nos replena de santo gôzo.
O progresso seguro e paulatino de nossas ascensões na
vida espiritual reclama, igualmente, que nos mortifiquemos.
Pois, se demasias de nossa natureza tentam impedir a virtude, uma continua ressurreição de más tendências obstacula,
quando pode, os passos adiante, os vôos mais arrojados.
Disse-o, com madura experiência de psicologia e de ascética, o Livro da Imitação : "Hás de progredir na medida em
que te mortificares."
Mas a proporção de nosso adiantamento é o termômetro
de nossa ventura autêntica.

***
Uma programada extensão de nossa vida espiritual às almas vizinhas exige, semelhantemente, as achêgas da penitência.
Impossível sermos apóstolos quando somos egoístas.
E no entanto, para que as flamas em nosso coração aquecidas ardam em cora,ções irmãos, a mais necessária renúncia
é a de nós mesmos, renúncia a mais difícil e mais mortificante.
Cresceremos o amor de Deus no nosso próximo, na razão
direta da energia cDm que frearemos em nós o amor próprio,
amimado e ruinoso.
Mas, não experimentamos a,inda a exultação gloriosa de
uma conquista para o Senhor?
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Um ramalhete de preciosos motivos orna, dessarte, a palavra imort·al de Jesus. O jejum, a renúncia, a mortificação
(de alimentos, vaidades, sensualidades e orgulho) levam-nos
à extirpação de nossos vícios, aquisição e progresso de virtudes, florescimento de nossa personalidade espiritual.
Nã::> é justo, pois, que se rejubilem as nossas faces?
Imitaremos a serenidade tranqüil:a cem que Maria, No~sa
Mãe, para da.r-nos a alegria da Graça de Deus, aceitou jejuar
de seu Jesus, três dias, três anos, todo o crepúsculo de sua
vida na terra ...

111.

Divina visão da Grande Semana

Aos olhos de Deus, a. Grande Semana foi um cinerama
imenso, em cuja tela estavam presentes todos os homens .
.Êle viu todos os Domingos de Ramos, em tôda.s as idades
da História e em todos os tempos da Cristandade. Nas pompas litúrgicas desdobra::las em procissões ramalhantes batendo às portas das catedrais, e nas celebrações humildes escondida.s nas vielas em tôrno de a.canhadas igrejas.
Terá visto o fervor de almas desejosas de acompanhar o
efêmero triunfo daquele dia às portas de Jerusalém, e transformá-lo no cortejo eterno que demanda as Portas Douradas
do Paraíso.
Terá pressentido tantas indiferenças ociosas, fugindo às
comemorações litúrgicas, nu'm gesto de enfado de quem já não
crê na Presença perene do Salvador no mundo ...

***
A Ceia Eucarística estêve fixada em tôdas as suas dimensões, nos olhos, na memória, no Coração de Jesus Cristo.
Êle terá sentido a cortina. de seu Sangue, terciopelo rubro
sôbre a infindável geografia de tôdas as almas.
A emoção do estranho quadro do Lava-pés, que purificou. Do Mandato, que traçou o programa de amor. Da Ins-
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tituição, que multiplicaria, na beleza misteriosa das hóstias,
uma Presença real de sacrifício e sacramento.
Teria adivinhado o indolente desprêzo desatento, a insensibilidade e a ingratidão com que séculos, embriagados de
ciências humanas, retribuiriam com ceti.cismo zombeteiro a
mais ousada prova de seu divino Amor?
No Gólgota da Cidade Santa e nos altares despidos das
igrejas, haveria de coroar-se a sua Paixão, numa despojada
morte, nua e abandonada, escura e angustiosa.
O crepe da Sexta-Feira Santa emudeceria tantas vozes,
choraria t-antas lágrimas, feneceria em tantas procissões fúnebres, silenciosas, ao lume de velas indecisas, ao rumor de
preces aba.fadas em lentidões de penitência e luto.
Ma~. não haveria a continuação dos motejos e irrisões, a
risada sardônica, a descrença ímpia, um dar de ombros indiferentes, uma quase reprovação, dêsse perdulário amor de
Deus, a progressiva desa.tenção de fiéis como que desiludidos,
cansados, desgostosos, quais filhos pródigos ambicionando experimentar o sabor de douradas bolotas envenenadas?

***
O Senhor viu o Aleluia de sua Ressurreição na espera
vigilante de Maria, nos brilhos dos anjos madrugadores, na
apressurada pre,cipitação das santas mulheres e apóstolos.
Anteviu as festas da luz, do fogo, das ceras bentas, das
águas lustrais, das exulta.ções e das realizadas profecias.
Comunicou uma formosura nova a tôdas as Páscoas, uma
flor de Ressurreição a todos os júbilos cantantes, timbres de
tubas angélicas a todos os sinos de aleluia, jóias de preciosa
graça a tôdas as alm::ts ansiosas pelo Eterno Redivivo.
Não teria cancelado, com gesto de acabrunhadora justiç·a
inapelável, o caminho ascendente para a Glória, a todos os
inertes, a todos os covardes, a todos os ingratos, que intentassem fugir do Calvário?
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IV.

liturgia de Ramos

Espêlho de nossa milícia na terra, e paradigma de atitudes
cristãs, a Igrej.a desenrola ante nossos passos, em seus ciclos
litúrgicos, um itinerário sugestivo de lições rea.is e oportuníssimas.
O proêmio da Grande Semana é a reedição imponente do
cortejo de ramas e oliveiras, hosanas e alfombras, com que
o povo de Isra.el recebeu Jesus, na entrada triunfante em
Jerusalém.
A Liturgia entretece, com santa habilidade, o evento e a
comemoração, a longínqua data histórica e o palpitante simbolismo do Domingo de Ramos.

* **
A fim de que, "recebendo com amor a obra da misericórdia, alcancemos a vitória sôbre os inimigos".
Verdadeira obra de misericórdia, a salvação preciosa que
nos oferece Jesus, apresentando-se à recepção com que O hão
de abraçar os nossos corações.
É o nosso Rei que vem ,com tôda a mansidão. Não escolheu
pomposos cortejos de majestade, mas os humildes préstimos
da jumentinha para transpor a Porta Dourada da Cidade
Santa e entrar no sacrário de nossas almas submiss•as.

***
ora, Êle vem em nome do Pai, a realizar a nossa Redenção.
Bendito o que vem em nome do Senhor! Glória, louvor e
honra a Vós, S.:mhor Jesus, Rei Salvador!
Tanto mais O re.ceberemos com ·agradecido amor, quanto
mais humilhado, envilecido e despojado Êle aceitou sua Cruz
e seu Martírio.
Ao entrar o Senhor na Cidade Santa, as crianças jubilosas clamaram entre flores e palmas, tapetes e ramos de oli87
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veira a sua saudação, carinhosa e profética, anunciando a
Ressurreição da Vida, na melodia de seus hosanas.
Todos os lutos e silêncios da Grande Semana abrir-se-ão
numa flor de luz ima.rcescível. Jesus será entregue à morte,
mas seu sepulcro há de ser um momentâneo parêntesis, escabelo de seu triunfo, ressurreição de uma Vida Imortal que
Êle nos vem assegurar mercê de sua vitóri:a sôbre a Morte.
É a mais linda canção de nossas Esperanças, essa certeza
de uma Vida Perene, refulgindo à luz rubra de um Sangue
Divino que nos arrebatou à morte!

***
Acompanhemos a. Missa de Ramos com a alma de Maria.
Porque é uma liturgia de confiança e submissão, de imitação e de obediência, paciência, abandono à vontade do Pai,
aceitação plena do Cálice, com que Jesus nos redimiu.
Como a Senhora das Dores, ouçamos a leitura de Paixão
ecoando-a em nossa alma, fimbriando com ela a nossa vida,
sintonizando nosso caminho com a Via Dolorosa, companheiros de Jesus nas suas dores, para que o sejamos também nas
aleluias de sua Páscoa.
E, unidas nossas preces aos anelos perfeitos de Nossa Mãe
Celeste, haveremos de alcançar "a libertação de nossos vícios
e a obtenção de nossos. santos desejos•·.

V.

Junto à Porta Dourada

Do jardim das Oliveiras, nós contemplávamos Jerusalém,
o Templo, a.s muralhas, silenciosas e maciças.
Há um ponto em que as ameias se alçam, acompanhando
a curva de uma antiga passagem, solidamente murada,
É a Porta Dourada, onde entrou Jesus., vindo de Betfagé,
no dia de Ramos, agora com seus ar,cos inúteis guardando
lendas e tradições ingênuas, arruinadas esperanças de Israel.
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A passa.gem do Messias, houvera uma comoção popular,
de efêmera glorificação. Ecoava ainda o entusiasmo despertado pela ressurreição de Lázaro, e, trazidas. pelos pais, a<>
crianças acorreram .a sauda.r Jesus, com ramo-s de oliveira e
flabelos de palmas, cantando hosanas e augurando bênçãos.
Mantos tapizaram a passagem e, um momento ao menos,
o Mestre era vitoriado como o Esperado Divino, Aquêle que
deveria vir, para salvação de seu povo.

***
O Senhor atravessara um outro Pórtico de Ouro, no início
de sua carreira morta.l, no místico Domingo de Ramos da
divina Semana Santa de sua passagem na terra.
O Filho de Deus era o Filho da Virgem.
Maria fôra a verdadeira Porta. Dourada.

Na véspera da glorificação de Ramos, Jesus fôra envolvido
em perfumes de precioso nardo, por uma outra Maria, na ceia
de Betânia.
Ora., quem devera.s O havia moldurado nos castíssimos
olores de sua Imaculada Conceição, antes de Lhe ofertar o
suave festim de seu Leite Virginal?
Êle partira de Betfagé, a ".casa dos figos verdes··, a meio
caminho entre as suavidades de Betânia e os sofrimentos de
Jerusalém.
Maria ofertara a Jesus, no caminho de seus desvelos, todos os frutos novos e imáculos, seu Coração como um celeiro
farto, onde o Senhor buscara uma seiva límpida e redentora,
que Êle amadureceria no Gólgota.
Oliveiras e palmas prenuncia.vam o lagar do ~acrifício e
o aceno do triunfo. O Sangue apisoado e as claridades vitoriosas. A agonia do Getsêmani e os esplendores da Reosurreição.
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Mas a vida de Maria constituiria pa.ra o Senhor um itinerário bento dêsse diálogo incessante. As palavras do Arcanjo e a dúvida de José, as recusas dos betlemitas e os júbilos
da Gruta, as angústias do Exílio e a derrocada dos ídolos, Jesus
que trabalhava em suores e A abraçava com êxtases, as despedidas e as esperanças, os ódios das perseguições e os gestos
de gratidão, a escura Paixão Doloros·a e os fulgores dos aleluias redivivos, - tudo, em Maria, eram ramos de o-liva macerada e flabelos de vencedoras palmeiras.
Jerusalém e~tendera tapetes de mantos submissos, à passagem do Rei.
Todavia., no Anúncio Angélico, Nossa Senlwra C:e~rr;rolara,
ante os passos do Pequenino que caminharia, ereseendu para
a Cruz, a alfombra, dolorida e macia de sua. vtda escravizada
à vontade do Alto, desejando ser a Estrada sem e·,pinho.; do
Filho Deus, que Ela acolhia em suas entranhas re.lnhas e virginais.
Clamara a Cidade Santa seus louvores, rumorosos e infiéis.
Cedo recolherá os hosanas, para vocifera.r maldiçõe;;;. Um clarão de luz, logo sufocado em trevas.
Maria fôra fiel. Seu cântico a Jesus -- a.calanto de berço,
acolhida de amor, compreensão e confôrto, união e Compaixão, não soara jamais ,como uma. distraída monotonia ou melopéia dissonante, senão sempre como o prelúdio mago das
fulgurantes sinfonias celestes que perenizam o triunfo do Imortal Cordeiro Vencedor.

***

Jesus o sabia.
Por isso, na passagem rápida daquela porta arqueada,
prelúdio de seus sofrimentos, Êle saudara com enternecimento o Pórtico de Ouro que O abrigava com florida ventura, o
Eterno Amor de No::sa Senhora.
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VI.

Imaculada Mãe da Eucaristia

Se pudessem fantasiar os trigos balouçantes, e se pudessem
desejar, àquela flor de farinha, repousada e branca, talvez
imaginassem o destin:::> de alçar-se à Mesa Eucarística e ser
o Pão dos Anjos.
Se alcançassem pensa.r as vides, e falar aos homens que
v~eram colher os racemôs, espremer os bagos, fermentar os
mostos, clarear os vinhos, destiná-los, enobrecê-los ou ultrajá-los, quem sabe sonhariam o sonho lindo de produzir o Sangue de um Deus .. .
Houve, porém, um Trigal Imaculado e uma Virginal Videira, onde uma Carne sem palpitações desviadas, um Sangue
sem ebriedades soberbas, puderam encaminhar-se no roteiro
das espécies eucarísticas.
única entre tôdas as criaturas, Ela pôde realizar o sonho
formoso de emoldurar na natureza. humana ao Filho de Deus.
Maria Mãe de Jesus, o Deus oculto do Santíssimo Secramento.
Nossa Senhora, a Imaculada Mãe da Eucaristia.

***
A Carne <em mancha foi como o trigo puro, a flo-r da farinha .
Era necessário <como no destino da hóstia ) que Maria
reunisse todos os grãos, e os recolhesse e aceitasse que fôssem
esmagados sob a mó, e se apurasse em altíssima purificação,
e, se requeimasse e fôsse cortada com decisão a farinha, antes
que se ,consagrasse num ·altar, sôbre linhos virginais.

***
Era precis:::> (como no roteiro do vinho) que a Senhora
juntasse os bagos e os apiso.':l.sse e os deixasse na humildade do
esquecimento, a fim de que a fermentação do melhor da alma
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do vinhedo aclarasse um vinho de ouro, ·agora pronto a subir
ao Cálice Divino do Incruentc- Holocausto ...

***
Assim, Ela reuniu os des:j8s antigos. e tôdas as gerações.
Purificada de antemão, numa libertação singular que A
fêz Imune e Santa, Ela formou um ramalhete de todos os
anseios e uma coroa de tôda.s as dores. Aceitou o esmagamento e o martírio. Queimou-Lhe o Coração e Lhe apunhalou
a Alma a antevisão do Suplício e da Morte.
E sua Carne Imaculada pôde ofertar o Trigo da Hóstia.

* * .,.
Assim, Ela fremiu no ~eu Sangue tôdas as gotas mártires e tôdas as ofertas sacrific3is.
Acolheu as generosidades e os escondiment8s. Magnífica,
seu coração foi um lagar de sangue apisoado, de esquecimentos e desprezos, ultrajes e indiferenças que faziam vir à tona
o mai.s profundo, o mais íntimo, o mais formoso do seu amor,
tão veemente que inebriava, tão fervoroso que in.candecia,
tão sublime que o Senhor amou num gesto de união, de comunhã8, de dileção inebriada.
E o Sangue Virg'ina.l se ofereceu para o Vinho do Holocausto.

***
Jesus nascido de Maria.
Carne e Sangue de Jesus, buscados à Carne e S9.ngue de
Maria.
Jesus, Divina! Sacrifício e Eucarístico Sacramento.
Maria, Imaculada. Mãe da Eucaristia.
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VIl.

Eu sou o Pão do céu

Haveria de parecer-nos temerária ousadia sonhar uma
união com Deus na terra, assim como a temos na santíssima
Eucaristia.
Infinita a distância, impossível transpor tão alongado
abismo, - que da Majestade Imensa do Senhor descesse até
a pequena e acanhada miséria nossa.
Cada vez que a ,ciência faz recuar os horizontes, ala.rgar
os panoramas, conhecer melhor as inumeráveis dimensões do
universo e as maravilhosas estruturas dos átomos, sentimos
crescer em nós o respeito emocionado ante o Poder Divino,
tão imenso e tão minucioso.
Como ousaríamos vizinhá-lo?
E o mesmo desejo de O ter presente não aumenta.ria o
temor reverencial que nos faria recuar sempre mais?

***
E todavia, Êle antecipou-se na dádiva maravilhosa.
Não Lhe importou que o a.núncio da Eucaristia como um
Pão do céu que seria a sua Carne, uma inebriante Bebida
que seria o seu Sangue, - encontrasse o ceticismo cafarnaita
que não acreditou.
Foi achada muito dura aquela palavra, porque ,continha
uma Promessa que os homens não ousavam crer ...
Sem embargo, Jesus honrou sua palavra e realizou sua
promessa.
E se fêz Pão do céu e Alimento, a fim de que não sómente nos aproximássemos Dêle, mas O tivéssemos dentro em
nosso ser, na intimidade inefável de uma quase simbiose que
Nêle nos transforma venturosamente ...

***
Eis porque nos devemos achegar com alegria. e confiança.
Com desejo amorável e suave apetite.
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Não teríamos coragem, mas Êle vem. E se dá. E nos abraça
numa união que preludia a Eternidade.

***
Alimento, a Comunhão é divino remédio. A melhor da>
medicinas, porque cura e previne.
Restaura e robustece. Repara, floresce, faz crescer e enseja todos os frutos.
O bom alimento é medicina preventiva, porquanto multiplica as defesas do organismo e o imuniza co-ntra a inv-asão
das enfermidades.
Jesus nos faz viver de- sua vida, quando O comungamos.
De t.a.l sorte que o inimigo, ao tentar invadir nossa casa,
nel:a encontra o Senhor, que nos defende com segurança.

***
Alimento e remédio, a Eucaristia não é recompensa.
Não é somente humildade, receber a Comunhão como
alimento necessário e deseja do remédio. É a verdade total.
Ai de nós, se presunçosos nos dispuséssemos a buscar a
Eucaristia como uma coroa a nossos méritos e virtudes! Se
nos propuséssemos comungar somente quando dignos, pelo cultivo de altíssimas virtudes heróicas .. .

* * *
Suposta pois, a condição essencial do estado de graça
(porquanto a Comunhão é sacramento dos vivos) não nos
afastemos Dela com o pretexto de indignidade a que nos reduzem nossas imperfeições, maus hábitos persistentes, que
todavia buscamos combater e vencer.
A Eucaristia é "remédio de nossas fraquezas quotidianas'',
alimento que nos robustece para o céu, prelúdio e antegõzo
de uma união a Deus, estreitada e vital, como a anelam nossos
desejos, como não teria coragem de sonhar a nossa fantasia.
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VIII.

Rubis em ânlora de cristal

Quando a cmtina de treva baixou sôbre o Calvário, como
uma bênção de serenidade ao imenso drama que terminara.,
Jesus, descido do patíbulo, foi colocado no Regaço da Virgem
Dolc-ro:a, compasEiva e martirizada.
Ramalhete emurchecido, no espiritual Vaso de insigne devoção.
O Filho de Maria, corpo vestido de estrias rubras de sangue, ainda uma vez retornava ao Coração da Virgem Imaculada.
Rubis, em ânfora de cristal.

***
Era um depósito sagrado. O Sangue bus,cava o Cálice Puríssimo, a Redenção se aninhava nas mãos imaculadas, Jesus
Salvador constituía Nossa Senhora a Medianeira de tôdas as
graças.
Assim como o Filho de Deus, do alto d-a Cruz, contemplara
a seara imensa dos cora.ções que o seu Sangue tingiria em
luminoso batismo, assim o olhar da Grande Mãe, seu Jesus no
regaço, estendeu-se ao longo dos séculos, pousou generoso
sôbre todos os filhos que Ela partorejava naquelas dores supremas.
Ainda e sempre Maria recebia Jesus, para dá-Lo. O Filho
do céu, morto, para a vida dos filhos da terra. O Sangue coagulado e inerte, para as palpitações ressuscitadas, no ritmo
da Eterna Vida..

** *
Ela adivinhou que na ânfora generosa de seu Coração
Imaculado, o Sangue Imolado recomeçava a brilhar. E nas
mãos virginais e dadivosas, Êle era um terciopelo vermelho que
assinalaria as almas redimidas.
A Virgem reassumiu a atitude e~sencial de sua vida, quando ofertava Jesus, e tôdas as graças e tôdas as salvações, aos
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privilegiados da primeira hora, trazidos, no mistério da Noite,
pelas melodias dos anjos e pelo convite das estrêlas.
Mas Ela apresentava agora, - Eterna Fonte cristalina do
Precioso Sangue, - não um flórido Menino de Belém, senão
o Divino Mártir do Calvário, rubi-facetado em rubras cintilações mer,cê da Paixão e Morte.
Aquêle que nós adoramos porque, em sua s-anta Cruz, redimiu nossos pecados.
O Sangue Redentor, para nos recobrir de suas salvações,
aconchegou-se íntegro nas mãos Virginais e Media.neiras, nascedouro de todas as graças.

***
No mistério do Sacrifício Eucarístico, acurvado reverente
sõbre as Espécies brancas, o sacerdote as tra.nsubstancia. Depois, toma o Cálice, escrínio de ouro daquele Vinho que ·as
fórmulas rituais vão transmudar no Precioso Sangue. E recorda o imaculado Reltcário do Coração de Maria, onde primeiro ecoaram a.s vozes do Oceano Rubro de nossas salvações.
"Este é o Cálice de meu Sangue, novo e Eterno Testamento, por vós e por muitos derramado, para a remissão dos pecados."
O primitivo Maná se custodiava na Arca da Antiga Aliança. O Pão descido dos céus e o Sangue que nos absolve, têm
como cibório uma Arca de Novo e Eterno Testamento.
Maria é o Celeiro do Pão, Maria é a Fonte do Oceano.

***
Dessarte, tanto mais aceitas serão nossas preces quanto
mais vizinhas ao Coração de Nossa Senhora. Tanto mais efica:z:es nossos desejos do Senhor, quanto mais acendidos no
Amor de Maria. Tanto mais nns tornaremos delicioso e santo
relicário do Precioso Sangue, quanto mais nos assemelharmos
à Anfora de cristal da imaculada Pureza da Virgem.
E então, como à Eleita de seu Amor, também à nossa
alma Deus onipotente ornará de jóias deslumbrantes, de lindos méritos e ternos resplendores.
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IX.

Maria Virgem Dolorosa

São efêmero ramalhete de flores logo fenecidas, as alegrias em nossa existência.. A.s dores e lágrimas, ao invés, comtituem a grande parte de nossa caminho, em demanda do Céu.
Na Terra, onde se esquece tantas vêzes o Paraíso, os homens olham com inveja aquêles que não sofrem, que passam
sua vida a sorver gozos, riquezas e honras, esquecidos das
austeras Bem-aventuranças do Evangelho do Senhor.
Quem sabe, no interior de nossos corações murmuramos
nós também, queixosos de nossas cruzes, cansados de nossas
aflitas angústias ...

***
Sempre Mãe, Nossa Senhora aceitou o ramalhete de mirra
das suas Dores, a fim de que não tivéssemos razão de queixa,
e, antes, pudéssemos santiücar os nossos sofrimentos, antecipados, e de muito superados, na Coroa de sofrimentos da
Rainha dos Mártires.
Ela aceitou, minuciosamente:

***
A perspectiva da Espada de Simeão estendeu uma sombra
angustiosa sôbre tôda a vida de Maria, ,cujo Filho Adorado se
destinava à morte ...
Porque nós sofreríamos de todos os prognósticos sombrios
e de tôdas a.s expectativas dolorosas de noss·as doenças e desgraças.

* "' *
Na fuga para o Egito, houve privações e jejuns, desconfôrtc e perigos, para a Mãe e para o Filho.
Em nosso exílio, poderá faltar o alimento e a casa, a segurança e o confôrto, aumenta.ndo dessarte as penas de nossa
vida.

...

"' "'
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Nos três dias da separação, Maria sof,reu tôdas as agonias
da ausência, todos os tormentos da procura ansiosa.
Para santificar os corações despedaçados d3.S mães, dos
pais, dos corações amorosos, que curtem as nostalgias duras
de ausências cruéis . ..

* * "'
No enc:mtro com Jesus,na Via Dolorosa, a alma de Maria
partiu-se no tormento de não poder valer a seu adorado Filho ,
tão maltratado, tão ensanguenta.do, tã.o ferido ...
Porque nossos corações sentiriam também, ao lado dos
leitos, junto às enfermidades deformantes, crônicas, fatais,
a mesma angústia de nada poder fazer pelos nossos queridos!

***
Jesus morre na Cruz, e Mari.a sofre mais a viver, do que
se pudesse morrer também com o Filho.
Mas tôdas as nossas lágrimas de luto foram santificadas.

"' "' "'
Maria recebe o Corpo do Senhor no Regaço, e o deposita
no túmulo. É a saudade, o desalento, a soledade, o espinho
da separação, o tédio de viver.
A fim de que sõbre as pompas fúnebres dos nossos queridos,
sôbre o pranto dos desconsolos, sôbre as dores das nossas orfandades, pudéssemos ter os rubis do Coração transpassado de
Nossa Mãe Dolorosa, as pérolas de suas Lágrimas, a:; bênçãos
dos seus Martírios ...

"' * *
Maria, em nenhum outro título é tanto Nossa Mãe, como
no Mistério de suas Dores.
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X.

Nossa Mãe cheia de dores

Entre as imagens da Virgem Maria, particularmente atrai
nosso coração a representação de suas Dores.
Quando, junto ao Calvário, de pé em sua admirável fôrça
virginal, mas com o Coração transpassado, agoniadas as mãos,
e abrumados os olhos de lágrimas doloridas, Ela sofreu todos
os oceanos de amargura que somente sua natureza perfeita
lograria suportar.
Juntamente com Jesus, em ativa Compaixão, Ela nos redimi'a, ofertando ao Pai um preço tão alto, um sangue de alma, em espantosa crucifixão mística ...
Era o preço de sua Maternidade espiritual. As dores multiplicadas, de uma abendiçoada fecundidade, que flo·resceria
redenções em tôdas as nossas almas, renascidas para a Felicidade.

***
Que imensa distância entre o Filho e os filhos! Maria em
Belém fôra adornada de tôdas as jóias do céu. No Gólgota,
assoberbada de tôdas as agonias da terra.
Quando Ela se vira. Mãe de Jesus, e,coa.ram em seu Coração as saudações do Arcanjo, os louvores de Isabel, os afetos
de José, as sinfonias angélicas, o fulgor das estrêlas, os cânticos dos pastôres, as adorações dos Magos.
Agora, que Ela cJntemplava sua qualidade de Mãe Nossa,
emolduravam-Na ·as trevas do Calvário, os gritos e imprecações, as maldições e blasfêmias, a covardia dos discípulos, a
impiedade dos judeus, mas sobretudo, a imensa dor e lágrimas,
os sangues e ignomínias, a Via-Sacra e o Patíbulo, os gemidos inefáveis de seu Primogênito-Mártir ...
Jesus a fizera Imaculada Rainha da Glória, nós A faziamos Do-lorosa Rainha dos Mártires ...

***
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Nela se espelhavam tôdàs as dores de Jesus. o ramalhete
de mirra não encontrou outro Vaso, para estadear-se nas magnificentes redenções, senão o Coração de Maria, onde pungiram, nas sete espadas, todos os sofrimentos do Filho de Deus.
Nela se compendiam tôdas as cruzes da Mãe de Deus e
dos homens, que Ela aceitava com amor corajoso e crucificada generosidade.
Nela se anteciparam tôdas as nossas dores. Batizadas no
Sangue de Jesus, nossas cruzes pequeninas se ornaram de violetas lacrimejantes, ao passarem pelo Coração Agoniado da
Virgem Dolorosa. A fim de que, ao beijá-las com amor e aceitação, pudéssemos oscular os martírios de Jesus e de Maria.

*•*
No martirio de Nossa Senhora, lucilava uma alegria profunda. A certeza de que era a.quêle o Grande Caminho de
Deus. O itinerário de nossa Redenção, do retôrno dos filhos à
Casa paterna, a condição amara do triunfo jubiloso de seu
Filho,
Por isso, na amargura daquele oceano doloroso, Ela estava
em paz.
E nos acena maternal, na sugestiva beleza de suas imagens dolorosas, à mesma serenidade gaudiosa dos que sabemos
que a cruz reponta em ascensões, e entre o ramalhete de mirra floresce o júbilo feliz a reeditar, na ressurreição, a marcha gloriosa do Senhor que triunfou da morte.
E recordados de que foram nossas mãos que apunhalaram
mais aquêle Coração mimoso e querido, nós não nos esqueceremos também de que assim Ela se fêz nossa Mãe, nossa Corredentora, Segurança. de Misericórdia, Modêlo de Perfeição,
Regaço desejado e Deliciosa Recompensa.
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XI.

Renovadas alegrias pascais

Amanhecem novas as madrugadas, são diferentes sempre
as flores recentes, nossas alegrias acham maneiras diversas
de manifestar-se.
Porque nunca nos encontramos em estados idênticos de
alma. Tôdas as nossas experiências e vivências, dia a dia
acrer.centadas ao tesouro laborioso do saber e das riquezas
de mérit Js sobrenaturais, modificam para melhor o amplexo
de receptividade ,com que acolhemos as novas manhãs de
n ossa vida.

***
Não apenas no terreno natural, onde realmente tudo recebemos em funçã::> do que já possuímos. Mas , de maneira
semelhante, igualmente na vida superior de noss3. alma, elevada à participação sempre mais intensa da vida divina, mercê
das sucessivas graças que nos visitam e aformoseiam.
É assim que sentimos sempre alegrias novas, na Páscoa
do Senhor, que ano a ano nos encontra amadurecidos e conscientes, depois de mais ativa e piedosa participação das dores
e sofrimentos do Divino· Salvador.

***
Talvez experimentemos decidida e progressiva ausência de
sentimentalismos, de entusiasmo juvenil, de emoções vibráteis.
Não importa. Não é isso que, afinal, constitui a realidade
de nossa vida espiritual, e o valor das graças que se acrescent-am em ne-s sa alma.
Sentimento não é Fé, nem Esperança, nem Amor. Todas
as virtudes se situam em plano muito mais alto que a simples
emoção de nossa sentimentalidade. Elas moram na intimidade de nossa alma, de nossa inteligência, de noss-a decisão
firme, de nossa vontade, assegurada na direção do Senhor e do
cumprimento de seus desígnios adoráveis.
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São sempre novas as nos~as alegrias de Páscoa. Inéditas,
as graças que ora recebemos, maiores que as que as precederam, melhor nos avizinhando do gôzo essencial que será, um
dia., nosso eterno Aleluia.

***
No Paraíso, após nossa ressurre1çao e glorificação, tendo
atingido plenamente nosso objetivo de total felicidade, estará
completa a medida de nossos desejos e infinitos ·anelos.
E então poderemos compreender alguma c:>isa da ventura de Maria, na. madrugada gloriosa da Resmrreição de
Jesus.
Aproximar-nos das melodias vitoriosas daquele Coração,
que teve o máximo dos sofrimentos cruciantes e mereceu a
plenitude dos êxtases de bem-aventurança.
Os transportes que fizeram vibrar o Coração de Nossa
Senhora, a.o abraçar E ·~U Filho Divino Redivivo, culminaram,
naquela Alma bendita, tôdas as preparações e sucessivas luzes que A amadureceram para a Felicidade essencial, de ter
Jesus e pmsuí-Lo para todo o sempre.

***
Não fôra imaculado Eeu Coração, e Maria teria sucumbido
de puro gôzo, naquele amplexo luminoso com que Jesus a
visitou, depois do Triunfo Imortal.
Mas Ela não morreu. Viveu, sim, a partir daquele momento, um êxtase de Vida perene, que iniciou Eeu Paraíso
de recompensa ..
Acheguemo-nos a Nossa Mãe, em santo desejo. Seus filhos,
roguemo-Lhe nos amadureça também, em virtudes e méritos,
para que as sempre novas alegrias de nossa Páscoa se acrescentem abençoadamente, até o incbriante êxtase de nossa
Eterna Recompensa.
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I.

XII.

Da responsabilidacle de ressuscitar

Voltar à vida é ser perdoado da morte. Ressuscit·ar é
ganhar uma nova possibilidade em espantosas dimemões. A
quem revive, Deus como que concede um suplementa da parábola dos talentos enterrados, uma audiência de misericórdia
em fav o-r do rico sepult-ado· no inferno, uma jóia nova de amor,
vencendo a fixidez no ódio.

*

·~

*

Teríamos mêdo de interrogar a psicologia do redivivo. De
todos os que re<suscitaram, pelo vigor da palavra dos profetas antigos, pela fôrça incontrastável do Filho de Deus,
p~lo ta.umaturgo poder de santos, em cujas mãos o Senhor
depositou, temporàriamente, a chama portentosa da Existência.
Que nos diriam êles, do so-bressalta com que mergulharam no abismo, em misteriosa hibernação da consciência,
dese.mpara.dos no vôo sem asas, bracejando sem apoios, rodopiando numa angústia sem lumes, sem vozes, ~em rumos,
batendo às trêmulas margens da treva absoluta, do não ser?
E que onda súbita de recuperação aflante, de luminos::t
e não acreditada segurança, de alagadora paz e reecontrada
firmeza, quando a virtude divina, onipotente e invencível, os
arrancou ao báratro, e os fêz sobrenadar na luz, na ,consciência, na vida!

*

·~

*

Que haveriam pensado os que mergulharam ne> letargo,
com sua alma em graç·a de Deus, na serena quietude de quem
cumprira o seu dever?
Não se teriam assustado, ainda as~im , com a lembrança
de pecados e desvios, infidelidades e desatenções, malba.ratando para a Eternidade o efêmero e maravilhoso dom do
Tempo?
E não saudariam com redivivo ardor a oportunidade, ansiosa e abençoada, de viver melhor, mais para o Alto, mais
para o Céu, tendo aprendido, enfim, a desprezar o que é
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terreno e lábil, passageiro darão de um prazer que evanesce
sem ecos?

***
Mas, qual haveria sido o fantasma sombrio, o alucinante
pavor, o harríssono desespêro dos que arribassem ao Outro
Lado, com o coração odiento, eructado de perversidade, na
quase fixidez da escolha amaldiçoada?
E que sobressalto de espanto, e que surprêsa devorante,
e que estremecimento de emoção, quando perceberam o retôrno à vida, o caminho de novo desembaraçado, a passibilidade de muda.r, de arrepender-se, de rasgar violentamente
um passado tenebroso, e emergir para o Bem, para a Luz,
para o Amor!
Que sentimento de Ação de Graças, que hinos à Misericórdia, que inabaláveis resoluções, que frutos dé vida ...

***
Nós estivemos, profundamente responsáveis, no mistério
lutuoso da Morte de Jesus.
Era a nós que ela se devia., castigo de crimes péssimos,
caroa de ódios letais, final de escolhas alouc:\das, quase definitivas.
Mas o Senhor quis também nossa presença na Ressurreição.
E de sua florida onipotência, impulsou-nos dos esconsos
parcéis da morte, às ondas fulgurantes de uma Vida luminosa para o céu, alçada às eternas bem-aventuranças!
Sepultou, na glória de seu túmulo vencido, nossas sentenças de condenação.
E alçou todos os nossos passos novos, no itinerário feliz
de sua glória rediviva.

***
Tentaríamos voltar ao horror fétido da morte, a que fomos arrancados?
0:: aceita.rem:>s, c1m decisão e felicidade, a responsabilidade venturosa de fluir doravante a deliciosa Vida, que Jesus
veio restituir-nos, na Graça de sua Ressurreição?
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XIII.

O Aleluia de Nossa Senhora

Depois da sepultura, tendo terminado seu caminho de sofrimento, Jesus iniciou sua carreira de glória.
E como nos ensinara, a receber a dor, agora nos instrui
no uso da alegria. Por issCJ apareceu aos apóstolos, aos discípulos, à Madalena e às sant3.s mulheres.
Também a Maria.
Diversamente, porém. Aos outros, o Senhor corrigia a descrença, confirmava na fé vacilante, completava um afeto necessitado de esclarecimento mais profundo ...

***
Para. sua Mãe, não era assim.
Ela fôra fiel, Absolutamente fiel. Não hesitou nunca. A
chama de sua Fé não só jamais se apagara, mas nem vacilara sequer, ainda entre as ra.jadas violentas da tormenta
do Gólgota ...
E Jesus lhe aparecia, para recompensá-La.
Quando Ela O viu, não Ntranhou, nem aterrorizou-se. Pois
não afirmara Jesus, de antemão, sua vitória sôbre a morte?
Sua Ressurreição e Imortalidade?
E Maria crera com a firmeza luminosa e serena de uma
estrêla de eterno fulgor no firmamento ...

***
Foi uma deliciosa Visão aquêle abraço do Filho Redivivo.
Um contacto com a Eternidade. Em que Maria envolveu
de brilhos lúcidos o passado, num êxtase que preludiava a
sua futura glorificação no céu, junto a Jesus.
Todo o seu passado reviveu em alegrias imortais.
Hora a hora de sua vida linda, entretecida de mistérios
de gôzo e de dar, que agora se irisavam de triunfo: o Anjo
de Nazaré, o Menino de Belém. O adole~cente junto a José,
o homem, belo e varonil, que se despedira Dela, para a mis-
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são que o Pai Lhe ,confiara. O Messias, emoldurado de milagres e ingratidões, que dava pão e recebia ódios, que ressuscitava mortos e a quem alcançaram mata.r . . .
E, sobretudo, aquêle Jesus do Horto, do Pretória, da Via
Dolorosa, do Calvário . . .
Tudo se revestia de glória e de triunfo. Ela se abraçava
a Jesus imorta.l, vencedor da cruz, da sepultura e da morte!

* * *
No? cálidos ósculos que Ela floresceu sôbre o Corpo glorio·so
de seu Filho, Maria dizia seu amor e recebia a> eternas promessas: as alvíssaras de glória que Lhe caberia, a Ela recompensada por Deus, glorifica.da por Jesus. Assunta aos céus!
Rainha dos anjos! Soberana do mundo! Mãe de Deus, eternamente coroada!
E o ~eu Magnificat se abriu numa alvorada de aleluias . . .

XIV.

Os olhos que viram melhor

Acerca-se da transbordada exultação da Madalena a Sagrada Liturgia, inquirindo à vidente aquinhoad:l do jardim-sepulcro:
"Dizei-nos, Maria, que vistes , no caminho? "'
Para re.ceber a resposta, de lágrimas enxutas e alagados
júbilos:
"Vi a. sepultura vencid a de Jesus que vive. Contemplei a
glória do Re~surgido que superou a morte"'.
Aquela Maria fôra um como têrmo, onde viera frutescer
a missão redentora de Jesus. E Madalena rejubilava..
Diversa alegria, inda mais fervorosa e imaculada, 11orescia no coração de uma outra Maria, copiosa Fonte de Redenção divina.
E Nossa Senhora se extasiava.
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Ela vira também.
Como nenhuns outros olhos, realizara a bem-aventurança
dos corações puros, a quem é prometida a vi~ão de Deus.
"Dizei-nos, Maria, que vistes no caminho de vossa passagem, na estrada. de vossa existência?"
Dic nobis Maria, quid vidisti in via?

- Ela vira sempre a Jesus. Na antecipada Paixão e na
futura Glória. Êle sofrera em Belém, no Egito, em N·azaré.
Na oficina de Carpinteiro e nas negações dos fariseus. Na instabilidade das multidões e no ódio dos sacerdotes do Templo.
Na dureza dos corações e na cegueira dos entendimentos . Na
agonia do Jardim, nos ludíbrios dos tribunais, nos horrores
da Paixão ...
Mas ressuscitara nas adorações e cânticos angéli,cos, no
pasmo dos doutores e na sc-bressaltada vigilância. de José. No
amor dos discípulos, no afago dos pequeninos, nos entusiasmos dos miraculados. Nos prodígios e curas, no domínio divino
sôbre a natureza, na imperturbável serenidade da Oferta, na
perenidade de sua Eucaristia.
E sobretudo, vencera, naquele Sepulcro para sempre glorioso, onde sua vitória arruinara a morte, e sua Vida assegurava uma multiplicada Eternidade para todos os corações remidos .. .

***
Como num cenano lúcido, Nossa Senhora assim contemplara Jesus, todo o caminho de sua vida, em dilatada visão,
amorosa e compreensiva.
O sepulcro se delineava sempre, apojado de dor, mas
vencido e vazio. E as pomposas Sinfonias da Ressurreição,
eram, aos ouvidos inebriados de sua alma, o testemunho
perene das glórias de Jesus ressuscitado.
Sepulchrum Christi viventis
Et gloriam vidi resurgen.tis.

***
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Que hesitar, pois, na afirmação de que ninguém como Maria viu os brilhos da alvorada de Páscoa?
Melhor do que os guardas sonolentos e aterrorizados.
Mais do que os discípulos ansiosos e a.inda descrentes. Diversamente de Madalena, somente aclarada ao som da voz de
J~sus. Mais do que as s·antas mulheres, preocupadas com óleos
e !:Jálsamos fúnebres, e o pêso da grande pedra tumular,
quando a hora era de alada.'> intervenções angélicas e perfumes vivos de imortalidade ...
Ninguém como os olhos de Maria, excelsos e imacmaaos,
conseguiu jamais ver tão formosamente, tão extàticamente,
tão recompensadamente, o Grande Ressuscitado.
E ninguém, igualmente, jamais nunca, alcançou mais mebriante ventura ao enlaçar de amor o Triunfador Divino, como o Coração Puríssimo de Nossa Sennora.

XV.

Maria na Ascensão de Jesus

Quando partem os nossos quendos, para uma VIagem uu
tempo, ou para a grande viagem da eternidade, nós os fixamos amorosamente, ,com intensidade ansiosa, num aeseJu u<':
guardar na. retina da alma, na memória do coração, os traço::;
familiares de suas feições bem-queridas.
Assim o fizeram os Aposto!Os, assim o fez Mana, no momento em que o Senhor se desprendia da terra e iniciava sua
Ascensão aos céus.
Entre os herdeiros aaque1a l:"resença e Passa.gem Divina
pelo mundo, a Mãe de Deus, de maneira pr,culiar, reteve nos
Olhos a doce fisionomia de Jesus, e no coração o eco de suas
palavras altissima:s.
De tal sorte que, como num espemo terso e 1e~u. o o1nar
de Maria. refletia a doçura profunda dos olhos do Mestre, e a:;
palavras da Virgem Horesc1am em seus lábios os mais em.:autadores ensinamentos de Jesus.

*

**

108

http://www.obrascatolicas.com/

.I:'Or Isso os Apóstolos, testemunhos da Ascensão, buscavam a companma e vizinhança de Nossa Senhora. No carinnc,
de seus o1nos encontra.vam Jesus presente, e no tesouro da"
palavras de Maria esclareciam e aviventavam suas recordaçõe"
do Mestre adorado, ,cuja doutrina lhes inflamara o coraçao.
Formados por Jesus, os discípulos complementa.vam sue.
onentaçào nos cammnos celestes, mercê dessa preciosa segurança para o aavento do Espírito santo, divino incêndio a.,
amor <~. ImpUlsá-los aos como-ates apostólicos, na conquista ae
todas as a1ma.s.

... "'.
Maria continua a ser, para todos os discípulos de Jesus, "'
que foi para os primeiros Apóstolos.
Em todos os tempos, e para cada um dos nossos corações,
seus olhos e seus lábios são os fiéis traços da Face de Jesus
a fonte genuína de seu Evangelho.
Bem-aventurados os que, na intimidade de sua Fé, determinam-se a ver tôdas as coisas no panorama dos olhos de
Maria. Os que, no dinamismo de seu amor, obedecem resolutos aos conselhos desta Mãe Admirável.
Fechem-se os nossos olhos quando, sôbre o objeto que
êles tentassem fixar, não se pudessem pousar os olhares de
Maria, espêlho de Jesus.
Calem-se as nossas palavras quando, no ,conteúdo errôneo, frívolo ou orgulhoso, que elas simbolizassem, não pudessem encontrar sua expressão de verdade e bem nos lábios._ãe
Maria, depositários das lições do Senhor.
Porque, nessa renúncia e silêncio, nossos olhos e nossos
corações, como os anelos da Virgem Santíssima, subirão também, emoldurando, felizes e recompensados, a Ascensão do
Senhor.
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I.

Claustros de Nossa Senhora

Filha de reis, herdeira de todos os tronos de Israel, Maria
não teve ao redor de sua vida a moldura deslumbrante das
riquezas terrenas.
E, pois é comum a indiferença a.os que não têm dinheiro,
o menosprêzo aos que desconhecem a fortuna, eram poucos
os que acercavam da Virgem Humilde, e buscavam sua casa
modesta.
A pobreza foi o primeiro .claustro de Maria.

*

**

Chamada pelo Senhor, quis ocultar seus anos e suas graças
primaveris no Templo austero e vasto, volvendo os olhos às
alfaias sacras, fechando os ouvidos nos recatados interiores,
demarcando seus panoramas nos quadros dos sacrifícios a
Jeová, e nas preces rituais que rodeavam o Santo dos Santos.
O silêncio foi o s~gundo claustro de Maria.

***
Diversa das donzelas israelitas, determinada a fazer de
todo o seu ser uma inviolada Arca de Aliança, intocada de
tôdas as mãos e de todos os desejos, separada da. incessante
corrente da vida, sacrificando .com humildade a eventual glória de contar-se entre as ancestrais do Messias, Ela escolhera
ser uma Ilha inatingida, somente mergulhada no infinito oceano do Amor de Deus.
E a virgindade foi o terceiro claustro de Maria.

***
No itinerário de seu caminho, unida em castidade virginal
àquele magnânimo Espôso que A respeitou com.o a um Sacrário inatingível e A venerava como ·a. uma Estrêla de altissimos firmamentos, Ela encontrou um apagado labor de todos
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os dias, uma singela O!Cupação de quo.tidianas fainas domésticas, cerradas à publicidade, escondid·as e anônimas, inglórias
e de~ conhecidas ...
E o trabalho foi a quarta clausura de Maria.

***
Sôbre o seu Coração trança.ram-se as dores e a~iaram-se
os gládios. As espadas de Herodes e os dictérics dos nazaretanos, as incompreens6es dos parentes e as murmurações da
plebe, o olhar distante de l:eu Jesus que scfria, o sangue e
as lágrimas do Bem-querido, as recriminações e a.s blasfêmias
a ricochetear sôbre a Mãe do condenado, as injúrias atrozes
e os silêncios sinistros, - tudo veio insular Nossa Senhora
numa solidão eriçada de espinhos, alumiada de pa.vures ...
A dor foi o quinto claustro de Maria.

***
Ela afagara dois imensos amores, ritmara a dois corações
estremecidos.
Ora, José partira para o indevassado mistério do Limbo
dos Patriarcas, emudecido e longínquo. A viuvez tecera maior
vazio à volta daquela existên.cia silente e reconcentrada da
Virgem Prudentíssima que recolhia suas palavras e seus afetos
no escrínio de seu Coração.
Jesus se ausentara também, no sanguinolento crepúsculo
da morte, e na ultraterrena glória da Ascensão. E uma soledade apunhalante começara a cerc9.r o Coração da Virg ~ m.
desatando-a de tudo, na ânsia singular do reencontro com o
seu Amor único.
A saudade foi o sexto claustro de Maria.

•*•
Mas em tôrno Dela se entrelaçara uma clausura ainda
mais impenetrável.
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Que A fizera de todo singular, incompreendida aos mesmos anjos, mistério a seus próprios êxtases, segrêdo de Deus,
livro aberto somente ao Verbo do Senhor, tálamo reservado
unicamente ao Amor Substancial. Tema de inesgotadas elevações, de sucessivos deslumbramentos, dos mais acendrados
júbilos, de cânticos incessantes, de eternas glorificações, de
incontidos amores, de ofertas vassalas, de filiais entregas, de
extasiadas consagrações, - que contudo não ,colimam jamais
o alvo ambicionado.
única entre tôdas as cbras do Senhor, Ela era a Imaculada
Conceição.
Exaltada entre todos os prodígios da Divina Onipotência,
Ela era a Mãe de Deus!
E nenhuma inteligência criada pudera compreendê-La. E
nenhum coração alcançara amplexá-La de t:Jdo ...
A imensa glória da Imaculada Mãe de Deus foi o mais
divino claustro de Maria.

11.

Nas glórias da Santíssima Trindade

Melhor do que a madrinha de nosso Batismo, Nossa Senhora acompanhou a consagração que nos dedicou à Trindade Santíssima : "Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e
do Espírito Santo."'
Porque Maria de tal sJrte está unida a Deus, que constitui sempre a moldura querida da suave Presença do Senhor.
Tão vizinha da órbita divina, que sôbre Ela refulgiam, para
exaltação sua e encantamento nosso, tôdas as glórias da Santíssima Trindade.

***
Maria é a Filha Perfeita de Deus Pai.
Foi um wnho lindo de Deus, a elevação da ,criatura humana à ordem sobrenatural, para que espelhasse, com aben-
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çoada fidelidade, a imagem e semelhança do Senhor. O plano
divino, que pereceu arruinado pel:a Tentação do Inimigo e
pela Queda Original, realizou-se, em formosa plenitude, na
alma de Maria, a Imaculada.
E Ela foi plena de Deus!
Tão plena, que o Senhor morava Nela como num sacrário
eleito e num coração-paraíso.
Ma.ria, a Filha Perfeita de Deus Pai!

***
A Mãe verd:1deira de Deus Filho.
A Jesus, Maria deu a natureza humana, da realidade virginal de sua Carne Imaculada, do pulsar generoso de seu
Sangue Puríssimo.
Num ato de rea,l geração, cujo têrmo foi a Pessoa Divina
do Verbo. Ma:ria, Mãe de Deus.
E a Êle unida indissoluvelmente, nas sortes da vida terrena, nas lágrimas escuras da Paixão, nos méritos da Redenção universal, na liberdade gloriosa dos triunfos!
Se "a Carne de Jesus foi a. Carne de Maria" na Encarnação, - o Poder, a Luz e o Amor de Jesus jamais se dissociarão de Maria, na Glória do céu.

***
A Espôsa fidelíssima do Espírito Santo.
Deus é Amor, e pelo Amor se difunde nas criaturas.
Mas o Espírito Santo, de tal sorte quis se unir a Nossa
~enhora,, que a elevou até colocá-La na linha de fer-undidade
divina. E por Ela realizou a obra prima da Criação, a Natureza Humana do Verbo. E por Ela continua a realizar tôdas
tarefas admiráveis de santificação dos fiéis, membros do Corpo Místico de Jesus, todos nascidos da mesma Mãe unida ao
Amor Substancial, da mesma Fonte !mácula, selada c.am o
ósculo do Espírito Santo.
Maria, Espôsa do Amor de Deus!

**•
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É nesses alcandores que nós saudamos Nossa Mãe, sôbre
cuja humanidade profunda se refletem as vivênci:as, os desígnios, os amores da Trindade Santíssima.
E voltados do êxtase dessa contemplação, nós Lhe rogamos carinhosamente que, como a filhos seus, sôbre nossas almas floresça também essa Presença da Trindade Santíssima,
que realize e avivente em nós, no temp:::l e na eternidade, a
imagem e semelhança de Deus.

111.

Nossa Mãe Imaculada

Jóia divina, Ela repousou nos eternos pensamentos do
Senhor, e na Criação, foi uma antecipsda causa Exemplar de
tôdas as coisas gentis e formosas, estrêlas e lírios, mimosas e
inocentes, gemas e alvoradas, que a Mão de Deus floresceu na
terra e nos céus.

•**
Ela foi a luz primeira do Paraíso.
O est-ado de Justiça Original analogava com a Imaculada
Conceição.
Luz de alva,, estrêla de crepúr,culo.
Porque, ao se apagarem os lumes do Jardim , soprados pelo
b.álito pestífero da Falta, o clarcr virginal se levantou sôbre
o marnel desolado.
E Deus disse: - Po-rei inimizade entre satã e a Mulher.
Entre os filhos do demônio e o Filho da Virgem. E Ela há de
vencer.
O Filho da Virgem é o Redentor. Sua vitória é a total
oposição ao Tentador e ao pecado.
As mesmas inimizades são juradas entre a Serpente e a
Mulher. Elas se concretizam na absoluta contrariedade entre
a baba peçonhenta e a Imaculada Conceição.

***
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Ela foi a Aurora da Redenção.
A Nova Aliança se inaugura com a mensagem do Arcanjo.
- Eu vos saudo, ó Plena de Graça.
Plena na passa.1 o, na bendita hora do Anúncio, e na continuidade de uma tal posse de Deus, que ninguém jamais alcançou.
Plena de Graça é, no apelativo angélico, o Nome da Virgem Anunciada.
Numa presença singular, incircumcrita, absoluta, que estabele,ce uma perpétua união entre a Virgem e Deus, entre a
Imaculada e a Graça deífica, pletórica, insuperável.
- Bendita entre as mulheres.
A serpente fôra amaldiçoada, Maria é abençoada.
Satã, maldito nos filhos da ira que nasceriam da revolta:
Maria, bendita no Filho de seu ventre, o Redentor Jews.
Os Santos Padres se comprazem em pôr de manifesto a
oposição entre Eva e Maria .. a Nodoada e a Imaculada.
Eva, amiga do demônio, sócia da tentação, co-instigadora
do pecad::J, e herdeira da castigo.
MRria, Plena de Deus, companheira de salvação, co-redentora g·enerosa, e Medianeira de tôdas a.<> graças.
Uma, a escrava do pecado.
Outra a Rainha Imaculada.

***
Nas purezas de tôdas as almas, na virtude de todos os
corações cristãos, refrangem-se os brilhos da Conceição sem
manchas.
Os que, esforçadamente fugimos do pe,cado, e porfiamos
pela amada presença da Graça em nossas almas, imitamos Maria, honramos a Virgem , somo& os filhos bem-aventurados da
Imaculada Conceição.
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IV.

A alma cristalina de Maria

Poderia acrescentar-se a brancura de lírios niveos, lavar-se
em alvura a alma da neve, tornar-se mais puro o cristal imacula:jo que ns ra.ios da luz não mancham?
Deveria a Mãe Virgem purificar-se?
Não. A cerimônia ritual da Purificação de Nossa Senhora
foi apenas uma enternecida obediência a leis comuns às filhas
de Israel, que se faziam mães segundo o ritmo da natureza, e
por isso contraíam, perante os judeus, uma impureza legal.
Maria, Mãe singular, mercê de celestes intervenções que
lhe tutelaram e aumentaram ainda a virginal pureza, não
estava sujeita à lei mosaica e àquela. purificação ritual.
Sem embargD, submeteu-re ,com humild2de a mandamento
que A não atingia, para que aprendêssemos a obedecer às
crdens que nos obrigam.

***
Teria comprovado Maria sua Fé e amor a Deus, na manifestação sensível de uma chama aces!l. no Templo.
Simbolismo formoso, não apenas da Presença bendita Daquele que veio trazer o fogo à terra e o deseja crepitando em
tôdas a.'> almas, mas também do gesto materno que acende
tôdas as luzes da noss!l. vida.
As luzes do nosso Batismo, e nossos olhos viram a beleza
déi, Casa do Pai, de Quem nos tornávamos filhos.
As luzes da nossa Canfirmação, e vislumbrávamos os itinerários gloriosos dos nossos combates pelo Senhor.
As luzes de nossa Primeira Comunhão, e a:> olhar de nossa
alma se descortinou o encanto da Mesa Eucarística e do ósculo
de Jesus.
As luzes de nossas preces, de nossos altares, e enxergamos com enlêvo a Meditação, o Rosário, o Oficio Litúrgico,
a Bênção do Santíssimo Sacramento.
Confiamos que, em nosso derradeiro crepúsculo, Ela venha
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alumiar os clarões da Partida, a última vela, a Extrema Unção,
o Viáti.co, o surto alígero para o Céu ...
Tudo luzes de Deus, através da alma, cristalina de Maria.

***
Nos:a, Senhora levou Jesus ao Templo.
A Luz, no candelabro.
E bem-aventurou o velho Simeão, fêz exultar Ana, a profetisa, introduziu no santuário santo o Dominador esperado, o
Anjo do Testamento.
Simeão tomou o Menino Jesus nos braços. O crepúsculo
recebia o Sol.
Êle cantou, agradeceu a Deus, desejou morrer em paz.
An!', abençoou os longos anos de expectativa, rejuvenesceu
u coração e os olhos, seus lábios aprenderam a anunciar Jesus.
O Filho de Deus tomou posse do Templo de Jeová. Atavam-se as Alianças. Beijavam-se os Testamentos. Substituíamse os Tabernáculos: o Pai morava na caligem de nuvens, o
Verbo habitaria na brancura das Hóstias.
Trocavam-se os tempos: Deus se apresentara temível, nas
fulgurações ribombantes do Sinai; Jesus se mostrava, Salvador
e amoroso, na alma cristalina de Maria.

V.

Senhora do Carmo

Tão tradicional e brasileiro, antigo em nossa terra quase
como o Descobrimento, o título de Nossa Senhora do Carmo
tem suas igrejas e seus altares em tôdas as populações do Brasil e em todos os nossos corações.
Acostumamo-nos a unir êste nome bonito de Maria com
aquêle pedaço de seu Manto que nos protege, o Santo Escapulário.
Os teólogos carmelitanos, orientando a nossa piedade, chamam ao Escapulário do Carmo o "sacramento de Maria".
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É uma analogia feliz, uma comparação com os Grandes
Sacramentos que o Senhor instituiu na Santa Igreja.
Sinais sensíveis e eficazes, êles produzem o que simbolizam: tôdas as espécies de graças especiais, desde que não
lhes ponhamos obstáculos.
Assim, anàlogamente, o Escapulário de Nossa Senhora do
Carmo.

***
Comp::~ramo-lo, primeiro, aos sacramentos eternos, que
imprimem na alma um caráter indelével.
O Escapulário é uma espécie de Batismo, de Confirmação,
de Sacerdócio, em face da Virgem.
Porque, à semelhança do Sacramento de Regeneração, êle
nos assinala como filhos de Nos~a Senhora, que tudo Dela recebem, para sempre.
E porque êle nos distingue como os soldados destemidos
da Excelsa Rainha, dispostos a nos imolar por Ela, em seus
combates e suas vitórias.
E porque êle nos consagra como apóstolos de Maria, no
desejo de levar seu doce Nome e suave Amor a todos os corações.
O escapulário se avizinha aos Sacramentos de purificação,
a Penitência, a Unção Extrema.
Porque pede a seus devotos um maior rigor de castidade,
abstinência de corpo e de coração, preces quotidianas fiéis.
E porque, na hora derradeira, é a Esperança sublime de
que Maria nos leve para o céu, abrevie o nosso Purgatório,
impeça a queda aos abismos infernais.

***
O Escapulário se compara aos Sa.cramentos de união, a
Eucaristia e o Matrimônio.
Porque, como a Comunhão nos une a Jesus na Mesa
Santa, assim êle nos estreita à Mãe do céu, que nos cobre com
seu Manto, o mesmo que A reveste e nos tutela.
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E porque nos faz tão amorosos de Maria, tão ~equiosos de
seu carinho, tão desejosos de seu Coração, é que nos sentimos
por êle alçados a um conúblo divin:J c~m o mais casto dos
amores, na deliciada bem-aventurança de possuir, na terra e
no céu, a mais encantadora das Prometidas, a mais querida
dentre as Bem Amadas!

VI.

Nossa Senhora das Neves

Naquele tempo, João patricia romano e sua espõsa, tristes porque ~eu lar não se multiplicara nos desejados filhos
de seu amor e cristã união, tiveram o pio e singular p•;nsamentJ de fazerem Nossa Senhora herdeira dos avultados bens
que lhes tocavam. Êles amariam aos filhos que Deus lhes
concedesse, porém muito mais amavam a Mãe que o Senhor
não lhes tinha recusado.
E rogavam a Nossa. Senhora se dignasse manifestar a maneira de sua aceitação, daquela oferta espontânea e comovedora.
Anuiu a Bem-aventurada Virgem à filial oração de seus
devotos. E lhes indicou em sonho com benigna complacência,
sE·U desejo de que Lhe fõsse construída uma. igreja, em Rema,
no lugar exatamente onde aquela noite desceõse um tapete
de neve.
Todavia, era o mês de Agõsto, a época dos maiores calores
na Urbe ...
Mas o prodígio aconteceu. E no dia seguinte, o cabeça do
monte E~quilino amanheceu ta.pisado de branco.
A neve do milagre!
Acorreram os patrio~ios a::l Pa.pa Libério que, tomado de
emoção ao ouvir o relato admirável, declarou que a êle também a Senhora, em singular manifestação, fizera idêntico pedido .
E então se levantou no Esquilino o grande templo mariano,
o mais vasto de Roma, em honra da SSma. Virgem, Santa
Maria Maior.
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A lição é transparente.
Um milagre de neve , nos calores requeima.ntes.
São ardências em nossa vida cristã os instintos e pendores maus, ·as cóleras irosas, os ressentimentos odientos, as ~en
sualidades mórbidas, os orgulhos indomáveis, os egoísmos insa.nns ...
E quanta.s vêzes nos sentimos como numa fo·rnalha da
Babilônia, queimando em calores de uma febre de incitamentos
e tentações!
Mas Ela vem, com seu doce milagre.
É uma neve de refrigério, de mansidão, de brandura, de
serenidade aquietante.
Pensar em Maria, invocá-La, confiar Nela, esperar sua
proteção, é já receber a visita do orvalho meigo.
E sôbre o fogo que ncs ameaça queimar, o olhar de Maria
é o rocio branco e cândido que ameiga e suaviza., purifi.ca e
rebrilha.
Seu manto de neve nos acoberte em bênçãos. A fim de
que, um dia, seu amor que nos floresceu em virtudes, no3 revista, no céu, cc:Jm seu manto de glória.

VIl.

Suas mãos são fonte de gra(as

A Senhora tinha junto ao Coração postas. suas mãos, numa
prece de intercessão e fervor.
Ou Lhe dissera o Filho Onipotente que tôda a riqueza de
graça e bens sobrenaturais se reunira já no escrínio daquele
Amor Imaculado que o::culava a Deus e acarinhava os homens.
E Ela desceu Rs mãos.
Largamente, generosamente.
Comunicava sua prece e seu coração.
O amor de Deus e o seu amor.
E sua.s mãos fulguraram .
Feixes de luz que se multiplicam entre os dedos caridosas
para derramar-se na terra.
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Os olhos acompanhav-am a descida feliz daqueles raios
benfazejos, e buscaram os filhos.
Nossa Senhora das Graças.

***
De tôdas as graças Ela é a Medianeira.
Porque Deus a colocou, de maneira inamovível, no plano
da Redenção e da Santificação .
Jesus veio por Maria. Por Ela, partiu também. O primeiro
berço do Menino Jesus foram os braços da Virgem. E o primeiro esquife amoroso do Senhor Morto foi ainda o Regaço da
Senhora das Dores.
Unida a Jesus no Natnl, no Egito, em Nazaré e no Gólgota, na Encarnação e na Redenção, Maria foi a associada ao
Senhor também na Glória do céu e na Riqueza de tôdas as
graças.

"' * *
No Pentecostes, Ela presidia à assembléia dos Apóstolos
quando o Espírito Santo batizou em flamas a Igreja nascente.
Símbolc- da presença de Maria em tôda.s as realidades do
Corpo Místico de Jesus, na florescência dos Sacramentos, na
extensão das conquistas apostólicas, no fecundo recolhimento
dos claustl'os.
E para tôdas as bênçãos sociais, ricas de amor e dedicação, no lar, na sociedade, na Igreja, as mãos de Maria se constituíram a Fonte singular e inexaurível.

***
Também pan•. as graças individuais, santificantes que nos
ensejam a morada de Deus no coração, ou progressivas, nas
luzes novas da inteligência, nos robustecimentos vivos de nosso
coração, o tesouro onde tôdas se depositaram, para nosso
acrescentamento e felicidade, são a.s Mãos virginais da Celestial Medianeira.
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Assim cantava Dante, poetizando a Teologia, que desejar
graças sem recorrer a Maria é como tentar, inutilmente, voar
sem a.sas.

***
Os bem nascidos de Nossa Mãe querida ·anelamos avizinhar-nos Dela, na terra e no céu.
Queremos santificar-nos. No quotidiano de nossGs trabalhos, no esforçado de nossas virtudes, no rosário de nossas
dores e alegrias.
Mas sobretudo a.s graças eleitas de perfeição e santificação se encontram nas mãos de Maria.
Busquemo-las, confiantes e álacres, como filhJs amantes.
E haveremos de sentir que à nossa alma descem tôdas as
graças, no ramalhete luminoso que brota das mãos de Nossa
Senhora, na carícia de seus olhares que nos contemplam e
bem-aventuram.

VIII.

A Senhora do Divino Amor

Embora se ergam seus santuários nas antigas terras da
Europa e em jovens rincões do Brasil, talvez não seja de todos
conhecido o título de Nossa Senhora do Amor Divino.
A Virgem do Cenáculo, em companhia dos apóstolos, rezando o desejo santo do Espírito de amor.
A Rainha de Pentecostes, recebendo a maior flama e a
luz mais fulgurante daquela visita majestosa. do Amor de
Deus.
A Espôsa do Espírito Santo, unida à Terceira Pessoa adorável, ,como a condição terrena de fecundidade do Deus-Amor,
para realizar a obra ma.ravilhosa da Encarnação e da Redenção dos homens.

***
As imagens de Nossa Senhora do Amor Divino representam Maria com o rosto emocionado em êxtase, corpo quase
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levitado em ascensão, as mãos sôbre o peito, numa como
taça que sustém um tesouro - - o Divino Espírito Sa.nto.
A Pomba Mística sôbre o Coração de Maria!
É o Espírito Santo que desceu ~õbre Ela, na Anunciação,
na Encarnação, no Pentecostes, em tôdas as sublimes etapas
· de sua santificação sempre mais excelEa, a enriquecê-La de
maneira tãs. pletórica, que nem imaginar se pode um tesouro
mais alto .
M3.s é também o Coração Sacrário <ie Muia, que se abriu
em alargada generosidade para receber, como nenhum outro
~acrário , essa Presença do Amor Vivo de Deus'

***
Filhos da Santíssima Virgem, d esej03os de amá-La devctissimamente, nós invocamos, na festa de Pentecostes, Nossa
Senhora do Amor Divino.
Que Ela seja para. nós a condição e a segurança preciosa
do advento do Espírito Santo, seu amor e seus dons.
A fim de que o Amor de Deus invada o nosso coração e
ilumine as nossas mão-s.
E compreenderemos a lição do recolhimentJ, do espírito
de silêncio, do ardor de desejo, com que haveremos de esperar
Deus.
E receberemos a plenitude dêsse Amor rico, bem-aventurando nossa alma a.c ima de tôdas as venturas, locupletando
tõdas as n ::~ ssas capacidades de amar.
E aprenderemos que a flama do amor não pode conter-se
no egoísmo de nossa alma, porque anseia lavrar em ardores
apostólic os a acender todos os corações!
Tão bela a misoão dos que trazem a luz e alumiam os que
moram nas trevas!
Acender làmpadas escuras é semear claridades, sem perder
a própria luz .. .
A Rainha de Pentecostes, Nossa Senhora do Amor Divino,
nos quer ensinar a abrasar-nos e aquecer 03 outros, como
quem possuísse o Sol no coração e saísse pelo firmamento, a
acender as estrêlas.
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IX.

A Senhora do Sagrado

Cora~ão

Foi o Divino Espírito Santo que formou o Coração de Jesus,
no Seio da Virgem Maria.
E por isso, uma união indissolúvel estreitou para sempre,
no amor mais santo e mais sublime, os dois Corações santíssimos.
Amar é cnnhecer.
Conhecer com luzes verdadeiras e maravilhosas. E à medida que va.i crescendo êsse conhecimento, mais se aprimora e
dilata o amor.
Maria assim conhecia o Sagrado Co-ração d·3 Jecus.
Tão bsm que, nas bodas de Caná, ousou fa.~ar ao Senhor
e pedir-Lhe um milagre gentil, em fa.vor dos esposos aflitos.
Como, para nós, Ela suplica ao Coração de seu Filho, para
que venha a valer em nossas precisões, sempre na certeza de
que Jesus se inclina. com suavidade a satisfazer o desejo de
sua Mãe bem-querida.

***

Amar é dar-se.
Delícia de quem ama deveras é entregar o coração e os
afetos, os pensamentos e ações, todo o ser e tôda a vida ao
ser idolatrado.
Maria deu-se ao amor de seu Filho, ao Coração de seu
Jesus.
Numa doação de sua Conceição Imaculada, para amar
com ma.is veemência. De sua Virgindade intacta, para que
sempre fôsse o Jardim Fecnado e a Fonte Selada de seu Jesus.
De seu Martírio incruento, para que em seu Coração se espelhasse tôda a imensa dor de seu Primogênito.
A fim de que, por Ela, o Senhor nos amas~e também, em
tôdas as misericórdias, conquistando vencedoramente o nosso
coração.

* **
Amar é receber o amor.
Mutuam-se os corações que se estremecem. Coroam-se de

127

http://www.obrascatolicas.com/

flamas unidas as almas que se bem-querem. E, numa troca
admirável e delicada, dão a alegria que recebem e aceitam o
amor que ofereceram.
Assim Maria e o Coração de Jesus.
Um poema de celestes melodias inatingíveis, aquêle diálogo inefável entre os dois mais altos e mais castos amores que ·
a terra conheceu jamais!
O amor de Maria era. para o Senhor o paraíso na terra.
O Coração de Jesus abria, para a alma de Nossa Senhora, os
panoramas extasiados de um antecipado céu!

*

**

Ela é e Senhora. do Sagrado Coração de Jesus.
Porque conhece o amor de Deus, porque a Êle se entregou
sem reservas, porque Dêle recebeu a paga do amor mais bemaventurante que conceber se possa.
Mãe nossa, todavia , Ela nos dá, benigna e complacente,
todos êsses tesouros divinos, fazendo-nos possuir, no es,c rmw
branco dourado de seu Imaculado Amor, o precioso rubi do
Coração Amabilíssimo de Jesus.

X.

Uma cadeia de rosas

Quem sabe antes ainda de entrarmos na primeira igreja,
e antes de esboçarmos nossa primeira prece, nossos olhos recém-abertos viram o Têrço .
Nas mãos de nossa Mãe . . . de no~sa madrinha, sôbre o
genuflexório silencioso, ou ante o oratório da família .
Brincamos, talvez, com êle, e pu~emos em tôrno de nosso
colo, como uma decoração bonita, uma guirlanda de brilhos
faiscantes .
Gostáramos, quiçá, de balançá-lo e ouvir o ruído misterioso da.quele trissar de continhas, gorgeio de passarinhos celestes . ..
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l
E não cuidávamos ql!e Deus colocava uma chuva de ouro
em nossas mãos pequeninas.
Um talismã feliz, para todos os nossos caminhos.
Uma cadeia de rosas, de hastes elevadas e labo-riosas, de
espinhos dü:,cretos e salutares, de gloriosas flores de triunfos.
O Rosário de Maria.

***
Rosas de méritos enlaçam os nossos trabalhos e atividades
do lar e da família.
Quando rezamos, fiéis , nos interlúdios de nossas ocupações, em colóquios com os Arcanjos mensageiros.
Quando nossos passos, em caridades que visitam, semelham Mari-a a caminho da casa de Isabel.
Quando nosso lar espelha a formosura de Belém.
Quando o Senhor nos vê, solícitos, ante os altares de
nossos templos.
Quando tôdas as nossas buscas se coroam com o encontro
de Jesus.

***
pma cadeia de flores sobrevaloriza nossas lágrimas:
Que choramos nas aflições do nosso coração, abandonado
e incompreendido.
Nas dores e chagas do nosso corpo enfêrmo e atribulado.
Nas preocupações de nossa alma coroada de trevas.
No caminho via-sacra, que vai acumulando nossos méritos.
Na hora última, numa cruz de agonia e num Calvário de
dores ...
Uma guirland·a festiva de imorredouras luzes aclara. nossas esperanças:
Da Ressurreição a florescer do túmulo nossa carne rediviva.
Da subida alvissareira de nossa alma, nll asa da humildade.
Do flamear desejado do Espírito de Amor, em nossa vida
e em nosso céu.
Da elevação extasiada de nosso corpo, na asa da pureza.
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Da coroação ambicionada, na Côrte Perenal, à semelhança
da Rainha estremecida!

. . * ...
O Rosário de Nossa Senhora circunscreve, assim, tôda a
nossa existência.
Uma prisão de ouro.
Uma cadeia de rosas.
Ventura nossa., aceitá-lo e rezá-lo, amá-lo e vivê-lo.
Não desejar outro itinerário, nem outro prêmio.
Sintoniza.r ,com êle n o-ssa alma e nossa vida.
E, enfim, ao alçar o vôo, ao deixar o chão, ao mergulhar
na Eternidade sentir que o Têrço, pequenino e forte, querido
e realizado , nos ergue, ainda algemllidos deliciosamente à Rainha d o Rosário, para a revela.ção triunfal dos mistérios gloriosos.

XI.

Nossa Senhora dos Apóstolos

Na profissão de nossa vida cristã insere-se uma dimensão
de apostolado.
Tôdas as graças que recebemos descem do céu em volume
transbordante, sobrepassando sempre os limites do coração.
É preciso que aprendamos, enfim, a. realizar totalmente
nossa vocação cristã nesse alcance so.cial, que, aliás n o-s complementa e nos bemaventura.

... ...

.

Recebemos o Batismo como filhos de Deus. E fomos introduzidos na Casa do Pai, onde há muitas moradas e muitos
irmãos.
Fizemo-nos membros de Jesus, num Corpo Místico, constituído de muitos outros membros coligados ,conosco, de quem
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recebemos e a quem devemos, numa solidariedade que nos
constitui células vivas e polivalentes, para nosso bem e bem
de nossos irmãos.
·~

**

Recebemos a Confirmação como soldados de Cristo. E fomos inscritos num grande Exército Militante, onde há inúmeros companheiros de armas, cuja salvação está em nossas mãos,
e em cujas mãos está a salva.ção nossa.
Exército organizado e disciplinado, onde cada qual desempenha a sua função, sempre com a responsabilidade social
de tutela e garantia de todos os outros que combatem nos
variados setores da Igreja sempre em luta.

**•
Recebemos a Eucaristia .como o Pão Comum que alimenta
a todos os que se ajoelham à Mesa Sagrada.
E que, unindo-nos ao Senhor Jesus, Nêle nos estreita em
laços perfeitos de uma união que antecipa a maravilhosa solidariedade do Paraíso.

***
Tôdas as nossas preces são unitivas.
Na grande Oração Dominical há significativos plurais que
norteam nossos passos e anelos. Pai Nosso, venha a nós o
Vosso Reino, Pão Nosso, perdoai como nós perdoamos, livrainos do mal.
Ninguém reza sàzinho.
As preces, baseadas no Pai-Nosso ·a brem-nos as perspectivas das almas dos nossos irmãos.
A oração supõe sempre almas abraçadas.

**•
O pensamento de Maria, a devoção a Nossa Senhora, ampliam em nós o amor aos irmãos.
Madrinha de nosso Batismo, Anjo de nossa Confirmação,
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Altar de nossas Comunhões, Ela é a Grande Mãe de todos
os filhos de Deus.
E coloca em nossa alma a flama de seu Coração, refúgio
de todos os corações, a. amplitude de seu Amor, sequioso de
todos os amores.
Faz-nos saborear a delícia de seu afetD, e o cresce tanto
em nossa vida, que ansiamos por estendê-lo a outros, de tal
sorte, que multiplicado, seja maior a nossa ventura.
Até que, reunidos todos os filhos no ramalhete vitorioso
de sua Glória, Nossa Senhora a todos abrace no céu, Rainha
dos Apóstolos, Sedutora dos corações, Dul.císsima Recompensa.

XII.

Nossa Senhora dos Anios

Na incomparável soberania que o Senhor concedeu a Maria Santíssima, há uma submissão universal ao seu amável
domínio. Céu e terra, séculos e nações, anjos e santos.
E assim como os homens sentem a mais preciosa alegria
na submissão à Rainha bem-querida, também os Anjos se esmeram na veneração e serviço de uma Sobera.na, cuja presença
os colma de felicidade.

***
Todos os Anjos contemplam em Maria o esplendor de
virtudes nunca empanadas pela condição da matéria.
Puros espíritos, mercê da própria essência imateria.l, êles
jamais conheceram os penosos desvios da carne, estos da concupiscência, propensões dos sentidos.
E, precisamente porque nêles a pureza é essencial dom,
tanto mais admiram a Santíssima Rainha, que, sem embargo
de seu Corpo, real e virginalíssimo, os vence no brilho impoluto
de uma inteireza divina!.

***
O espírito, afastado da carne, sobe para Deus. Quanto
mais se liberta das condições da matéria, tanto mais intensa-
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mente vôa para o Senhor. A condição normal do anjo é o
surto incoercível para a Luz Imaterial.
Também por esta razão admiram os espíritos puros à Imperatriz dos céus. Porquanto, no fervor sem empeços que os
impulsa para Deus, não alcançam os surtos excelsos da alma
de Maria engrandecendo ao Senhor.

***
É em Deus que os Anjos conhecem e amam as demais
criaturas. Na Luz e na Fonte. Em tal arte, que não se enganam sôbre elas, nem na inteligência. e nem no amor.
Mas a Soberana conhece ainda melhor. O Onipotente Lhe
concedeu uma participação larga e sem medidas na Presença,
na Vidência com que assiste a. tôdas as coisas. E Maria supera
os Anjos, na inteligência com que se curva sôbre as criaturas
e no amor com que as bem-quer no Coração do Senhor.

***
Em imensa escala de superioridade intelectual, os Anjos se
perfilham acima dos homens. Não conhecem por via. do raciocínio di:5cursivo,- complexo, penoso e erradio. Todo possuem
por intuição de idéias oceânicas de plenitude, por Deus infusas.
Todavia, a alta simplicidade das sínteses angélicas não se
equiparam à pctência intuitiva, riquíssima de um conteúdo
quase infinito, com que a Vencedora de tôdas as inteligências
tudo conhece na visão do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

***
O único lugar, assim, que a Maria compete, nos céus empíreos, é o sólio de Rainha Soberana., em trono sem segundo,
logo abaixo da Majestade Divina.
Mas essa Poderossíssima Imperatriz de todos os Arcanjos,
Dominadora feliz de tôdas as Potestades e Tronos, mais fulgurantes que os Querubins e Serafins, é também a encantadora Mãezinha de nosso:> pequeninos corações ...
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XIII.

Nossa Senhora de todos os Santos

Nós haveremos de vê-La no céu, (assim o confiam:::s esperançadamente) como o remate e cúpula triunfal de tôdas
a,s santidades.
Haverá, na glória de Maria, um pouco de coroa de cadi:!
um dos santos, porque todos os santos terão copiado alguma
coisa das perfeições singulares de Nossa Senhora.

***
As virtudes intimas e os transbordamentos apostólicos, a
Fé e o Martírio, o amor a Deus e o serviço dos irmãos, o
zêlo do mestre e a dedicação da enfermeira, a mãe que chora
e o sacerdote que absolve, o anjo que tutela e o amigo que
se imola, virtudes do berço e trabalhos santificados, lágrimas
que puriftcam e sorrisos que atraem, vidas dedicadas e mortes
aceitas, a humildade orante e o ardor que vence, obediências
de heroísmo e castidades impolutas, o respeito à presença do
Pai, 'a ebriedade na união com o Filho, a flama transformante
no amor do Espírito, - tôdas as trajetórias lindas dos predestinados do Paraíso atilham-se num só ramalhete, na alma
taumaturga de Maria.

*

**

A beleza pequenina das nossas virtudes humildes, também.
E os que nos encontrarmos no Céu, olhando para Nossa
Senhora, nas refulgências daquela formosura única, soletraremos tôdas as graças que nos foram santificando e salvando.
Veremos os caminhos de nossa infância, por Ela abençoados e dirigidos.
Nossa adolescência aprimorou-se a imitar algum aspecto
daquela vigorosa form osura, de pureza e ideal.
Nossa vida, no longo planalto dos anos maduros, andava
enamorada do espírito de submissão, de operosidade, serviçalidade e amor, que meditávamos em Maria.
A fisionomia de nossa alma, desejosa de espelhar a ima-
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gem e semelhanç·a de Jesus (condição de nossa predestinação
à Felicidade ), surpreendia-se a retocar traços de parentesco

e simpatia com a alma da Mãe bem-querida.
E para o grande crepúsculo, nosso secreto anelo e mais
acariciado desejo é o aconchêgo seguro ao seu Coração, mestre do nosso amor, ao ~eu Regaço, oasis de nosso repouso.
Há um pequenino e luminoso raio, que se ala de nosso
coração para aumentar a glória de Ma.ria.

***
Um ritmo encantador e delicioso, assim nos estreita à imitação das virtudes de Nossa Mãe.
Reforcemo-lo, a.inda erttre lágrimas de esfôrço e sofrimento na Terra.
Que seremos de sobejo recompensados, quando o sorriso
de Nossa Senhora nos receber, como jàiazinhas brilhantes,
no diadema de sua Glória Soberana.

XIV.

Ela subiu aos céus

Na asa gentil de sua Assunção, Nossa Senhora levou as
nossas mais caras esperanças : da proteção mara.vilhosa de seu
carinho maternal sôbre nós, desimpedida estrada p ara as nossas subidas, bendita coroa de luz, à Imitação Dela, para n o-ssos
destinos definitivos no seio de Deus.
Na realidade, a Glória em corpo e alma, com que o senhor recompensou Maria, possibilitou à Nossa Mãe uma assistênci-a mais amorável, canalizada em têrmos humanos, alargada em horizontes eternos, para as nossas expectantes necessidades e preces.
E n os ofertou um caminho desembaraçado.
Receamos meter-nos na rota das ascensões sublimes de
Jesus Nosso Redentor, nosso irmão e contudo nosso Deus, de
infinita majestade e poder?
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Eis que Nossa Senhora, águia real a sobrevoar os anelos
dos pequeninos aguiluchos, se ergue também, na mesma direção do céu, orlada de esplendores, sim, mas sempre Mãe, na
realidade viva de sua alma abendiçoada e de seu coração
palpitante de afeto.
E sonhamos com acertados desejos, também nós, as futura.s exultações.
Jesus fôra modêlo, na ascensão e no triunfo.
Maria convida, agora, com irrecusável estimulo, às elevações e às comas.
Uma jóia de profunda alegria, a Assunção da Virgem.

***
Tôdas as luzes do céu são virtudes na terra.
Plantam-se no chão as sementes luminosas que abrem em
estrêlas celestes.
É pre.ciso que nossa vida se encaminhe para a rot-a de
elevação definitiva., para nosso C:}rpo e nossa alma.
Há um programa inteiro e minucioso de pureza, de obediências, de humildades, de amores sinceros e operantes, de fé
intimorata e contínua esperança, no panorama grandioso da
Assunção de Nossa Senhora.
Seus filhos, cumpre-nos seguir o itinerário certo, sem desviar-nos pa.ra outros caminhos, cujo têrmo não são elevações
c glórias imorredouras.

***
É urgente honrar a pureza, nos combates difíceis e quotidianos, dos olhos, das mãos, do coração e dos desejos silenciosos, bem como nas intenções sempre retas de nossas atividades e anelos pro-fundos .
Uma humildade que suba nossa alma às alturas da Escrava
d.:J Senhor, há de ensejar a operosa e imediata obediência, as
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necessanas renúncias do amor próprio, sedento de exaltações
que não nos colo,cam na direção do céu.
Uma caridade formosa e tranquila, que olha para Deus
assim como as flores se voltam para o sol, que desça aos irmãos como a chuva benéfica, abundante e desinteressada.
Não serão unidamente irmãos no afeto os que nos desejamos
juntos no mesmo ramalhete de fulgura.ções do triunfo de Nossa Mãe?
Uma Fé que, entre tõdas as escuridades, às vêzes prolongadas .como infindáveis túneis angustiosos, saiba conservar
acesa a crença e a confiança.
Uma Esperança vivaz que nos levante sempre os olhos para
o céu, a fim de que não desesperemos na terra, a terra de
tantas decepções e sofrimentos ...
É êsse o roteiro da Assunção de Maria.
O caminho de n ossas virtudes e esforços, em busca de
idêntico prêmio.

***
Na medida que subimos os Alpes, receando os desfiladeiros
a pique, a erosão e o declive, sedentos de visões panorâmicas,
sempre mais largas e belas, o frio e a neve nos assaltam, nos
apertam, quase fechando os nossos caminhos.
Mas que deslumbramento quando entre os espinhos do
esfõrço tenaz e as brancuras imaculadas da neve, atingimos os
cumes esplêndidos, brilhantes, enriquecendo os nossos olhos,
dilatando os horizontes de nossa alma ...
A Assunção de Maria., entre esforços de suas virtudes e
belezas níveas de sua imaculada integridade, é para nós um
delicioso convite, aliciante e festivo .
Subiremos essa Montanha Celeste.
E nos deslumbraremos, na posse do amor de Deus, e do
formoso carinho de Nossa Senhora.
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XV.

Um co/ar para a Virgem

Elevou-se do receptor de rádio, como sonora pétala macia,
a historieta do arco-iris :
"Cessaram as chuva.~, serenaram os céus, voltou à terra o
anélito reconfortado do .chão nutrido pelas águas copiosas. E
eis que um abraço luminoso se desenhou nas alturas, atingindo
os campos, irisando o ar novo e fresco. Brilhando de tôdas as
jóias, esplendendo em diamantes e fulgores.
- Não quiseras dá-lo a um coração bem-querido, ou dêle
buscar um brilhante ao meno-s, de escrínio tão celeste?
- Ah! Impossível! Nenhum homem pode comprar êsse
colar, são inatingíveis tôdas as suas jóias. Somente o amor,
um Amor que vencesse o céu e lhe abraçasse tôdas as latitudes, seria capaz de ousá-lo! "

***
Calou-se, a melodia, insinuante e gracil, em sua expressão
moderna de um eterno conteúdo.
Sim, o grande diálogo entre o chão e o firmamento, o
amplexo de luz entre Deus e os homens, é sempre o Amor.
Mais se reveste de céu quem melhor sabe amar.
E as jóias rútilas da abraçada posse de Deus são os adereços felizes que enfeitam a vida e coroam a Eternidade.

***
O Senhor desce em visita com as suas graças, - ora em
orvalhos discretos, leves sonhos das madrugadas, - ora em
bátegas duras, tnrmenta de sobressaltos e relâmpagos.
Nossa alma recebe e se alimenta.
Quando temos amor!
Porque então o rocio é um carinho de Deus presente, e a
tempestade é o apêlo irresistível, a espada de Damasco, o
olhar de Jesus no pátio de Anás.
E nos entregamos vencidos.
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Como a terra sequiosa das águas, que após as chuvas exala
o cheiro bom da fertilidade, agradecida, numa escumilha branca a subir, extasiado cântico de ação de graças.
Só o amor nos faz entender a Deus.

***
Na medida em que amamos, somos envolvidos pelo Senhor.
Somente as almas que amam se apossam do abraço de
Deus, e brilham com as jóias do céu, em seus fulgores de
alegrias, ou em seus cambiantes de côres misteriosas.
Nos ho·rizontes do coração que superou as humanas dileções, e sobrepa.ira aos enlevos terrenos, desenha-se tôda a
gama feliz dos coloridos .celestes, das ametistas violetas aos
rubros vermelhos, claro e escuro, harmonias complementares,
- no feixe laborioso das virtudes aceitas, unificadas no atilho
alvo e fúlgido do Amor ...
Mas, quem poderia atingi-lo plenamente?

***
Porisso, o Arco-iris do Senhor, o infinito abraço que estreita o céu e a terra, as jóias tôdas do cintilante escrínio
de Deus, o intocado colar dos diamantes eternos, anel de esponsais divinos, alvorada de insonhadas bem-aventuranças, tálamo de luz para inebriantes conúbios, na posse transfigurada
do Amor Imortal, - para quem haveria de reservar-se, senão
para Aquela, que soube amar acima de todos os amores, vivendo a sua dileção sôbre as mais formos·as dedicações, mais
do que todos os encantamentos e arroubos, mais do que tôdas
as paixões e as entregas, as juradas escra.vizações, as perseveranças mais crucif1cadas, as fidelidades mais longas, os apegos mais violentos, as ambições de posse mais alucinadas ...
Aquela que fêz de sua vi:da um único Poema de Amor, um
só vôo para o Bem-querido, que, somente Ela, podia adorar
abrasadamente, com a alma viva, o coração inteiro, a oblação
imaculada de todo o seu ser ...
O colar do céu, para a Rainha.
Para a amorosíssima Virgem Maria.
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Mestra de nossas almas
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I.

Nossa Mãe aconselha

Ainda quando já trilhamos os caminhos da idade adulta,
nós desejamos e obedecemos os conselhos de nossas mães.
Há sempre alguma coisa de Deus e do céu, nas palavra.s
daquela que foi o regaço em que o Senhor nos deu a vida.
Desejamos e acolhemos suas palavras, como uma luz do
alto e uma celeste segurança para <JS nossos passos.
Uma bênção privilegiada de Deus acompanha sempre a
quem honra sua mãe e a obedece.

***
Que diremos, pois, de M-aria?
Com que amor e devoção a pro,curamos, para que Ela no-s
fale, porque desejamos fazer tôdas as suas vontades!
Recordamos, com inveja santa, a Bernadette ou a Lúcia,
que tiveram a célica ventura de ouvir e acolher as palavras
de Nossa Senhora ...

***
Sem embargo, a Mestra querida reservou para nós também
a doçura meiga de seus conselhos.
Êles têm um sabor especial, singularmente nosso, cada vez
que os meditamos com o coração.
A admoestação essencial de Maria é que "façamos tudo o
que Jesus nos disser", que assim Ela disse a.os servos de Caná
e aos filhos de seu Coração.
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É preciso acolher esta palavra de Nossa Senhora, realizála, para que, da pnbre água sem valor de nossa vida, Jesus
possa jorrar um vinho delicioso de méritos, que nos inebrie
na Eternidade.
Fazer o que Jesus nos diz.
No seu Evangelho, de surpreendentes bem-aventuranças.
Na sua Doutrina, de renúncias e purezas.
Na sua Paixão, de resignações mudas e santificadas.
Na sua Eucaristia, de inefáveis convites à divina união.
Na sua Igreja, que alumia o nosso ,caminho e abençoa os
nossos esforços.
Na nossa vida, onde Éle se sacramenta em tôdas as circunstâncias que levantam nossos olhos para o céu.
Na nossa alma, que Êle quer semelhante à formosura de
Maria, no cumprimento de todos os deveres.
No nosso coração, onde Éle nos diz suas divinas lições de
amor, a fim de que, a Êle de todo coração e ao próximo como
a nós mesmos, amemos com florida caridade ...

* "' *
Agora os olhos da Mestra de nossas almas se detiveram
nos nossos olhos, numa interrogação carinhosa e leal:
Temos feito tudo o que Jesus nos mandou?
Temos obedecido aos conselhas de Nossa Mãe?
E merecido, assim, a recompensa com que as mães retribuem o amor submiso de seus filhos, - um amplexo afetuoso
e o prêmio de um ósculo feliz?

11.

Ela nos ilumina a inteligência

Trono de Sabedoria, Ela é a feliz Graça e Luz que aclara
nossa inteligência, sequiosa de Eterna Verdade.
Porque ilumina e porque confirma.
A presença de Nossa Senhora junto a nós, acena de longe
àquela. gloriosa Luz que, no céu, vai rasgar em amplos horizontes as nossas visões dos mistérios de Deus.
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É mais fácil aprender o catecismo, depois que conhecemos a Mãe do Céu. Decoramos o Pai Nosso, depois de saber a
Ave-Maria. Aprendemos o Têrço antes de estudar a Eucaristia de nossa Primeira Comunhão.
Nossa Senhora confirma também.
Semelhantemente aos apóstolos que "creram em Jesus"
após o milagre de Caná, obtido por Maria, nós também nos
a~seguramos na verdade de nossa, crença, depois que os prodígios dos carinhos da Virgem se manifestaram em nossa
vida.
Clarão suave para nossa inteligência que procura a Verdade Divina.

***
Nas trevas amáveis do Purgatório, a Rainha é uma estrêla
de luz.
Ao pensamento de Maria, recordam as santas almas seus
caminhos de Fé, e o ardor com que professaram outrora sua
adesão às verdades altíssimas.
Os profundos mistérios do Senhor, em Maria se faziam um
doce Pão partido em pequeninos.
E agora, na estranha psicologia de suas inteligências, decepadas de imagens sensoriais, tomam relêvo as aquisições
preciosas que o escrínio da memória reservou, pepitas de ouro a assegurar o valor daquelas luzes que iluminam sempre.
Ora, Maria é a Tesoureira dessas riquezas, a Fímbria dessas luzes, a Doadora fiel daquele Jesus sempre Verdade, sempre Pão da inteligência, sempre repartido aos pequeninos.
Haverá uma linguagem transcendente, no Purgatório, uma
quase infusão de idéias, à semelhança das mentes angélicas?
E não será, ainda, Nossa Senhora, o instrumento eleito
dessas dádivas, a Intérprete única dêsse idioma singular?

***
Nos êxtases delicia.dos do Paraíso, Nossa Senhora é o halo
fulgurante do Divino Sol.
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Aos santos re,compensados, inteligências dilata.damente potenciadas pelo Esplendor da glória, Maria é uma Faixa de Luz,
cariciosa e unitiva, que enseja o elo perfeito entre as mentes
sequiosas e a Increada Verdade.
Na Luz de Maria veremos a Luz de Deus.
A inteligência da Imaculada afeiçoa para nós o Eterno
mistério. Divina! Mestra, Ela nos aproximará das infinitas
inteligibilidades da Trindade Santíssima. Ao deslumbrar-se
nossa sêde de conhecer e comungar Deus, no abismo incessante daquela explosão de imensa luz, sentiremos que nos ampara, gentil, Aquela que foi Mãe de nossa Fé, Certeza de nossa
crença, Amparo e Segurança querida de nossa insaciada Sêde
de integral Verdade.
E o Sol aurifulgente de Deus, que se revela aos nossos eter·nos deslumbramentos, há de iluminar-nos nas ma,cias cla.ridades da Imaculada Inteligência de Maria.

111.

Uma carta de Deus

Nossa vida é uma grande viagem, de aventurosas esperanças,. Ora, não aquilata nossa fantasia, na hora da alvissareira
partida, a bagagem de saudades que inexoràvelmente carregamos.
A primeira curiosidade, ou a reedição de gratíssima experiência, parece-nos um lindo novo capítulo, um momento esquecidos das coisas companheiras e dos corações aflantes que
ficaram, acenando ao longe ...
Acamam-se crepúsculos, ressuscitam alvoradas, andamos
os caminhos da terra, as rotas do a.r, os oceanos poltcromos,
e dentro em nosso coração, ao lado das excitadas emoções da
viagem, começam a pungir os ecos distantes de tôdas as coisas
bem -queridas.
Com que ansiedade buscamos, nas portarias dos hotéis de
estranho idioma, as cartas dos nossos!
E com que descompassado ritmo de palpitações agarramos
os retângulos, leves e pequeninos, que representam a desme-
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dida alegria de retornar, em sonho, ao abraço dos que nos
querem bem ...

***
Somos peregrinos do Senhor. Dêle partimos, vamos realizando nosso itinerário, entre descortínios e aflições, curiosas
perspectivas novas e desilusões prenhes de lágrimas.
Nossa a.lma jamais esquece o Céu, de onde levantamos
âncoras virgens, meta ambicionada de nosso derradeiro wl-pôr.
Talvez não formulemos o pedido, quem sabe é inconsciente
o nosso anelo, mas ardentemente desejamos, na viagem, receber cartas de Deus.
Mas Êle nos escreve. Nas maravilhosas mensagens com
que a natureza, o mar e o firmamento, os campos e as flores,
as belezas e os bens, nos transmitem as epístolas do Senhor.
Na gentileza e bondade com que somos visitado·s, em nome
do Pai, com sinceridade e carinho.
Nas missivas íntimas da alma, quando Êle alumia e conforta, repreende e reajusta, louva e estimula, premeia. e rejubila ...
Tudo é carta de Deus.
Até mesmo a noite e a tempestade, a dor e a lágrima, a
provação e a cruz, que separam, angustiam, dilaceram.
Até mesmo a incompreensão e a repulsa, quando nosso
gesto de oferta se imobiliza, sem encontrar uma aceitação
cordial ...
Somos nós mesmos, cada um de nós, uma mensagem do
Senhor. E quiçá, Êle estabeleceu a paga generosa do silêncio
e da renúncia, para que a nossa missão junto aos corações,
possa realizar-se a pleno . . .
É uma graça ser mensageiro de Deus. Mas tôdas as graças grandes que recebemos, e muito mais ainda, as que transmitimos aos outros, é preciso que em certa maneira as compremos do Céu, por um prêço de dor.

***
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Em nos~a vida, tudo é uma divina mensagem. Seivosa,
plena de conteúdo e de responsabilidades.
Ela nos chega, a cada ponto de nosso itinerário, para. nós
e para os outros.
Uma carta de Deus que leremos em voz alta.
Generosos, a dar, como Mari:a.
Dar é a maneira linda. de enriquecer deveras.
A mais triste das misérias é a do egoísmo que fecha as
mã::Js e endurece o coração. Mas a riqueza dos que dão, ainda
que se despojando, é a progressiva invasão de Deus na alma
sempre mais aberta e sempre mais sequiosa.
As mães ensinam seus filhinhos. E se acaso nos parece
difícil ler a carta do Pai, que nos programa a sua.ve austeridade de um Cristianismo mais profundo, recorramos, felizes, à
Grande Mestra e Mãe querida. Ela nos ajuda a soletrar a
mensagem formosa que nos promete o júbilo de uma vida
cristã, mais autênttca e mais recompensada.

IV.

Um segrêdo de ventura

Realizamos a felicidade quando completamos em nosso ser
os desígnios excelsos de Deus nosso Criador.
Não é fora de nós mesmos, em propriedades e tesouros,
em honra.s ou situações, nem sequer na superficialidade de
gozos que não alcançam a medula de nossa alma, - que planificamos um desejo tão exigente como a Canção de Felicidade
que embala o nosso coração.
É preciso retornar pa.ra dentro de nós mesmos, e aí buscar, e aí achar Deus, naquela feliz e singular imitabilidade,
rica e matizada, que para cada um de nós reservou a inexaurível solicitude de Nosso Senhor.

***
Fazendo-se homem, sem deixa.r de ser Deus, o Verbo encarnou, na pluriforme beleza de sua vida humana, todos os
nossos ideais e tôdas as nossas felicidades.

1
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A estudar Jesus, na doutrina de suas palavras e no Evangelho de seus exemplos, todo o cristão encontra um Ideal,
bem seu e emocionante, íntimo e convidativo, para imitar o
Mestre, no quotidiano dos deveres, lutas e ascensões.
E todavia, parece-nos às vêzes que o Divino Sol é luminoso
demais para nossos olhos turvados, inatingível, nas suas alcandoradas perfeições.

* **

E eis o Senhor nos dá Nossa Mãe.
A lua tamisa a luz do sol. Ma.ria traduz em linguagem
nossa as virtudes excelsas de Jesus.
Dela nos aproximamos, como quem busca o segrêdo de imitar Jesus, através do cristal, suave e imaculado, da Mãe de
Deus e Nossa.

***

Na escola de Maria, fixamos nossos anseios e anelos nos
seus olhos, nos seus lábios, nas ~uas mãos, em seu Coração.
Aprendemos a contemplar tõdas as coisas, nossos deveres,
as almas que nos vizinham, as luzes e as estradas, no panorama dos olhos de Maria..
Ensaiamos dizer nossas palavras de amizade e carinho,
de instrução e confôrto, de exortações e de preces, na flor dos
lábios de Maria.
Afeiçoamos os gestos e atitudes, as finezas e os amplexos,
as tutelas e soerguimentos, ao desenho gentil e à linguagem
das mãos de Nossa Senhora.
E em nosso tesouro íntimo, de sonhos e desvelos, de mimos veludosos e ósculos de oferta, de amores vigilantes, indormidos, sacrifi,cados e alçados ao Paraíso, nós sintonizamos
os nossos afetos de bem-aventurança ao Coração bem-querido
Da':juela que é a Mãe do amor formoso.

***
Maria assim, nos ensina a realizarmos todos os nossos
ideais, venturosa semente depositada por Deus em nosso
coração.
Um caminho, abendiçoado e único, de nossa verdadeira
felicidade.
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V.

Dignos do nome cristão

Todas as graças do Senhor são onerosas responsabilidades.
Dirigem-se à nossa alma, esperando uma resposta. São luzes
que intentam encontrar tersos espelhos onde se reflitam. Raios
de sol que despertam as potencialidades germinais. Chuva
generosa que vem para todos os florescimentos.
No Batismo, a Igreja nos entregou os Mandamentos de
Deus para que assegurássemo-s a Vida Eterna.
O Evangelho de Jesus, sal em nossos lábios, luz em nossas
mãos, veste branca de ima.c ulados roteiros.
Ora, o sal não deve perder sua virtude. A luz não há de
ocultar-se, mas iluminar a todos os que estão na Casa do Pai.
E a veste branca foi assim como um tabernáculo vigilante aclarado, colocado na montanha, que não pode esconder-se, mas a
todos aponte o rumo das estrêlas.

***
E eis que o ensinamento do Mestre vem a nós como uma
graça altíssima e temerosa responsabilidade.
O Evangelho não é um volume esquecido em rumas de
farta biblioteca. Ou uma formosa história fixada no passado
e apenas evocada em eruditas citações. Ou um belo sonho ideal,
de todo ultrapassado pelas febris mutações da consciência dos
homens de hoje.
Não. O Evangelho é a nossa indeclinável obrigação cristã.
O paradigma vivo de nossos pensamentos e atitudes. O inesgotável filão aurífero onde todos os sé,culos encontram lenitivo às suas angústias, e todos os corações, a trilha segura a
seus anseios.
Não é cristão quem desconhece a Divina Palavra. Quem
não a realiza. Quem não se esforça para colocar seus passos
nesse caminho eterno. Quem não aspira viver no ,clima dessa
Doutrina única, que- como a SSma. Eucaristia - continua a
ser a Presença Viva de Deus na terra.
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Cada geração humana se inclina sôbre o Evangelho e descobre novas ressonâncias. Desde os Apóstolos distantes até
os últimos Teólogos do fim dos tempos, as inteligências amparadas pela Graça se debruçam sôbre a Palavra do Senhor, exploram seus sentidos, anunciam suas conseqüências, amam
suas elevações, santificam-se em seus preceitos. Um e todos,
um contemplativo e tôda a comunidade, a primeira Igreja do
Cenáculo e a última família Cristã da Grande Parusia, no estudo, na veneração, na vivência do Evangelho, não lhe aLcançarão, todavia, esgotar a transcendente riqueza de uma fonte
infinita como o próprio Deus.

***
Há, pois, para cada um de nós, para a geração de hoje,
uma especial mensagem, uma obrigação pessoal, uma social
responsabilidade, na meditação e na atuação da Palavra de
Deus.
Discípulos de Jesus, para que sejamos dignos de nosso
nome cristão, façamos como Nossa Senhora, e "guardemos
tôdas estas palavras, repassando-as no acolhedor afeto de
nosso coração".

VI.

Não construir sô&re o sentimento

Quando iniciamos a vida espiritual, adverte São Francisco
de Sales, Deus nos trata como a crianças que necessitam de
alimento agradável. Mas ao crescermos no- espírito, t:le nos
honra ,com uma comida que já não é, muitas vêzes, grata à
nossa natureza.
Aos pequeninos se dá o pão com açúcar, pois do contrário
não o comeriam. Mas aos grandes, o pão sem açúcar, porque
compreendem que é preciso nutrir-se, ainda que sem as doçuras de saborosos preparos.
É assim que tojo o tempo em que vamos crescendo para o
Senhor, de ordinário experimentamos um suave sentimento na
prece, na meditação, na Comunhão.
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Mas quando o Senhor nos julga em maioridade na vida
espiritual, suprime as doçuras, e nosso& deveres já não têm delícias, nem êxtases a nossa prece.
Nossa vida espiritual, assim, não diminui com a ausência
do sentimento. Antes, torna-se mais meritória e va.liosa. A
falta do fervor sensível, longe de arguir a diminuição de nossa
Fé ou de nossa Piedade, é, ao contrário, o sinal de que já
crescemos no espírito, no caminho do Senhor.

***
Pode mesmo suceder que sejam nossa Fé e suas ex1gerwias,
nossa Pieda.dz e suas manifestações, .contrárias ao nosso sentimento.
Assim como nos deveres quotidianos.
Êles se originaram numa atitude inicial, numa decisão de
escolha, que tantas vêzes, foi iluminada em alvoradas de entusiasmo, nos anos juvenis de nossa generosidade.
E nos colocaram nesta profissão, neste trabalho, neste lar,
nesta responsabilidade .
A princípio era fácil e suave. Havia o dinamismo da
juventude, a pujança da vida, estrêlas e flores, determinação,
desejo de vencer.
A pouco e pouco as luzes foram murchando, evanesceram
as ilusões, decresceram os ardores, ficou apenas o dever.
No .-:::límax do trabalho, na aspereza. das decepções acumuladas, o caminho começou a ser difícil, a natureza reclamava,
o sentimento se levantou contrário, numa quase revolta ...
Sem embargo, na profissão, no la.r, na responsabilidade
social que assumimos, buscamos manter-nos fiéis, apesar de
tudo.
Porque um dever não se discute, cumpre-se.
Mas é então que êle se valoriza.

***
Que estranhar, pois, o mesmo aparente crepúsculo em nossa
Fé, em nossa Piedade~
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Então será preciosa a virtude, quando apurada no crisol.
Verdadeira a Fé desamparada do sentimento, concretizada na sua formulação exata, de uma decisão da inteligência,
determinada pela vontade de homenagear ao Senhor.
Genuína a nossa Piedade, que ainda sem flores e emoções,
busca a fidelidade corajosa, que oferece a Deus um preito de
louvor sem aromas, uma prece apenas tecida de palavras e
afetos substanciais, de onde se ausentaram os suspiros e lágrimas ...

***
preciso construir sobre a fidelidade.
Sobre a decisão de manter nossa escolha de Deus, nossa
profissão do Evangelho, nossos juramentos de amor indefectível.
Ainda que nos fugissem os sentimentos.
Ainda que êles se levantassem contra a assiduidade constante a nossos deveres essenciais.
Como Nossa Senhora, realizemos feitos escra.vos a vontade
do Senhor .
E construiremos, com segurança a nossa Real Ventura.
É

VIl.

Vestido de noivado

Na concha, grosseira às vêzes, misteriosa sempre, de nossa
vida, há sempre uma pérola de amor.
Não temos quase nunca a perspectiva da distância, a. visão
de conjunto, o olhar de Eternidade, para avaliar as moedas
pequeninas de nosso quotidiano.
E é difícil às nossas luzes, que apenas aclaram os caminhos
da terra, desvendar tôda a seqüência linda de nosso itinerário
do céu.
Não se põe de manifesto, em tantas cruzes e espinhos, em
tão frequentes trevas e angústias, a presença wlícita de um
Coração de Pai, que vai entretecendo de méritos a hora augusta de nossa Recompensa.
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***
Na antiga Damae.co, quando as meninas aprendiam a mover suas mãos delicadas na perícia dos bordados, costumavam
as mães entregar-lhes os instrumentos de trabalho e os fios
multicolores, para que, anos a fio, as jovens fôssem tecendo
as tapeçarias de seus noivados.
E as meninas tecelãs punham naquela tarefa tôda a aplicação diligente de seu esfôrço, todos os sonhos formosos de
sua ventura, aceitando os dias e os meses, a extensão dos anos
e o longo daquele lavor, estimuladas sempre pela alvissareira
expectativa de seu grande dia de felicidade.
Já moças, o veu fôra tecido, bordadas as tapeçarias, completado o enxoval das suspiradas núpcias. Um trecho largo
da vida, através de esforços de aprendizado, de canseiras, de
perseverança, de olhos lançados no porvir, ef,coara-se na tarefa humilde, silenciosa e sem brilho, como preparação minuciosa à vinda do Esperado.
Mas então, como a,vultavam os dias de continuada felicidade, as canseiras e vigílias, no júbilo glorioso daqueles recamos preciosos!

**•
Entre nosso berço e nossa sepultura, estendem-se os fios
policromos de uma jornada cristã, para cada um de nós preparada por um Pai extremoso e uma amorom Mãe.
Nossa alma menina é celestemente adaptada, mercê du
Graça do Senhor, à tarefa laboriosa de aceitar os fios e a~
meadas, de tôdas as côres, espessuras diversas, nos encontros
com Deus e com os homens, nas tramas inesperadas, nos golpes · que ferem, sangram talvez, mas vão estendendo e desenhando em nossa existência, o bordado misterioso de nossa
Eternidade.
Cada esfôrço e cada espinho, todo trabalho e todo combate, na seqüência minuciosa e fiel de nossa vida perseverante,
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há de trazer, um dia, à nossa alma enfim ataviada para as
Eternas Núpcias, o lindo vestido de noivado, tecido pelo Amor
de Deus e pelo nosso amor, com que um Pai Feliz e uma
sorridente Mãe Celeste hão de envolver nossa maravilhosa. surprêsa, para sempre recompensada nas delícias do Paraíso.

VIII.

No

cora~ão

ela mata

Um quase mêdo aperta-nos o coração ao penetrarmos, sozinhos, na espessura de uma floresta.
Não é somente a linguagem exuberante e selvagem que
a natureza nos fal:a, nas lianas que retorcem amplexos escravizantes, na profusão cerrada da mata rasteira apagando
todos os trilhos, na impossível orientação para os nossos extra via dos passos ...
Mas ainda aquêle imponente silêncio, de acabrunhadora
majestade, a desenhar, nítida, nossa pequenez desamparada ...
Sem embargo, quanta riqueza!
Como são veneráveis aquelas árvores de centenas de anos,
estranhamente belos os pássaros arredios, misteriosos e evocadores seus pipilos e trinados ...
E como é formoso o sol quando vence, de clareira em clareira, a fechada abóbada, e vem espalmar sôbre a relva inquieta uma visita de luz, aquecedora e fecunda!

***
Dizem que há outras riquezas ainda., no solo profundo
e intangido.
Contam que os ·animais, na faina de seu alimento, trazem por vêzes à floresta as sementes dos frutos que os nutriram.
Há uma espera de anos esquecidos, até que um incêndio devore a mata., ou o machado afiado dos homens a derrube.
E então, quando o sol pode chegar até o chão despojado,
aviventam-se as sementes e germinam, e nascem árvores diferentes, estranhas talvez àquele lugar, peregrinas de longe ...

***
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Há recônditos inexplorados nas nossas almas, também.
Uma natureza vivaz, de manifestações tumultuárias, de
instintos espessos, de cegas exuberâncias.
Quantas vêzes é difícil uma clareira ao Divino Sol, vencendo troncos de soberba, ou encipJa.1as sensualidades, egoísmos rasteiros e mil ervas daninhas ...
Mas, quando Êle chega, quanta luz, e que fe,cundidade!
Talvez sementes antigas, lançadas por apostólicas palavras
que fica.ram adormecidas.
Ou exemplos belos que caíram no chão, inaproveitados. E
graças que desceram à terra, sem encontrar a flama cálida
que as fecundasse ...
Ora, eis que a floresta é vencida. Derrubadas as paixões,
~erenados os instintos, humilhadas as soberbas.
E, como uma primavera, as boas sementes germinam. E
se alçam gentis, maduram, frutescem.
.
Onde houvera a f.elva áspera agora abrem flores alegres.
Há passaras de céu, aves do paraíso. Uma fronde, de peregrina beleza, bosques e oasis ...

***
Meditemos a lição da floresta.
Aceitemos o que nos liberta, e o que nos fecunda para a
virtude.
Roguemos aos Anjos que multipliquem as boas sementes.
A Nossa Senhora., que as germine e coroe.
E será ampla a messe das boas ações. E bem nosso, o Sol
que nos inflama em seu Amor.

IX.

Misteriosa Providência de Deus

Sucedem-se inexoráveis os nossos dias, longos demais para
nossas dores e trabalhos, rápidos para as curtas alegrias que
efêmeras nos visitam.
Quase nunca aLcançamos compreender nossos caminhos.
Nem os destinos alheios. Nem os cruzamentos que nos depa-
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ra.m, presença a presença, com pessoas e eventos, capazes de
mudar nossos rumos, quase sempre em direção bem diversa
do que cuidamos, do que desejamos.
Difícil coisa, a Providência ...
Tanto que os antigos grandes Filósofos não acertaram a
formular sua natureza, duvidando até de sua. existência.
E refugiaram-se em alegações vagas ou em entidades cegas, como que intermédias entre as fôrças divinas e as sortes
humanas.
Fixa.ndo todos os destinos.
Condenando os homens a bracejar no escuro, angustiados
e sem esperança ...

***
A Revelação veio amparar a Razão.
E Jesus falou-nos do Pai, que se inclina para nós, e nos
alimenta e veste, e sa.be tudo o de que necessitamos, e dispõe
para o Bem nossos itinerários, respeitando misteriosamente a
nossa liberdade.
Sem possibilitar-nos, todavia, uma compreensão total.
Como compreender Deus, e todos os seus caminhos?
Somente uma inteligência inünita pode compreender uma
infinita. atividade.
Se, homens pequeninos de acanhada inteligência, nós fôssemos capazes de compreender a Deus, Deus seria pequenino
e acanhado, um pigmeu, de nosso tamanho, a.penas ...
Exatamente porque é Deus, imenso, infinito, transcendente, Êle não pode ser entendido pela mísera limitação nossa .
Pois se nem sequer entendemos os arrazoados de um jurista, as complexas fórmulas de um matemático, as estratégias de um general, o receituário específico de um médico, e
não coramos de confessar nossa ignorância ante êsses homens que estudaram ma.is do que nós, mas que como nós são
apenas homens, - por que teríamos a pretensão de compreender todos os caminhos de Deus, incomparàvelmente superior às mais altas inteligências?

***
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Basta-nos, pois, a certeza de que Êle mora em tôdas as
nossas vias, tudo dispondo, como Pai solícito e desejoso, para
nosso Bem verdadeiro.
Eu não sei, dizia o Apóstolo, mas Deus sabe. E isso basta.
Sim, porque ao chegarmos à Eternidade, dissipadas tôdas
as sombras e anuladas tôdas as angústias, com agradecida surprêsa nós nos voltaremos a considerar o caminho percorrido
e verificaremos, cheios de gratidão, que não havia outra melhor
estrada para nós do que aquela que exatamente acabamos de
percorrer . . .
E crescerá o nosso júbilo, desejoso de os.cular a Providência minuciosa e amorosa do Senhor, ao lermos, em cada etapa
de nossa vida, em tôdas as alegrias e nos mais ocultos sofrimentos, como um desvelado e lúcido Anjo da Guarda, a presença, a proteção, o desvêlo, o amor de Nossa Mãe Celeste, o
mais saboroso sacramento da Bondade Divina junto a filhos
bem-queridos, destinados à Eterna Felicidade.

X.

Com o destino nas mãos

Naquela agência bancária do interior, onde acompanhara
o meu amigo, eu vi o homem que veio para buscar o s.eu
dinheiro.
Era um financiamento que o Banco lhe adiantara, para
a sua lavoura, para seu trabalho, para a sua esperança.
E se pôs a tremer ...
Certo que contava com o esfôrço de seu trabalho, a tenacidade de sua perseverança, a responsabilidade de sua palavra, a boa resposta da terra bem amanhada, a bênção de
Deus que não haveria de faltar .. .
Sem embargo, tremia.
Foi preciso que o meu amigo o tranquilizasse, e o fizesse
esperar um pouco, e o encorajasse . . .
Era um compromisso, e aquêle homem rude sentia a res-
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ponsabilídade de seu nome, de sua família, de seu destino que
tomava nas mãos.
Tinha consciência. Um caráter probo. Um coração reto.

***
Deus fia de nós um imenso cabedal quando nos concede
a vida, e nos dá a filiação divina, e nos põe seu Evangelho
nas mãos.
Êle nos deu também a liberdade, êsse que é o mais precioso de todos os dons, e o de maior responsabilidade.
Cada vez que escolhemos, sem coações, sem injunções exteriores que não penetram na fortaleza de nossa livre determinação, nós assinamos um compromisso.

***
Não há estranhar que receiemos, que tenhamos prudência.,
que nos aconselhemos, que temamos talvez, e tremamos.
Certo que podemos contar. Com o auxílio de Deus, nossa
boa ~ontade para o trabalho, o ambiente propí.cio das graças
que descem do céu, a fecundidade de nossa alma aptada a
tôdas as ascensões.
Sem embargo, a escolha que envolveu nossa responsabilidade, que nos pôs nas mãos noss,o. destino (quem sabe, também,
o d.e tantos outros ... ) , deve c:mtinuar-se, manter-se, como
o leme persistente da nave, como a rota decisiva do -avião ...
Seremos capazes de manter o nível de nossa eleição, todo
tempo que há de durar nosso trabalho, todo o frutescer que o
depósito de Deus antecipou, todo o acumular dos méritos, que
multiplicarão os recebidos talentos?

***
O Senhor ampara nossas esperanças.
E anela que transfiguramos a outras Mãos Imaculadas, a
instabilidade das riquezas que em nossas frágeis mãos pereceriam talvez.
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E no:; aponta um terreno fértil onde acolherá tôdas as
sementes boas, flores.~imentos bem-aventurados.
E n os favorece um orvalho precioso, oportuno e promissor,
que umedeça e fertilize os germens bons de no~sos anelos puros.
Porque o terreno fértil é o Regaço de Maria.
E o orvalho precioso são suas graças de luz e dádivas de
bênção.
E seus carinho-s nos enlaçam, sua tutela nos bem--aventu-ra., sua presença nos multiplica os méritos.
Nosso destino, em nossas mãos.
Para que o depositemos no Coração de Nossa Mãe.
E êle se coroe no Paraíso de Deus.

XI.

Olhai as aves do céu

Elas se levantam, ariscas e trêfegas, - quando nos aproximamos, - num lúcido instinto de liberdade ameaçada..
E espalham, recortadas no céu de aquarela, as. asas tensas, em amplos remígios, alcandorados, sobranceiros .. ..
Não semeiam, nem colhem.
Não conhecem o enleiramento demorado, as semeaduras
inquietas, a expectativa das messes, a vigilância dos celeiros.
Maravilhosamente descuidosas, apenas atentas à missão de
enrique,cer com trinados e asas a natureza pródiga, elas sabem,
na instintiva inerrância de sua vida alígera, que o Pai Celeste
as alimenta.

Ora, é a mesma natureza exuberante, de fôrça e possibilidades inexaurida.s, que o Senhor coloca à disposição dos homens.
Em nossa mente, além e acima do instinto de conservação,
acendeu a luz da inteligência e multiplicou os caminhos, ensejando soluções novas para nossas precisões e desejos.
Lavramos a terra com o suor e fadiga do rosto, mas recolhemos com fartura e alegria.

160

http://www.obrascatolicas.com/

É preciso que trabalhemos, mas a recompensa é abundante.
Quem semeia entre lágrimas, colhe em exultações.
Porque, se passou entre labores e prantos, jogando seu
grão à terra, retorna com jubiloso prêmio, sobraçando os cofos replenos.

***
Em tudo, o Senhor complementa.
Se foi infens·a a estação, árido o solo, es,cassas as águas
do céu, a Providência vem em so.corro, com as próvidas reservas imensuráveis.
Os méritos de Jesus, as gra.ças de Maria.
Basta confiar.
Quem trabalhou e foi honesto e rezou, amanhou a terra e
enriqueceu a alma,há de ter a esperança segura, para si e para
os seus: Jamais se viu o justo abandonado, e seus filhos pedindo pão.
Porque o Pai Celeste conhece as necessidades e urgências.
': ~1 !
Exige que tenhamos largas medidas de Fé, porquanto, em
nosso destino imortal, somos infinitamente mais do que as
avezinhas gráceis, de tão pouco valor em sua esplêndida beleza.

***
Por que não transferir para a vida espiritual a lição dêsse mimoso cromo das páginas do Evangelho?
Que também na vida da alma temos indigência e temos
fome.
E como as flores do campo, necessitamos da veste fulgurante da Graça, mais preciosa que os mais fin::Js veludos de
Sa.lomão.
E ,como as avezinhas do céu, provamos apetite de um
alimento divino, que não semeamos e não colhemos, que não
cuidamos e não ajuntamos em celeiros, porque é um Pão descido do céu, rossiado de encantos divinos, acalentado em amo-
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res celestes, que o Senhor nos vem trazer porque sabe que
Dêle precisamos ...

• **
Não nos movam, assim, as trevas das aridezas, as tempestades das tentações, a esterilidade de nossas poucas fôrças.
Não importa que nos vej ?.mos indigentes e pobres, indignos
e desanimados.
Acolhamo-nos à Nossa Senhora e saibamos pedir.
Não seja esca.ssa a nossa Fé.
Nem mesquinha a. nossa Confiança.
Nem exíguo o Amor com que, avezinhas venturosas de um
céu feito para nós, saciamos nossa fome de Deus num Pão de
Eucaristia, alimento de nossa Eterna Vida.

XII.

faça-se em mim a tua palavra

Quando a. Escrava de Deus curvou-se ante a memagem
deslumbrante do Arcanjo, bem conhecia tôda a extensão imensa de seu FIAT. E sabia que, para Ela, êsse era o caminho
do Senhor.
Assim fôra Nossa Senhora concebida nos eternos desígnios, e ninguém senão Ela, se destinava à ma.rtirizada glória
de ser Mãe de Jesus.
Ao aceitar a palavra do Anjo, Maria sintonizou com a
Vontade Divina, pa.ra a sua missão, pessoal e insubstituível.

"' * *
São pequeninas as nossas vidas, apagadas as nossas ações.
Imaginamo-nos como uma leve onda do mar, que alça
efêmera sua crista humilde e desaparece. Ou como a formosura passageira das rosas de uma rápida manhã. Ou como um
trinado ágil de passarinho buliçoso, que desenhou no azul o
escôrço de uma melodia sem seqüências ...
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E talvez desprezamos nossa vida como se ela não tivesse
a menor importância. Que representamos, os míseros, neste
imenso cosmos, nesta infinita sinfonia, na inca!.culável numel"Osidade das almas, ante um Deus mais vasto que todos os
espaços, mais rico do que todos os universos, mais eterno do
que tôdas a,s durações? ...
E damos de ombros às nossas tarefas, como se nada valessem para Deus e para nós.

***

Ora, não é assim.
Porque no exíguo de nossa existência mora uma faúlha
do infinito.
Na ilha pequenina do nosso ser habita uma palpitação
eterna. A imortalidade de nossa alma e a de nossa carne
ressuscitada, fazem de nossa vida uma. estrêla perene, uma flor
imarcescível, uma jóia de inextinguível fulgor.
E Deus, infinito também nas adoráveis minúcias de sua
Providência, situou-nos com amor e esperança, no mos·aico
formoso da constelação completa dos Bem-aventurados ...

***
Destarte, cada um de nós, humildes e pequeninos que
sejamos, mereceu a honra de um pensamento de Deus, e
ocupa um lugar insubstituível nos planos divinos.
A nossa missão obscura, a nossa tarefa ínfima, o nosso
trabalho inapercebido, assumem aos olhos de Deus uma importância assim substancial, que quase resumem, como as
pequeninas células, a estrutura e as sortes de tôda a imensa
obra do Senhor.
Se f·a lharmos ao nosso dever, ninguém fará por nós
aquilo que nos estava reservado, e, em certa maneira, nossa
indolência ou malícia terá frustrado os desígnios de Deus ...

***
Invoquemos Nossa Senhora. Que Ela nos seja caminho e
ensinamento.
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A fim de que, a todos os traçados divinos em nossa vida,
tão nobre aos olhos do Pai, saibamos responder, na generosidade álacre de nosso coração, com a determinação de que,
também em nós, se cumpram todos os desígnios do céu.

XIII.

Ajuda para ascensões

Bem junto de nós coloca o Senhor os meios de nossa elevação espiritual
Não somente a sua Presenç-a viva e atuante, embora oculta
e misteriosa. Não apenas o a.mparo de Maria, sempre Mãe e
Anjo Tutelar. Ou os Sacramentos divinos, ramalhetes de graças.
Mas a Providência de Deus suscita outros auxílios, em
tôrno de nós, para que seja fácil e suave nosso progresso nas
virtudes.
O exemplo bom de outros generosos corações, o clima. de
elevação, sugestivo e ahciante, as palavras de conselho e os
sorrisos de bondade ...

***
Os nossos defeitos, também.
A obra de Redenção foi um vitorioso revide do Senhor à
provocação do Inimigo. O demônio parecera vencer, e, pelo
mesmo esquema que ousara, foi derrotado pelo Redentor: um
demônio e um anjo. Eva e Maria., orgulho c humildade, Adão
prevaricador e Jesus Salvador.
Anàlogamente, o que nos poderia perder é, pandoxalmente, o caminho de nosso bem, a asa de nossa exultação.

***
A pureza, castigada e meritória, é uma, resposta quotidiana aos instintos desorientados que latejam em nosso ser.
A humildade, mortificada e difícil, e o minucioso freio
aos estas repentinos de um orgulho incessante, que ameaça
fazer-nos à imagem e semelhança de Lúcifer.
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A piedade, que enobrece as nossas orações e doura nossa
confiança em Deus, sobrepõe-se a impia atitude de descrença
que uma soberba autosuficiência tenta fixar em nós.
A caridade, estendida como um amplexo de paraíso a todos os nossos irmãos, refreia a cada momento o egoísmo insolente, que nos incita a um insulamento mesquinho e desventurado.
Porque não queremos ser descrentes, temos Fé. Porque não
aceitamos os grandes e pequenos desânimos, temos Esperança. Porque recusamos o Mal, queremos o Bem.
E somos atenciosos, solícitos, serviçais e generosos, compreensivos e ma.gnânimos, dedicados e sacrificados, porque expulsamos, a cada hora, de nossa alma, o Demônio do ódio.

***
Dessarte, realizamos em nossa vida o Triunfo de Deus.
Ainda com os elementos do Inimigo e suas quebradas
armas.
Ora, quanto mais preclara, assim , a vitória nossa, a vitória de Deus?
Não teria sido essa a grande razão transcendente, por que
a Regeneração da Nossa Lei deixou em nossa alma. batizada
tantas relíquias de Satã?
E se a Imaculada Conceição de Nossa Senhora foi preservada, imune do pecado original e de tôdas as suas consequências, pa.ra construir em outro nível a formosura de Sua santificação, não haveremos de louvar a Deus que nos permite,
em tôrno de Maria, levantar o esfôrço de nossa perfeição
,como uma moldura diferente, no brilho agradecido dos que
poderiam ter-se afundado no abismo, mas tiveram asa,s para
acompanhar sua fúlgid~ Assunção?
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XIV.

Olhar o eéu faz naseer asas

Deus colocou um vestígio de sua fôrça criadora em nossa
natureza, na eficácia dos desejos , na fôrça das palavras, na
realização dos anelos profundos.
A tal ponto, que nos enganamos às vêzes, julgando real
o que é imaginário apenas, e concreto o que entrevemos na
halucinação dos sentidos.
Sem embargo, a idéia é fôrça., início de ação, incoativa
realidade.

***
Por iss-o, nossas determinações internas se completam no
exterior, classificam-se na re:llidade a que miram, asmmem a
moralidade dos atos externos correspondent::s.
Se intentamos o mal, um veneno de inferno estende-se sôbre o que fazemos, contaminando de p~cado as nessas obras
Mas se desejamos o bem, tôdas as ações se enobrecem,
complementam-se as deficiências, corrigem-se as to-rtuosidades. "Se fôr simples teu olhar, todo teu corpo será luminoso."

***
Quando a direção profunda de nossa vida se inclina, ambiciosa ou desesperada, para o chão, - assim como c~rtas
plantas que, mesmo no alto, buscam estender ·Os tentáculos
na terra, - de dentro de nossa alma começam a descer raizes grosseiras para nos fixar bem abaixo, sem vôos, sem luz~s.
sem sonhos ideais.
Para o vegetal, a vida subterrânea pode ser um9. a.tividade específica, útil, normal. Para nosso ser, !ilhar raizes muito
abaixo no chão é ignóbil, estéril, desesperante.

***
Mas quando olhamos para o alto, numa decisão de subir,
cria.mos -asas.
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Quando ambicionamos o firmamento fazemo-nos donos
das estrêlas.
Quando almejamos ir até Deus, Êle desce a nosso ,coração.
Na vida espiritual, multipliquemos cs bons desejos. Aspiremos muito, anelemos largamente.
O profeta Daniel mereceu a.ltíssimas visões e profecias
messiânicas, "quia vir desideriorum erat" porque era um varão
de desejos.
Nosso Senhor pode inspirar-nos ambições imensas, cometimentos ap-ostólicos, infinitas audácias que, certo, não alcançamos realizar, mas que, na expressão de São Francisco
de Sales, configurarão a medida de nossa generosidade, que
Deus recompensará, feliz, como se a execução objetiva houvesse acompanhado a ampla linha dos nossos ideais desejos.

***
Chamou o Senhor bem-aventurados os que têm fome e sêde de ·justiça e de santidade.
Afirmou que acharão, os que buscam.
Encontrarão, os que procuram. Abrir-se-ão as portas aos
que batem.
Delineou um ambicioso itinerário de perfeição, ao ordenar-nos que fôssemos santos como o Pai Celeste. E que O
imitássemos no exemplo que Êle nos deu, para que :laçai1"1!JS
como Êle fêz.

***
Nenhuma alma, como a de Maria, sonhou tão linda.mente. E tanto desejou subir a uma perfeição que A colocasse na órbita de Deus.
No conteúdo de sua Fé, que o vendaval do Gólgota não
abalasse.
No conteúdo de sua Fé, que o vendaval do Gólgota não
Deus não lhe arrancasse o título de escrava.
Na via-sacra de sua Obediência, criando seu Jesus para
Hóstia, e aceitando sôbre a vida a treva de sua ausência.
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No
oculto,
Na
do por

divo tormento de seu Amor, feito Prófugo, Mistério
Ramalhete de mirra, Flor crucificada.
sa.udade, na Soledade, na lágrima do coração chamanDeus, suplicando a presença de seu Filho.

:.\: * *
Tanto olhou para o céu, Maria, que criou
E gloriosa e feliz alcandorou-se.
Nas asas da Assunção.

XV.

a~as.

Mãe de todos os carismas

Na descida do Espírito Santo, à frente da pequena comunidade eleita, o ramalhete de apóstolos que iria constituir a
Igreja de Jesus e estendê-la até o fim dos séculos, estava Maria, Mãe de Deus e dos homem.
Recebiam, então, os apóstolos todos os carismas, para o
anúncio do Evangelho, intelecção das Sagradas Es,crituras, interpretações e profecia, dons miraculosos e ousadias santas,
graças de cura e discernimento dos espíritos, eloqüência e
martírio.
Ora, em grau mais intenso e feliz de que todos, era visitada pelo Espírito Santo a Rainha dos Apóstolos.

Por isso, Ela é a Mãe de todos os dons de apostolados. E
a necessária F0nte de tôdas as inicia.tivas com que, imitando
os grandes Apóstolos, nossas almas batizadas querem honrar
sua responsabilidade social no organismo vivo da Santa Igreja.
E aprendemos Dela a tríplice a.titude em face de nossos
deveres de anunciar Jesus a todos os corações.

***
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Maria é o modêlo de nossas preparações.
preciso que alarguem(}s as na.ssas ·disponibilidades, sem
confinamento de reservas egoísticas, sem miras abaixadas ao
escasso nível de nosso interêsse próprio.
O apóstolo há de ser um despojada, de si esquecido,
num a.nelo de fazer do dom de si tõda a sua riqueza.
Maria se fêz a Escrava do Senhor, sotopondo aos desígnios
divinos de salvação de todos os homens, todos os caminhos de
sua vontade e preferências de seu coração.
E foi através um oceano de renúncias, de lágrimas e dores, defde o Berço de Jesus até à Cruz do Gólgota, que Ela
preparou seu coração para ser o escrínio de nossas redenções.
É

***
Em Nossa Senhora se espelha a santidade interior, lareira
viva dos ideais apostalares .
Porque, urge que um foco ·:?,ceso e ardente flameje em santidade no coração do apóstolo.
E que êle escolha caminhos imaculados e gestos virginais,
humildades cândidas e abrasados devatamentos, silêncios de
prece e oportunas presenças, assistências desveladas junto aos
cor:ações dos homens, união indiscontínua junto ao Coração
de Deus.
Tudo como no programa. referto e fiel, de perfeições e
ascensões, que elegeu a bem-aventurada Virgem Maria, Rainha Santíssima de todos os apóstolos .

***
Mãe de todos os carismas, Nossa Senhora é paradigma da
ação conquista.dora que alarga as áreas do Reina de Jesm.
Audácia santa e oportunidade, discrição de silêncio e eficá.cia de presença, ·amor que vence tôdas as técnicas, dedicação que afronta todos os sacrifícios, caridade que tudo crê,
espera e suporta, culto do dever que esquece o direito próprio,
pac1encia e benignida.de, sentido eficaz da ação proveitosa,
ausência de ciumes e competições, de auto-elogios e filaucio-
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sas vaidades, continuidade até à imolação, esperando contra
tôda a esperança, confiando em Deus e confiando nos homens - itinerário minucioso dos passos abendiçoados que
desejam evangelizar a paz e o bem.
E que se minudeia, gentil e total, no panorama aliciante
da vida de Maria, atuante no Evangelho, na primeira Igreja
e na Igreja de todos os tempos.

***
Ela é o Tesouro inexaurido.
E se Dela confiamos receber tôdas as graças, e ainda 0s
dons mais carismáticos, busquemo-La para beleza e fruto de
nossas desejadas virtudes apostólicas.
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Na alma de nossa vida
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I.

Vidas e Almas

Nos barcos dos pescadores que, antemanhã transpõem a
barra, vencendo a bruma a.inda espreguiçada por sôbre o
oceano, palpitam almas vivas.
Os que vão ao seu trabalho de todos os dias, pão quotidiano para si, para os seus, para os outros.
Conta.m com Deus. Com o Pai bom que alimenta todos
os filhos, e preparou o mar e os peixes, e ensinou os homens
a capturá-los.
E vivem com alma a sua vida. Porque, batizados e fiéis,
somam ao trabalho das mãos a prece de seus corações.

***
Não ouvimos contar, na infância. distante e deliciosa, as
histórias trêmulas dos barcos que se perdiam no mar, acabava
o alimento e os marujo-s morriam, as velas caíam abandonadas e os lemes iam à deriva, navios fantasmas, esquifes de
mortos insepultos?
Eram pesadelos sôbre as ondas, sarcófagos o~cilantes, a
morte errando no o.ceano lúgubre ...
Não pode haver vida sem alma.

***
Neste imenso oceano, partem para a Grande Aventura,
todos os nossos destinos.
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Vivemos, no dorso da.s maretas possantes, ao sabor das
calmarias sonolentas, ou desafiando as tormentas furiosas,
quando temos alma.
,
Uma alma que sabe crer e esperar, confiar e amar. uma
a.lma que reza e olha para o céu, ainda quando busca os
caminhos da terra. Uma alma que rima com as outras almas
e sabe ser irmã e companheira. Uma alma que conhece o sentido da vida, a bênção do trabalho, .o valor do sofrimento, o
conteúdo da Fé e a Grande Mensagem do Amor!
Então vivemos com dilatada expressão, recolhemos do
imenso oceano os peixes e as pérolas, o alimento e a alegria,
para nós, para os nossos, para os outros ...

**•
Ai daqueles que não tem alma ... Cuja vida se distende
numa negativa monótona, donde se ausentou a Fé e o Amor!
Cuja nave desarvorada não conhe,ce os rumos e ignora as
estrêlas. Que se agita à matraca, sem desejo das rotas felizes
e dos assegurados portos, va.gamundos esquifes, cadáveres esquecidos, sem saudade e sem prantos.

**•
HP. uma Estrêla sôbre o nosso mar.

Que guia as almas vivas e ressuscita as mortas.
Que enriquece o mar e o céu. E apta alimentos e júbilos,
nas águas amargas de nossos labores, e nos firmamentos alçados de nossas esperanças.
Que deseja escrever seu Nome nas prôas e nas velas, nas
almas e nas naves.
Dar-nos o Peixe de uma Eucaristia que Ela preparou no·
oceano lindo de sua Imaculada Conceição.
Fazer-se nossa navegação, nosso barco, aligeirado, alado,
vencedor dos m3.res, ascensionado aos céus, Rota sem escolhos, Pôrto de Bem-aventurança, Regaço de Prêmio.
Vida de nossa alma, alma de nossa vida.
Maria!
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11. A rêde lançada ao mar
Saíram os homens do mar, sôbre as ondas que lhes embalavam os barcos e as esperanças.
Fizeram-se a'J largo e desdobraram suas rêdes. Elas eram
amplas, eobríndo espaços dilatados, nas águas intranqüilas que
guardavam tesouros e mistérios.
A poucn e pouco, foram erguendo as pontas vagarosas.
As embarcações se aproximaram, os pescadores retesaram seus
músculos, empenharam suas vigilâncias, ganharam a praia
com a rêde ap:Jjada.
Afrouxaram as malhas e contemplaram sua prêsa. Dorsos
prateados, em saltos inúteis e contorções de agonia, afilados
como espadas, redondos como cantis, em desenhos elegantes,
em amolentados meneios, guelras hiantes e barbatanas espalmadas, os peixes se desmancharam na areia, em montanhas
oscilantes.
Os homens, com vagar, iniciaram a escolha. Os cestos se
encheram de bom pescado, selecionado com diligência.
E todo o peixe ruim foi jogado fJra, desprezado pelas
mãos e pelos olhos, para apodrecer na praia.

***
O mar é a nossa vida: nós somos os pescadores; as rêdes,
sã.D os nossos desejos imensos e definitivas escolhas.
Um oceano tumultua em nossa mente e em nosso coração.
Herança do Batismo e conseqüências do Pecado Original
multiplicam sua prole ci.e extremados antagonismos.
E florescemos em Fé radiosa, que sombras de dúvida inquietam; em preces de confiança, que os desesperos tentam
atrofiar; em amores altos como o firmamento e puros como
as estrêlas, que lumaréus do pântano ameaçam nod.o·ar indelevelmente; em submissas obediências, que o fogo do amor próprio aniquila; em dedicações alternadas com egolatrias, hori-
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zontes de céu e tôrvas limitações terrenas, alegrias e cruzes,
paz e guerra, amor e ódio ...
Um labor incessante, quanto durar a nossa vida, há de
fazer, de nós, os pescadores indormidos e angustiados, na busca ansiosa dos tesouros que se custodiam, ciumentos, no grande mar ...
Ao chegàr ás praias da Eternidade, levantaremos do oceano as nossas rêdes, para despejá-las no definitivo do seio
de Deus.
Ora, diversamente das águas piscosas dos nossos lagos e
abismos, a captura terá sido antecipadamente eleita.
Nós dirigimos a pesca, de antemão escolhemos as riquezas
da rêde. E a peregrinação pelas vastidões que navegamos, vai
replenando de jóias celestes os cofos laboriosos, vai lançando
fora, com paciência e pugnacidade, as gangas más, os frutos
pecas, os espectros lúridos ...

* * "'
A pesca abendiçoada de Nossa Senhora foi ima.culada e
maravilhosa.
Seu o-ceano era só Deus, todos os seus pensamentos eram
luz, seus afetos eram amores sem jaça.
A rêde de seus anelos cresceu e ampliou-~e. Ela. estendeu sua presença a todos os oceanos, visitou to::ios os mares,
apossou-se de todos os corações. As malhas virginais de seu
Manto impoluto não se romperam a nenhuma pedn. má, não
se mancharam a nenhuma cilada viscosa, não se ensombraram a nenhuma escuridade de inferno.
E em tal maneira se abriram seus braços e desejos, tão
largamente Ela anelou sua pesca, no Oceano da. Divindade,
que em seu Regaço de ouro se encontrou o Peixe mais precioso, ·a Pérola mais única, o mais divino Céu - Jesus.
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111.

No céu uma luz inextinguível

A e&curidão sem estrêlas desceu à terra, envolveu a praia
em espesso veludo negro, de inquietadora presença.
A quando e quando, surgiam ao longe dois olhos faiscantes, movendo-se rápidos. Carros que passavam, iluminando
escassamente o fosco espêlho das areias, umedecidas pela
salsugem do mar incessante. D·3Sapareciam, e a treva se fechava de novo.
Na perspectiva longínqua, o lume vago de faróis. Fatias
efêmeras de luz, entrecortadas por um negrume dominador e
murmurante.
Na orla, o clarão pálido das habitações dos homens, vacilante, insatisfeito.
Ora, ainda. quando temos o sol, não se extingue êle no
crepúsculo? E as estrêlas, quando não caem, não ostentam
somente claridades piscas, que fazem nossos olhos saudosos
de uma luz imarcescível?
Filhos da Luz, não psdemos amar as trevas.

•**
Nossa vida, quantas vêzes, uma praia escura e deserta ...
Olhos passageiros, bruxoleantes faróis, lumes da terra, gotas fosfores,centes do firmamento, rápidos crepúsculos, uma
imensa treva ao longo do caminho ...
Precisamos do Sol de Deus, sem ocaso, para as nossas
, !
almas.
E de uma Estrêla Perene, que alumie de constantes ela.:.
ridades o oceano das nossas sortes.
Nosso Senhor o fêz para nós. Ego feci in coelo ut oriretur
lumen indeficlens. Êle acendeu para nós, no céu, uma Luz
inextinguível.
Maria, a Senhora da Luz, a Estrêla do Mar.

***

Porque Ela é Mãe.
Tôda a mãe é uma flama viva que se gasta, amorosamente, incessantemente.
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Assim como as claridades se alimentam de comburentes
que se consomem, de energias que se degradam, de fôrças que
se esvaem.
A mãe entregou-se, dedicou-se. O sentido de sua vida é
alimentar seu nascido, ainda que com a própria substância.
1:- 'azê-lo crescer e florir, embora ela deva entrar em recessão e fenecimento .
Uma luz que nutre a própria morte, contanto que seja
para a Vida do filho.

***
Sem embargo, a Grande Mãe não se extingue, e já não
conhece a morte.
Ela é uma Luz, agora incessante, nutrida por tôdas as
lágrimas e agonias de sua vida mortal, entesouradas na perenidade do Senhor, e exalçadas p1Hl ~emp~·~ num Mérito
sem desgaste, numa Fonte exaurida nunca, numa Eternidade
farta, que vence o Tempo e foge às condições perecedouras
dos itinerários da terra.
Lumen indeficiens, uma Luz Inextinguível.

***
Ela vem desejar a seus filho3 que fechem os olhos às
gotas de falsa luz, transeuntes, pálidas, cadentes, trêmulas e
tantas vêzes mentirosas, que plsc l pi:.cam no chã J.
E ergam suas esperanças à Estrêla Perene.

* * "'
À essa Luz movamos nossos pass8s.
Ela é sol que acalenta e fertiliza, estrêla que orienta as
bússolas ~Snsiosas, luar que edulcora, flama que purifica, olhar
que tutela, farol que convida à segurança, claridade que conjura inquietações, luz que lava, acaricia, reanima, ajusta os
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olhos, dinamiza os co~ações, enleva as almas, atrai, enamora,
dulcifica, deslumbra, embriaga, enlaça - não quase a falenas votadas à morte na inôídia das chamas, senão ,como a
filhos arrebatados para a Vida, na Luz de seu Amor!

IV.

Uma cadeia acesa no firmamento

Quando o paraíso se fêz noite, na Revolta que foi a primeira página da Humanidade, a palavra do Senhor que prometeu Maria, foi a única Luz.
Nas trev,as da Aliança Antiga., tantas vêzes esque,cida de
Deus e acalentada à chama sombria dos ídolos, a. Virgem que
seria Mãe era um desejado sonho de alvorada.
Nas caligens da Grande Noite, em tôrno do presépio, na
gruta escura, Maria lucilou c.omo o Clarão Imaculado.
Nas estradas do céu, sôbre desertos e oásis, aos passos
fiéis e peregrinos dos Magos suspirosos, Ela foi a Estrêla andante.
Entre ·as sombrias espadas perseguidoras, os tacteios nas
rotas do exíli-o, as escuridades do Egito, a Mãe ternissima abria
uma tutela clara e caricioso lume sôbre a vida de Jesus.
Nos anos sem brilho dos trabalhos do lar de Nazaré, Ela
era uma suave lâmpada acesa.
Nos desenganados suores do ministério do Senhor, só o
Coração de Maria flameava em lúcidos esplendores.
Entre os negrores mortais da Grande Angústia e do Crucificado Martírio, sómente a carinhosa Compaixão da. Virgem
foi Jóia luminosa.
E depois que o S·alvador, liberto da escuridão da morte
e da opaddade do tempo, se fêz imenso Firmamento de glória,
Êle acendeu no coração do céu, Maria como refulgente Flor
de Imortalidade.
Ela é a Senhora de tõdas as luzes.

***
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Em nossas vidas há sombras invadentes. Que por vêzes
semelham tempestades subitâneas, rolos compressores de inexoráveis trevas. Ou, outras vêzes, alfombras cautas que estendem escuridões espacejadas, devorantes, eliminando tôdas as
bênçãos de luz de nosso caminho . . .
Mas, obedientes à palavra de Deus e ao instinto filial
de nossas almas levantamos a prece de nosso desejo de claridade.
E buscamos Nossa Senhora.

***
Perdemos nosso iluminado paraíso, porque nascemos filhos
da ira. Mas, no Batismo, a Senhora das Luzes nos segura
na.s mãos a candeia acesa, para que não sejamos cegos, nas
estradas da Vida.
Reeditamos um inffdo Testamento antigo, ao buscarm::ís,
desleais, deuses falsos que adoremos, na riqueza ou nas honras ou no prazer.
E eis que Maria reacende a luz de nosa. Fé, na confirmação da .crença no Deus único e verdadeiro.
Por vêzes é preciso que Jesus venha nascer de novo entre
pobrezas, despojamentos e renúncias, em nosso coração que
sombras de dúvida empobreceram.
A Virgem Mãe nos dá um perene Natal de luzes macias
e divinais.
Não há melhor Estrêla., a nossos caminhos de trevas.
Nem farol mais poderoso, a nossos desvios e naufrágios.
Nem regaço mais iluminado a nossas tristezas exiladas.
Ela é a lâmpada vígil, sôbre o escuro de nossos trabalhos.
Um gracioso e fúlgido meteoro, riscando para. o alto as
rotas nossas.
Uma afogueada frágua de firmeza e consôlo, constância e
amor, na c-aligem profunda das dore3 terebrantes que nos
fecham os horizentes.
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Uma gema de cla.rões cele~tes, que se ateia pressurosa de
cintihmtes luzes, no momento sombrio da morte e da partida.
Uma Candeia de imortal beleza, Flor extasiante de Luz,
Jó~a de eternos brilhos, a atrair oom fôrça divina, nossa alma
pequenina e radiosa, liberta e arrebatada, ~equiosa de Deus
e ansiando por Maria, na viagem luminc·sa para o Além.

V.

Imagem de Deus e semelhança de Maria

Deus é o Grande Pai e Realizador de tôdas as coi~as.
Os pais da terra são os instrumentos causais da Fecunda
Onipotência.
Os que fa.bricam e manipulam, servem-se da imensa reserva que o Senhor acumulou.
Mas porque Deus realiza pela instrumentabilidade dos pais
e dos artífices, a obra - comum a Deus e à causa segunda
que Êle interpôs - traz a imagem de Deus e a semelhança
do homem.

***
Maria foi colocada pelo Pai, na causalidade sobrenatural
de nosso ser.
A Graça Divina é-nos dispensada pela sua atenta e piedosa
Maternidade.
Nossa ventura final, caus•ada por Jesus, veio-nos por Nossa Senhora.
Por isso à imagem de Deus, alia-se, em nossa alma, a
semelhança de Maria.
É uma quase presença Dela em nosso íntimo, nas dimensões do ser e agir.

***
Na alma de nosso ser.
No cenário da Redenção, a que se convidam todos os homens, Maria é a Fonte que contém e que dá. Um Jardim
precioso que oferta sua Flor. Uma chama fulgente que comunica a luz.
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Filhos de Maria, há também em nossa alma uma conatura.l atitude de dar Jesus.
A devoção a Nossa Senhora nos faz cibóri::>s eucarísticos.
Sem o pensar, nossa devoção mariana nos faz irradiar
Deus. Êle é flor de nossas palavras, Luz que nossa presença
suavemente alumia.

***

Na vida de nosso a gir.
A~ virtudes da Mãe Celeste se reproduzem em nossa alma.
H2. algo da Imaculada Conceição no desejo incoercível de
pureza que ainda entre vagas oceânicas que nos invadissem
de pecados, se esconde fiel no mais recôndito de nosso coração.
A humildade de Maria floresce na sincera genuflexão de
nossa alma ante o Senhor, nos remorsos ,com que nos enverg·onhamos de n ossas orgulhosas soberbas.
A obediência da Escrava do Senhor nos surpreende na
prece com que, malgrado tôdas as nossas resistências, aceitamos, enfim, fazer a vontade de Deus.
A caridade preciosa de Maria põe em nossos pensamentos e palavras uma infindável exigência de bondade, que não
podem afogar as reiteradas violências irosas, mais portadoras
de imediatos remorsos que de satisfeitos triunfos .
A prece indefectível da Grande Orante é um perfume insistente junto às nossas orações, escassas e humildes, mas que
s~ sabem complementadas pela depre.cação incessante da Virgem Medi aneira.
A suave Mãe, sempre a serviço vigilante de todos os filhos, reflete-se na espontânea disponibilidade que nos faz diligentes e prestimosos aos nossos e aos estranhos , em todos
adivinhando irmãos de idêntica estirpe e de comum destinação.
É assim que os atributos divinos , refrangidos no arco-íris
das fe,c undas virtudes de No-ssa Sennora, vêm es_r>elhar-se em
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nossa alma, pequenina e venturosa, feita à imagem de Deus,
~feiçoada à semelhança de Maria

***

Ponhamos em nossa vida espiritual um desejo imenso de
acentuar sempre mais essa imagem e semelhança.
Um desejo que se avivente num programa de vida, feliz
e perseverante.
E se mantenha sempre acêso como um farol de desejadas
luzes, como uma rota que nãJ conhrce desvios, como um ideal
[em traições.
A fim de que no momento de nossa entrada na Pátria
de Eternidade, sem mrprêsa nos possamos sentir engolfa.doS
na própria Vida de Deus, na mesma Ventura de Maria.

VI.

Rezar é viver

Rezamos as nosas preces, e é preciso que sejam vitais
as nossas orações. Que floresçam nos lábios, mas subam do
sacrário íntimo, que conhece e quer, sabe e se determina ao
afeto e à obra.
Jesus reprovava o antigo povo eleito, que honrava a Deus
com a bôca, mas se afastava longe, no coração.
E quando nossa devoção nos faz rezar, é preciso que essa
oração nos santifique, atingindo nos~a inteligência e robustecendo nossa vontade.

***
A luz antecipa e estimula os nossos passos. Pre,cisamos
ver o caminho, e a visão clara e policroma nos convida a palmilhá-lo.
Ora, tôda a prece é uma mensagem dogmática, concisa
e fértil, semente luminosa para nossa inteligênda. Como pão
partido em pequeninos pedaços, as orações vocais, máxime
as que a Santa Igreja apresenta em sua Liturgia admirável,
trazem um real alimento de alma, em fórmulas concentradas,
plenas de Verdade.
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Rezar com atenção e desejo, é acender fachos de luz
celeste no itinerário cristão de nossa vida.
E sentir todo o convite divino a realizar a estrada que
sobe.

***
A luz não basta, ,contudo.
É preciso o dinamismo que ~e adianta, desembaraçado, a
cobrir os roteiros.
Urge, ao ver o caminho, dispor-nos à viagem, querer,
fazer nosso, em progressiva posse, o mapa iluminado de convites ascensionais.
E eis que também as ora.ções nos trazem vigor.
Porque são os veículos por Deus dispostos para o afluxo
vitorioso das fôrças divinas à nossa fraqueza, dinamizando as
capacidades humanas, colocando-as no plano superior, fazendo-nos agir sobrenaturalmente, na consecução feliz das mais
ousadas metas, rumo à Felicidade.
Rezar é, assim, a condição normal, o clima, a atua.ção
perfeita de nGssa vida cristã.

•••
Também para Nossa Senhora, a oração foi luz divina e
sobrenatural energia.
No momento formoso da Anunciação, quando Ela rezava,
e sua prece atraiu o Arcanjo mensageiro.
Êle dirigiu para a alma de Maria um foco excepcional de
claridade e fôrça.
Uma Chama Sobrenatural, uma luz Fulgurante, tôda a
dinamia do Amor de Deus.
O Espírito Santo desceu.
E Maria se iluminou de resplendares , porque o céu escrevia um compêndio de todos os dogmas num livro imaculado.
E Maria se c:mfc·rtou de tôdas as energias, para aquela
missão transcendente, que postulava uma presença e ação de
Deus, capaz de fazer da mais humilde das virgens a mais
absoluta vencedora de Satã.
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Ao rezu, façamos como Nossa Senhora.
Para que seja viv·a a nossa oração, rezemos com a mente
desejosa de luzes, com o coração esperançoso de auxílios .
Com atenção e confiança, .c om gôsta e sabor, certeza e
ventura.
E na nossa prece haverá luzes e anjos, o céu que desce,
Jesus pre~ente .

VIl.

No livro de nossa viela

Como quem desfolhasse uma narração copiosa, voltando
as páginas, umas após outras, em capítulos suces~ivos, até 1
ponto final.
E experimentasse impressão de um todo que a pow~o e
pouco se foi realizando , em peripécias alternadas, de favor ou
desgraças, de alvoradas e poentes, caminhadas e repousos, encontro.s aziagos e abraços felizes.
Houve um roteiro que se integrou, em tôdas as páginas,
aparentemente efêmeras, entreunidas contudo por um fio
misterioso e perseverante.

***
Vamos virando ·as páginas de nossa vida. Parecem-nos
fôlhas leves, dispersas ao vento. Alvas ou negras, fímbriadas de pecado ou rútilas de virtude. Os capítulos escoam rápidos, desde os a.r rebóis da infância, os sóis da juventude até
à modorra do planalto, a cinza dos ,crepúsculos ...
Tão breve a nossa existência, uma leitura de romance,
uma sinfonia de escassos andamentos, uma fuma.ça que se
esvai ...

***
E t odavia, cada pagma do tempc· fixou-se na Eternidade.
Os capítulos se estruturaram perenes, o gesto leve e a palavra
efêmera., o pensamento ágil e o desejo quase inascido, eram
moedas de comprar o Paraíso ou de amontoar-se para a eterna desgraça.
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Tudo foi computado. Também os arrependimentos que se
sobrepunham às páginas nodoadas de extravios, também os
retornados vícios aniquilando virtudes trabalhosas ...

***
Ora, os capítulos se entranham e se somam ·rs pagmas.
E nosso roteiro se desenha, ininterrupto, estirado ao longo
de nossos passos.
Há uma unidade misteriosa, em nossa vida. Feita da
Providência de Deus e liberdade nossa, a.chêgas da graça e escolhas de nosso querer pleno de responsabilidade.
Nossa vida não é desordenado acêrvo de pétalas indiferentes, ou grotesco manipulo de peças inimigas, reunidas por
um acaso cego.
A direção constante de nossa es,colha e decisão livre, juntou-se, em tõda.s as noEsas ações, a trama dourada do Amor
que nos fêz vivos na precariedade do Tempo, para nos plenificar na verdadeira Vida inconsumpta.

* * *
Deus lê a nossa vida. Tão bem a conhece, que a contempla em unidade total, já na Eternidade. Êle sabe tôdas as
circunstâncias, previu todos os encontros, dá vida a nos3as
escolhas, sombreou-se às nossas infidelidades, sorri a todos
os nossos esforços de ascensão ...
E tudo foi previsto, permitid~. estimulado, perdoado, colocado num sentido de eternidade.
A nossa boa vontade, Êle tudo fêz tornar-se em bem. Ainda os males físicos, as tristezas e dores, quiçá os próprios pecados, chorados ,com mais pena e resgatados com mais generoso amor ...

***
Nossa Mãe lê também o livro de nossa vida.. Acompanha
e abençoa, reprimenda com suavidade e acolhe com inefável
carinho.
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Que imensa parte de céu, de afeto misericordios·o, de antecipada recompensa, na história de nossa vida, mercê do olhar
e do Coração de Nossa Senhora!
Tutela todGs os ncssos caminhos, entrelaça em ouro tôdas as páginas de nossa vida um abendiçoado Anjo da. Guarda. A presença de Maria.

VIII.

As linhas da vida se cruzam

No fastígio dos altares de nossas Eucaristias, levanta-se
uma cruz.
Ali, um Deus martirizado e morto, numa imensa oblação
generosa, para que o homem tenha ventura e vida.
Duas dimensões, em Jesus crucificado.
Uma linha de céu, que sobe do ,chão, atravessa o corpo
tcrturado, incide no Coração exsangue, a.tinge a Cabeça diademada de espinhos, para voar ao alto, em direção do Pai.
E uma linha da terra, partindo do Coração alanceado,
abrindo os braços e estendendo as mãos, na direção de um
horizonte largo como a incontável multidão dos homens, para
abraçar a todos os corações.
E a intersecção das duas linhas forma uma Cruz.

***
São as duas linhas de nossa vida.
Duas dimensões essenciais, estruturais em nossa alma
cristã.
Também nós traçamcs com perseverança e amor, Fé indefectível e ardente caridade, a linha vertical que sobe nossa
vida a Deus, numa flecha retilínea que sobrenaturaliza nossa
existência.
Deus em nós, nas luzes de nossa mente, em nossos estudos
c ciências, em nossos trabalhos e ambições, em nossas alegrias e dores, em nosso coração e no cairei de todos os nossos
eternos :panoramas.
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E sem embargo dessa linha aE.cendente, também de nosso
amor se dilata uma ambiciosa dimensão alargada sôbre todos
os corações, linha da terra, mas oriunda de uma dimensão
celeste, como o amplexo dos bra.ços de Jesus , nascido do Coraçãa amorosa e transpassado.
Na palpitação dos outros corações ressoa o nosso, complementam-fe nas alheias as nossas virtudes, da.mos e recebemos, na misteriosa alegria que compagina o Corpo Místico
do Senhor.

***
Como no Crucificado, as duas linhas da vida se cruzam
em nosso itinerário.
ÀS vêzes a cruz é sofrimento.
Porque, anelando o amor de Deus , salteiam-nos de~ejos
terrenos que impedem o surto vertical, comprometem nosso
vôo para o Alto.
Porque o mesmo Senhor, para ornar de mérito o nosso
esfôrço, parece ocultar-se à meta desejosa de nossos fervores.
Porque o nosso ·amor-próprio ameaça tantas vêzes apagar
ambas as linhas da vida, cortando asas e luzes, crenças e
dedicações, Fé e Caridade, para enlear-nos num fátuo rodopio
de vento, estéril e ôco, amesquinhador e vazio.
Porque o egoísmo tenta atrofiar nossa alma, encolher nossas dimensões, cortar as imensas perspectivas de nossos irmãos.

***
São dua.s as linhas de nossa vida, Deus e o próximo.
Não permitamos que uma terceira dimensão, incompreensiva, presunçosa, atrofiante, venha destruir a beleza dessa simetria divina, que nos alça aa mais alto dos céus e nos amplia
ao ma.is alongado dos horizontes.
Duas linhas, em noss·a vida.
Sem o amor próprio, assafsino e intruso.
E então a cruz traçada pelas dimensões cristãs de nossa
alma, não será cruz de dor e de angústia desesperada.
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Mas uma cruz da mais feliz, da mais desejada, da mais
divina das bênçãos.
Assim como no Coração da Virgem, a mais crucificada
mártir, -a mais abendiçoada Rainha.

IX.

Que fazemos dos dons de Deus?

Tranqui.lamente nos acomodamos, quase sempre, ao ouvir
a parábola dos talentas, localizando-a, românticamente, nos
afastados tempos de Jesus na terra., ou aplicando-a com solerte acuidade, a vizinhos e próximos, em saborosa dramatização da movimentada ,cena do Evangelho.
E esquecemos que ela há de encarn.a r-se em nós. Que a
cada momento de nossa vida, o Senhor nos dá os talentos e
indaga do emprêgo a que os destinamos. Que, nesta hora,
dentro da leal realidade de nossa co-nsciência, tle nos pergunta, clarividente e minucioso, pelo fruto das graças que nos
vem concedendo.

* *

:1:

O servo infiel e infeliz enterrou o talento. Nada produziu e mereceu ásperas palavras de condenação.
Não nos sucede, por de::graça, desconhecer o talento
precioso que recebemos? Ignorar nossa filiação divina, a Graça, as espirituais possibilidades ensejadas pelos Sacramentos?
Menosprezar a linha sobrenatural em que deve manter-se
nossa vida, e descer a materialidades pequeninas permitindo
que ela.s constituam, unicamente, o alvo empenhado por tôdas as nossas fôrças?
Se, batizados, vivemos como pagãos, quase como se Deus
não existisse, não estamos, culpadamente, enterrando no chão,
o melhor dom de nossa existência?

***
Pode ainda suceder pior, para desventura nossa.
Se, ao invés de lucrar para Deus o fruto dos benefícios com
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que Êle nos aquinhoou, nós abusássemos dos talentos recebidos e cs puséssemos a serviçn do Inimigo.
Se de nossa inteligência, vestida de asas para o infinito,
fizéssemc3 uma chama fumarenta que se enrolasse na. mentira.
Se à nossa vontade, dinamizada para o Amor, a escravizássemos ao inglória serviço do ódio.
Se em nosso coração e suas palpitações generosas para o
abraço puro de tôdas as coisas em Deus, acolhêssemos as cínicas experiências que amontoassem as flores decepad·as de todas as luxúriao.
Se de nosso ,corpo, templo do Espírito Santo, fizéssemos
espantosa morada de Satanás ...

•**
O Senhor mostrou-se irado ante o servo preguiçoso e mau
que não pusera a lôgro o talento recebido.
Que faria, se verificasse que o colocara positivamente contra os interêsses de sua glória?

***
Revisemos minuciosamente, e com cristã decisão, nosso
ramalhete de dons.
Se sabemos falar, não calemos. Se cantamns ou escrevemos, se cultivamos artes e ciências, nada recusemos a Deus e
ao próximo. Se uma aura de simpatia enriquece nossa presença, não nos furtemos a quem nos busca. Se sabemos sorrir,
não voltemos a face . Não desviemos nosso caminho, do irmão
que espera. Se somos ricos, de dinheiro, ou de saber, de afeto
ou de carinho, não sejamos avaros jamais. O que recebemos é
para dar. O que é nosso, mais nossn será na mão dos outros.
Preocuparmo-nos do próximo é valorizar a nós mesmo-s. Só é
virtude o que têm tôda sua dimensão social. O coração do
irmão é o melhnr sacrári-D donde comungaremos Deus ...

***
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A mais perfeita e recompensada Serva de Deus, foi Maria,
que não clausurou em seu coração o Divino talento de seu
Jesus mas plantou-O e floresceu-O em todos os nossos .corações ...

X.

Rosário no Campo-Santo

Longe da Pátria, curtindo a saudoEa lembrança das coisas
familiares e queridas, naquele chuvoso Finados, fôramos visitar em Milão, o Cemitério Monumental.
Como em tôda a parte, e sempre, a afirmação do inquebrantável laço entre vivos e mortos.
Estava repleto o Campo-santo, de gente, flores, preces,
velas acesa.~. crianças trêfegas e assustadas, rostos sombreados
e compungidos.
Tínhamos o têrço na mão, e íamos desfiando os mistérios
do Rosário através :das alamedas frias, das ruas ornadas de
.ciprestes e plátanos já desfolhados, pisando uma a.reia úmida
e grísea.

.. * *
Mistérios gozosos.
Todos êstes anjinhos, imobilizados na sua prece ou no seu
VÔO de esperança, recordam o Arcanjo que veio anunciar a
Maria e descerrar os véus da Redenção.
A Visitação Ee fa.zia presente em t:Jdos aquêles corações
a.ue rodeavam de afeto as sepulturas replenas de flores. E rezavam. E ouviam por certo, exalta.ções do Magnificat e sobressaltos do Precursor, nas almas que se libertaram e partiram ao
encontro do Senhor.
Jesus Menino, que viera aceitar a morte para nos restituir a vida. Cujo berço em Belém fazia, de cada sepultura,
um Berço de Eternidade.
O cemitério não era um ossário esquálido. Mas um templo
da presença de Deus, onde Jesus estava, onipotente e vigilante,
fazendo das almas um ramalhete de venturas para a luminosa
apresentação ao Pai.
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Para quantos daqueles que descansavam, a vida fôra, talvez, a perda extraviada, a pr::>cura angustiosa . . . E a morte, o
feliz encontro com o Senhor!

***

Mistérios dolorosos.
Estavam todos ali. Simbolizados nas estátuas de luto,
nas saudades sôbre as tumbas, ou batendo a portas misteriosa.mente cerradas.
Serla mais lúgubre o Getsêmani, do que aquêles ciprestes
que se moviam lentos, desesperançados, silenciosos, sombrios?
E que manifestavam todo o preço de dor que solveram os
corações que amaram, que se ofertaram em holocausto, que
choraram lágrimas de sa.ngue?
As campas agora tranquilas, foram remanso a que aporta.ram enfim, chagas e dores, mutilações e angústias de corp:Js
misteriosamente purificados pelas enfermidades que os flagelaram ...
As flores ~ão agora uma coroa de afagos. De carinhos
que tentam compensar, quem sabe, acúleos impiedosos que
um dia apertaram as frontes queridas dos que ora descansam...
i.-·~1 . 1 J l
E as cruzes que se erguem. Pequenas e grandes, despidas
ou ornadas, de lenh::>, de ferro , de bronze, de mármore, diverfificadas .como tôdas aquelas existências já fixadas na Eternidade. E que as levaram, cada qual a sua, a seus ombros,
através de uma Via Sacra, cujos rumos foram segrêdos de
Deus, c que se remataram numa grande Dor redentora

"' * *
Mistérios gloriosos.
Os de mais copiosa presença. Tôdas as tumbas esperam a
Ressurreição. Vão reflorescer tôdas estas cinzas. O cemitério
é um grande jardim, vivendo de eternidades.
Houve Euca.ristias nestes vasos do Senhor, os corações foram sacrários. E as Hóstias se depositaram como germes vi-
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vos daquela Imortalidade que os há de guiar no caminho aéreo
das ascensões ...
Agora mais do que em todos os momentos do Rosário, a
prc3ença de Maria.
Mais imponente que a majestade dos mausoléus, mais de
ouro do que as maravilhosas crisandálias, mais suave do que
o trissar dos raros pássaros, mais ampla do que a larga extensão do campo-santo, acJrinha.ndo a vivos e mortos, atilhand·O
em seu imenso Coração presentes e ausentes, condição de amorosa santif1cação de seus filhos, reunindo todos no Cenáculo de
seu Coração, para se replenarem do Espírito Santo, e alcançarem, sim, todos ·aquêles restos inânimes e sepultados, o
caminho de sua triunfal Assunção, e daquele paraíso que a. Excelsa Rainha reservou para os filhos de suas Do-res, das suas
lágrimas, do seu Martírio, devotos de seu amor, presos a seu
Rosário, redivivos para a delícia de seu Amplexo Imortal. ..

XI.

Um auxílio mimoso nos conforta

Em Turim, naquele início de inverno, rajadas úmidas de
um frio nevoento, encortinado de neves, esmoreciam nossos
desejos de conhecer a notável metrópole industrial piemontesa.
E, como um paraíso de aconchego, encontramos o formoso
santuário salesiano de Nossa Senhora Auxiliadora.
Ela apa.recera a São João Bosco para ajudá-lo. Para o
fazer santJ e apóstolo. Para auxiliar todos os cristãos, assim
como o simboliza o templo imenso, de multipli.cados altares e
naves largamente acolhedoras, a guardar a mais numerosa e
emocionante coleção de Santas Relíquias ...
Maria amparou a todos os que se santificaram, - na virtude, no apostolado, no martírio -, e há de acolher sempre
a todos os filhos que, à luz dessa Estrêla Guiadora, sustentados
8. seu apôio gentil e forte, puserem os passos na mesma via
dos Mártires, das Virgens e dos Confessores.
Maria, Auxílio dos Cristãos.
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É necessário que se estabeleça a sintonia entre o alto
poder de Nossa Senhora e a indigência mesquinha de nossas
pequenezas.
Um quase contrato bilateral.
A Rainha: tem o seu Jesus e o cetro de todos os impérios.
Senhora, Ela busca seus súditos. Mãe, o céu lhe pôs no Coração todos os desvelos e carinhos.
Nós devemos procurá-La. Cientes de nossa fraqueza, desejar com humildade o seu favor. Rogar-Lhe, com amor e
confiança, que se incline a elevar-nos, a aquecer-nos em seu
Regaço, a alcandorar-nos até a imensa Luz de Deus.

* **
Assim procederam os que a.certaram com felicidade o seu
caminho.
Santo Efrém queria o amparo de Nossa Senhora, e "seu
auxilio, o mais seguro de todos os troféus. Porque Ela enxugara tôda.s as lágrimas da face da terra, fôra um oceano de bênçãos, profusão de celestes alegrias. Nossa certeza de ressurreição, de paraíso, de eterna glorificação junto ao Senhor".
Invocava-A São Germano, "clamando a multidão de nossos
pecados, ao poderoso auxílio da Santa Mãe de Deus, Maria,
,cuja magnificência não tem limites, não se exaurem Eeus
dons, nem tem número os seus benefícios. Ninguém se salva
senão mediante Ela, ninguém se liberta dos males a não ser
pela intervenção Dela, nihguém recebe dom nenhum senão
de suas mãos castíssimas .. . Não é por isso que A louvam tôdas as ger.ações? "
Extasiava-se São Bernardo ante a inefável plenitude que
o Senhor coligiu na santidade excelsa de Nossa Senhora, "de
tal sorte que tôda esperança, tôda graça, tôda salvação que
recebemos, Dela se origina, porquanto foi desígnio altíssimo
de Deus que tudo nos viesse por Maria" .

***
Dois obstáculos impediriam em nós o suspirado auxílio da
poderosa Saberana.
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O orgulho, fechando teimosamente os caminhos, barrando
as torrentes de suas luzes, para desgraça nossa. E a impureza,
arruinando em nossa alma. as possibilidades das divinas enxertias, abandonando-nos às míseras s·ortes de uma natureza
nodoada e malferida.
Mas, para receber em medidas abundantes os auxílios de
Nossa Mãe bem-querida, quanto é pela nossa parte, haveremos de ter a humildade silenciosa e escondida dos grandes
alicerces, e a pureza alada das alevantadas naves dos santuários de Maria.
E assim como nas suas igrejas magníficas, Nossa Senhora
virá morar, auxílio celeste e mimoso ,confôrto nosso, no santuário amoroso de nosso coração.

XII.

Uma estrêla no alto

Sôbre o fiorde e a cidade de Oslo, o Frogner Park desenrola, num espetáculo de arte surpreendente, a visão da existência humana, como a imaginou o singular gênia de Vigeland.
Uma fonte de águas fartas, e de bronzes fotografados da
realidade. Uma ponte monumental, eriçada de estátuas, símbolos de cada fase da vida dos homens.
Um jardim povoado de grupos de pedra, instantâneos
emocionais, em seqüência viva. dos sucessivos marcos dos caminhos que andamos ...
E no alto , qual projetil audacioso prestes a ejetar-se para
os astros, o Monólito.
É um imenso granito, laboriosamente cinzelado em dezenas de anos. Obelisco irreal, que sobe enguirlandado de
sêres humanos, estranha procissão das panatenéias, não festivos como no friso do Partenão, mas supliciados e dolentes
,como as figuras de Doré, nas ilustrações da Divina Comédia.
É sugestivo e belo.
O artista norueguês tentou traduzir na pedra a luta coletiva e o esfôrço contínuo de todos os homens para libertaremse, para subirem do chão horizontal, apoiados uns nos outros,
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forcejando uns contra os outros, unidos, entreligados, braços
nos braços, corpos nos corpos, levantando-se, serpeando para
cima, alcançando verticaliza.r seu esfôrço, purificar seu anelo,
retornados à candura das crianças, pois são corpos infantis os
que, lá no alto, bracejam para cima. . . para a angústia do
mistério que o grande monólito não desvenda.
Não há, no remate, a serenidade de uma cruz ou o fulgor
de uma estrêla.

* **
Ao contemplar a emocionante obra prima de Vigeland, tivemos naquele dia quase compaixão pela ausência do ideal
cristão, que cerceia a beleza do singular monumento.
Pode a nossa. vida assim retratar-se como o esfôrço coletivo e perseverante, o auxilio generoso que entreune o-s membros todos do Corpo Místico do Senhor, o ideal alcandorado
que nos tange sempre acima, alongados da terra, tornadcs como os pequeninos, para entrar no Reino dos Céus . . .
Mas não nos agitamos apenas no sentido do alto. Não
pisamos vãmente os que nos ajudaram. Se os homens se entreauxiliam como degraus de subir, todos nos alçamos , porquanto no vértice de nos3a pirâmide cristã, há uma cruz de
esperança que a todos nos acolhe e bem-aventura.

* **
E entre os braços da cruz, alta e gentil, uma. flor luminosa nos acena e convida.
A Ela tendemos, tôda a nossa vida, a cada fase de nosso
caminho, em todos os ângulos de nossas perspectivas.
Ela é a Fonte, irisada e transbordante, que bm,camos sem
cessar.
Ela é a Ponte, de suave aclive e flo·ridas escalinatas, que
nos ascende ao Infinito.
Ela é o Jardim, populado de virtudes humanas e divinas,
onde se espelham nossos passos e vôos.
Ela é o Grande Amplexo entre todos os corações irmãos,
que, numa coroa mística se entrelaçam para subirem juntos.
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Porque, no monumento ciclópico de todos os esforços, de
todos os nossos irmãos, de todos os ~éculos, de tôdas as santidades, de tôdas as elevações, de tôdas as vitórias, de tôdas
as alegrias que colimaram a Felicidade, lá no alto, a Estrêla
é Maria.

XIII.

Lição de um palácio distante

Como que nadando sôbre as águas, apareceu-nos, naquela
aventurosa viagem, a Veneza do Norte, a pinturesca metrópole sueca, emoldurando o lago Malar e avançada sôbre o Báltico.
Anuviara-se nosso coração ao verificar a ausência dos Sacrarws, nas igrej-as e, por desventura, na.s almas. Nem o sol
ridente da lúcida primavera, nem a super-civilização das ruas
limpas, ·arborizados parques e floridos jardins, lograra dissipar nossa angústia, quando no roteiro turistico fomos visitar
o Palácio da Cidade, a obra prima de Ragnar Ostberg.
As margens do l3.go, dntad:;· de flores, um sonho de poesia.
Monumento, castelo e convento, fortaleza e catedral. No
ângulo, a tôrre po~sante e ameiada, casando os vigorosos aspectos de palácio veneziano e de austera catedral.
Entramos os pátios e salões, preludiando uma meditação
que não nos frustrasse o anelo de um encontr~ cam Deus, no
pensamento de Maria.

***
E deletreamos naqueles arqueados e galerias um simbolismo singular da vida humana.
Um aberto e altíssimo Sa.lão Azul, destinado a recepções
e festas, o grande órgão embutido e dissimulado, presente apenas nas melodias de dansa ou nos ac.ordes triunfais.
Assim como os dias de sol em nossas jornadas azuis, amplas de horizontes recuados, embaladas de canções amáveis e
de alegrias ruidosas.
Rápida a passagem no Salão Azul, como raros os dias só
de júbilo.
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Escadarias longas, arfantes.
Tôdas as subidas são ásperas, e elas se oferecem tão frequentes, aos nossos passos ...
Salas de trabalho, divisão de tarefas, atividades repartidas, entro~adas em necessária e produtiva seqüência.
Por que não organizamos assim a nossa vida, em escalonamento de reais valores, numa hierarquia eficiente, que colime
o Melhor, a fim de que todos os nossos esforços alcançem
florir e frutescer?
Penetr::J.mos com emoção na famosa Abóbada dos Cem. Os
membros do Conselho e Govêrno da cidade. Poltronas graves
e serenas; por cima, bem alto, um teto artesonado em preciosos entalhes, geométricos e harmaniosos.
Em grandes la.titudes ou em humildes dimensões, todos
temos responsabilidades de govêrno. E pensamos com serenidade, com pausa, com altura e nobreza, minúcia e visão de
conjunto, com equidade e justiça?
Atingimos o Grande Angulo. A sólida Tôrre Monumental.
A glória das Três Coroai>. A dourada estátua de São Miguel,
anunciando as horas da terra, num gesto que alça para o céu.
São batizados todos os nossos momentos. Assim como o
ensina o Arcanjo Guerreiro que elegeu a parte de Deus e levou
seus companheiros à mesma escolha feliz ...
Agora., a Galeria do Príncipe. As esculturas e desenhos de
arte daquele fidalgo Eugênio, êle também colocado entre os
artistas do Palá.cio de Estocolmo, que somente suecos decoraram.
Todos os nossos sentidos, finas luzes de nossa inteligência
e obras possantes de nossa vontade, hão de enriquecer ao
longo de nossa vida, as robustas ou filigranadas artes, a nossa
passagem, de tão rápidas horas, de tão eternas projeções ...

***
O roteiro espacejado nos preludiara o deslumbramento
final. A Sala de Ouro, ambiente faiscante de cintilações, mosaicos de ouro, nas paredes, nas estátuas, nos tetos, na pers-
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pectiva triunfal do mito feminino da. Suécia, emergindo das
águas, dourada, gloriosa, soberana ...
Mas o nosso pensamento encontrara a sua direção certa.
E nos alteamas muito a.cima das águas do Malar e do Báltico,
em visão de artes muito mais fulgurantes, de ouro celeste e
aquilatado sem gangas, num palácio de alargados acolhimentos, vitorioso e inebriante, construido de luzes, alicerçado no
Infinito, imenso como a Eternidade, sublime como a Beleza
de Deus, amado e mimoso, smpirado e delicioso, - o Coração
Paraísa da abendiçoada Virgem Maria.

XIV.

Sob os céus do Mediterrâneo

Foi num av1ao gentil, de asas brancas e grandes letras
azuis, que subimos de Roma, em busca da. Terra Santa. Breves escalas em Bríndisi, Atenas, Ilha de Rodes, e eis-nos na
aérea rota entre o céu e o mar, no rumo de Tel Aviv, aeroporto
de chegada.
Era sôbre a tarde e voávamos à grande altura. Lá abaixo,
o Mediterrâneo era uma vaga planície verde-escura, quase
imóvel, distante. Vizinhavam o avião grande nuvens, ilhas
fantásticas !'. que não aportávamGs nunca, que se desmanchavam medrosas à nossa aproximação, cambiando seus desenhos e côres, num ,capricho· impalpável de miragem de sonho.
E tivemos o espetáculo maravilhoso de um sol-pôr multicolorido e largo, liberto dos contornos dos panoramas da terra.
E a a.parição, quase dilúculo, de um luar virginal, imaculado
e lindo, no cortejo silencioso e faiscante da sinfonia das estrêlas.
Tudo tão céu, alcandorado do chão, tão paraíso ...

***
A saída da Cidade Eterna, um pressuroso franciscano dissera algumas palavras de roteiro espiritual. Para que nossa
viagem não fôsse uma preguiçosa curiosidade turística, mas
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um. dilatado anelo de pisar a Terra Santificada pela presença
de J ems e de Maria .
. . . Assim. como a. aeronave largou o ,chão buscando as
altitudes, era preciso que nos desvencilhássemos das coisas
que prendem à terra. De tal sorte que ultrapassássemos os
mares profundos e as alcantiladas montanhas. E vencêssemos
os continentes, quase libertos de amarras temporais, em vôo
purificado para Deus.
E então veríamos o Sol. É uma -aventura celeste partir
de nós mesmos, na direção do Senhor. A fim de contempláLo, sem crepúsculos terrenos, sem desfigurações humanas, viva
Luz em nossas almas, no fulgor macio de sua Boa Nova que
nos oblitera prudências e cálculos mesquinhos, cerceia ambições e simulações ignóbeis, ,cândidos como crianças amáveis,
generosos como intimora.tos apóstolos, inflamados ao calor de
seu divino afeto, apaixonados em desejo de transformante
União ...
E nos veríamos a.zulprateados de um místico Luar. Envolvidos veludosamente da presença de Maria. Num itinerário de estrada branca, ·ascendente, feita de fulgurações de
estrêlas.
Porque, sem embargo da deliciosa poesia de sua Devoção,
Nossa Senhora suavemente nos despoja e eleva, como Jesus,
ao exortar-nos inefàvelmente.
Ela e a mais autêntica Terra Santa. A Ela voamos, com
tõdas as nossas asas. Por Ela sobrepuj am::Js mares e a.bismos.
Queremos a sua Luz e o seu Amor, aspiramo-La como último
põrto.
E a Virgem nos condiciona a ambicionada posse:

** *
-Bem-aventurados os que crêem a Deus e a Maria, porque
serão libertados das opressões dos homens.
Bem-aventurados os que esperam e confiam, porque seu
roteiro conhecerá os caminhos do ,céu.
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Bem-aventurados os que amam, porque as alegrias eternas se anteciparão em seus corações.
Bem-aventurados os que sofrem, porque têm sua rota assegurada para a Felicidade.
Bem-aventurados os castos, porque luzirão com os brilhos
e júbilos da Imaculada Conceição.
Bem-aventurados os que apostolizam o Senhor como servos de Maria, porque a mão da Virgem lhes escreverá os nomes no Coração de Deus ...

***
... Um farol repentino lucilava
de claridade nos convidava á Terra
e rápida, manobrou para baixo.
tínhamos aportado, inefávelmente,
nhora.

XV.

para o avião. Uma. fonte
Santa. A aeronave, solerte
Mas não descíamos. Nós
no Coração de Nossa Se-

Aeroporto de partida

Aqui viemos acompanhar, para o vôo definitivo, todos os
nossos queridos.
Tão mergulhados estavam já na sua viagem, tão a.tentos
ao itinerário, e deslumbrados com aquela aventura de voar
para além dos astros, que êles nem pareciam dar por nós, e
corresponder aos a.cenos das nossas mãos e das nossas lágrimas ...
Aqui viremos também, alforriados enfim da apreensão dos
laços que se r·omperam, das angústias que tentaram ainda reter no corpo nossa alma de asas libertas, das sombras agônicas mal clareadas pela chama débil de nosso último Ato
de Fé.
Nossa sepultura, téssera de vôo.
Campo santo, aeroporto de partida.

***
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Enfeitam-se os cemitérios com mármores e bronzes, árvores esguia.s ~ flores efêmeras, murmúrios de saudade e salmos de silêncio.
Como se foram belos templos de colunas orantes, as naves populadas de vivos e de mortos, o pavimento da terra,
a cúpula do céu.
Porque também nas igrejas há partidas de almas. Subidas
rápidas, treinamento de asas, ascensões de ensaio.
A espera da partida final, mara.vilhosa, em apoteoses, tão
imensa que arrasta.rá, um dia, o próprio corpo, numa prece
virginal, redivivo no florido milagre da Re~surreição.
Como dos templos sobem as almas para Deus, das necrópoles desa.brocharão os corpos para o céu.
Almas que voam, corpos que se espiritualizam, no rumo
ascensional de Deus.
Cemitério, igreja.
Relíquias de nossos corpos, semente de imortalidade.

***
Tôdas as máquinas que v:Jam ~e apercebem largamente de
combustível.
Ainda mesmo os engenhos de longo vôo, que visitam os
astros, e se equilibrarão lá •acima, entre as fôrças de atração
dos corpos celestes.
Para vencer o terrível pêso da gravidade terrena, necessitam de gigantesca fôrça de libertação.
Ninguém sobe sem o surto assegurado de largas provisões
enc~leiradas.

É mister G alimento do motor .
Assim como não pode lucilar a. lâmpada sem azeite.
A parábola das virgens prudentes é verdadeira sempre, e
antiga como a sabedoria de Deus.

** *
Asseguremos. o nosso vôo.
Nossas almas, como as virgens prudentes, que levaram
o óleo para suas lucernas.
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Nos celeiros de nossa vida, armazenemos as fôrças de nossa libertação.
Aquila que é nutrimento e elevação.
Branco como um trigo substancial, e leve como pluma
alígera.
Alimento inesgotável, para garentir a libertação de tôdas
as atrações do chão, e assegurar tôda a rota do vôo transideral.
Deus presente, Deus conosco, Deus homem ressurgido e
ascensionado aos céus, Eucaristia da Primeira Comunhão e
Comunhão da hora de partida, Sacramento de nossa vida
divina e talismã de nossa subida para o Senhor.

***
Escolhamos nossas asas.
Que elas sejam acolhedoras como um regaço de mãe,
suaves como um ósculo de ternura, brancas como a luz das
~tlvoradas, largas como a misericórdia divina, infalíveis como
!.'. onipotência do Senhor.
Para a nossa partida. alvissareira, ao suspirado aeroporto
do Coração de Deus, - asas confiantes, tutelares, caríciosas,
vencedoras, triunfais - os braços de Nossa Senhora.
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Na vida de nosso amor
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I.

Na grande asa do amor

É o amor o segrêdo das grandes influências.
Não nos rendemos à inteligência apena.s, muito menos,
ao domínio pela coação física. As armas da violência podem
conquistar territórios. Corações nunca.
O amor é a última fortaleza. A mais munkiada e oculta.
A que jamais é vencida pela fôrça, e sómente se entrega, voluntàriamente, pelo afeto a que aceitou sintonizar.
Nada conquistamos, enquanto não alcançamos o amor.
O próprio Deus, riquíssimo de todos os bens, pede o nosso
coração.

***
Não suspeitamos de tôda a eficiência do amor, os que
temos coração e somos pródigos de afeto .
Os que, diversamente das outras criaturas, que não gozam
de vontade livre, podemos entender •a linguagem maravilhosa
de quem, escravizando-se por amor, a si prende todos os
corações.

***
O segrêdo das conquistas do amor reside na suprema alegria de dar.
Há nêle uma afirmação poderosa de posse de nós mesmos,
consciência da dádiva, voluntariedade na entrega, livre eleição
do objeto, a quem tanto bem queremos que inteiramente nos
ofertamos.
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O .coração adivinha a. resposta de mútua dileção. O amor
é um imenso diálogo de bens, tão •altos e sublimes que ante-

cipa a doçura do paraíso ainda nesta terra, comburida de
ódios infernais.
A maior fôrça de elevação. Que busca outro coração para
elevá-lo, no mesmo vôo lindo com que a si próprio se alcandora.

***
No conceito, assim, do amor, não cabe o falso afeto dos
que deslizam, ou procuram um prazer sem eco na alma, iludidos pelo egoísmo que nada oferta e tudo quer destruir, para
a idolatria de si mesmo.
Não une nem eleva, nãb floresce nem recompensa, não é
um sorriso de céu como a estéril violência, o sofisma caviloso,
a fôrça que brutaliza.
Uma odiosa presença do Inimigo, em corações feitos para
sacrários do amor de Deus ...

***
Há um Coração, imaculado acima de todos, tecido de infinita delicadeza e fôrça onipotente.
Feito para amar, para ensinar o Amor.
Modêlo de tôdas as conquistas, dinamismo de todos os
apóstolos, certeza de tôdas as vitórias.
Que assegura todos os triunfos do Senhor. E em tal maneira se dá a cada coração, que todGs os corações a Êle se
escravizam, na deliciosa certeza de uma total e plena Ventura.
Um coração que nos cha.ma, para que, desatados de afetos
erradios, aprendam-os a subir na ardente asa do Amor em
radioso ramalhete de corações, herdeiros do mesmo Paraíso.
O Coração Puríssimo de Maria.
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11.

A jóia do puro amor

Havia uma dose amarga de pessimismo naquela frase que
meu amigo experimentado e desiludido, sentenciou: "Os homens são mais avaliados e estimados pelo mal que podem fazér
do que pelo bem que fazem'·.
Fazer amigas os possíveis e poderosos inimigos. Colocar
do lado dos próprios interêsses as fôrças que amanhã poderiam estar do outro lado. Estender de frente a mão a quem
poderia atacar pelas ,costas ...
Que triste ,condição a dêsse fictício equilíbrio social que
se baseia apenas no instinto de sobrevivência, abandonando a
leal sinceridade dos valorEs cristãos!
Quanto nos sentimos a.mesquinbado:, a viver, em nossa
pequena comunidade e no univer~al convívio das nações, o
ambiente de uma insincera sJciedade de mútuos temnres e
de uma coexistência. pacífica, armada e vigilante ...
Com os olhos abertos às possíveis insídias, delações, felonia.s, frios cálcu1os de influências e maquinações nocivas.
E fechados à retidão das afirmações, à probidade das
atitudes, ao sentimento bom, às palavras sinceras, ·à compreensão, à serviçalidade, ao clima de real fraternidade cristã!

***
Ora, em face de Deus ...
Desçamos a nosso íntimo a perguntar se respeitamos o
Senhor e Lhe obedecemos às leis, mais temendo o castigo com
que nos pode condenar, de que amando e Bem-aventurança
com que nos promete tornar felizes.
Se é apenas o Temor que nos inibe os passos, constrangendo-nos mal 'a nosso grado, na custoEa linha do dever.
De mêdo que Êle nos castigue, como um severo Feitor
inexorável, já agora na terra, e depois na Eternidade ...
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E não nos adiantamos quase nada àquele primeiro temor
servil que poderia ter iniciado nossa decisão de retornar para
Deus, ajoelhando a confissão de nossos pecados, começando
nossa justificação ...
Toda.via tantos anos a presença do Amor nos floresceu e
acalentou, suavizou a obediência e deliciou a prece, aplainou
:;~, penitência e coroou a renúncia, fêz pérolas as lágrimas e
rubis as gotas de sangue, transformou em escabelo de exultação a humildade, e em saborosa alegria a abnegação, expandindo aromas de pa.raíso em tôãas as dimensões de nossa vida!
•
Por que haveriamos de temer a Deus, mais do que amá-Lo?
Recear seus castigos, mais do que desejar seu Amor?
Mas não percebemos que, dessarte, fecham-se nossos anelos, mingua.m nossos surtos, encolhem-se as asas que nos
librariam tão alto, na plenitude da Ventura?

***
Como seria diferente para o clima social também, se, ao
invés do ódio que amedronta, vivêssemos em amor de fraternidade ...
E quiséssemos bem, deveras em Deus, numa perspectiva
de verda.deiro Bem, aos nossos, ao -ambiente em que vivemos
para santificá-lo, à humanidade tôda a quem nos incumbe
abrir os caminhos para a paz de Deus!
Por que não tentá-lo, nesse esfôrço de libertação e gesto
de alegria?
Por que não viver um perpétuo Natal, de um Menino Jesus
que todos adorem, que todos amem, em cujo Berço nos reencontremos como bem-queridos irmãos?
Por que não buscar ao Coração Imaculado de Nossa Mãe,
para ofertarmos a Deus, para rejubilarmos nosso próximo, para
anteciparmos nossa total felicidade, - a Jóia do puro Amor?
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111.

Amor e paraíso

Encontrei, nas dobras da memória, um verso antigo que
deixei algures, em anônima fôlha de álbum. Uma pequena jaculatória que diz assim:
Se todo o meu amor foi feito para o Céu,
E todo o Céu foi feito para o Am or,
Dai-me, Senhor, agora, o amor de vosso Céu,
Para que eu tenha, um dia, o Céu de vosso amor!
Haverá, realmente, dilatado espaçamento entre o "agora··
e "um dia'"?
Ou, antes, uma antecipação do Paraíso, quando alcançamos, ainda na terra., viver deveras o Amor?
Em nosso intimo, apenas, é que experimentamos, quem sabe, separar o Céu e o Amor, qual se êste fôsse, na terra, a
condição daquele na Eternidade, e não - .como o é deveras o aspecto reverso de uma viva e bem-·aventura.da atualidade.

***
O que urge, assim, é saber encontrar e viver plenamente
o Amor. Porqu'e êle é um "sacramento de paraíso", que significa e realiza a presença de Deus que é .o Céu.
O amor é sempre uma dádiva. Quando encontra. uma rima
toante que o acolhe, ou quando o contrasteia uma negativa
que tenta detê-lo . ..
Êle é perseverante como o mar, que embate sempre, não
cnnsa, crê na sua intérmina doa.ção, ainda quando o rochedo
parece quebrar o gesto imenso que se entrega sem cessar, na
varonil melodia dos arremessos sinceros, ou na delicadeza mimosa das espumas ...
Dar-se é ser feliz, uma doa.ção perene é um paraíso.

***
O amor que se dá sempre, sabe que está dando Deus, como Maria que é um cibório de dar Jesus, - como o sacerdote que distribui a Santíssima Eucaristia.
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Por isso, há uma alegria essencial no coração que ama. e
se dá, aJegria "que ninguém pode tirar".
Porque, ao dar, recebemos.
Assim como (e muito mais) quando damos das coisas da
terra, e nos enriquecemos da alegria de ter dado.
Assim a.o dar amor, fruímos o Céu, porque Deus está presente na oferta, e nãQ diminui sua presença no que oferece.
Nem O poderíamos dar, se Êle não estivesse em nosso
coração. O Amor é o Ser, e no gesto dadivoso, somente podemos dar do que temos, algo do Ser e do Amor, isto é, de Deus.
Na mais venturosa das realidades, quanto mais damos
amor, tanto ma.is somos invadidos pelo Senhor, antecipando o
Paraíso.

***
Dessarte, ainda no Exílio, o Coração amoroso da Virgem
Imaculada gozava das delícias da Pátria.
Ela deu sempre, tudo, como Escrava, como Rainha, Mãe
de Jesus para no-Lo dar, Mãe Nossa para. nos restituir a Deus.
A vivência essencial de Maria é a Dádiva perene. Sempre,
de amor, de Jesus. Numa doação que nos enrica e que A locupleta. Que nos abebera de Ventura, e que A constituiu
Fonte Inexaurível, cada. vez mais plena de Deus.

***
Filhos de Maria, desterremos de nós o ódio, que é Satã,
e que é o Inferno. Ter ódio é dar o demônio, e aceitá-lo dentro do cora.ção. Ferir e mutilar-se. Fazer mal, e arruinar-se.
Tentar a Morte do irmão, e assassinar a Vida na. própria alma.
Amemos, ao invés. Como o Senhor, como Maria. Demonos, nós daremos Deus.
Amemos cada vez mais verdadeiramente, cada vez mais
profundamente, e seremos Bem-aventurados, ainda mesmo na
terra.
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IV.

Amor e ódio

Tudo que fazemos origina-se do amor ou nasce do ódio.
Uma palavra, oada gesto, cada olhar, uma atitude ...
Ou leva uma delicadeza de simpatia, desejo de servir, um
afeto carinhoso.
Ou é uma repulsa que afasta, um impulso de libertar-se,
uma insubmissão, um início rancoroso de guerra.
Não há nada indiferente, em todo ato humano, que será
bom quando .comandado pelo amor, ou mau, se originado no
ódio.

***
O amor é minucioso, atento.
No lar, o primeiro encontro, o bom-dia, o sorriso que sublinha a palavra e o gesto, a serviçalida.de de tôdas ·as horas,
a compreensão que aceita e perdoa inevitáveis omissões e obstruções involuntárias, o obséquio amigo que não esquece as coisas pequeninas e amoráveis, construtoras de felicidades ...
Uma palavra de entono suave, o carinho que tece o clima
aconchegado e aquecido do la.r ajustado e feliz, •a. paciência, a
benignidade, o esquecimento dos próprios direitos, a boa vontade que tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta ...
O que nas.ce dêsse ramalhete celeste é ato de amor, unitivo, bem-aventurado, presença de Deus em nosso coração, perfume do céu no coração do próximo ...

***
O ódio é sobressaltado e vigila.nte.
Êle produz o mau humor constante que nada satisfaz, a
fisionomia fechada, o silêncio agressivo, a irritação crônica ...
A disposição de contrariar sempre, a indiferença pelos
problemas alheios, o egoísmo que se recusa, a incompreensão
contundente derramada sôbre oÁ de casa e os domésticos, a du-
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reza contínua a martirizar corações que sob o mesmo teto
deveriam mutuamente recrear-se em alegrias deltcadas .. .
ódio inicial ou decla.rad~. cada palavra e cada gesto assim
mal nascido fere o coração, atrofia a alma.
E, mais do que ao irmão, é a si mesmo que se maltrata,
aquêle que quer mal.
Não imaginamos o bem que fazemos a nós mesmos, quando fazemos bem aos outros.
E, ignoramos também o mal com que nos ferimos, quando
fazemos mal aos outros ...

***
É evidente, assim , a escolha que haveremos de fazer, Incessantemente.
O amor, não o ódio.
Para. acrescentar cada vez mais em nós a imagem e semelhança de Deus, que é amor.
Para felicidade nossa, fugindo ao ódio que amargura a
alma, azinhavra o coração, compromete a própria saúde corporal.
Para estender a nosso próximo a. ventura da paz, a serenidade amiga, o clima de ,confiança, o afeto que embalsama a
existência, fá-l:a desejada e florescida .
Para ressmcitar na terra o espírito generoso daquele
Evangelho de Jesus, Boa Nova de amor, cujos dis.cipulos hão
de ser conhecidos e assinalados, pela dileção mútua com que
se entreamparam e amam,· no formoso afeto precursor do
Paraíso.

***
Um cCJração jamais conheceu o ódio.
Formou-se do mais intimo e delicado dos amores, dilatouse em dimensões de infinito e deu origem ao Oceano de compassiva ternura que foi a Humanidade santa de Jesus.
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Um coração, poema dê Amor.
Que floriu pensamentos de bondade, pala.vras de suavidade, gestos de acolhida, sorriso-s de ternura, generosidade de
emocionantes perdões, simpatias de enlêvo, formosuras de carinho, afeto indiscontínuo, inviolável mansidão.
Um coração, modêlo nosso.
O Imaculado Coração de Maria.

V.

Quem odeia é homicida

Foi assim que escreveu São João, o Evangelista, movido
pelo Divino Espírito Santo.
E essa é a verdade que nos ensina a História, •a. Literatura,
a experiência nossa.
O amor é a condição, a fonte, a segurança de vida, para
o corpo, para a alma, no tempo e na Eternidade.
Mas o ódio é a morte, desejada, procurada, realizada no
gesto que fulgura num momento, na atitude que se fixa na
Eterna Desgraça.
Quem odeia, como Oaim, já assassinou, no coração ao
menos, a vida., a fama, a presença, o florescimento do irmão.
O primeiro fratricida, interpelado por Deus, deu de ombros, num gesto desleixado e numa expressão irônica: - Que
tenho eu que ver com meu irmão?
Ora, ao dizer aquela palavra de lúgubre zombaria, êle já
havia trucidado o infortunado Abel. ..

***
O amor anela dar, o ódio quer suprimir violentamente.
Um ato de amor de Deus é uma dilatação de Vid·a, um
desejo de acrescentar o louvor, a glória, a infinita Existência
do Senhor.
Mas um pecado grave é uma nova tentativa de deicídio, a
sinistra ousadia de levantar-se o homem contra Deus para afastá-Lo, matá-Lo ...
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O clímax do Amor será o Paraíso, estua.nte de vidas divinizadas, numa existência de acrescentadas luzes de inteligência e dilatados estas do coração, triunfal sinfonia de imortais
vozes e êxtases palpitantes no seio de Deus vivo.
E a ma.ior vitória do ódio foi o escuro crepúsculo d:) Calvário quando, extintas tôdas as luzes, caladas tôdas -as melodias, o Pecado e o Inferno conseguiram matar um Deus ...
O ódio é um Sacramento de morte. Quem o escolhe, faz-se
filho do demônio, comunga o Inferno, é assinala.do com um
sinete de reprovação.
A estrutura do ódio é um gesto matador que intenta aniquilar Deus, assassinar o próximo, e destruir o próprio coração
que odeia, privado de felicidade, cego e rancoroso, inquieto e
ameaçador, criminoso e suicida.
Ai do coração que se alimenta de ódio, e tenta derramálo, - fétido enxofre do inferno, - nos outros corações ...
ti::

* *

Bem-aventurados os corações que amam. Os que dilatam,
com felicidade, a presença de Deus e a Vida. Os que cra.veiram, no perdão e na misericórdia, os gestos maus e as palavras
que apunhalam, os juízos que condenam e as atitudes que dilaceram. Os que não aceitam a vingança, sofreiam a maledicência, desconhecem os rancores. Os que, como Jesus, preferem morrer para que os outros vivam.

** *
Felizes os que abrem ~eus desejos a imítação do puríssimo e divina! Coração de Nossa Senhora, tesouro de amor e
sa.cramento do céu. O Coração que amou, para dar a vida., e
amou tão infinitamente que Dêle brotou um Deus vivo na
terra. O Coração mavioso e fértil que nos ama, e vivifica, sem
embargo de tôdas as nossas espêssas ignorâncias, tenebrosas
culpas, ingratidões renitentes . ..
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Venturosos os que se acercam dêsse Coração Tabernáculo.
Nêle encontrarão a Vida e o Amor. Nêle acharão Deus e o
Paraíso.
E palpita.rão como fontes de vida, de amar que floresce e
alcandora, nos aligeirados caminhos da terra, nas infinitas dimensões do céu.

VI.

O suave dever de perdoar

O egoísmo pagãa desconhece a misericórdia, e ,chama virtude á dureza de coração que não releva um a.gravo.
Encastela-se nos próprios direitos, somente tomando conhecimento dos outros para os jungir a seu serviço, ou dêles
fazer pisad os degraus a ambiciosas elevações.
Mas alcança.do, talvez, o ansiado fastígio, o coração imisericordioso é castigado pela mesma egolatria, e se sente sozinho, desanimado, quiçá retribuído com a mesma azinhavrada
moeda de ódio com que comprou a ira de seus irmãos e vendeu sua própria felicidade.

***
Mui diverso é o que perdoa.
Esquecido de si, valoriza o irmão, dissimula a ofensa, esquc.ce a injúria, tem fácil e rica de amizade a palavra de
reconciliação.
É o primeiro a ser beneficiado.
Dentro do coração misericordioso, não espuma o fermento
ácido do ódio que amargura, que irrita e se fere a si próprio
antes de atingir o inimigo. Mas floresce um doce prazer, alargado e varonil, dos que têm consciência do domínio forte e
manso das próprias paixões, a razão superando o instinto, o
coração vencendo pela doçura, fraternal e sereno.

***
Foi assim Jesus, o Mestre Bom.
Perdo ou, na vida, na morte, na ressurreição.
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Os que O aproximavam, sentiam-se irresistivelmente seduzidos por aquela virtude, máscula. e mimosa, que embotava no
veludo das respostas tranqüilas o acerado punhal das invectivas adversárias.
Na hora tremenda do Martírio, Êle abria em perdões salvíficos seu Coração e suplicava ao Pai ratifi.casse seu gesto
de misericórdia, alegando que seus assassinos não sabiam o
que faziam, magnânimo advogado de seus próprios algozes.
E na Ressurreição, estendeu o manto da benignidade também àqueles que O haviam traído e fugido, buscando-os de
novo, aparecendo-lhes familiarmente, aquietando seus temores,
restituindo-lhes a confiança em sua missão e no Grande Amigo
sempre fiel.
Ensinava assim Jesus que há de ~er inesgotável a capacidade de perdão, sem medidas avaras e cautos ressentimentos,
Êle que a.bsolvia os inimigos que O haviam crucificado, e os
amigos que O tinh9m abando-nado.
Luminoso ensinamento, divino e insólito, mas fecundo e
bem-aventurante.

***
Foi assim Maria, a Mãe de Misericórdia.
Coração forrado de ternura, Ela não maldisse os betlemitas que Lhe fechavam as portas, nem a Herodes que desembainhou o alfange assassino contra Jesus, nem à misera terra
do Egito, que exilara o seu Amor.
Quantas vêzes Ela terá cerrado com ,carido·sa prudência
os seus lábios, e recatado com silêncio suave a sua fisionomia,
ante as palavras de ofensa e as atitudes de indiferença, as
mostras de altaneria e as antipatias descortezes, que a todos
nos assaltam, e que não terão sido poupadas também nos caminhos da Imaculada Mãe de Deus . ..
Mas, sobretudo na Paixão de seu Filho, na hora soluçante
daquele encontro à po·rta de Efraim, ao ver seu formoso Primogênito, desfigurado e amesquinhado sob a ignomínia das poeiras e escarros que o sangue em borbotões não conseguia lavar,
ao recordar que éramos nós, - os outros filhos, - que assim
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malferíamos a seu Jesus, Nossa. Senhora não lev3.ntou para o
céu uma imprecação dolorida que nos amaldiçoasse para sempre. . . antes, ofertou aquela incomparável Dor ao Pai, para
que nos perdoasse assim como nos perdo·ava o seu martirizad'J
Coração .. .
Por que se fecharia, pois, sem missericórdia, o nosso ,coração?

VIl.

De uma lenda árabe

Dois companheiros se encontraram às margens de caudaloso rio, foram banhar-se, um quase pereceu, o outro salvou-o cem risco da própria vida, e o beneficiado gravou em
pedra seu reconhecimento ao amigo.
Retornados ao mesmo lugar, tempos depois, porfiaram, lutaram, ofenderam-se. E o magoado viandante escreveu na
areia a injúria do antigo companheiro.
Generosa sabedoria em diversificar a história do beneficio
e da ofensa. A areia conserva um breve minuto, mas a memória da pedra não se oblitera jamais.

***
Nós amamos a Deus, e nós podemos cdiá-Lo.
Deus escreve em seu Coração nosso amor laborioso, e loga
para trás das costas n ossos chorados delitos.
Se permitiu a p::;ssibilidade da ofensa e a imensa oportunidade do amor, Êle quer que passe, na rapidez de um clarão
fugaz, nosso gesto de revolta, e permaneça como um sólido
firmamento nosso anelo do Bem.
Simples jaculatórias e um gesto rápido de perdão aniquilam a memória de nossos pecados.
Uma eternidade sem crepúsculos memorizará o esfôrço generoso de nossa. virtude.

***
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O Espírito Santo desceu aos corações como uma Flama
Perene. Para que o Espírito do mal evanescesse como um pesadelo que sumiu.
A fim de que a desobediência que tentou lutar contra Deus
fôsse um efêmero episódio.
E a presença do Amor fiel e humilde, a substância mesma
de nossa vida e de nossa eternidade.
Assim c:;mo a pseudo-vitória do Inimigo sôbre Deus, matando-O na Cruz, e imobilizando-O no sepulcro, foi passageira
e prestes se aniquilou.
E a permanência do Espírito Santo no Cenáculo, sôbre
os Apóstolos, na Igreja, na latitude de tôdas as nações e na
extensão de todos os séculos, afirmou-se em decisivo e total
triunfo, que fôrça alguma jamais será capaz de delir.

***
Também a primeira pecadora ousou o seu pecado, no infeliz mas desaparecido crepúsculo do Eden.
E a Imaculada vencedora de Satã estendeu sua Graça recebida do Alto, como um dia luminoso e sem ocaso, na dimemão de seu caminho e na estrada de tôdas as almas.
Se Eva nos legou sua Nódoa foi somente até o dia apressurado do Batismo que nos purificou.
E ~e Maria nos acolheu sob um Manto sem jaça, revestiunos c Jm um escudo de luz, tôda a nossa vida, ,com uma moldura
de júbilo, tôda a nossa Eternidade.

* **
E nós aprenderemos a sintonizar nossa escolha aos paradigmas que cancelam rápidos o Mal, e acolhem o Bem com segura diuturnidade.
Uma falta será eliminada com prematura contrição, e a
virtude, estabelecida em hábito perduradouro.
Uma ofensa com que nos magoasse nosso irmão, há de
ser escrita na areia leve que os ventos rápidos ass :J pram. E os
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beneficios com que somos aquinhoados pelo céu e pela terra,
havemos de gravá-los na memória do coração, em monumentos
mais perenes do que o bronze.

***
De tal sorte que à hora grande de nossa partida, seja
passageiro e breve o nosso Purgatório, e definitivo de Eternidade o amplexo do Amor Substancial bem-aventurante.

VIII.

Que nos dará nosso irmão?

Pesada sempre, a responsabilidade do encontro. O que
levamos e o que recebemos. A melodia que esboçamos cantar e
o contraponto que a reaciona, consequente ou inesperado.
E Deus dirige tudo ...

***
Quanto é pela nossa pa.rte, urge partir de uma intenção
sadia e leal.
Levar um def:ejo honesto de felicidade, nossa e do irmão,
assim como Nossa Senhora, no segundo mistério gozoso.
Porque a sincera boa vontade a procurar o outro, na visita
ou no negociO, no lenitivo ou no entretenimento, é realmente
uma tentativa de encarnar Jesus em tôdas as dimensões da
vida.
Não aceitemos o desígnio tôrvo de buscar apenas a nós
mesmos, na satisfação cruel de nosso orgulho, ou em lúricia
ambição de sensualidade.
As inibições aos nossos maus instintos dar-nos-ão posse
de nos mesmos.
Ora, ninguém pode dar-se, a não ser que deveras se possua a si próprio.

***
221

http://www.obrascatolicas.com/

E poderemos, então, perguntar o que nos da.rá nosso irmão.
Será muito frequente a resposta da harmonia. Cordas de
imenso timbre vibram toantes. Colhemo-s o que semeamos. A
contestação do outro será no idioma que tivermos usado.
Dessarte, ccntinuamos a vivência da Visitação. Se nossa
alma fôr Maria, a outra será Isabel. Se nos humilharmos no
Magnificat, aos nossos ouvidos ressoarão as loas da Bam-aventurança da Fé. Se levarmos Jesus com afeto desejoso, haverá
Precursores que saltarão de alegria.
Sem embargo, assim .como expressões violentas suscitam
tempestuosos insultos, a.1 uêle que busca apenas a si mesmo
terá pela frente, oculto ou descoberto, um inimigo que não se
rende. E o ódio é sempre uma derrota infeliz, ainda quando
parece superar adversários que deveriam ser irmão-s. Ao conquistar sua vitória sôbre Abel, Caim se tornou o mais infeliz
dos homens.

***
Singular mistério, a presença de Deus em tôdas as relações humanas.
Que, às vêzes, Êle intervem, estimulando as nossas liberdades, no sentido de escolha, da sintonia ou do contraste, sempre Pai a tutelar os caminhos de tOdos os filhos.
E eis que na perspectiva emocionante dos encontros humanos, a orgulhos soberbos respondem humildades conciliadoras, a ódios egoístas contracenam amores que conquistam
mansamente.
Alguém que desembainhara uma espada foi vencido por
um veludoso perdão, alguém que buscara. um impuro satã
defrontou-se com um anjo.
Terá sido marcada, quem sabe, a nossa vida, por essas surprêsas benfazejas de uma Providência sempre desperta sôbre
os nossos caminhos, vigilante às fontes profundas de nossos
desejos . . .

***
A sintonia mais perfeita se entrelaçou entre Nosso Senhor
e a alma de Maria.
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O imenso dialogo, inicia.do na Conceição Imaculada e fixado eternamente no conúbio da Assunção gloriosa, só conheceu harmonias deliciadas e cônsonas.
Ainda quanto a resposta de Maria era a beleza árdua da
Maternidade, ou a escravidão da obediência, ou a aceitação do
martírio.
Nossa Senhora, perfeita para com Deus, é Mãe de tôdas
as nossas veredas.
Com os lábios e o Coração da Imaculada, respondamos a
Deus, e falemos ao próximo.
E nosso irmão, também filho de Ma.ria, dar-nos-á o Mesmo Deus, que mora, igualmente em seu coração.

IX.

Como flórea guirlanda

Um encanto, para os corações e os olhos, a v1sao sorridente de crianças a cantar em roda, mãos dadas, rostos felizes, dizendo antigas trovas ingênuas, que talvez não compreendam, mas que simbolizam o exuberante anelo de caminhar,
generosas, para a vida.
É uma guirlanda de flores humanas, entrelaçadas e venturosas. Numa sintonia acorde, que figura o exato roteiro de
sua expansão àquelas pequeninas personalidades louçãs, agora nos brinquedos infantis, e mais tarde no emaranhado
providencial de todos os caminhos.
De mãos dadas, para que todos floresçam.
Cruzam-se todos os destinos. Há achêgas necessárias para
nós, em cada irmão, e riquez·as que recebemos para dar. Tôdas as vidas são vasos comunicantes.
Seria inumano, e sobretudo pagão, afirmar que "não é
nosso"' algum problema, e que a outros samaritanos caberá
o interêsse de encaminhar algum pássaro ferido, indigente
na alma ou no coração, que a tempestade jogou em nossa
estrada.
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Não rompamos jamais a corrente que entre irmãos se vai
formando. Não há autonomias nas vias cristãs. Para crescer
P. expandir-nos, todos os outros têm sua vez necessária.
Como caminhar, senão juntos? Como cantar, senão de
mãos entrelaçadas?

Nós o faremos como cristãos .
Na presença ca-letiva, não somaremos defeitos, não teimaremos egoísmos, não acenderemos flamas ruino::as.
Porque levarEmos todos o anelo bom de claras decisões de
virtude. Boa vontade para as intenções 'sinceras, compreensão
de tôdas as limitações humanas, estímulo a todos os gestos
que buscam nosso apôio , amor, acima de tudo, amor vigilante e
onipotente, que diminui as asperezas, apara 03 fios cortantes,
anima as timidezas, releva as inépcias, aplaude êxitos, coroa esforços, - travando tôd!ls as mãos, encadeando todos os corações ...

***
Porventura, também nós, como as crianças em seus canoros folguedos, não entendemos tôdas a.s palavras e canções,
que vão cirandando na vida as nossas atividades comuns .
Alcançaríamos a extensão e profundeza das expressões que
dizemos ou ouvimos, e que subiram do coração ou da Fé, de
sentimento de piedade ou do anelo de apostolado, da fraternidade cristã e do sincero desejo de querer bem?
Ou compreenderíamos as melodias celestes que o Senhor
vai suscitando, nos roteiros de seu amor, entre os corações
feitos para se amarem e ajudarem, ainda quando parecem
alongados ou dissonantes, incompreendidos ou desnivelados,
indesejados ou inoportunos?
Se atingíssemos tôda a Divina Presença nos sacrários dos
corações humanos, não nos apressaríamos a comungar essa
multiforme Eucaristia, venerando em qualquer irmão nosso um
Sacramento de Deus?

***
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Olha.res amantes e cuidosos vigiam a farândula dos pequeninos. Não haja entre êles desentendimento ou alterações,
caprichos ou teimosias, que interrompam a ciranda e a alegria
daquelas pr~maveras a cantar em ram a.lhete.
São as mães.
Elas bem-querem aos filhos, e aos amigos de seus filhos.
Porque compreendem, de instinto, que não- é formosa uma flor
sozinha, nem fulgurante uma estrêla órfã.
Sôbre nossas vidas entrelaçadas e entre os caminhos cruzados dos destinos nossos, - corações humanos que se buscam e necessitam, almas batizadas que se complementam e
apoiam, - a fim de que não nos separemos na via, e cheguemos juntos à Pátria, abrem-se cGm brilho manso e acolhedor convite, os olhos da Grande Mãe de todos nós, desejosa
de que nãc- se per,ca nem um dos filhos estremecidos.
Uma Rosa Celeste, na flórea guirlanda de todos os corãÇões.

X.

Ela nos aquece o coração

Cavaleiros andantes do amor, peregrinam n ossos corações
na terra., sempre órfãos do Ideal imenso e formoso que anelamos abraçar.
Ainda aos amores mais castos e incbriantes, mesmo aos
afetos mais puros e autênticos, falece aquela perenidade de
presença, continuid?de de p osse, mantença de intensidade, e
porisso êles se a5semelham a efêmeras flJ r es que murcham, a
crepúsculos de ouro logo adormecidos em trevas .
Levantamo-nos para o céu, e atiramos as flecha3 de nosso
desejo ao Alvo Inatingido e devorante .
E nos parece demasiad o o saboroso Oceano dequela imensidade, para conter-~ e no pequenino receptáculo (a impressão
de um dedo de criança na silenciosa areia da praia ) de nosso
coração.
E então, desde pequeninos, desde a primeira experiência
de bm:car deveras um Amor que acalente em doçuras incessantes, nós achamos Nossa Senhora.
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Descendo um degrau no amor-dedicação e entrega, com
que nos escravizamos a Deus aprendemos a nos aquecer, deliciadamente, ao carinho de Maria, a Mãe do Céu, a quem amamos de todo o coração e sôbre tôdas as coisas.

***
As chamas do Purgatório são um amado castigo.
Devoram ,culpabilidades e aquecem amores.
Queimam e purificam, mas ·ardem e inflamam.
Ali se ama a Deus. Ao Pai que concede um salutar banho
de expiação, para as impolutas recepções gloriosas do Paraiso.
Ali, o amor de Nossa Senhora. é a. mais bela flama.
Só aquece e ilumina, só intensifica e i á recompensa, a
corações fiéis.
Como amor autêntico, é uma revelação, uma entrega, uma
salvação.
Conhecem as almas os caminhos de ternura da Senhora
que os tutelou. Aceitam, confiantes, as certezas daquela dádiva, arras de sua libertação. E fruem na sua resignada expiação a mais fulgurante das certezas, a salvação mercê do
amor de No3sa. Senhora!
E quando a Soberana as vem libertar, fá-lo com o mais
lindo de seus sorrisos, o m3is terno de seus amplexos, o mais
maternal de seus ó3culcs ...

***
A medula do Paraíso é o ·amor.
A essência de Deus é a caridade, e o céu é o império do
Amor que delicia, que encanta, que extasia e arrebata, para
sempre.
As almas bem-aventuradas, na posse e na fruição de Deus,
comungam amor.
Fazem-se hóstias, numa transfiguração de afeto, e se dão,
ao Senhor, e aos corações amados, como felizes eucaristias
de amor imortal.
Mas nesse câmbio inefável entre Deus-Amor e as almas
flamantes, Maria é o Altar, o Cálice, a Patena de ouro.
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Porque foi o seu coração que mais amou.
Que conteve a Deus e que recebeu todos os corações.
Que fêz para Deus-homem e para todos os homens, um
paraíso de amor na terra e a ma.is brilhante flama de afeto
no céu.
Mãe do Amor Formoso, Céu de Amor Inebriante, Paraíso
de nunca sonhadas delícias, Amor Infinito de Deus feito idolatrada Chama de nosso afeto, agora enfim recompensado e
satisfeito, feliz e dilatado na posse arrebatadora do mais formoso de todos os corações, , .

XI.

Maria entrelaça os corações

O egoísmo é um feio vício pagão e nunca foi virtude cris~ã.
O amor a.o próximo, feito de compreensão, espírito de serviçalidade, perdão das injúrias, carinho e dedicação, é imperativo dever de todos os discípulos do Evangelho.
Também dos filhos de Maria.
O conhecimento e amoroso serviço de Nossa Senhora entrelaça os nossos corações.

"' * *
Porque Maria é a Grande Mãe.
Que a todos nós concebeu, misti.Camente, no seu Seio,
quando Nela Jesus se encarnou, e Dela nasecu, como o Chefe
de tod-os os corações redimidos, Cabeça do Corpo imenso onde
somos membrGs, uns dos outros, em unidade de amor.
Pori~so Maria quer que sejamos irmãos. Que sintamos e
vivamos essa fra.ternidade, oriunda do seu Regaço, fecundo
e virginal.
Ela está, na presença de seu afeto vivo, em cada uma das
almas batizadas, de tal sorte que, quando dividimos nossos
corações e nos isolam03 uns dos outros, tentamos separar
Maria, de Maria, e esfacelar seu Coração.
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Mas quando superamos tôdas as nossas diferenças , e nos
abraçamos, ofertamos à Mãe Comum o melhor ramalhete, enguirlandando seu Amor íntegro com a de<ejada coroa de entrelaçados am ores .

* * *
A palavra. de Nossa Senhora, nas Bojas de Caná, revelanos a sua preocupação pelos esposos. E ensina a fugir de
nosso egoísmo, a fim de pensa r nos outros, cuidar de suas
precisões, tanto as espirituais, como as materiais, oferE.cendo
mesmo a no~sa oração, a nassa. humilde meditação junto a
Jesus , em favor dos nossos irmãos.
Se o céu nos tiver concedido festas alegres e joviais banquetes em nossa vida, nunca nos. esqueçamos de olhar para o
próximo, e, a exemplo de Nossa Mãe, verificadas as precü:ões,
rogar ao Senhor por nossos irmãos, n ão lh es falt e na existência o vinho do amJr de Deus, o alimento dos cast:Js amores
na terra.

*

t..f

*

São João Evangelista foi o privilegiado herdeiro de Jesus,
ao receber o tesouro de Maria.
E aprendeu Dela aquelas expressões sublimes que êle consignou em suas epístolas, que fizeram dêle o Apóstolo do Amor :
"Quem não ama, jaz na morte. Quem ama é trazido da
morte para a vida. Como am;.riamos a Deus que não vemos,
se não amássemos nossos irmãos a quem vemos? Aquêle que diz
amar a Deus e odeia seu irmão, é fa.1so e a verdade não está
nêle. Quem sabe amar cumpriu tôda a Lei, porque Deus é
amor".
Mas não é êste, pelas palavras de São João, um Evangelho
de Maria? Filhos de Nossa Senhora, recebamos o seu ensino,
aprendamos a amar-nos, entrelacemos nossos corações, para
as caminhadas da terra e para os júbilos do Paraíso.
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XII.

Ao som do mar

Deus tracejou o poema de sua imensidade nos infindáveis
panoramas do mar.
A primeira vez, e tôdas as vêzes, que os nossos olhos contemplam o oceano, o pensamento nos sobe à magnificente
onipotência do Senhor Augusto que num simples gesto de seu
querer, cresceu as águas dominadoras, sonorizando-as de ritmos incessantes.
E se a bordo das na.ves viajaras, ou dos pássaros metálicos qus a ousadia dos homens fabricou, aventuramo-nos sôbre
8.s estradas do mar, é ainda a formidanda impressão de contínua grandeza, de uma riqueza. quase perdulária, que nos domina, a fim de que subamos dessa criatura gigântea até o
Sapiente Criador de tôdas as coisas belas.

***
Os oceanos se emolduram, muitas vêzes, de outras imponentes manifestações do Todo· poderoso.
São as praias estendidas suaves e brancas, com8 quem
acolhe o oceano e lhe ofert·a um leito de plácido repouso.
Ou os rochedos duro-s, na inflexibilidade de suas arestas,
como quem contém o mar, muralha única ao ímpeto avassalador das ondas frementes.
Ou, mais recuada, a sinfonia tranquila das montanhas,
orladas de sol, na alfombra macia dos tapizes verdes.

***
E tudo fala de Deus!
Gracilidade e rudeza, os milimultiplicados grãos de areia
e a mole única da pedra indomável, a luz do s8l e a cortina
das nuvens, o escuro abismo e a flor nívea.
Cada criatura é uma faceta de crist'll. Um surpreendente
aspecto dJ Deus único, tão grande e transcendente que neces-
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sitamos esmiuçar ao quase infinito a idéia que Dêle alcançamos , para lograr abraçá-Lo num ramalhete de maravilhas ...

***
São como o oceano, também, as multiplicadas vidas dos
homens.
E em nossos irmãos a visão cristã de nossa Fé nos faz
vi~lumbrar os reflexos dn Senhor.
Como no mar, enricado de suntuosidades. Porque há a
larga inteligência e o gracioso da arte. Luzes de sol, extensões
abertas de oceano, múrmuras poesias e ,canções. Vontades
pétreas e acolhimentos acenosos. Deslumbra.mentos e crepúsculos. Ousadias e delicadezas, coragens que milit3.m e serenidades róseas.
Palpitam no homem o oceano e o firmamento, o rochedo e
a praia, a cordilheira e a, planície, o tronco e a flor!

***
Uma estrêla brilha sempre acima do oceano. E é assim
como um encontro luminoso a que miram, convergentes, tôdas
as belezas saídas das mãos de Deus.
Sôbre o mar tumultuow dos ,cora.ções dos homens, lucilante e bem-querida atraindo, alcandorando, abençoando e
unindo a Deus, a Suprema Estrêla do Mar, Maria.

XIII.

Deus faz a nossa vontade

Nós queremos fazer a vontade de Deus, e Êle quer fazer
a nossa vontade.
Na direção essencial de nossa vida, no anelo fundamental
do Bem, da Verdade e do Amor, nós reconhecemos que o
caminho do Senhor deve ser nossa única estrada, porque somente êle nos conduz à Feli.cidade.
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Mas na .concretização dessa viagem, nossa peregrinação
pode escolher diversas maneiras.
Tôdas conducentes a Deus, tôdas afastadas do pecado, tôàas ricas de virtudes várias.
E Deus quer que nós escolhamos. E ·P..companha a nossa
eleição livre. E faz a nossa vontade.

***
Porque assim como o artesão que fêz o relógio, quer que
êle marche por si.
E o tratador que orientou o cavalo, se alegra quando o vê
autônomo.
E o cientista que jogou o satélite, deseja que êle vôe, desimpedido.
Assim Deus, que nos fêz livres, quer que com liberdade nos
movamos.
Assim, a vontade de Deus é que escolhamos. A vontade
de Deus é que façamos a nossa vontade.

***
Ora, podemos escolher a ação ou a oração. O caminho
do lar ou a solitude do claustro. A esmola ou a penitência.
O Têrço ou o Ofício. A visita ao Santíssimo ou a visita ao
pobre e ao enfêrmo. Uma abstinência que nos purifica, ou um
alimento que robustece nosso trabalho. Uma palavra ou um
silêncio. Ajudar esta Obra, ou auxiliar ·equela.
Rezar com os lábios ou com o coração. Trocar as fórmulas da prece, meditar diversamente, adaptar-nos com largueza, para a caridade, para o apostolado ...
Podemos escolher, devemos escolher. Deus nos criou livres,
e ama que O· sejamos. Éle ampara. a nossa escolha e a faZ! sua
e a floresce e frutifica.

** *
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O único limite é o pecado. Nada contra o Senhor, nem
na grave responsabilidade de um pecado mortal, nem na mesquinha negligência de pecados leves, nem na distraída conivência cam pequeno-s defeitos.
Porque essa não é a vontade de Deus. E não pode ser a
nossa vontade.

***
S:ntindo-nos livres, sintamo-nos respomâveis.
É uma bela responsabilidade de Deus quando, raras vêzes,
nos encontrássemos numa feliz impo-ssibilidade de fazer a
nossa . vontade, forçadamente constrangidos a saborear graças
especiais, de eleição, de heroí~mo, de santificação, de martírio ...
Ordinariamente, Deus nos enseja escolher nossos caminhos.
Façamo-lo com liberdade, com responsabilidade, com muito amor!
Danda atenção maior as grandes decisões de nossa vida, as
que condicionam largos anos, atividades essenciais, longas estabilidades.
E não nc-s preocupando demasiado com as pequeninas escolhas de todos cs di:as, de todos os m:Jmentos.
A intenção firme de agradar a Deus e amá-Lo santifica
têdas as ,coisas pequeninas, assim como o "olhar simples torna
luminDso todo o nosso corpo".
E faremos a vontade de Deus "assim na terra como no
céu", porque Êle deseja que escolhamos, que escolhamos bem,
que escolhamos com liberdade, desejosos de enc:Jntrá-Lo sempre, como Se O comungássemos em tôdas as coisas.
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XIV.

A pétala que não quis morrer

Evocava a canção antiga, num faboroso poema de pequenos versos, a história da flor que emurcheceu:
A pouco e pouco, lágrimas fanadas, foram .caindo as pétalas.
Aroma e beleza, poesia e colorido, tudo esmaeceu e mirrou, sobrevindo a áspera secura que ao própri8 coração da
flor enegreceu e fêz morrer.
Mas, junto ao cálice da rosa, como quem houvera subido
para estar perto, brotara um espinho, ousado e pantiagudo.
Tão próximo se encontrava que era quase a flor, tão ambicioso que se identificara com a rosa.
Mas quando a jóia desfolh:u, êle permaneceu vivo. Lembrança da flar linda., clarão no crepú::culo da rosa, êle ficou
intacto.
A pétala que não quis murchlr.

* *

*

O amor que perdura num sofrimento é assim como um
acúleo que, na sua aspereza cruel, é a relíquia do amor, delicioso pungir, porque é a reco-rdação dJ afeb.
Não é assim tÇ>do o amor, numa terra de exílio onde as
ardências do sol e o desvairo dos ventos requeimam e secam
tõdac; as flo·res belas?
Onde tôdas as afeições, até as ma.is nobres e alcandoradas,
se provam ao fogo, e, quando permanecem, assumem a forma
acerada de um espinho, rico de dolorosa presença e de aromas ausentes?
Não é, dessarte, cada recJrdaçãc. de afeto, um suspiroso
acúleo temido e desejado, uma pétala. que não quis murchar?

***
Também a Ro8a Mística sofreu o fogo que causticava.
Que devorava o seu Amor, martirizava o Eeu Bem-querido,
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despedaçando-Lhe o Corpo, apunhalando seu Coração, angustiando sua Alma.
Ficou, na vida de Maria, Haste de Jessé onde a Paixão e
a Morte haviam desaparecido a Flor de Céu e de Sangue, um
espinho. apenas, de saudade longa e dolorosa.
O espinho que se alargara, n 'l forma de uma Cruz.

***
Abrem-se, em nossa vida, os carinhos de muitos amores.
São flores. São espinhos.
Festas de alegria deliciosa e pura, encantamentos que
acendem luzes no caminho de trevas.
Mas passam rápidos como as névoas da madrugada, como
os toantes lindos de inacabados crepúsculos.
Fica a ausência, a re,cordação, a dor.
Os afetos como. que perdem a juventude, caem as pétalas,
remanescem os espinhos .
Até mesmo nos amores mais altos.
Ainda naqueles que se prolongarão na Eternidade, numa
verdadeira Ressurreição de tôdas as belezas e perfumes.

***
Até mesmo no amor de Deus.
Porventur<>. não experimentamos também os momentos de
uma jubilosa exaltação quando O encontramos, no inicio de
nossa vida., ou na hora de nossa conversão, ou nas clareiras
excepcionais de extraordinário fervor?
E, todavia, depois, as côres murchavam e as alegrias sensíveis desapareciam. E é preciso continuar a amar sem fest·as,
servir fielmente entre obscuridades, e.ceitar sem conhecer,
provar o amor com difíceis obediências, saber que são efêmeras as róseas comolações e perene o espinho que acutila.
Mas o espinho é a recordação do amor. Uma Eucaristia
de afeto. Uma Relíquia. de Jesus.
E há de reflorir, viçoso e eterno, numa. triup.fal Rosa dO
Paraiso.
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XV.

Alvas flores brilhantes

Um tocante epi~ódio da vida do Padre Lebbe, extraordinário apóstolo da China de no:sos dias. Êle fôra um dia, em
companhia de alguns cristãos, procurar e sepultar os restos
mortais de uma centena de mártires, exterminados pelos Boxers numa aldeia em pl.:na montanha, a oeste de Pequim.
Caminharam dois dias, e a.o atingir a humilde povoação
devastada, Padre Lebbe levantou os olhos para o lugar do suplício. Pareceu-lhe ver o cimo do monte como um formoso
jardim, de ,::::ândidas flôres brilhanda ao· sol ...
Eram os ossos tranquilos e imóveis dos cristãos martirizados. E os peregrino-s S).l.bira.m, puseram-se primeiro de joelhos, rezaram a Ladainha de todos os Santos, cantaram hinos de ações de graças, antes de colherem com exultante veneração aquelas flo-res de paraíso ...

***
Nenhuma vida. é integralmente cristã, se não aceita a hipótese do martírio.
A Fé e o Amor são de natureza excessiva, e se esbatem
nas margens da Eternidade. Tudo é pequeno na terra, para
compens::tr o valor da Fé e colmar os anelos do Amor. O
martírio é uma jóia norma.l nesse diadema de preço celeste.

***
Ora, o martírio, em certa maneira, é um quotidiano anjo
da guarda. Que nos sorri nas cruzes grandes e nos espinhos
pequeninos. Que valoriza nossa Fé a~sediada, nossa Esperança
vacilante, nossa Humildade ma!ferida, nossa Castidade ensanguentada. Que espicaça tôdas a.s nossas fibras, amordaça os
sentidos alvoroçados, freia os orgulhos temulentos, açaima as
explosões de cólera, censura palavras, pensamentos, atitudes ...
Que acorda conosco para. um trabalho indesejado e árduo,
no lar onde impaciências nos irritam, na wciedade mascarada
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de hipocrisias que nos revoltam, na injustiça que nos dilacera,
na mentira que nos indigna, ou no desprêzo que nos amesquinha, nos entraves às nossas iniciativas, i';1.compreensão aos
nossos bons serviços, casquinadas à nossa piedade, secura na
prece, o céu fechado, a alma vazia, em treva pesada e lúgubre . ..

***
Sem embargo, é preciso aceitar o martírio, sem restrições.
O c;ue seria rápido, nas mãos de algozes desalmados.
O que se estira, longo e dorido, acomodado em definitivo
no leito de nossa vida.
Um martírio que brilhe sem j-aça., na brancura das purezas.
Porque não tem :Js o direito d·J diminuir nosw holo-causto,
manchar nossa oferta, nodoar a imolação de todos os dias .
O martírio deve florescer integro em nossas generosidades,
com'J as jóias brancas dos jardins.
Como flôres alvas, intocadas, que se ofertam virgina,is.

***
Assim brilhou ao Sol de Deus o martírio daquela imaculada brancura da Mãe das Dores . . .
Não recuwu nunca. Não diminuiu a oferenda. Foi Escrava do Senhor, que Nela escreveu, pródigo, um itinerário de
amarguras letais.
No têso do Calvário, junto ao Sol em sangue, o martírio
de Maria foi uma branca flor, imolada e fulgurante.
Nosso exemplo, nosso estimulo.

***
Não demarcaremos condições ou limites ao martírio de
nossa vida.
Deus há de ver-nos submü::sos e heróicos, como os que
souberam morrer.
Como alvas flores brilhantes.
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I.

Nossa Senhora junto a nós

A vizinhança do carinho materno é fundamental ,condição
do nosso primeiro bem-estar, da evolução normal de nossa
psicologia, da orientação adequada de nossa vida, de nossa
total felicidade.
Falta sempre alguma coisa, no coração e na mentalidade
dos que não desenvolveram seus anos de infância e adolescência, sob a luminosa égide de um cuidado materno, -- a mais
rica escola, a direção mais definitiva, a estrada substancial de
nossas plenitudes.

***
Na ordem sobrenatural é assim, igualmente. O Pai que nos
criou, e que bem conhece a nossa psicologia, não quis privarnos da presença da Mãe, e nos deu Maria.
Mãe, Ela nos deu a vida sobrenatural em Jesus, seu Filho
e Graça nossa.
E se mantém ao nosso lado, mestra de nossas letras de
céu, preceptora de nossos vôos, Anjo tutelar de nossas predestinações.
É uma presença mística e real.
Porque Deus, ao conceder uma mtssão, acompanha-a com
tôdas as graças a fim de que ela possa ser cumprida, não
apenas com a medida wficiente de eficácia, mas com superabundante liberalidade.
E pois, tendo-nos dado Maria por Mãe verdadeira de nossa
vida espiritual, concedeu a Nossa Senhora uma participação
239

http://www.obrascatolicas.com/

inefável da Onipresença, da Onividência, da Onipotência Divina, para que a Mãe de to-dos os homens possa realizar a sua
missão junto a todos os corações, ,conhecer tõdas as precisões
nossas e vir em auxílio de tõdas as nossas indigências.

* **
Quis que Maria estivesse no Céu, com sua Alma bendita
e Corpo Virginal, na integridade de sua natureza humana, de
tal sorte que, como verdadeira Mãe, experimente nas pulsações
de seu Coração, amoroso e triunfante, todo o reflexo das nossas vidas humanas, as vozea de nossas preces, os hinos de
no:::so amor ...
Foi também esta mais uma razão (do coração de Deus, do
nosso coração?) da Assunção glorio-sa de Maria, em Corpo e
Alma, para aquela Exaltação, em que Ela mais se àesvela
como Mãe, do que triunfa como Rainha.!
Procuremos experimentar, em nosso ·coração, grato e vigilante, o júbilo dessa Presença de Maria, Eco e Perfume da
Divina Onipresença, guiando-nos nas trevas e lágrimas do exílio, para as luzes e exultações da Pátria Celeste.

11.

Presença de Maria

Formoso ideal de nossos anelos espirituaio, paradigma de
tõdas as nossas ascensões místicas, Maria é a Presença lembrada sempre, a melodia que o nosso coração não cessa de
cantar.
Não estariam ,completos os nossos presépios, nem satisfeita
a nossa piedade, se o Menino Jesus bracejasse sozinho na mang·edoura, ou de per si caminhasse pa.ra os. Magos adoradores.
E a mesma disposição dos decretos divinos, que uniu Nossa
Senhora ao Divino Infante, - Imaculada Aurora em halo ao
Sol. de Belém, - não estranhamos que se continue na rota
da Redenção, nas lágrimas da Virgem Dolorosa, nas agonias
da Rainha dos Mártires.
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Nosso coração adivinha a Sagrada Teologia, unindo o
Senhor e a Senhora nas fímbrias ofuscantes da Ressurreição
e Glória de Jesus, nas exultações radiosas da Dormição e Assunção corpórea de Maria.
Nc·ssa Senhora, via certeira para o Senhor.

***
Ainda sob uma luz de humana psicologia, Ela é o grande
esquema de nossas prepara.ções eficazes, receptividade e integração, completamento e sobrevalor, quando repetimos os nosws gestos de humildade e ansiosa ambição para o alto.
Sua presença nos é neces~ária sempre.

***
Para que tenhamos Deus, é preciso que nos despojemos,
vazios de nós e de achêgas terrenas, numa disponibilidade
santa, não manchada de dons e qualidades que se extremam
sempre, ina.dequando nossa alma ao encontro .com a Graça.
Ser como a Senhora da Anunciação, Escra.va do Senhor.

***
Para que recebamos com fruto a Presença e o Dom, a Graça e o Bem, a Luz e o Amor, cumpre que não tenhamos as
riquezas dos incontentáveis confortos humanos, nem as gloríolas de apregoadas genealogias nobres, nem a:> escumilhas
afogadas dos prazeres que inebriam.
Ser como a Mãe de Jesus, nas indiferenças de Belém, na
pobreza da Gruta, nas mortificações do caminho sem pousada.

***
Para que Jesus se acolha prazeiroso ao nosso coração e se
dimensione feliz na habitação da nossa alma, é necessário que
o no~so labor seja santificado como. o de Nazaré, nossas do-
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res divinizadas como as aflições do Egito, nossos amores castos como o encontre- do Templo, nossas despedidas aceitas
como o Abraço antes do ministério de Jesus.
Ser como a Perfeita Mãe de Jesus, sintonizada com tôdas
às vontades do céu, em todos os caminhos da terra .

... ... ...
E para que mereçamos nutrir, no alfobre promissor de
nossos anelos eternos, a flórea esperança de uma perene sintonia com Deus, urge que tudo ascensione, em humildade e pureza, em dedicação e amor, em fervor e apostolado, nas disposições definitivas de nosso ~er.
Assim como Maria, A que foi exaltada porque era escrava,
a que foi assunta porque e:ra imaculada, A que foi diademada
de glória porque jamais afastou o Senhor dos passos de sua
vida, da perspectiva de seus ideais, do·s serviços de seu amor.

***
E se completarão os desígnios do Senhor em nós, ornados
de feliz glória divina por Maria, assim como, mediante Ela,
Deus vestiu nossa mesquinha. condição humana.
No Paraíso de Deus, no aco-nchego de Nossa Senhora.

111.

A Senhora em todos os caminhos

Em tôdas as nossas vias para o Céu, Ela é teologicamente
necessária.
Porque, é impossível ser cristão sem Maria. De tal sorte
Deus A colocou na Revelação, no Evae1gelho, na Economia da
Graça, na Igreja de Jesus, que todo esquema de Teologia deve
conter a presença da. Mulher Prometida, da Mãe de Jesus, da.
Co-redentora e Medianeira de tôdas as graças.
Sem embargo de que pudesse ter escolhido outro caminho, Deus não o quis. E elegeu, desde os decretos eternos, a
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Virgem Imaculada e Fecunda para que fôsse Mãe do Verbo
Encarnado e de todos os eleitos do Paraíso.
Nossa devoção a Maria não é um acréscimo romântico, ou
efêmera flor de fantasia, senão uma tese teológica, assegurada e irrecorrível, na trama sólida do plano de Deus Salvador.
Não há Teologia Cristã sem Nossa Senhora.

***
Em tôdas as nossas estradas de virtude, Ela é awéticamente necessária.
Porque o nosso esfôrço de subir e aperfeiç::;ar-nos requer
msdêlo e amparo.
O Divino Sol Jesus, abismo de tódas as. virtudes, ofusca
nossa pusilanimidade, n% infinitas perfeições em que r e1ulge.
E os outr~s pequeninos astros brilham de luzes tão próprias, que no·s parece dirigirem seus raios a áreas alheia.; às
ncsEas almas, definidas e desamparadas.
Ora, é o mesmo Jesus quem nos dá Maria, como um abençoado Luar, tamisa::J.o e suave. E nela refrange as dinrns6es
divinas de suas virtudes, para no-las dar em timbres humanos
e gentis.
E os próprios santos, não nos estimulrm e protcc;·em. num
denominador c:::mum de incitamento ao Bem, nt mcdi~:a e na
direção em que imitaram Nossa Senhora? Enqu::nta viveram
aquela Fé que mereceu bem-aventuranças, aquela Ccnfiança
sempre abandonada ao Pai, aquêle Amor vivo e mimoso, conquistador e fiel, amparo dos Apóstolos e seiva da SanL_1 Igrcj a!
Não nJs sentim::s impul3ionados a conhecer e c::piar aquêles que, entre tódas as coisas grandes de sua existência, d•Jmonstraram-se especialmente devotos da Virgem?
E acaso não temos precisão, sóbre nossos pas-:os hesitantes e tímido balbuciar nas vias da ascese, da compreensã::J e
das luzes, do amparo carinhoso e eficaz, de um:~ Mãe querida
que nos seja Mestra perfeita?

* * "'
Em todos os complexos ata.lhos do coração, Ela nos é psicologicamente necessária.
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Ninguém substituirá, na inocência frágil de nossa infância, a presença florida da Mamãe do Céu. Como na nossa adolescência perturbada, nenhum Ideal se desenhará mais ha.rmonioso e a.1 iciante, digno de amores apaixonados, como a Formosa Virgem . Nem na idade adulta, ao ruírem tantas ilusões,
nenhum amor será tão perseverante como o dessa Companheira silenciosa e bem-querida Mãe. E nos crepúsculos que
descem sõbre os anos derradeiros, é ainda Maria, a Estrêla
da Tarde, a Luz da Eternidade, o seguro Põrto em que confiamos ancorar nos~ as imortais esperanças ...

***
Em todos os gestos que nos tornam presentes a nosso irmão para salvá-lo, Ela é apostolicamente necessária.
Assim como na Primeira Igreja, os Apóstolos não o alcançam ser, sem Maria.
É um nome que abre todos os corações. Uma riqueza que
todos almejam. Um carinho que ninguém recusa. O a.rgumento vencedor das mais espêssas resistências. Ela é sempre a
Aurora do Senhor!

***
Bendito seja Deus, que nos repousou na mente e no coração a deliciosa necessidade de ter Nossa. Senhora ...
E por que não pensaremos, na ingenuidade de nosso amor
confiante, que o Coração Formoso da Virgem, - para amarnos, acarinhar-nos e salvar-nos - também precisa de nós?

IV.

Maria no sacrário de nosso coração

Das mais lindas entre as cerimônias da. Liturgia é a sagração de uma igreja. Cortejos e preces, aspersões e cânticos,
num ritmo variado e envolvente, vào se desenvolvendo à medida que o oficiante asperge e consagra as portas, os muros
exteriores, as paredes internas, o chão, as cruzes de pedra, o
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Altar e os Sacrários, dedicand::> o Templo, doravante, ao serviço exclusivo da glória do Senhor.

* "' *
A igreja material ,como que sacramentaliza o templo espiritual.
Porque êle é um símbolo que realiza. Representa, a nossa
alma, feita para Deus, separada das profanidades, purificada,
aspergida e abençnada, templo espiritual pa.ra. o serviço do
Senhor.
Não só. Mas realiza também seu simbolismo. O templo nos
recolhe e faz adorar, rezar, consagrar-nos. Quantas vêzes entrar numa igrej-a é pa.ra nós um desejo de prece, um convite
à purificação, uma decisão de consagrar-nos a Deus! ...
E é a vida litúrgic3. e sacramental, que vivemos na nossa
igreja, o cerimonial celeste que santifica as paredes exteriores
-· nosso corpo, os muros internos - nossa alma, o ritual íntimo - nosso coração.
O Batismo e a Eucaristia, de nós fizeram moradas de Deus,
catedrais de sua Presença!

***
Entre todos os templos espirituais do Senhor, Maria é o
mais consagrado santuário. Corpo virginalmente imaculado,
alma afogueada de Deus, coração ungido e assinalado, Fonte
Selada e Fechado Jardim.
Ela é o Altar consagrado pelas unções do Espírito Santo
e alumiado pelos fachos de seu amor.
E o sa.crário onde somente repousou Jesus, Divina Hóstia de pureza e amor!

***
Mas, voltada para nós, Maria é um tesouro que anseia
repousar no nosso cora.ção. Como a âmbula sagrada que c::mtém a Eucaristia e que se coloca no sacrário. Na profunda
intimidade de nosso amor.
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Assim como na sua misteriosa Catedral de Chartres. Igreja
venerável, onde os séculos acumularam riquezas e tradições,
cujas criptas enraízam nos séculos anteriores a Jesus Cristo,
substituindo as florestas sagradas onde - profética antecipação - os druidas veneravam a ·'Virgem que seria Mãe" ...
É bem no coração do subterrâneo, recolhido, místico, amoravel, que encontramos a. VirgEm miraculosa d!' Cllartres, eutesourada, guardada nos mais íntimos penetrais, "Notre Dame
de SJU3 Terre" ...
Adornemos o templo de nosso amor, o sacrário de nosso
coração. Acesa, floridamente, com tôdas as jóias de nosso afeto, ofertemos a Maria a igreja consagrada de nosso Eer como
o alado santuário, místico e desejoso, onde Ela repouse para
sempre a doçura de sua Presença bem-querida.

V.

Imagens de Nossa Senhora

De alguns santos privilegiados nós lemos, com emoção e
piedosa inveja, que ao acercarem-se de imagens de Maria, recebiam a graça singular de ouvir palavras da Mãe Celeste.
Que conforto para suas almas, que luzes para sua vida, e
que estímulo santo para, que sempre mais se aperfeiçoassem
nc3 caminhos de Deus!
Era uma recompenm aos seus esforços generosos de copiar
as virtudes de Maria e anunciar seus louvores, ecos benditos do
Magnificat que um dia soou, flor de júbilo celeste, nas montanhas da Judéia.

***
As íma.gens de Nossa Senhora são, também para nós, ocasião de elevar nossa alma ao pensamento suave de Nossa Mãe.
Tão várias, cada uma delas vem recordar à nossa piedade
um título de Maria, um aspecto de seu amor, uma faceta de
sua glória.
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Elas nos falam ao coração. Ainda que nossos ouvidos não
possam receber a mensagem, nossa almá a escuta. Sim, cada
vez que nos acercamos de uma imagem de Nossa Senhora, a
Mãe do Céu tem um carinho para nós.

***
As vêzes, é uma admoestação ma.ternal, chamando-nos,
porque andam transviando os nossos passos, encegando-se os
olhos de nossa alma para as luzes do alto ...
Outras vêzes é um gesto de amor que agradece, porque a
generosidade fili9.l de nosso coração buscou aquela visita como
um afetCJ bom que se achega ao Regaço da Mãe, com o sorriso
de uma saudação plena de carinho. Ou ainda uma especial
proteção, porque, na medida de nossas fôrças, nó3 emaiamos
dizer a palavra - dos lábios, dJ coração, do exemplo - que
procurou estender o Reino de Maria a corações ainda infiéis,
acendendo almas ainda imersas nas trevas da condição triste
dos que são órfãos de Nossa Senhora ...

***
Na realidade, há assim, sempre, uma Eecreta e alta mensagem para nós, cada vez que os nossos olhos se detêm numa
estátua de Nossa Senhora, cada vez que visitamos sua igrejâ,
seu altar, seu nicho pequenino, ou o quadro antigo e devoto
que abençoa nosso lar.
Não tenhamos inveja dos santos que ouviram. Nós ouvimos também. Mas, como êles, sejamos fiéis, a fim de que, na
porta de nossa eternidade, nos possamos defrontar com a real
beleza de Maria e ouvir de seus lábios queridos as desejadas
palavras de nossa esperança: Meu filho, minha filha, vem para
meu amor!
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VI.

Ante a imagem de Maria

Uma fotografia é um sacramento de presença. O retrato
fiel de quem estremecemos é, junto a nosso afeto, um símbolo
que realiza.
E com amor acarinhad o, contemplamos longamente, osculamos com alma, aquela presença quase viva de alguém, talvez tão distante no tempo e no espaço ...
Porque sabemas que, vencedores da morte, viveremos numa
Eternidade de formosa juventude, e não desconhecem:Js que o
laço de ma.is perfeita união é o am or.
Um retrato, assim, n os une pre2encialmente àqueles a
quem amamos de um amor eterno ..

Por isso nos são caras tôdas as imagens de Maria.
Elas são um como sacramento da presença da Virgem.
Recordam Nossa Senhora. e a tornam quase visível a nossos
olhos de alma, acarinhada pelas nossas preces, sorrindo sempre a nossJs desejos sonhadores.
Elas con.é!retízam, a no~sos sentido-s anelantes , a presença tranquilizadora da nossa. Mãe Celeste.

***
São retratos diferentes , em evocações que o nosso coração
completa.
Assim como na.s variadas fotografias dos nossos queridos,
que no-los mostram em fases e atitudes diversas.
As imagens de Nossa Senhora retêm cada qual um aspecto
e um atributo.
Acompanham os títulos que elas manifestam, qual se fôssem vestimentas e brocado3, ademanes e jóias pluriformes.
E ganham assim, diversamente, ·a s preferências de cada
um de nós, nas eleições misteriosas que fazemos, das virtudes
e glórias de Maria.
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Mais nos falam certos títuln e imagens, porque uma afinidade de alma ou uma precisão de nossa indigência, vinculou-nos a determinada face da poliforme beleza da Mãe
de Deus.

***
Seja, porém, qual fôr o título e a imagem, recordemos que
a tela ou o mármore, evocadores da presença de Mari-a, são,
em nossa vida, a ,cada momento de encontro, uma graç:1 que
pede correspondência.
Também os Sacramentos descem a nós e supõem a remoção de todos os obstáculos, para. agir.
A graça de visitar uma imagem ou um santuário de Nos~a
Senhora exige de nós uma resposta de amor.
Um amor unitivo que recebe e assimila, que ganha e se
alimenta, que se ilumina e sobe, que se entrega e busca semelhança.
De tal sorte que uma visita assim nos afeiçoa a Nossa
Senhora. Santa Isabel, recebendo a presença de Maria, de
tal maneira sintonizou com a Espôsa d:J Espírito Santo, que
se viu plena, inspirada e vidente.
Junto às queridas imag·ens de Nossa Senhora, dilataremos
em amor o nosw coração, experimentaremos a deliciosa bêncão da Noss:i: Mãe e no3 veremos alçados à sua imitação bemá ;renturante.

VIl.

Peregrinações a Nossa Senhora

Nenhuma visita, das que fazemos a nossos parentes conhecidos e amigos, é para nós tão suave e tão querida como
as que nos conduzem a Nossa Senhora.
Nenhuma, igualmente, é tão proveitosa em graças abundantes, que dulcificam nossa vida na terra e asseguram nossa
felicidade no ,céu.
Por isso, experimenta nossa alma uma particular alegria
quando podemos re-alizar uma viagem a um santuário de Ma-
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ria, ou no recolhimento de nossa peregrinação solitária, ou
na prece ,comum de uma romaria. coletiva.

"' • *
Tôdas as regwes de nossa Pátria, mercê de Deus, conhecem um templo acolhedo·r, um santuário predileto, ond~ se
guarda, c:mo incompnável tesouro celeste, uma imagem, uma
invocação, um título glorioso da Virgem Santíssima.
Nos•a Senhora A:Jarecida, ou a Senhora do Carmo·. Nosõa
Senhora da Penha ou do Mcnt Serrat. De Nazaré ou da Piedade. A Imaculada de Lourdes ou do Rosário de Fátima. A
Medianeira ou o Coraçãs· de Maria.. Nossa Senhora do Rocio
ou da Salette. Das Vitórias, das DClres, dos Prazeres . ..
Cada titulo é um vestido novo, um manto diferente, uma
JOia preferida da mesma bem-querida Mãe Nossa, a Virgem
Mãe de Deus.

***
Não importa que as romarias nos custem se.crificios.
preciso deixar a casa e c-s trabalhos, as preocupações e
os interêsses. Buscar uma condução às vêzes morosa, quem sabe
sem confôrto. Ou, como os antigos peregrino3, caminhar a pé,
em espírito de penitência, que jamais pode faltar em uma
peregrinação.
Depois, a viagEm que nos c:::.nduz a Nossa Senhora. Curta
ou long·a, rápida ou lenta, cômoda ou mortificante, é uma
preparação de paciência., de oração, de expectativa, de deEejo
daquela próxima intimidade com a Mãe do Céu ...
É

***
E quando nos defrontamos com o querido santuário! E
quando entramos no suspirado remanso! E quando ~hegamos
junto de Nossa Senhora . ..
No~sos joelhos se dc·bram, iluminam-se nossos olhos, o
coração exulta . Veneramos, agradecemos, amamos, suplicamos.
Tantas intenções trouxemos! NoEsos cuidados e temores, nos-
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sas ações de graças e alegrias, norsas esperanças e abandonos ...
Nossas precisões, e as dos outros, que viemos representar,
de cujos corações e preces nós somos portadores fiéis.
E Maria, na Imagem querida, desce sôbre nossa alma a
bênção do seu olhar, o carinhs· de sua proteção, a certeza de
8eu amor!
Como nos parecem rápidos os momentos e as horas daquela felicidade que antecipa o céu! Como nos enriquecemos de
preciosas graças! Como nos sentimos venturosos ao retornar,
ma.is confirmados em nos~os propósitos de vida .cristã, perfeita
e exemplar!!

***
Sejamos sempre romeiros fiéis de Nossa Senhora, nas peregrinações da terra.
Borque, um dia, a nos~a romaria feliz, buscando Maria, há
de terminar-se na Catedral do Para.íso.

VIII.

A Senhora do Rosário de Fátima

Aquela cumiada da SerrH d'Aire foi para nós uma visão do
Paraíso.
Havíamos atravêssado o Oceano e peregrinado as estrada.s
portuguesas, para o encontro com a Senhora.
Alí, onde Ela falara o nosso dcce idioma, vestida de ouro
e branco, tão brilhante e tão linda!
Ela viera do Paraíso, e nós fomos buscá-La a fim de aprender a ir para o céu.
E Ela pôs em noEsas mãos as contas de seu Rosário, as rosas da Prece Perfeita .
. . . Rosas são perfumadas belezas, que fl:Jresccm acima dos
e>pinho3.
E que escondem, no poema colorido das pétalas e perfumes, a história rotineira e a via sacra de trabalhos e preocupações, das vigílias e golpes .certeiros, que cuidaram e muti-
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laram, prenderam e ampararam, até a glória da flor desabrochada.
Traba.lhos, dores e glórias, - O Rosário de t odos os
mistérios.

***
Há pouccs anos, a Cova de Iria era um quase deserto, hostil e árido . Hoje, seus relva:dos se estendem, ajardinados e
risonhos .
. . . Sôbre os jardins, vão-se mcedendo dias e est2ções, rocios e vendavais, regulares e esperados, ou imprevistos e
cambiantes.
Assim como, n os mistérios de nossa vida, que ora sorri,
mesmo a trabalhos e dores, ora se encolhe e geme, mesmo entre esperanças e alegrias.
E os Têrços de nossa devoção mesclam todos os mistérios,
muitas vêzes não nos parecendo diversos os passos de trabalho, de dor ou de triunfo.

**•
São gentis as flores de Fátima. E perseverantes, no clar:J
sol, ou na pompa dos altare.:;, ou no álbum de nossos devocionários, onde as perpetuamos, resssecadas e ainda coloridas ...
. . . As flores se mantém, na. fidelidade de sua vida fugaz,
seja ás branduras do orvalho como aos castigos do sol, ás indiferenças dos passantes ou aos carinhos do jardineiro.
Semelhantemente, o c :.~lo d:Js nossos rosários não há de
deter-se ante ausências d e- fervor sensível, mas afirmar-se perseverante, na expectativa dos olhares de Nossa Senhora.

***
Foi com amor, que naquele ambiente de céu realizamos a
Procissão e o Rosário, a Vigília e a Santa Missa, a Confissão e
a Comunhão.
Tudo ecGava brando, compendiando a nossa vida nas Ave
Marias de nossos trabalhos, de nossas dores, de nossas exultações .. .
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... É sempre meritório o noss8 Rosário .
Seus mistérios se alargam sôbre as realidades tôda.s da
vida, melodias para o céu, que conhecem tons maiores e menores, em andamentos díspares, compassos dilatados ou detidos de súbito, em acordes replenos ou demoradas pausas.
O ramalhete de flores tão diversas é recolhido pela Jardineira solícita. Avi ventado, decorado em côres, reanimado em
tal maneira, que ao apresentá-lo ao Senhor, Nossa Mãe oferta
a Jesus um manôjo de rútilas estrêlas ...
Fátima foi uma emctCionada intimidade com Nossa Senhora. Envolvimento ca.rinhoso, o coração feito lágrimas, o encantamento marcando em delicioso fogo o nome da Senhora
do Rosário em eterna lembrança de amor .
. . . E eis que as nossas orações humildes reçumaram aromas de Eternidade.
Não se dissiparam, como as flores graceis, de transitório
perfume.
Agora, nossos Rosários vão acumulando para o Prêmio, os
fixados méritos, guardados e ampliados maravilhosamente por
Maria, Vaso Espiritual de honra e devoção insigne, que acolhe
e embeleza nossas rosas de prece, aromatizadas no Paraíso.
Na Pátria fundiremos todos os mistérios. Trabalhos e dores
se alçarão ao brilho dos triunfos sem ocaso.
Para refulgirem todos na glória querida e suave da "Senhora mais brilhante do que o sor· .

IX.

No centenário de Lourdes

Um tríptico de eminamentos inolvidáveis constituiu, para
todos os que fomos peregrinos do Centenário, a flor de acolhlda com que Nossa Senhora nos recebeu em Lourdes.
Quase impondo-nos a obrigação de A evangelizar suavemente, como quem levasse ao longe e a.o largo, o perfume de
sua Presença, o eco de sua Voz, ainda além das fronteiras do
centenário que passou.
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E se configurasse na mensagem com que Ela acentuou,
em um século de místicos favores, o objetivo de sua visita
à terra, nas fraldas dos Pireneus.

* **
Junto à Gruta. levantava-se um murmúrio de perene
oração.
A Senhora o pedira, ensinara-o a Bernadete, determinara
que ali viessem todos rezar, individual e coletivamente, que se
levantasse um templo, e tôda Lourdes se transformasse numa
igreja orante.
Multiplicam-se as Santas Missas, as recitações do Rosário,
as lad8.inl1as e cil.nticos, as invc·cações e louvores, num imenso
ramalhete de preces, assinalando aquêle lugar, como se Deus o
houvesse tocado num ósculo, logo florescido em presenças de
tôdas as graças do céu ...
Imp::Jssível não rezar em Lourdes. E guarda-se para todo
o caminho da vida, aquela certeza da necessidade vital da
oração para que se alcance subir até Deus, e descê-Lo até
nossa pobre indigência, vulnerada e triste, c:Jmo o rosário doloros.o dos enfermos, recolhidos e expectantes, na praça fronteiriça à Basílica, na hora da bênção do Santíssimo Sacramento ...

***
Configura-se o segundo enúnamento. O imperativo da penitência.
A pastorinha repetia a Dama das Aparições, quando formulava um tríplice ,clamor de penitência redentora.
Bernardete se curvou a beijar o chão. A comer ervas rudes
e amargas. A beber uma quase lama, da fonte, depois tão
milagrosa.
O espírito de mortificação, purificação e penitência, fica-nos como um sinete de Lourdes.
Sobretudo no anc- centenário, a Senhora pediu penitência
a seus filhos, a seus peregrinos. A seu Bispo ( êle mesmo nos
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contava), a. quantos A buscamos, jubilosos de visitá-La. Nossa
romagem perdeu um companheiro, subitamente falecido em
Madri, dias antes de atingirmos Lourdes. Uma flor de dor,
entre as alegrias celestes da chegada à terra d-a Imaculada,
onde três dias de incessantes chuvas emolduraram de mortificações as nossas preces cálidas ...

***
Todavia, ali nos achávamos tão bem! E recebíamos com
filial docilidade a terceira grande lição, a união de amor entre
todos os filhos da Imaculada.
Quantas línguas, que costumes e vestuários bizarros, que
povos distantes, que feições desconhecidas ...
Sem embargo, falavam ta-dos o mesmo idioma de amor.
Não nos reunira o objetivo político, ou interêsse comercial,
razão econômica ou motivo artístico.
Uma Eó coisa de3ejávam::~s, - louvar Nossa Mãe, sentir
o carinho de sua bênção, o prêmio de seu imaculado olhar!
E confraternizávamos todos, assim como há de ser na
Igreja do céu, assim como deveria ser na igreja da terra ...
No final da tarde, o abraço arquitetônico dos planos inclinados, à frente do Rosário, reunia todas as luzes, todos os corações, todos os idiomas que tinham circulado num cortêjo de
vozes e de flamas, de melodias e preces, na inolvidável procissão luminosa.
Todos unidos, um só coração, uma só a.lma entoamos o
Credo; todos unidos, um só amor, um só ideal, cantam:Js a
Salve Rainha.
E o amor único da Bem-querida Mãe Comum, num mesmo
carinho nos abençoou, fraternalmente reunidos, em bem-aventurada caridade, felizes, assim na terra como no céu.
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X.

Às margens do rio Ebro

Um dos mais pinturescos santuários marianos, ramalhete
de cúpulas e campanários, majestosas naves em inesperados
ângulos, ambientes .contrastantes, riquíssimos altares, um côro
avassalante, tetos policromos.
Nossa Senhora do Pilar.
Quando, sob sol causticante, entramos naquela manhã em
Saragoça, buscamos logo a igreja famosa e a desejada Imagem de Maria.
Como que nos sentimos acolhidos sob o manto da Virgem,
ainda empolgados pelo imenso exterior indefinível, ao penetrarmos no sa.crário da Senhora.
Muito altos os arcos e as abóbadas, uma. perdularia riqueza de decoração minuciosa e faiscante, um dédalo de cJlunas
e naves espaçosas.
Apenas dentro, místicos amplexos nos envolveram. Sons
de órgãos, módulos, serenos, na suavidade de um clima fresco
e macio, oasis e paraíso, de repousos e poemas celestes, cantos
angélicos, melodias do infinito.
E foi entre flores dalma que nos ajoelhamos ante a Imagem. Logo um solícito zelador veio abrir-nos o gradil e convidar-nos - (em nome da Senhora!) - a dizer nossa prece
bem junto ao sacro Pilar, na intimidade de Maria ...

***
sugestiva a lenda, e plena de ensinamentos.
Sôbre aquêle Pilar misterioso, Ela se teria manifestado,
ainda em sua ca.rne mortal, ao apóstolo São Tiago . . .
O Apó3tolo deve aprender na escola de Maria. Mestra
vigilante que vai a o encontro do discípulo e o encaminha
afetuosamente.
·
E lhe ensina~ da altura em que se manifesta, que é preciso
deixar o contacto com o chão e subir, nos desejos e anelos,
nos programas e roteiros, nas técnicas e esfnrços.
Ê
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Que é acima dos interêsses dêste mundo, sobrepairando a
solicitações do coração e a ambições da inteligência, que se
pode ser apóstolo, e escrever, pelas mãos de Maria, o nome de
Deus nos ,corações dos homens ...

* **
Era íntima e delicio3a aquela hora. A lição suave de Ma.ria, descendo daquele místico Pilar de sua presença querida,
envolvia-se de recordações históricas, da beleza da lenda, das
suntuosas riquezas, de mármores e ouros, de pratas maciças
e alabastros, de afrescos de Velasquez e pinturas de Goya, entre os aveludados acordes de um Grande órgão que ressoava na amplitude, como harmonias de céu num firmamento de
Deus ...

***
Nossa Mãe se antecipa aos nossos desejos, sabe de antemão nossas precisões.
Vem a nós, para que A recebamos felizes.
E de suas mãos, nos dá seu Jesus, o Menino bendito que
Ela sustém nas mãos.
Ricos de Deus, como seremos felizes, nimbados de glória
e de felicidade.
Assim como o imenso resplendor que cerca a Virgem do
Pilar. Imenso, filigranado, ,copioso, um tesouro minucioso de
arte, de ouro, de beleza ...
Seremos envolvidos no esplendor vivo de Deus, na proteção minudenciosa de Ma.ria, felizes no Tempo, recompensados
na Eternidade!

* * *
Já do outro lado do Ebro, a seguir viagem, volvendo ainda
uma vez os olhos àqueles telhados de vário colorido, contemplamos silenciosos a mole original da Basílica, misto de
Escoriai e de São Pedro do Vaticano, e recordando o carinho
da Virgem que nos recebera, aceitamos verificar que um pedaço do coração havia ficado ali naquela augusta Saragoça,
formoso baluarte da pres.e nça de Maria.
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XI.

Preço de dores para nossas alegrias

Granad·a, na Espanha..
Ao término da Avenida dos Reis Católicos, à esquerda, em
direção ao Genil, um passeio alargado, de praças, fontes, roseiras, até uma igreja buscada. com carinho, tauxiada de ouro,
majestosa e acolhedora.
Nossa Senhora das Angústias.
Os da terra e os visitantes, os que entravam com devoção
certa e a.s que passavam em quase indiferente curiosidade, sã<J
dominados de imediato pelo sugestivo ambiente.
Sob arcadas magníficas e filigranadas decorações, avult~
a imagem da Senhora. Dolente, promissora, angustiada, fascinante, drapejada, aureolada, Jesus morto nos braços, seu~
olhos na imensidãc·, onde nos sentimos visualisados com dó e
piedade.
A Senhora, no climax de suas angústias, ofertando ao Pai
a. moeda de seu Jesus morto, de seu Coração transpassado, de
seu abismo de dores, em troca de no,sos perdões, de nossas
seguranças, de nossas alegrias.
Mãe, quis solver êsse alto preço, para que jamais nos envolvessem as angústias eternas.

'* * *
Amiudam as recordações.
Aquêle pedaço de península ibérica foi domínio dos Mouros. O Islam imperava combatendo, vencendo, e~iCravizando
cristãos. O alfange decepava. ,cabeças e a cobiça amontoava
tesouros. Despedaçavam-se os lares e humilhavam-se as donzelas. Eram desumanos os combates, ferozes. os muçulmanos,
tão dilatada a espera da libertação ...
Sob quantas angústias foi preciso que se inclinasse a tutela vigilante de Ma.ria! Quantos chefes cristãos A invocaram,
nas ânsi-as de suas esperanças, nos desalentos de seus reveses,
nos sobressaltos de tôda a cristandade, temerosa de ver alargar-se sangrenta sôbre a Europa a mancha ínfida da Lua crescente ...
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Mas a evocação da Virgem era
foi certeza. da vitória.

~eu

confiante escudo e lhe

*• *
Vivemos êsse pleno combate.
Para não fraquejar na fé, não abandonar o Decálogo e o
Evangelho, não mentir ao nosso Batismo, não desolar a Igreja,
- nossa família e segurança na terra, há o acêso de uma luta
indormida, contra cimitarras ímpias, dentro e fora de nós, do
mundo e do averno, em armas incessantes, de pugnacidade
atroz.
É preciso olhar para o Alto e sentir a luz das estrêlas. Ter
o escudo de Deus e a bênção de Nossa Senhora. Recordar que a
nós, igualmente, o Senhor dos exércitos tutela e a poderosa
Rainha defende com invencível poder.
A Senhora das Angústias avaliza as nossas libertações.

*••
No alto de Granada, os Mouros levantaram seu grande monumento. Vermelho, mancha sanguínea no· solo batizado, o
Alhambra estadeia as passadas grandezas dos Yusufs e Boabdils. Salas severas de justiça e pátios flóreos· de requintada beleza, câmaras de estirados repousos e jardins emoldurados de
marchetadas ogivas. No solene portal, a mão de Fátima, a filha do profeta, estende seus dedos rememorando os cinco
preceitos muçulmanos. No arco fronteiriço desenha-se uma
chave. Quando a mão alcançar de novo a chave, sonha a
lenda, rebrilharão de novo tesouros árabes e o Alcorão voltará
a dominar a península ...
Mas, para que jamais as guerras mouras voltem a escravizar os fiéis cristãos, para que nunca retornem os sangues e as
lutas, as angústias e as algemas, os vícios e as escravidões, entre o portal e o arco, piedosas mãos entronizaram Nossa Senhora.
Aquela que se algemou a todos os sofrimentos, para que
fôssemos libertados de tôdas as angústi:as.
Nossa Chave de Ouro, nossa Porta do Céu, Maria.
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XII.

Presença de Maria no Brasil

No princípio Ela foi Nossa Senhora da Esperança, nas
devotas mãos do descobridor do Brasil, nas caravelas que nos
trouxeram a Fé e a civilização.
Depois, foi o seu Manto do Carmo, o aceno de suas Graças, a melodia de sua Imaculada Conceição, a evocação de
Belém e Nazaré, os mimos de sua Glória, que Maria fêz brilhar ao longo da costa brasileira, como acesos faróis, vigilando
nossos destinos.
Um Servo Fiel e Enamorado, cativo entre as agrestias da
floresta e os rugidos do mar, começou um dia a tra,cej ar sôbre
a areia infindável de nossas praias.
E escreveu um Poema da Virgem. Branco e puro, como a
orla macia. Musical e grandioso, como a presença do oceano ..

***
As brisas sopraram os versos para além da mata e para os
cumes da serra.
~les voaram como asas de brancos serafins, como pétalas de flores suaves.
E foram pousando, festivos e desejados, no planalto, na
colina, no vale e no alcantil.
Desceram ao chão como sementes replenas, acolhidas pelas mãos dos homens, rorejadas pela graça de Deus .
. . . E pot tôda a parte, em tôdas as paragens e rin.cões do
Brasil, floresceram em capelas mimosas, caiadas igrejinhas,
faustosos templos e catedrais imensas.

* **
Curvam-se abóbadas de prece sôbre todos os títulos de
Nossa Senhora: - Conceição e Natividade, Maria Virgem,
Anunciação e Candelária, Mãe de Deus, Belém e Nazaré, Virgem das Dores e Senhora dos aflitos, Cenáculo, Rainha do
Mundo, Virgem da Vitória e do Paraíso, Senhora da. Assunção
e da Glória.
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Altearam-se as imagens que concretizavam suas bondades
:5ôbre nós: - Consolação e Piedade, Esperança e Paz, Guia e
Luz, Patrocínio, Medianeira e Auxiliadora, Senhora das Graças e do Sagrado Coração, Mãe dos Homens e Mãe do Povo,
Bom Conselho e Boa Morte, Rainha dos Apóstolos, Rainha do
Santíssimo Rosário, Nossa Senhora da Alvo·rada.

***
Rezaram ladainhas de suas invocações graciosas as nossas
igrejas do Amparo e da Ajuda, do Bom Parto, da Expectação
e do ó, do Destêrro e dos Prazeres, dos Remédios e da Saúde,
das Mercês e do Perpétuo Socorro, Aqueropita e Belo Ramo,
Senhora do. Amor Divino e Imaculado Coração de Maria.
Reuniram-se em Nossa Pátria todos os lugares que Ela
visitou no mundo: Lapa de Belém e Penha de França, Lour·des e Fátima., Salette e Monte Serrate, Chenstokowa e Lujan,
Guadalupe e Monte Virgem, Sion e Loreto, Monte Negro, Pilar e Líbano, Rocio e Copa,cabana ...

***
Fomos buscá-La na longínqua Itália, onde sua imagem
brasileira fôra dar, milagrosa e intacta, incólume de incêndios
c pródiga de favores singulares, amada com extremos de filial
devoção e arte primorosa, Nossa Senhora do Brasil.
E Ela veio a nosso encontro subindo do rio, descendo do
céu, Mãe e Rainha, que nós veneramos e amamos, que nós
queremos bem, carinhosamente, apaixonadamente, cercando
indiscontinuadamente de corações peregrinos sua querida Imagem, louvando-A, bendizendo-A, aclamando-A, .colocando no Seu
Manto tôdas as estrêlas de nossos céus, tôdas as jóias de nosso
coração, tôdas as espera.nças de nossa Pátria, erguendo o maior
de todos os monumentos marianos do mundo à glória de seu
mais Belo nome, de sua invocação mais querida, de seu mais
brasileiro título: - Nossa Senhora da Conceição Aparecida.
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XIII.

Senhora da

Concei~ão

Aparecida

Nossa Mãe do céu quis ter um nome brasileiro.
surgiu de um milagre, na pesca maravilhosa de sua pequenina e querida Imagem, tão pequenina, tão humilde, tão
nossa!
Er~ N:s~::t Senhora da Conceição. Mas à denominação
celeste que manifestava a glória singular de seu imaculado
privilégio, Ela inspirou a seus filhos desta Terra, que acrescentássemos o nome brasileiro:
Nossa Senhora da Conceição Aparecida.

***
Primeiro, foi o poema das águas, na sinfonia do vale e
da serra.
Que lindo lugar!
"Uma natureza majestosa, emoldurada num horizonte infinito ."
O rio ali se deteve a desenhar mansamente, em demoradas
curvas, uma grande letra M a primeira do nome abençoado
de Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa.
O vale é umR. prnmessa. de beleza. e de riqueza.
As montanhas se erguem como preces onipotentes.
Tudo evoca a. beleza de Maria, e a riqueza de seu Coração,
e o poder de seu Amor!

***
Depois, veio o poema do milagre e a sinfonia das preces
e favores.
Ela veio "na rêde dos pescadores, prisioneira de nossos
amores", seguida do prodígio do. mais abundante pesca que
rêdes laboriosas jamais levantaram dos rios de nossa Pátria.
E subiu para o oratório to~o. Rezavam-Lhe o têrço, quotidianamente, fervJros·amente.
E aconteceu que estando a noite serena, repentinamente se
apagaram as velas. E levantando-se Silvana da Rocha para
reacendê-las, eis que elas se viram acesas, sem intervir diligência da parte de pessoa alguma.
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Assim Nossa Senhora Aparecida, iniciando o rosano de
seus favores e bênçãos, vinha pedir a seus filhos do Brasil a
reza do Têrço.
Sim. Temos sido fiéis. De uma feita, pedindo os intciadores
da Campanha do Têrço pró Nova Basílica de Apa,r ecida, a uma
boa gente de terras mineiras não se esquecessem de juntar ao
auxílio material a recitação do Rosário, êles contestaram ufanos: "Na nossa terra é mais fácil a gente ir dormir sem jantar, do que sem rezar o Têrço."

***
Agora é o poema das glórias na sinfonia das esperanças
triunfais.
Porque Ela foi subindo, sempre.
Das águas do Paraiba, para a cabana do pesc ador. Do
oratório tosco para a singela capelinha. Da igreja para o
Santuário. Da Basmca para o Palácio Real que vamos levantando para a Soberana do Brasil!
Subiu, também, em nossas almas, no coração da Pátria .
Sua devoção, a pouco e pouco, nos vai extasiando e vencendo. Que elevação, contemplá-La! Que recompensa, possui-La com os olhos e o coração, na sua terra de Aparecida!
O Brasil Lhe foi sucessivamente consagrado como à Padroeira, à Rainha, à Soberana jurada.
Plebiscitos de multidões, decretos de reis, votos de Pontífices, declaração de Papas, Coroações solenes e definitivas
Consagrações.
A Ela pertencemos de todo, porque a Senhora quis ser
pertença nossa.
Ela é nossa glória, porque nos deu a honra de ser seus
~ervas , seus vassalos, seus filhos.
Na Pátria de nosso coração, Ela é o Coração de nossa
Pátria.
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XIV.

Na curva feliz do Paraíba

Pescadores no trabalho, no remanso do rio, contemplados
pela cordilheira incessante, encontram a Imagem.
Pequenina e mansa, humilde e decepada.
Como o grão da mostarda, tão exíguo, imponderável quase.
Dimensões da Pátria Brasileira, que espera o trabalho de
seus filhos, as estradas serpeantes de suas comunicações, a industrialização de suas entranhas férteis, sob as bênçãos da
Rainha Celeste, que nos há de amparar e crescer até o frondejamento de uma árvore agigantada que braceje sôbre milhares
de venturas.

***
O programa que subiu do fundo do Paraíba, desceu do céu.
Foi mensageira a Imagem.
Aparecida, não como um pesadelo a mais nos agitados
sonhos da Terra de Santa Cruz ansiosa de seus destinos, mas
como uma Estrêla macia, na ponta das estradas fiéis, que
buscam elevar-se à glória verdadeira.
O rumo verdadeiro do Brasil.

***
Um trabalho santificado.
Que possa valer pa.ra frutescimentos terrenos e méritos
eternos, para salários de justiça sc-cial e pagamentos de recompensa divina.
Labores que nos acurvem para as terras e águas, tão
fiéis e perseverantes, tão humildes e indiscontínuos, que nos
mereçam os milagres da. presença querida de Nossa Senhora.
Porque trabalhavam, os pescadores que encontraram a
Imagem.
A inércia nossa, e a nossa preguiça nas atividades que o
Brasil nos reclama., fariam desaparecida a Mãe que tanto amamos.
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Era a grande estrada, o rio .
Suas águas uniam os homens, as ativioades, a família brasileira.
Um grande laço social.
Ali se a.chou a Aparecida.
A fim de que, entre os itens do programa da promoção
brasileira, não menos prezássemos a união necessária, construtiva e cristã.
Como podem dissc,ciar-se os que querem crescer?
Odiar-se, os que almejam projetar-se, com justiça, nos
cenários do mundo e nas perspectivas da Eternidade?
É preciso que nos amemos.
Dentro de nosso lar, onde não fermentem ma.lodores de
divórcios assassinos.
Dentro das classes scdais, mãos unidas, entre legítimos
e tutelados direitos e deveres. Dentro da imensidade territorial do Brasil, abraçando-nos e nos valendo mutuamente os
do Sul e os do Norte, como irmãos verdadeiros, no denomina- ·
dor comum dos mesmos amores, na terra e no céu.
Dentro da sinfonia dos povos, sabendo acolher e nivelar,
sem egolatrias utópicas, os outros braços e corações que nos
vêm prosperar.

***

A montanha olhava.
Ofertava-se. Era o grande tesouro preparado pelo Criador, p ara o crescimento e fulgor da Pátria onde surgia a Senhora Aparecida.
Encerrava as infinitas pos~ibilidades de tõdas as matérias
primas das indústrias.
Simbolizava a amabilidade de todos os impulsos nobres,
puras inocências, devotamentos largos, serviçalidades continuadas, heroísmo de virtudes, alcandoradas recompensas perenes.

A Rainha, quis nascer pequenina como nossos inícios, humilde como nossas pobrezas.
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Ora, Ela creEceu vitoriooamente, da rude mnldura do primeiro ora.tório, até a pompooa grandeza da nova Basílica.
Para que nós aprendêssemos a crescer também, pelo nosso
trabalho, sentido de união e florescimento de tôdas as possibilidades de nosso chão fecundo e de nossa alma, tão dotada
por Deus.

XV.

Virgem Aparecida Mãe de Deus

O sol dourado e incandescente A vestia, quando Ela apareceu no céu, apoiada num alvíssimo coxim de luar e diademada de lúcidas jóias-estrêlas.
Porque a Aparecida nos céus era a. Excelsa Mãe de Deus.
Ao mostrar-se na terra, Ela se nimbara de mistérios formosos, de florinhas singelas e purezas de montanha, de fontes miraculosas e esplendores de auroras virginais.
Porque a Aparecida em Lourdes, em Fátima, era a Grande
Mãe dos homens.
E quando Ela surgiu no chão de nossa Pátria, Nosso Senhor
a ornou de estranhas vizinhanças, - a escuridade da Imagem
multila.da e a prodigiosa pesca de milagre, a estreiteza da rêde
e a imensidade do rio, o abrigo to-sco do oratório humilde e
a magnificência ímpar da maior basílica.
Porque a Aparecida em terras brasileiras era a August::~.
Mãe de Deus e a Bem-querida Mãe dos homens.

***
Em tôrno Dela, no aninho formoso do vale, entre as serranias, ao !lACalanto do rio de águas fiavas, foram-se chegando
os corações romeiros e as almas peregrinas.
Compreendiam a Aparição da Senhora Imaculada, saudavam Ma.ria, bem-queriam a Mãe, louvavam a doce Rainha.
"Viva a Mãe de Deus e Nass·a.
Sem pecado concebida!
Viva a Virgem Im1culada,
A Senhora Aparecida."
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Na direção da Mulher vestida de sol, Aparecida no céu,
corpos celestes peregrinavam para moldurar de luz a Mãe de
Deus.
Nas perspectivas dos caminhos da terra e do mar, apontados para a Aparecida de Lourdes, para a Aparecida de Fátima,
embarcavam devotos filhos e romeiros venturosos, no anelo
suspiroso das tutelas taumaturgas da Mãe dos homens.
E na ambição de deter os olhos e ·aportar o coração na
Imagem pequenina e no desejado Manto da Aparecida no
Brasil, sem cessar via.jamos prazeirosos, cantando à Soberana
querida um louvor integral e perene:
Viva a Mãe de Deus e Nossa!

*

**

Por isso A queremos circunvalar de tôdas as belezas do
céu e da terra. Exultantes porque, naquele sítio de sua eleição,
o firmamento é mais profundo e mais azul, as estrêlas mais
acêsas e lucilantes, a cordilheira mais suave nos alcantis e
mais graciosa nos píncaros, o rio mais elegante nos voluteios
e faiscante nas jaldes ondiculas que A batizaram com nome
brasileiro.
E no Palácio da Rainha do Brasil, Santa Mãe de Deus,
nosso laborioso amor vem trazendo o ferro que dormia nas
montanhas e obedeceu às nossas forjas; a alvenaria e o cimento que apanhamos do chão e desencavamos da penedia;
o lenho que era fronde e sombra, ora desbastado e artesoado
para os tetos imensos; a pedra compacta que britamos, a argila plástica que manuseamos e colorimos de blau romântico,
os vidros policromos que vão contar os roteiros de nossa devoção em telas fulgurantes de luz, e o granito, e o mármore,
e os ouros e as sedas, e os bronzes e as pedrarias, os esmaltes
e cristais, e a arte e a poesia e a música, os pisos e os altares,
os lampadários e as colgaduras, os tapizes e os incensos - no
Templo vastíssimo, ancorado sôbre a .colina, em largos espaços,
múltiplas fáchadas, dilatados ambientes, naves amplissimas, o
colunário inumerável, a tôrre gigântea, e sôbre a Imagem
Aparecida, a cúpula flamante, céu de ouro da terra brasileira a
rimar com o azul do firmamento da nossa Pátria, posse de
Deus e reino de Maria!
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I.

Rainha da Santa Família

Nossa familia é uma cálida realidade, perene em nossa
vida.
Em seu seio, abrimos os olhos à luz, fomos im;truidos pa.ra
as coisas da terra, educados para as graças do céu, cre~,ce
mos em anos e trabalhos, florimos no3sa mente e nosso coração, fizemo-nos educadores, estendemos nosso amor, debruçamo-nos sôbre os recém-vindos, a pouco e pouco ralentamo·s
nossos passos, dispondo-nos para a Grande Partida.
Esquema normal de nossa vida, é tão natural a Família,
que nos é difícil sobre-naturalizá-la.
E é, todavia, absolutamente necessário obtê-lo. Para isso
temos ante os olhos um exemplar que nos foi dado, numa bênção verdadeira do Senhor, - a Sagrada Família.

***
O Lar de Nazaré c~nstituiu sempre o encanto de almas
contemplativas. Mas deve ser o enlêvo de todos os cristãos,
para quem êle não é somente um delicioso ,cromo de céu, mas
um imperioso paradigma. de vida.
Jesus, a Quem adoramos e amamos, porque, Filho de Deus,
aceitou ser o aprendiz do carpinteiro.
José, o silencioso Justo, que, venturoso entre todos os operários, nunca pôde trabalhar fora da presença de Deus.
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E Maria, a doce Rainha daquela Família Santa, a que constituía, realmente, o elo de união entre o Espôso e o Filho.

***
Numa consideração mariana, é sobretudo a atitude serviçal e amorosa de Nossa Senhora, que focalizamos para. nossa
lição enternecida.
Suas atenções afetuosas e prestativas em face de José, a
quem amava como jamais uma espôsa amou seu companheiro,
mas que acima de tudo representava para Ela a presença e
autoridade do Pai Celeste.
E Maria, Escrava de Deus, era amorosa serva de José.
Jesus era o Filho de Deus. Que mãe, entre tôdas da terra, logrou êsse delicioso privilégio de poder adorar o filho de
suas entranhas?
Não separar, no amor, o fruto de sua carne e o Deus de seu
coração?
Alcançaria.mos ,compreendê-lo?

***
Rainha daquela Família Santa, Maria o deve ser igualmente de tôdas as nossas famílias cristãs.
Sua presença, numa Imagem, num Registro, numa Bênção, há de ser como uma luz e um aroma, que ilumina para
as estradas altas, e perfuma de paraíso os nossos lares.
E haveremos de fazer sobrenaturais os laços do sangue.
As delicadezas mútuas e compreensões exatas, as serviçalidades e dedicações, não serão, em nossa casa, simplesmente
o fruto de uma educação aprimorada.
Ma.s, sobretudo o desejo e determinação de obsequiarmos
Nossa Senhora, verdadeira Rainha de nosso lar, pela Presença de seu afeto protetor, e eficácia de suas imitadas virtudes.
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11.

Senhora de nosso lar

Numa noite rica de santas emoções, seu Coração Imaculado foi entroniza.do em nosso lar, juntamente com a fervorosa
consagração de nossos queridos ao Sacratíssimo Coração de
Jesus.
Ao levantarmo-nos da prece que reuniu tôda a família tão
unidamente, tão fervorosamente na cerimônia tocante, sentí-amos dentro da alma a doçura daquelas Presenças em nossa
casa, dos dois Corações mais amáveis, mais amorosos, mais
amados, no céu e na terra.
Fôra uma troca em que recebíamos tôdas as seguranças
da proteção celeste, e prometíamos nossa fidelidade de vassalos e filhos. A Jesus, nosso Rei, ofertávamos nosso amor jurado, o presente e o futuro do nosso lar.
A Mari:a., em seu Coração Puríss-imo entregávamos as esperanças de nossas venturas e amores.
Os Corações, entronizados para sempre, como que palpitavam com todos os anelos dos nossos corações, ali em ramalhete de ora.ções e fervores.

***
Tôdas as vêzes que em nossa sala de visitas, no pórtico,
no nicho de honra, onde os colocamos, nossos olhos defrontam o Coração de Jesus, o Coração de Maria, há uma interrogação a deter nossos passos, uma afetuosa tomada de contas
daquele compromisso sagrado.
Teriam passado as emoções das belas preces, sem fruto
na. nossa vida? Sempre Rei de nossa casa, aquêle Coração que
pede a Fé, a Resignação, a Lealdade, a Coragem cristã?
Sempre Rainha, a Senhora que teceu um alvo manto de
pureza, fimbri·ado de ouro do amor, para indício de seu domínio em nossos pensamentos, afetos e em cada uma de nossas
atitudes?
seu império suavíssimo continua a exencer-se na humildade com que freiamos nossas soberbas, na obediência com
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que contrariamos nossas revoltas, na paciência. vencedora das
susceptibilidades, na castidade sem manchas, no amor puro e
operante, no espírito de oração, de serviçalidade, de edificação
e zêlo pelos corações irmãos?

... * ...
Não fujamos à maternal inquisição do amor de Nossa Mãe.
Ela nos compreende sempre, em nossas virtudes para elevá-las,
em nossas fraquezas para nos amparar, em nossas quedas
para ajudar-nos a um retôrno de vida e salvação.
Ainda que seja preciso \'oltar a Elá", mesmo de muito longe,
Maria é sempre a Rainha de nossos lares, a bem-querida Mãe
de nossos corações.

111.

Aniversário ela Mãe Celeste

Não é menos feliz e alvissareiro o aniversário de Nossa
Senhora que o Natal do Menino Jesus. Também aqui cantam
os hinos angélicos e sorriem as esperanças da terra.
Em tôrno do berço de Maria, juntamente com as alegrias
celestes de Santa Ana e São Joaquim- ramalhetes de preces
e de virtudes --, acorrem também os nossos corações, que o
nascimento de Nossa Senhora aviventa e rejubila.
Ela representa para nós a Aurora, a Promessa, o Palácio
do Senhor, o Altar de Jesus, um Eterno Sacrário de Deus; a
Esperança; a Vereda Segura, a Estrêla de luz, o Manto de
mü:ericórdia, o Regaço de Amor, o Coração em que reclinaremos na hora da partida, a Glória deliciosa no Paraíso sem
crepúsculo.
Não é somente a Rainha Soberana que floresce para todos os tronos; é, muito mais, a Mãe, jóia para todos os corações.

***
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Nós somos de sua Família.
Filhos, vamos cumprimentá-la como se faz, no lar, às Mães
queridas.
Levar-Lhe um presente, mais de coração que de riqueza,
~ssim como os mimos dos pequeninos.
Um presente feito de nós mesmos, no esfôrço da humildade e na vigilância da pureza.
De sorte que possamos imitar os traços submissos e imaculados da nossa festejada Mãe.
Se na ordem natural é forçosa a semelhança entre a mãe
e os filhos, na ordem sobrenatural é preciso que busquemos.,
realizemos e acentuemos em nós essa configuração de nossos
corações-filhos às virtudes de Nossa Senhora.
Ora, Maria foi humilde.
Jardim Reservado, Porta Fechada, Fonte Selada, Flor do
Campo, Lírio dos vales, Rosa de Jericó, títulos de posse total
daquele Senhor de quem Maria se confessa. escrava submissa.
Escondida em seu nascimento, no Templo, na Casa de Nazaré, no Egito, durante os dias gloriosos do Messias, Maria
apareceu de novo somente na hora de ,compartilhar a amargura das humilhações da Paixão e do Calvário ...
Nossa oferta filial há de acentuar neste dia um imenso e
eficaz de'Sejo de humildade perante Deus, perante os homens.
E vencer nosso amor próprio, a fim de que floresça em
nós a Presença de Deus e o Amor de Maria.

***
Nosso presente deve ter promessas de castidade.
Para vizinhar o Berço da Imaculada Conceição, em sintonia com a sua sublime Pureza, que selada com a Maternidade
Divina, floresceu na mais intQ(!ada das virgindades.
Assim nosso corpo oferecerá suas mortificações, nosso
coração suas renúncias, nossa alma suas ascensões, para constituir a oferta filial a Nossa Senhora.
E com serem tão exíguos os nossos mimos, sem embargo
nos achegamos à Nossa Mãe Celeste, na alegria de nos vermos
revestidos com a beleza de suas virtudes divinas.
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IV.

Tesouros de herança em Maria

Duplo aspecto de heranças, em nossa vida e em nossa psicologia, recebemos de nossos antepas~ados.
Uma face luminosa e rica, das boas qualidades e dons, de
corpo, de inteligência, de propensões artísticas, literárias, científicas, familiares e sociais.
E um lado negativo de defeitos e falhas congênitas, que
impedem a nosso organismo sua plenitude de vigor, à nossa
inteligência todo o alcance de seus vôos, a nosso coração tôda
a riqueza de seus afetos.
Uma interrogação, em cada membro nove-, que floresce na
Família.
:~·

**

Longo e penoso trabalho será para. nós a criteriosa escolha
entre os elementos dêsse legado ancestral, a fim de que alcancemos florescer e valorizar tôdas as parcelas positivas, e inibir e frear tôdas as más heranças de contingente biológico e
psicológico que recebemos.
Se é uma luta perene a recessão dos aspectos negativos, é
uma glória venturosa desabrochar as belas possibilidades do
nosso ser.
Feliz a Família, cujo ambiente enseja escolhas acertadas ...

* * "'
A primeira ação benéfica do privilégio da Imaculada Conceição foi deter, ante a Virgem Singular, tôdas as heranças
más, de orgulho e de sensualidade, de violência e soberba, de
luxos megalómanos e de impiedades culposas, que, de Adão
a Davi, de Tamar a Rute, de Betsabé a Salomão, se acumulavam na linha de gerações eivadas pela falta original.
E abrir, exclusivamente, sôbre aquêle Berço privilegiado, as virtudes e santidades, o amor de Deus e os serviços santos, as dedicações e martírios, os anelos suspirosos e desejos

276

http://www.obrascatolicas.com/

ardentes, dos reis, patriar.ca.s, profetas e matronas exemplares, que se compendiavam, bem-aventuradamente, na alma
de Joaquim e no coração de Ana.
A Imaculada Conceição excluia tôdas as heranças más,
florescia todos os legados bons.

***
Mas é sobretudo na ordem sobrenatural que se põe de manifesto a inigualável formosura da Imaculada.
A previsão dos méritos de seu Benditíssimo Filho, Ela foi
preservada imune da culpa origmal, numa redenção preventiva, que A afastou ainda da sombra de qualquer pecado.
E porque Deus estabelecera tal oposição entre o Pecado
e a Graça, que onde não há Peca.do, a Graça brilha vencedora,
na alma de Maria, totalmente isenta de qualquer po~sibili
dade de Pecado, a Graça entrou como um oceano avassalador,
fazendo-A a Filha Perfeita do Pai, Morada de Deus, superplena da Divina Presença. do Senhor ...
Que tesouro colocá-La como riqueza da Familial

**

:jc

A Conceição Imaculada não é, assim, unicamente um privilégio negativo, que afasta o Pecado.
11:, muito mais, a riqueza e a formosura de uma plenitude
que, como que esgota as possibilidades de receber tão intensamente a Deus, por parte de uma pura criatura.
E tôda a Belez·a Divirta passou assim para a Alma de Maria,
para encanto do verbo que A escolheu como seu Paraíso, para
enlêvo dos nossos corações e tesouro dos nossos lares que A
elegeram Soberana de nossos amores.
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V.

A prece abençoa a fraternidade

Tartamudeiam ainda os nossos lábios infantis, na imprecisão das palavras que articulamos, quando aprendemos a rezar a primeira oração a Nossa Senhora, na piedade de nosso
lar.
Ouvimos, numa estranha impressão de deslumbramento, a
história do Arcanjo que veio saudar Maria; comovidos repetimos a angéHca saudação: Ave, Maria, cheia de graça ...
E dóceis, esforçamo-nos por a,c ompanhar quem piedosamente nos ensina, acrescentando ao louvor do Anjo o pedido
dos homens: Santa Maria, rogai por nós.
Dessarte, desde a nossa primeira prece, fazemos profissão
de caridoso interêsse por todos os irmãos, no vigoroso coletivo daquele plural cristão, que emunda de nosso coração ainda
virgem, a nódoa asquerosa do pagão egoísmo.
Jesus ensinara a rezar, alargando a nossa súplica no sentido do céu, - Pai Nosso, e nas dimensões da terra, -o pão
nosso. Condicionara a misericórdia vertical de Deus bom, à
horizontal extensão do perdão humano, -- perdoai como nós
perdoamos. Enfeixara o anelo comum de libertação, numa
quase promessa de Ventura coletiva, - livrai-nos do mal.
Nossa Senhora, sempre caminho para o Senhor, como
Jesus, nos quer ver reunidos, na pre,ce e no amor, para que
alcancemos tôdas as latitudes de n::>~so Bem.

***
É errôneo e inconseqüente opor como adversários o florescimento individual e a presença junto aos irmãos. O eu
não contradiz o nós. Um timbre deve somar-se aos outros.
Uma sinfonia enriquece tôdas as melodias nela enfeixadas.
Uma luz enrica-se a outras luzes. O melhor meio de desenvolver tôdas as capacidades pessoais, levando-as à totalidade
de perfeição é, precisamente, transbordá-las no sentido social, que plenifica e coroa.
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Uma grande virtude é a que origina outras virtudes. Fé
Apostólica é a que acende outras crenças, fortaleza suma é a
que ampara alheias debilidades, a máxima caridade é a que
se desvela em todos os amores.
Na linha de perfeição apenas natural, e muito mais, no
plano de ordem sobrenatural, o egoísmo não é somente o vício que impede outros flores.cimentos em tôrno, mas o autêntico responsável pelo emurchecimento e atrofia das próprias qualidades que, mentirosamente, êle pretende tutelar.
Ninguém é pleno, sozinho.
A salvação é uma sintonia de almas.
A perfeição cristã, uma sinergia de corações.

***
Ao suplicar à Grande Mãe Comum que rogue por nós, colocamo-nos nessa linha. de solidariedade cristã. Pedimos por
todos, porque de todos necessitamos. Somos filhos de Deus e
nascidos de Maria, na medida em que opere et veritate, de
obras e em verdade, nos demonstramos irmãos dos que, como
nós, nasceram de Deus e são filhos de Nossa Senhora.
Não recuemos ante o exame sincero e o programa novo
que estas considerações façam originar-se em nossa consciênda. Em leal consequência, aceita vigorosamente, retornaríamos à invencível beleza daquela primeira Igreja do Senhor,
onde todos se amavam, num só coração e numa só alma, pondo
de ma.n.ifesto a autenticidade da herança de Jesus : "Nisto conhecerão os homens que sois meus discípulos, se tiverdes mútua e perfeita caridade."
Na paróquia, na sociedade, na família.

***
Maria dava Jesus e se enriquecia Dêle. Filhos de Nossa
Senhora, no gôzo inestimãvel dessa Ventura deliciosa, apressemo-nos também a dá-La, com amor e sincero desejo. E na
medida de nossa oblação, mais venturadamente A teremos, na
luz de nossa inteligência, na !lama de nosso coração, na felicidade de nossa vida e no êxtase de nosso céu.
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VI.

Deus é criador de sinfonias

Tôdas as obras do Senhor realizam-se num imenso plano,
entretecido de matize:; vários, complementado de achêgas interdependentes e harmoniosas.
Em tõdas as almas Êle deixou uma aspiração às outras alma.s, em todos os .corações floriu um desejo dos outros corações.
Ninguém se basta sozinho. Nem possui Deus só para :~i.
Pois, quando Êle vem habitar um grande amor, acende uma
flama que transborda e se plenifica somente ao atingir os
outros amores.
Jesus disse que rezãssemos ao Pai Comum. Que vivêssemos numa Igreja, graça social. Que pedíssemos um pão de
todos . Que anelás~emos um Céu que é uma Família feliz, um
Reino venturoso, um Banquete coletivo.
De tal sorte, que o Paraiso não será dissonante coleção
de timbres que se ignoram. Mas um bem-aventurado ramalhete
de corações unidos . Uma portentosa sinfonia de canoras almas
abraçadas.
O Inimigo procura sempre dar a contrapartida. Imitar
ao inverso. Dissimular, destruir.
Ora finge unir, em vigorosa conspiração de fôrças, uma
potente máquina de guerra, desejosa de aniquilar Deus, aprisionar sua Igreja, suprimir o sobrenatural, tentar o ideal
mentiroso de um inútil paraíso na terra.
E, ao invés do amor, cimenta pelo ódio. Numa socialização atéia, apagando nações vencidas, escravizando energias e
valores humanos, em universal holocausto a um deus Moloc
que devora homens e nações, ideais e felicidades.
Ora, pelo contrário, sopra furioso no coração do homem
um odiento egoísmo, entenebrecido e cego.
Que aniquila o senso fraterno, cancela a amizade, assassina o amor.
Que azinhavra a alma e sepulta o coração.
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Que estraçalha a Família, pela incompreensão, pela inimizade, pelo divórcio.
Que sonha, ambiciosamente, o triste pesadelo de um domínio pessoal e absoluto sôbre os irmãos vencid:}s e inanimados, feitos montanhas de cadáveres, pirâmides de caveiras
frias.

***
Mas, o que assassina morre antes de matar o irmão.
É mais feliz a morte de Abel do que a vida de Caim.
Porque a libertação inocente não pesl como o remorso que
apunhala.
Deus estabeleceu que a felicidade se complemente nos
outros, e porisso todo egoísmo é infeliz e amargo.
Não se pode violar impunemente a ventura do amor. Quem
odeia é desgraçado.

Bem nascidos de Deus, é preciso que saibamos também
juntar ramalhetes, aproximar jóias, compor sinfonias.
Por-nos a serviço, não negar melodias e harmonias, na
festa de todos os corações.
Proscrever o ódio e a cólera, o ressentimento e a palavra
má, no lar, na sociedade.
Nossos irmãos completam a nossa ventura, e nós complementamos a felicidade dêles.
Somente seremos recompensados filhos do Senhor quando
entrelaçarmos nosso coração com os outros, também nascidos do Pai Celeste.
E quando o saboroso prazer de habitar no Coração-Paraíso
de Nossa Senhora, nos abraçar com os júbilos de todos os corações irmãos, também florescid:;s da Imaculada Conceição.
Numa canção de agradecimento, eterna e bem-aventurada,
ramalhete de melodia, música de todos·, perfume de harmonias, polifonia de luz, sinfonia de Deus.
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VIl.

Pl'ódigos do lal' matel'no

Fugiram à segurança repousada, às heranças preciosas,
eficaz e gentil dos olhares maternais, os que
abandonam as palavras de Nossa Senhora e se furtam ao imperativo de pureza de seu Imaculado Coração.
Na miragem alucinante das estradas floridas, êles partiram perdulários, ao ritmo de canções rumorosas, entre alegrias
pagãs, nem se apercebendo que mais l':e iam afastando da ventura perfeita, quanto mais se engolfavam nos prazeres falazes .
Porque saboreando exaltações vaidosas e luxuriosos frutos,
desmanchavam na alma o minucioso trabalho daquela Mãe,
humilde e casta, que ao próprio afeto os alimentara e no lar
de seu coração os asilara com segurança aquietada.
Talvez no torvelinho esfusiante dos clamores e coréias,
olhos fechados a mais altas realidades, não sentissem que,
como o Pródigo da parábôla divina, se haviam despojado, envilecido, e assentado à mesa de repugnantes banquetes ...
à

as~istência

***
Dilapidaram as heranças.
Aquêle clima bom de oração e recolhimento, de pureza e
humildade, de caridade e valorização da vida colocada ·a serviço do próximo, - riquezas da Casa de Maria, - se dissipou,
como o dinheiro mal gasto nas orgias e evoés.
Para dar lugar aos gritos entrecortados, num transbordamento que esvazia de todo o coração, às mesquinhezas do amor
próprio, a buscar satisfações de egolatria e sensualidade, aos
gestas de ambição, fechados para o sincero bem-querer.
Os pródigos do lar suavemente materno de Maria, de todo,
se empobrecem.

***
Sôbre êles i á não repousa a assistência, macia e forte, do
carinho de Nossa Senhora.
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Como o primeiro Pródigo, êles buscaram outros olhares e
vutras carícias.
Em tôrno de seu coração reuniram a insegurança de amigos atraídos pelos ouropéis. Que, depois de inebriados e insatisfeitos, furtivamente desertaram vazios e decepcionados.
E ainda mais solitário e desgostoso abandonaram, à tristeza e~;cura de sua solidão, o Pródigo que fugiu do Coração
de sua Mãe.
órfão voluntário e desventurado, artífice de sua desilusão
amarga e tôrva infelicidade ...

***

preciso que voltem.
Que se lembrem, ante a decepção do abandono e os farrapos das desilusões, das simpl1cidades e inocências, das virtudes e amores, da paz e alegria profunda que lhes florescia
na alma, no lar do Coração de Nossa Senhora.
E se levantem, arrependidos e penitentes. E se apartem
das comidas lutulentas. E reencontrem o Caminho sempre
aberto do retôrno.
Porque, ao atingirem, desamparãdos e confiantes, mendigos e súplices, penitentes e esperançados, a meta de sua.'l
contrições purificantes, sentirão de novo, sôbre seus corações palpitantes a ablução de um afeto jamais extinto, que
longamente esperava, para perdoar, emundar de culpas, vestir de gra.ças novas, ofertar a delícia imaculada de um amor
sempre mártir, sempre alimento, sempre carinhoso acalento de
Mãe que não olvida jamais um filho de suas dores ...
É

***
Já não seremos pródigos fugitivos. Nenhures encontraríamos o tesouro -dêste amor e dêste paraíso, a segurança e a
luz desta proteção, a glória saborosa de mora.r na Casa de
Maria!
Seu Coração Imaculado nos aprisionará docemente, em
cadeias que nunca romperemos, escravos felizes de amor, pertença inviolável da Senhora de nossas eternas venturas.
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VIII.

Luzes sobrenaturais no lar

O Senhor ensinou a. cantar em pautas sobrenaturais as
melodias do tempo.
Por isso falou em parábolas, para que a asa leve da metáfora nos desprendesse do sentido grosseiro.
Jesus anunciou que a Fé é pequenino grão que se faz a
mais viçosa hortali_ça.
Para que entendêsEemos que é pela seiva da Crença que
n ossa alma, nossa família, nossa Pátria, se há de avantajar.
Que não vale distanciar-nos pela riqueza afrontosa, ou falsos
prestígios , nem ambições egoístas que estendessem a Arvore,
mas expulsassem as avezinhas desabriga.das.
Êle disse que o arbusto ac olhe os pássaros do céu.
Do céu, porque é de Deus o amor com que , em nosso coração, e~ nosw lar, em nossa. Pátria, frutificam os afetos , entrelaçam-se os corações, unem-se as famílias, complementamse os povos.

***
A parábola entremostra a árvore a crescer e subir.
A buscar, estranho sonho, atingir as nuvens, desenhar-se
feliz contra o azul do firmamento.
Nossa Fé, ric<~ de obras boas e santas, há de avolumar-se
em pias ambições de florescer num céu de novos rebentos gloriosos, a espalmar o definitivo de suas !rondes no alto Paraíso
de Nosso Senhor.
Não serão vistas humanas e audaciosas emprêsas (tanta
vez sacrifkando os reclamos da consciência cristã) o que realmente nos projetará na memória do Tempo e nas sanções da
Eternidade.
Subir, mas em asas sobrenaturais.
Nós, nosso lar, nossa Pátria.
A família é precioso ambiente natural, que urge sobrenaturalizar.
Humanos os laços, os interêsses, os pequenos problemas, as
preocupações e as grandes angústias.
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Entre as paredes quotidianas, a vizinhança C:e tôdas a.s
horas, a forçosa contiguidade de ·anos a fio, revelam-nos ao:;
nossos em tôda a extensão de nossas pequenezas, defeitos e
mesquinharias, que aos estranhos costumamos ocultar precavidamente.
Por isso, somos tão vulgares aos olhos dos nossos, e dificilmente êles nos crêem quando queremos altear o terra-a-terra doméstica a climas superiores, desejosos de obter em nosso
lar o mesmo êxito de apostolado que alhures florescemos ...
Todavia, é nece~sário.
Também em nossa casa., o grão de mostarda de nossa Fé
deve germinar e vencer.

* ::: *
Não será um meio suave e eficaz a proteção, a presença,
a palavra de Maria?
Aquela que mereceu a Bem-aventurança da Fé, que levou
o Sobrenatural para a casa de sua prima, que fêz de seu Lar
a mais viva flama de céu, .com a Presença. quotidiana de Jesus?
Ela põe em nossas mãns, nas nossas presenças e em nossa
meditação, como nas mais santas reuniões de nosso lar, o seu
Rosário.
Acendamos, em nossa casa essa luz. Um Têrço, presença
do Nossa Senhora, que mansamente nos ilumine as escuridades
domésticas, e sobrenaturalize o nosso lar. Débil chama de uma
vela acesa, fulgor de Estrêla que brilha em Deus.

IX.

A árvore de nosso lar

Um cromo do Evangelho de Jesus recortado para a família, bem a representa no pequeno grão de mostarda.
Na recordação do passado, ou na realidade do presente,
sentimos muitas vêzes que o nosso lar é assim como a sementinha humilde.
Exíguos os recursos materiais, escassos os dotes de ciência, patrimônios de arte, habilidades, iniciativas, influências
sociais ...
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A família que se formou há anos (ou quem sabe, a que
vai florescer agora no seio de nosso lar) , não contava com
grandes possibilidades, talvez conhecia o receio da apreensão
pelo amanhã, dos que se confinam em dimensões estreitas na
inevitável luta pela vida ...
Ora, como à semente do Evangelho, Deus fecundou o esfôrço . Foi companheiro fiel e sócio leal, em tôdas as conjunturas do caminho.

* * *
E nosso lar frondesceu . Não se amesquinhou , não pereceu,
não minguou.
Trabalho nosso, bênção de Deus.
Que também a semente deveu conta.r com as próprias potencialidades serenamente evoluídas, e com o auxilio das chuvas e dos sóis.
Assim foi que a familia se tornou árvore. Arraigada, alargada, serena, formosa na dignidade opulenta de suas riquezas melhores - as virtudes que a cresceram e subiram.
Condição de suas vitórias, foi a fidelidade generosa ao Céu.
A Presença do Amor Sobrenatural lembrado em lugar
de honra, Rei e Chefe, Centro de todos os corações, Mestre
adorado e obedecido.
A solicitude imensa e silenciosa de Maria, entronizada
também, Refúgio e Alento, Mãe dulcíssima, Anjo Tutelar de
tôdas as horas.
O lar cresceu na linha vertical de Deus, e nas latitudes
do amplexo de Nossa Senhora.

***
Nada faltou à árvore, para que pudesse, no rumo certo
de sua natureza, estender sua fronde, enflorar, frutescer.
A família que creu, o Senhor acudiu sempre.
A cada rebento, generosamente aceito, educado com aprimorados gestos de ascensão, o Céu sintonizava com alargamento de recursos, ensejando adequados meios de vivência na-
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tural e sobrenatural, - sempre dentro de um plano de Providência, não apenas restrito a horizontes terrenos, mas estendido ·até os lindes de Eternidade.
A grande árvore se fêz acolhedora e não recusou sua
sombra.
Cansaços peregrinos, viajares fugidos da tormenta a procuraram com esperança, e com gentil carinho foram recebidos.
Que não fizeram os lares cristãos' no atendimento de indigências, - da bôca, da mente, do coração, - na solução
feliz de torturantes problemas alheios, na luz vencedora de
exemplos eficazes?
Seus ramos se estenderam, para receber os rocios do céu,
e para ensejar oasis na terra.
Semelhança formosa de Maria. A que foi árvore da Vida,
porque, enraizada em imaculadas purezas, floriu um Deus,
cujo Evangelho de luz e Igreja Universal frondejaram ao largo das nações e ao longo dos séculos, acolhendo todos os anelos profundos de encontrar a Arvore da Salvação e saborear
seu Fruto Redentor.
Também o nosso lar é uma Arvore Sagrada que o céu e •a
terra bendizem porque, como Nossa Senhora, êle é um Templo do Senhor.

X.

Pão em nossa casa

Naquele dia, recea.ram os discípulos uma repreensão do
Mestre, quando verificaram que se haviam esquecido das provisões de alimento.
Tinham consciência de sua obrigação de pensar nas necessárias providências, a fim de que o Mestre pudesse, na
companhia dêles, exercer o ministério de seu evangelho, sem
preocupações de ordem material.
Êles constituíam uma pequena família, e deveriam ter
previsto o seu pão.
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Nossa Família tem o dever de olhar o presente e o futuro ,
com uma confiança na Providência, que não dispensa a operosidade humana.
O lar, ,como uma nau, empreende uma viajem, a existência é um oceano, o pôrto se situa ao longe.
E os pais, resp onsáveis da rota, hão de prevenir, enceleirar
cClm sobriedade e justeza, não para que os filhos possam gastar levianamente como pródigos, mas tenham assegurada a
sua educação e primeiros futuros passos.
As provi::ões, mais ainda do que o pão e o dinheiro, serão
aquêle tesouro de alimento do espírito e do coração, das
asseguradas tradições cristãs, a presença de Nossa Senhora,
pão da Família, Eucaristia perene do lar.

***
A propósito do pequeno pão esquecido na barca, o senhor
advertiu, simbolicamente, da fuga aos contágios que arruínam.
O fermento dos fariseus.
E nós aprendemos que urge separa,r do laborioso tesouro,
a pouco e pouco levedado na formação do lar, os contactos
nefastos.
Não se alimenta, nossa família, do fermento farisaico, orgulho, hipocrisia e presunção.
Não julguem, n ossos filhos , que serão sustentados tôda a
sua existência pela alta linhagem de seus maiores, - ou pela
aparência burguesa e mentirosa com que erradamente forçaríamos noss·a casa, vestes e teo·r de vida, - nem pela astúcia,
inimiga do trabalho, com que, a golpes, a,bririam caminho cômodo e rico para o seu porvir.
Não se alimente, nossa Família, do fermento de Herodes luxo, prazeres e opressão dos pequeninos.
Pois, assim como não juntamos venenos, belos e doces que
sejam., ao pão quotidiano dos nossos queridos, assim o nutrimento de sua educação não pode colorir-se de luxos preguiçosos~ inertes de gozos fáceis e continuados, como se nosso
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caminho fôsse um perene banquete de prazeres, ilícitos e pecaminosos, - de desumano aproveitamento dos inferiores, como
se e~1cravos fôssem, sempre a serviço de despóticos senhores.
O pão com que alimentamos nossos filhos será hfgido e
sadio, de um fermento de simplicidade, trabalho, nobreza,
serviçalidade e espírito cristão.

***
Jesus não exprobrou a falta de pão, mas repreendeu a
ausência de confiança.
Porque, sôbre o pequeno patrimônio dos cinco ou sete pães,
í:le constituíra uma abundância de milagre.
Exatamente assim, em nosso lar.
Nossa esfôrço, leal e generoso, se preocupa em assegurar
os pequenos haveres e os iniciais tesouros de uma santa educação.
E sôbre o escasso patrimônio, o Senhor exercerá a sua
Providência farta.
Confiemos, alargadamente.
"Nunca vi o justo abandonado, e seus filhos esmolando o
pão."
Antes, a honestidade do nosso trabalho será abundante para o futuro dos nossos. As palavras e conselhos, os exemplos
sobretudo, e as preces multiplicadas hão de ser, nas mãos
de Deus em que repousamos o porvir de nossos queridos, as
sementes do prodígio.
Tudo aescerá às bênçãos de Maria.
E de muito hão de superar nossas mais belas esperanças,
mercê da eficaz Presença do Senhor em nosso lar, as provisões que armazenamos, sóbria e cristãmente para a Família,
em todos os caminhos da terra, em tôdas as recompensas do
céu.
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XI.

Que se espera

da Família?

Há um sentido de continuidade que se entesoura na Família como preciosa herança.
Junto ao Altar, dois corações se uniram para florescer
em bênçãos multiplicadas.
Vinham de longínquas fontes e juraram permanecer fiéis .
As famílias que se entrelaçavam, sorriam na esperança de se
verem continuadas, na Fé, na nobreza das tradições, na.s esperanças do porvir.
Havia o desejo, claramente enunciado ou acarinhado silenciosamente, de que o jovem casal não interrompes~e os
exemplos de Fé, as tradições de nobreza, de inteligência, de
generosidade, que vinham conservando, - preciosa Pedra de
Armas -, os lemas augustos daquelas fidalguias cristãs.
Porque, ai! se aquela Fé se desmanchasse, se se arruinassem os predicados de inteligência, e se eoquecessem os costumes hospitaleiros, a reserva discreta, a serviçalidade nunca
desmentida dos maiores, - para que serviria aquela união
que a Igreja abençoava?

"' * *
Aquêle Ma.trimônio 2 cendia uma luz. Recebia um facho
aéêso. Comprometia-se a não apagar a luz e a transmitir
adiante o facho vivaz.
Não tencionavam ocultar a luz e extinguir a chama.
Não recusariam as vidas novas, não sufocariam as flamas
vivas.
Sabiam que, mercê de seu mútuo amor, pequeninos sêres
haveriam de florescer, iluminar-se, subir, como as gentís auroras crescem para o sol, ascender até o candelabro, trono do
lar, onde luziriam para todos da. casa, felizes de se verem redivivos e perpetuados nas gerações novas, que mãos criminosas
não sufocariam no nascedouro, extinguindo-as sob o alqueire.

***
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O paradigma do lar será a Gruta de Belém, de onde a
Luz do Seio de Maria fulgiu sôbre os corações pa.ra sempre.
As luzes continuariam acesas. íntegras as chamas.
Corações ardentes, aquecidos ao Sol de um Sacramento
Presença de Deus, jamais se tornariam réus do peQado de
cortar a vida.
E a Luz do mundo, nos coraçõezinhos encaminhados para
o Altar, nas pequeninas consciências florescidas para o Céu,
haveria de continuar o seu roteiro de conduzir para a glória e
a Bem-aventurança os lares sadios, que não recusaram o ósculo de Deus Autor da Vida, a bênção de Nossa Senho-ra, Rainha da Luz.

*

'~

*

Não é possível ocultar-se a Família.
Na afirmação de sua Crença, no esfôrço para o seu Ideal,
na união de seus membros, na vivência de seus desígnios, no
arrojo para suas metas.
Porque o. Lar está no alto.
Na Montanha. Como um alvo. Como um indicador de
roteiros. Como o exemplo que arrasta e determina o clima
da sociedade.
Na Montanha, onde pode haver penhascos duros e estéreis, onde podem frondejar acenosas árvores.
Porque a FamíliB~ que deserta da Fé e dos Costumes, e se
dessora e dissolve, e perde sua unidade e seu vínculo forte,
é como a pedra, que morreu sem esperança.
Mas o Lar que se engala.na e multipli.ca, que sabe rezar a
Maria e ~onfiar em Deus, que se apóia tenazmente na união
sagrada e indissolúvel, que entrelaça os corações e os destinos,
- é como a oliveira feraz, a.bençoada e preciosa.
Todos os olhos vêem a Família.
E querem que ela seja luminosa.
Todos os corações contemplam o Lar.
E desejam que êle seja sempre, no monte altaneiro, uma
Cidade Viva.
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XII.

Beatitudes no lar cristão

Há uma ressonância social, que se particulariza em ambiente familiar, nas Bem-aventuranças de Jesus.
Não é só o individuo, nem tampouco apenas a grande comunidas humana que aspiram à felicidade.
Também a Família, no âmbito do lar amigo, e na extensão das vidas entrelaçadas, alimenta o ideal da Ventura.
Felicidade condicionada, dirigida, assegurada pelas Bemaventuranças do Evangelho do Senhor.

***
Os sonhos da Família corporificam-se tantas vêzes, na obtenção ou acrescentamento dos bens materiais.
Há, por ,certo, a obrigação de pensar nos filhos, sua educação, mantença no nível sodal, segurança do futuro .
Todavia, o mais das vêzes, tudo é prejudicado por vistas
humanas que querem o dinheiro por apêgo, ou para entesourar sem proveito, ou para dilapida.r sem remorsos ...
Ora, as Bem-aventuranças ensinam outra espécie de ambição, a fome e sêde de .Tustiça e da Virtude.
Qual melhor patrimônio pode constituir uma Familia, para:.
ser realmente feliz, - o acúmulo de milhões, ou a riqueza
farta de virtudes altas, humanas e cristãs?

***
Um almôço de Páscoa ou uma Ceia de Natal reunem a
Família.
Há comunicação efusiva de saudações e brindes, anelos e
sorrisos.
Um clima de verdadeira felicidade perfuma aquela reunião. Ela se baseia em festas imaculadas.
Seria, acaso, idêntica a alegria se nascera de interês;es
mesquinhos ou pecaminosos, que visassem atrair a negôcios es-
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cusos, a casame1;1tos de sórdido interêsse, a políticas de baixo
nível?
Assegurariam a felicida.de no lar recepções que conscientemente resvalariam para a embriaguês e para a orgia?
Poderiam as promessas do Evangelho florescer venturosas em serões de Carnaval ou em desmanchadas coréias?
Haverá lágrimas sôbre as desilusões dos que assim profanam o próprio lar, comprometendo a felicidade dos seus.
Oxalá sejam elas sinceras, orvalhando propósitos de emenda e asseguradas resoluções.
Porque também as Famílias que choram sinceros arrependimentos serão consoladas.

***
Sobretudo dentro do Lar, é preciso descobrir o próximo.
Para amá-lo e servi-lo·.
Grande segrêdo de felicidade nas Famílias, é o cumprimento do "amor de fraternidade", na compreensão cristã
que cede com discrição, que não sobrevaloriza as opiniões próprias, que domina e cala palavras ásperas de reações violentas,
que sabe desarmar tempestades com a mansidão e a paz.
Feliz é a Família onde há misericórdia para relevar culpas, silenciar ofensas, receber filhos pródigos, ensejar ressurreições.
E ainda quando fôsse necessário esquecer perseguições
longas, injúrias atrozes, maledicências envenenadas, bem- aventurado o Lar onde o espírito de Nosso Senhor alcança congreg·ar, afinal, os corações largo tempo separados, mas que se
reuniram de navo, nos abraços emocionados de uma feliz reconciliação.
Os amores realmente venturosos se constroem com a paciência e a longanimidade, com o perdão e a humildade, com
a submissão e o espírito de sacrifício, na linha alta do Evangelho do Senho·r.
Oxalá se realizem tôdas as preciosas Bem-aventuranças de
nossas Famílias.
E seja a presença viva da Grande Rainha o talismã operante de tôdas as beatitudes em nosso lar.
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XIII.

As precisões ela família

É preciosa para nossas Famílias, a presença do Senhor.
Não pensemos que dentro apenas em no<sas dimensões próprias, egoístas, seremos capazes de obviar a tôdas as necessidades do lar, ainda. mesmo na ordem material.
Bem o percebemos quando a doença grave nos visita, e
quando os meios humanos se declaram incapazes de remédio.
E então, recordamos nossa crença em Deus, nossa Fé na Mãe
Celeste, e esperançados nos voltamos para o sobrenatural.
Sim, o Senhor se compraz em atender-nos. Não só na
recuperação da ~aúde, mas ainda em outras precisões materiais, em nossos dias cada vez mais prementes.
Sobretudo, quando O aceitamos em casa, na realidade de
seu Evangelho, na receptividade à sua doutrina.
Assim como entre os seus contemporâneos que Éle visitou,
e amparava nas neces~idades, assim também o nosso lar verse-á beneficiado da assistencia. do céu, quando, entre nós
não faltar a presença de J ems.
Não mereçamos, pela revolta ante os princípios do Evangelho e conseqüente ausência de Deus, a desorganização material de nossa casa. e a ruína de nossa Família.

***
Jesus entrou-~e de compaixão, ante a desorientação e fadiga
de seus compatriotas, quebrant3.dos ~orno ovelhas sem pastor.
Já não tinham autoridade bastante os detentores do poder
em Israel. Um rei que apenas presidia às ambições e luxúrias
de seu palácio, um sacerdócio que se afastara do espírito da lei
de Jepvá, e, ao invés de tutelar os direitos de Deus e da
Família, preocupava-se com o imposto das hortaliças do quintal.
Ora., muitas vêzes os povos têm o govêrno que merecem, e
quando nos lares se estiola a autoridade paternal, e nêles impera a desordem e anarquia, não pode ser diferente a organização social, em grande parte resultante das virtudes ou
dos vicias domésticos das famílias .
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Quem sabe, também hc•je Nosso Senhor olha para nós
com a mesma compaixão, lamentando em tantos lares, a ausência moral de chefes autênticos, para a sociedade e a. família ...
Oxalá mereçam nossas conscientes solicitudes, na educação
das novas gerações, melhor sorte para nossos lares cristãos,
para nossa. sociedade batizada.

***
Por desventura nossa, ainda no campo espiritual, merecemos o olhar compadecido do Senhor.
Temos suficientes saceraotes, pais nossos na fé, na vivênci~ cristã, no testemunho que a todos nos cabe, de realizar o
Evangelho?
Não são tão poucos os obreiros da Messe, limitados. no s•~u
tempo e nas dimensões de seu apostolado, incapazes de prestar
a assistência a tôdas as paróquias, a tôdas as classes, a tôdas
a.s famílias?
E não nos cabe a rigorosa obrigação de rezar pelos sacerdo·tes?
Para que se multipliquem as vocações e perseverem, e se
coroem do sacerdócio, e ~e santifiquem sempre mais?
Ora, nossa oração, individual e social, deve ser sincera.
Poderíamos pedir ao céu as vocações, e recusá-las em nosso lar?
Desejar os caminhos do altar e fechar-lhe o acesso aos
nossos?
Rezar, e paganizar o lar; dizer com os lábios e negar com
as atitudes; pedir um clima de santidade e cria.r uma atmosfera de mundanismo; desejar boas sementes e encher de pedras e espinhos os terrenos que as recebem?
Rezemos mas com lealdade.
E, para obviar a tôdas as nossas necessidades, o Senhor
nos enviará os seus anjos.
E Nossa Senhora proverá, solicita, a tôdas as precisões de
nossa Família.
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XIV.

Divino Médico da Família

Uma cortina de tristeza desce sôbre os nossos lares, quando
a enfermidade visita a Família.
A vida se desorganiza, os trabalhos redobram, as preocupações amarguram e silenciam a casa, são cheias de temore::. ·as forçadas ausências para as ocupações inadiáveis.
E todavia, também aqui, a cruz é caminho de luz, as lágrimas abrem os olhos para preciosas realidades, a presença
de Deus é mais desejada no lar.
Mas o Senhor acorre solícito, para minorar o sofrimento c
santificar a dor.
~le se faz presente no carinho maior de Nossa Senhora,
Saúde dos enfermos.
Entra, na visita de amigos fiéis, do médico cristão, da
enfermeira desvelada.
Sobretudo ~le vem na presença do sacerdote, ri.co de todos os bens sacramentais da Santa Igreja.
E como à sogra de Pedro, Jesus toma pela mão o enfêrmo, num gesto de saudação, de afeto, de auxílio, de encorajamento.
Restitui a saúde. A do corpo, muitas vêzes. A da alma,
sempre.
Por que recear pelo doente, e descuidar chamar o Senhor?
Quem, melhor do que ~le, poderá reanimar em curas e
consolações, a Família aflita?

***
Apenas restabelecida miraculosamente, a parente de Pedro se levantou do leito, na energia de fôrças prodigiosamente restabelecidas, e se pôs a servír Jesus.
O la.nguor da febre paralisara suas mãos atarefadas, talvEz os afet:Js de seu coração.
Agora, porém, sentia que o céu lhe restituíra uma vida
em plenitude.
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Que fazer dessa recuperada saúde, senão colocá-la a eerviço de Deus?
Não fôra êsse, precisamente, o objetivo do precioso milagre?
E, ela, com a simplicidade dos que cumprem seu minucioso dever quotidiano, se foi ao trabalho urgente, nada faltasse
à alimentação e repouso do Mestre e de seus. discípulos.
Se:mpre que uma cura recorda a passagem da graça do
Senhor em nossos lares, urg·e que um novo pensamento de
maior elevação a Deus, de ma.is fiel serviço, de mais generoso
apostolado, seja a nossa respo~ta de agradecimento a Jesus
que visitou misericordiosamente a nossa Família.
A melhor maneira de agrade,cer, é a fidelidade ao benefício
que nos encheu de alegria.

"' * "'
Vai a seus estudos o médico probo, a fim de que continue
a curar.
Foi à o·ração Jesus, para que incessantemente nos pudesse merecer a vida e saúde de nossas almas.
Todos O bmcavam, para remédio de doenças e ignorâncias, implorando o Taumaturgo e de~ejando o Mestre.
:Êle não falhava à sua miesão. E pelas cidades e aldeias.
anunciava a Boa Nova do Evangelhc, vEncendo o maldito jugo
de Satanás.
Séculos passados, não se mudou a direção dêsse movimento
para Jesus.
Notáveis romarias e grandes peregrinações buscam os
Santuários.
Rezam e imploram. Acendem as velas nas mãos, a Fé
no coração.
Junto a Maria, para mais eficaz prece e mais seguro remédio.
É, máxime, na Santíssima Eucaristia. que se concentram
os clamores angustiados e as esperanças trêmulas, quanta vez
coroadas de prodígios emocionantes de .curas mbitâneas, de
inesperadas iluminações.
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Coloquemos nossas Famílias na corrente de Fé e de Esperança que busca o Divino Médico.
E de nossos lares serão rechassados para sempre os tentáculos do Príncipe das Trevas, triunfando Jesus, Rei de Amor,
Médico de nossas curas, Taumaturgo de nossas ressurreições.

XV. Vocações na Família
Nos campos de Portugal, quando pelo primeira vez contemplamos os trigais acenosos, surpreendeu-nos a presença de
papoulas rubro-douradas, entre as espigas plenas.
Flor e trigo, a graça e o alimento, Nossa Senhora e a
Eucaristia.
O Altar pertence ao povo- cristão. Porquanto o sacerdóciO
é uma graça social. Não é para si que se ordena o ministro
do Senhor, ma.s para guiar e nutrir de Trigo Celeste a grande
Família espiritual. Graça social que há de ser merecida, alcançada, aprimorada e conservada, mercê da prece coletiva,
do interêsse comum e afetuoso de todos os fiéis.
Será a Mãe de Família o vaso de ouro que levanta ao Pai
o aroma dessa oração, para que ela seja agradável e aceita.
Se tôdas as graças nos vêm por Maria, e "pretender algum
benefício sem recorrer -a Ela, seria tentar voar sem asas'', é,
acima de tudo, a graça do sacerdócio o mimo raro que nos
àesce do céu pelas mãos de Nossa Senhora.

***

No lar, primeiro.
As câr..didas lendas antigas, perpetuadas nos baixo-relevos do côro litúrgico de Chartres, acreditavam que a castíssima Virgem Maria nasceu do ósculo puro que trocaram Ana e
Joaquim, à Porta Dourada, em Jerusalém.
É certo, todavia, que Maria há de encontrar-se, como um
doce Anjo Tutelar, no amor fecundo dos esposos cristãos, para
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que floresça, de seu tálamo abençoada, outro filho predileto
da Virgem, uma voca.ção para o Altar!

***
Na igreja, também.
Coroinhas irrequietos, êles se aproximam da imagem de
Nossa Senhora, e a saúdam e aprendem a amá-La. Quantas
vêzes o Têrço, as Ladainhas, os Ofícios e Cânticos da Virgem,
as emoções do mês de Maio ensejaram a Maria chegar-se ao
pequenino coração, e nêle vicejar um especial chamado para a
Ca7a de Deus!

***
No seminário, depois.
O encaminhamento para o Altar não foi de rosas afagado,
senão semeado de espinhos. Mas para vencer os estudos longos e árduos, a formação áspera e varonil, a disciplina rude, os
precalços da saúde, as tempestades da adolescência, talvez a
incompreensão, a luta, as desilusões e penas, - quem alentou
o jovem candidato com mãos firmes e veludosas, com seus
carinhos e promessas suaves, senão a Bem amada Mãe dos
seminaristas?

***
No sacerdócio, enfim.
Rainha do Clero, Ela intervém solicita para que o Padre
logre tôda a riqueza de seu ministério e se mantenha na fiel
perseverança, complementando, como Anjo de luz e amor, sua
presença sacerdotal entre os fiéis.
E a Familia cristã será orientada para as excelsitudes. E
subirá nas asas dos Anjos, rumo do céu.
Até a Porta de Ouro do paraíso, aberta para nós como
um apêlo inebriante: os Braços de Maria, estendidos para o
luminoso abraço de sua eterna dileção.
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10 .

Mãe mais do que Rainha
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I.

Escrava e Rainha

Inesperados títulos nobres se ocultam no anverso da condição que estigmatiza os escravos.
Mansidão e lenidade, obediência e submissão, domínio de
si mesmo e capacidade de admirar, despojamento de egol~trias
e desanuviado panorama sôbre os alheios valores.
Mérito do trabalho, precioso valor do escondimento, perseverança anônima e construtora, amadurecimento de uma
personalidade revertida às suas fontes profundas, escoimada
de fantasias soberbas e mentirosas.
Justa medida das próprias dimensões, ausência de ambições mercenárias, eficiência. silenciosa, o coração pôsto a serviço . . .
Não foram, assim, escrínios de ébano replenos de jóias,
tantos dos nossos antigos escra.vos, tantas das no-ssas inesquecíveis "babás"?

• • *

A qualidade do senhor condiciona .o valor do escravo.
Há uma sintonia, estreita e ~eivosa, entre a fidalguia do
mando e a nobreza da obediência.
Quem manda, pode ter a seus pés, acorrentados vilões,
ou, nas mãos, valorosos servos fiéis .
Entendem-se os corações, superando tôdas as distâncias,
da inteligência, da riqueza, das situações diversas, dos mais
extremos desníveis.
E se correspondem, comunicando misteriosamente a nobreza alta e o serviço fiel, a genialidade do comando e a
liUbmissão alerta.
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Um general vale os seus milicianos, e os soldados se aferem pelo tamanho de seu chefe.
O comandante hábil valoriza todos os militares.
O senhor perfeito ascensiona todos os servos.
E quando crescêssemos ao infinito os dotes do soberano,
faríamos príncipes todos os seus súditos.
Por isso, servir a Deus é reinar.

***
Nós o pressentimos e o realizamos, quando nos curvamos
perante o Senhor.
Porque, na obediência aos divinos mandamentos e às imperativas luzes que recebemos, algemam-se os desatinos dos
sentidos nossos, as tiranias de nossos instintos mal na.scidos, os
afogueamentos desviados de nossa fantasia.
E nos sentimos libertos, numa liberdade tão alargada, que
nos coloca no pleno domínio de nós mesmos, soberanos de
nossas potências submetidas, senhores de nossos desejos e
amores avassalados ao nobre jugo do alto.
É a liberdade dos filhos de Deus, que nos alforria de tôdas as escravidões, e torna rainhas as nossas a.lmas.

***
Na sua imaculada inteligência, oceano· luminoso, dilatado
e sem praias, Nossa Senhora conheceu em tôda.s as dimensões esta preciosa verdade.
E por isso escravizou-se ao Senhor. Sem embargo de que
não Lhe fôsse necessário domar instintos, senhorear sentidos,
frear imaginações e fantasias sem rumo, Maria soube, todavia,
naquela escravização a Deus, altear-se a tôda atividade humana,, para que, no seu interior, onde floriam todos os títulos
nobres de quem se submete e se escraviza por amor, se afirmasse a ação divina, nobilíssima, redentora e bem-aventurante, que alcandora a tronos celestes e dignidades régias.
E eis que, ao submisso gesto e palavras ajoelhadas com
que Maria se curvou á vontade divina como Escrava, o Arcanjo respondeu colocando na fronte humilde da, Virgem, a coroa de ).V(ãe de Deus, o diadema de Altíssima Rainha.

304

http://www.obrascatolicas.com/

11.

A oferta da Rainha

Nós oferecemos incessantemente. Da primeira luz da manhã até o último anelo da noite. Nossa oblata é um grande
ofertório, na. Missa de nossa vida.
E sentimos o valor de nossa oblação. O fio de ouro com
que ela recobre o mesquinho de nossos atos pequeninos. E nos
eleva ao Senhor.

***
Porque, às vêzes nos achamos desanimados e infelizes.
Parece tão sem colorido a vida, sempre igual, com os mesmos
desejos e .as mesmas desilusões, as mesmas palavras e idênticas contrariedades, sempre as mesmas pessoas, os acontecimentos assim terra a terra ...
Todavia, nós nos colocamos ante a face de Deus e rezamos.
Ala-se nossa alma, e a nossa pequenina vida obscura e rotineira, agravada quem sabe pelas enfermidades e pesadumes
que sobrevêm e vão crescendo, parece-nos, de súbito, iluminada
e imensa.
Porque ela é a nossa oferta. Nosso presente para Deus. O
mimo de nosso ,coração.

***
No céu, Êle é quem dará.
Êle acenderá tôdas as luzes de sua Glória, todos os seus
dons de felicidade, todos os nossos êxtases de ventura. Êle nos
dará tanto, tanto, que nos sentiremos mergulhados Nêle, envolvidos no delicioso turbilhão da própria vida divina, bemaventuradamente deificados ...

***
Mas aqui na Terra, embora apenas por alguns poucos anos,
nós é que damos.
Nós é que ofertamos ao Senhor os nossos dias, sombreados
ou claros, as nosF:as esperanças, nossa confiança, nossas lágrimas, e todo o nosso Amor!
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E Lhe oferecemos malgrado a nossa pequenez, embora não
O possamos ver, apesar de não compreender os caminhos secretos de sua Vontade ...
Vale, sim, e muito a nossa vida, pequenina e humilde. Ela
é o Ofertório dessa Missa de nossa existência, sempre num
altar de sacrifício.
E então nos alegramos jubilows, e com nova coragem aceitamos nossos dias.

***
Para estimulo nosso, pensemos em todos os que ofertaram.
Os que entregaram a hóstia do próprio corpo no martírio sangrento. Os que se atiraram ao mistério ignoto do deserto, da
fome, da sêde, da desnudez, no afã ansioso de apostolado. Os
que se imolaram na santidade de uma resignação perfeita,
beijando suas ,cruzes, abraçando seus espinhos ...
E sobretudo, pensemos em Maria.
Naquela que ofereceu tudo. E que fêz de sua Imaculada
Conceição a mais mimosa de tôdas as hóstias. De seu Coração,
o mais dourado de todos os cálices. De sua Oblação, uma verdadeira oferta de Rainha.
Juntemos nossa oblata, nossa existência confinada e sem
valor à divitíssima Oferta de Maria, à Riqueza inestimável da
Rainha gloriosa.
E, por certo, o Ofertório da missa de nossa vida, a.inda no
crepúsculo do exilio, começará a dourar-se dos brilhos de uma
deliciosa Ação de Graças.

111.

Consagra~ão

à Rainha

Os meses de NGssa Senhora são- um caminho desejado para
um imaculado destino. Todos os seus dias nos preparam para
uma entrega, sempre mais consciente, à Divina! Rainha, eleita
no mais unânime I'Jlebiscito de amor.
Nós nos dispomos à Consagração a Nossa Senhora.
Ora, uma cGnsagração não é um rito banal, um gesto efêmero sem conteúdo.

e
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Uma ,consagração é uma escolha de roteiro que alteia a
ncs:a vida, plcnifica nosso coração, situa nossa alma num lugar de Eternidade.

***
Consagrar é tirar do profano.
Arrancar ao uso comum e entregar a Deus.
Fazer com que a substância e as atividade3 tôdas do que é
consagr.a do não aceitem horizontes da terra a.penas, mas aspirem a viver e mover-se em Deus.
Como as antigas ofertas, de animais, produtos da terra,
como os da tribo de Levi, que se cancelavam do us o dos homens e se destinavam ao Templo.
E eram, realmente , consagrados.
Porque Deus, em certa maneira, descia a êles, e os habitava.
Assim, os sacrifícios dos holocaustos e as ofertas rituais;
assim a Arca da Aliança e 03 Levitas do Santuário de Jeová.
Pertenciam a Deus, quem os tocava com malícia era sacrílego, quem dêles participava com piedade quase comungava
o Senhor.
Assim, o imenso Sacrifício da Nova Lei, onde as espec1es
e os sacerdotes, consagrados a Deus, são uma Presença de
Jesus, uma Comunhão do céu.

* **
De maneira análoga., quem se consagra a Nossa Senhora
faz-se um Templo mariano, habitado pela suavidade da Presença de Maria.
Como os santuários seus, que em Lourdes, Fátima, Guadalupe ou Aparecida , e por tôda a face da terra, se levanta.ram
para ser sacrário exclusivo do serviço da Rainha.
Em cujo interior nada há profano. Onde somente se reza
e medita, em súplicas e ações de graças, que vestem de superno valor aquelas paredes santificadas, aquêle .chão diferente, aquelas colunas e arcos que ajudam a subir, aquela3 côres
e ouros que sugerem as mais formosas elevações .

•••
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Nosso corpo, templo de Maria; nossa alma, interior místico de recolhimento; nosso coração, sacrário amoroso e ornado de sua silenciosa Presença ...
Mas é necessário que deveras nos arranquemos ao profano.
A Consagração entrega nossos sentidos, que já não podem desnivelar-se a. pecados gro·sseiros.
A Consagração sublima nossa alma, enlevada a conhecer
as sublimidades e amar as formosuras da Imaculada Conceição.
A Consagração dedica todo o noss o ser, o que somos, o
que temos, na vida, na Eternidade, ansiosos para realizar, com
dilatada ventura, a escolha definitiva que fêz o nosso amor,
ao eleger a. Rainha Celeste, - ser um Templo e um Santuário
da Presença de Nossa Senhora, a cada momento de no~sa
vida, e no esplendor feliz de nosso Paraíso.

IV.

Maria na alma da Igreja

Misteriosa solidariedade tenta identificar-nos com o ambiente que respiramos e vivemos.
Alguma coisa de nós fica nas pai~agens coloridas que
admiramos, nos lugares amenos onde se fixaram os anos vivos
que passaram, nos corações que pulsaram ao ritmo de nosso
afeto.
Por isso nos alegramos quando revemos. Algo de nossa
alma reencontramos, ao recordar, vivendo de novo aquêles dias
suavemente deliciosos que nos encantaram, ou os sofrimentos
calados que dilataram longamente as horas remoradas que
tentamos esquecer.
No abraço dos bem-queridos achamos de novo o nosso
coração, e no lar a que retornamos se complementa, feliz, nossa
alma desejosa de plenitude.
Pertencemos aos outros, como êles são algo de nós. Na família, no ramalhete de nossas atividades, na Igreja.
Sim. Também pertencemos estreitamente à nossa famí1ia
espiritual. Uma sociedade, um só corpo. Nossa psicologia de
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solidariedade sintoniza maravilhosamente com a doutrina teológtca do Corpo Místico do Senhor.

***
A primeira Igreja era de apóstolos inflamados e fervorosos
discípulos. E sua. alma era Maria.
Se cada um de seus membros contribuía para acrescentar,
dilatadamente, a Fé e a Caridade, influindo uns nos outros,
merecendo uns para os outros, que diríamos da influência de
Nossa Senhora?
Comprazíam-se antigos teólogos em sublinhar a vitalidade da Igreja dos primeiros tempos, mercê da presença de
Maria.
Um.a presença de Rainha.
As preces, os Sacramentos, o próprio Sacrifício Eucarístico,
recebem de fora um acidental enriquecimento eficaz, graças
aos méritos dos que rezam, dos que administram, dos que
assistem e participam.
Era a presença da Altíssima Virgem, imaculada e fecunda,
que dotava de t-anta eficácia o proselitismo generoso dos apóstolos, o bom exemplo dos primeiros discípulos, o acrescentamento prodigioso, em número e em santidade, dos membros
felizes daquela primitiva Igrej-a, tão veraz na sua Crença, e tão
autêntica em seu Amor.
O pulsar do Coração Apostólico da Mãe de Jesus era uma
vencedora dinamia a mover todos os gestos de 1conquista, numa
incontida generosidade que desconhecia freios e cautelas humanas, ritmando-se aos anelos imensos Daquela que era a
Mãe de todos os corações, a Rainha da Santa Igreja.
O Senhor viera trazer o fogo à terra , e a alma de Maria
s fizera a Frágua perenal dessa Chama Redentora.

***
Ora, Ela continua a morar entre nós. Na Igreja de seu
Jesus, eterna e imorredoura. Identificada à sorte de cada
um de nós, membros de Cristo, inseparados de Maria.
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Não é somente o halo sugestivo de suas Imagens, o incessante eco de seus louvores, a. evocação maga de suas virtudes,
o que realiza sua Presença na Santa Igreja.
Misterios·a e realmente, Nossa Senhora nos as~iste. Faz
parte da Grande Família, participa, analógicamente, d!U}Uela
Onipresença de Deus, a cuja Face venturosamente não podemos fugir. Maria reza conosco, ampli:a nossa oração, vivifica
os sacramentos que recebemos, alcandora nossa identificação
ao Senhor imolado' em nossos altares.
Uma Senhora bem-querida.

***
Os primeiros fiéis amavam e desejavam a. presença de
Maria. Aceitavam e obedeciam.
E o ritmo da Igreja era apressurado e triunfador.
Reconheçamos a presença de Nossa Mãe, na nossa família
de alma.
Tomemos consciência dela e sejamos dóceis a tôdas as suas
decorrências apostólicas.
E, identificados com as lutas e vitórias da Santa Igreja,
descobriremos jubilosos, no imo de nosso coração, o espírito de
Maria, enaltecendo ao Senhor.

V.

Três dimensões elo reinado ele Maria

Vivos e mortos, o céu, -a terra e o purgatóro, tôdas as
faces da Igreja de Jesus, são o domínio de Maria.
Ela se estende, analógicamente, nas dimensões do próprio
Deus, numa quase onipre~ença de amor e de vigilância, de esperança e libertação, de triunfo e de glória.
Muia ampara a Fé na Igreja Militante, a Esperança da
Igreja Pade.cente, o Amor luminoso da Igreja Triunfante.
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Não sem causa, o maior motivo de credibilidade humana
dos pequeninos é a autoridade da mãe. Todo o mundo de seus
pequeninos conhecimentos e iniciais descobertas, são as palavras de ensino e orientação materna.. As crianças vêem com
os olhos de sua mãe, falam pelas suas palavras, sentem com
os seus afetos.
Assim, na ordem sobrena.tural, - onde é muito mais sublime o motivo de crer, ~em o testemunho dos sentidos, Nossa Senhora, em sua altíssima e espiritual maternidade, ampara. a nossa Fé.
Seria mais difícil crer, se não houvesse Maria. Nós n os
sentimos assegurados nos olhos da alma, ao contemplar o céu,
ao adorar a Santíssima Eucaristia, ao olhar receiosos os caminhos do futuro e as grandiosas realidades do Eterno, quando
pensamos que os olhos de Nossa Senhora colimam as mesmas
perspectivas, para nós seus filhos.
Melhor falamos a Deus, em nossas preces e súplicas, ou aos
outros, em nossas exortações e conselhos, quando nos apropriamos das palavras de Maria, ouvidas no íntimo de nosso coração, no santuário de nossa alma.
E se dilatam todos os nossos amores, de Deus, do próximo,
de tôdas as criaturas, se os confirmamos no Cora.ção Imaculado daquela Rainha sobreamada de todos os corações.

***
A Esperança é a grande vivência do Purgatório.
Não há mister às almas purificadas, a Fé, porque elas já
passaram o estágio do combate, já entraram no deslumbramento das luzes que lhes deram a conhecer Deus.
Mas, precisamente por isso elas sofrem, uma vez que a visão
do Senhor lhes foi um aceno apenas, de gôzo inexcedível, ainda não conquistado definitivamente.
A purificação as retém. É preciso limpar de todo, os caminhos da ·a lma, para a glória imaculada do paraíso. Nenhuma
nódoa, mancha alguma pode entrar no céu.
Ora, elas têm Esperança. Uma radiosa e inabalável e definitiva Esperança. Feita de certezas extasiantes e maravilho-
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sos antegozos da posse formosa e unitiva do Deus de Amor
eternamente venturoso ...
A mais bela fímbria dessa Esperança é Maria. Sabem as
almas que é a Rainha que as virá buscar. Que está velando
por elas, colhendo sofregamente as flores de todas as preces
e sufrágios, de todas as súplicas e implorações que sobem da.
terra, para aliviar a expiação e apressar a recompensa.
Sobretudo, se foram suas devotas, e a Ela se consa.graram
de todo, e Lhe entregaram suas sortes, também no Purgatório.
Se, com solícita atitude Lhe aceitaram um pedaço do Manto
querido, e se escudaram com a proteção de seu Escapulário
precioso.
Aguardam, plenas de viva ,confiança, a visita da Senhora
Libertadora, alegria de sua Esperança, segurança de sua Viagem desejada, pórtico daquele suspirado Paraíso de Jesus!

***
As sinfonias do céu cantam Amor.
Amor que venceu, que se espraia nos júbilo:> divinos, que
abraça todos os corações igualmente felizes e recompensados,
que se extasia na bem-aventurança de afetos que já não podem pecar, já. não podem afastar de Deus.
Muito mais do que os sentidos, mais do que a inteligência.,
o coração, enfim liberto, enfim senhor de t::Jdos os amores,
enfim entregue a todos os corações diletos, vive na Eternidade
sua bem-aventurança definitiva.
Mas, se ao Sol de Deus se aquecem os santos, venturosos
para sempre, é ao timbre do Coração de Maria que afinam suas
melodias de amorosa gratidão.
Porque sa.bem, agora com insuperável clarividência, que a
Nossa Senhora devem essa felicidade. Porque foi Ela quem
guardou o coração de amores desviados, a alma de insidiosos
apegos, a vida de diabólicas flamas, que teriam comprometido
a vitoriosa ascensão para o gôzo delicioso do amor de Deus.
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Rainha do Paraíso, Ela triunfa SGbretudo na amor de seu
Coração.

***
Tôdas as dimensões da Santa Igreja se ajustam à Grande
Rainha.
É universal o seu reinado, infinitG o império de seu amor.
Por que Lhe haveríamos de fe,char, com impiedade, com
ingratidão, com triste perspectiva para nossa futura felicidade,
o nosso coração?

VI.

Uma Rainha incomparável

Esconde-se em todos 03 gestos de liberdade uma atitude
de entrega.
A libertação é uma mudança de senhoria, uma troca de
vassalagens.
Ainda quando há ·a ilusão de um total desvencilhamento de
algemas físicas, de vínculos sociais, de censuras e leis, quem
se alforria escraviza-se a si mesmo.
O que não obedece a ninguém, encadeia-se aos próprios
instintos.
A ruína de senhores e amores é a vitória escraviz9.nte do
amor próprio.

***
Também as nações e povos, sociedade e famílias, ciosos d<:!
autonomia, trGcam apenas as coroas e domínios, quando se
(•mancipam.
Quão triste verificar que povos inteiros, na falaz ilusão de
impossíveis libertações em face da Lei de Deus e dos direitos
das outras nações, se entregam, súditos desventurados à dominação de Satanás!
E o preço de sua falsa liberdade é o tributo ao ódio, ao
fatricídio, à mentira, - frutos amaldiçoados do serviço acorrentado ao mais desalmado dos tiranos.

***
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Nossa Pátria eocolheu um dia, como· nós escolhemos sempre.
Libertamo-nos de terrenas tutelas, no grito que foi uma
espada a cortar am9..rras e solver grilhões.
Fizemo-nos independentes.
Ora, o Príncipe Libertador, mensageiro de Deus, antes do
gesto de alforria já elegera outra Soberana.
Passara pelo pôrto de Itaguassu onde já se lançava a semente do Palácio Real da Rainha.
Nossa Senhora Aparecida era já enaltecida ali, havia. mais
àe cem anos.
E o Príncipe se ajoelhou, numa promessa formosa: haveria de consagrar o Brasil à Nossa Senhora Aparecida.
A Independência era para a entrega.
Livre dos homens, escravo da Senhora.
Uma inspirada e feliz troca. de senhores.
E a - Independência ou Morte, foi a ratificação de um
destino alcandorado.

***
Muitas solenidades repetiram a Consagração.
Em tôdas as igrejas, nas fãrnílias , nas paróquias.
Sobretudo, na Terra da Rainha, na curva predestinada de
um vale que se enflora de hinos e corações, nas sinuosidades,
prateadas de um rio que é um rosário de preces.
Soberana Jurada, Ela tem recebido, gerações a gerações,
·as entregas felizes dos vassalos brasileiros, libertados e altivos, homens que são filhos escravizados a seu amor.
A Rainha do Brasil é amabilíssima.
A cada um de seus filhos vassalos, a tôdas as fanúlias, à
nossa grande Pátria, Ela tem demonstra-do seu amor vigilante'
que nos esclarece e orienta, que conforta e reafervora os peregrinos, que assegura os laços santos do matrimônio, que salvaguarda a li]:>erdade do Brasil.
·sobretud-o ante as pretensões do comunismo ·a teu, em horas de sobressaltos armados, de investidas parlamentares, Ela
nos há tutelado com segurança.

••*
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Seremos seus súditos.
No fervor de nossa Consagração, haveremos de dizer-lhe
que cada um de nós quer ser livre para poder ser seu escravo,
c que nossa Família se emancip:m para entregar-se sempre ao
doce império da mais amável, da mais querida, entre tôdas
as Rainhas.

VIl.

Prece à Estrêla

do mar

É uma espécie de retiro espiritual, uma viagem transoceânica.
Quando, a bordo, não queremos aceitar a sugestão copiosa
dos horários replenos, onde refeições e divertimentos se atropelam, solícitos a. fazer-nos esquecer que vamos viajando, insulados e peregrinos, alongados do bortorinho inquieto da civilização.
Mas buscam03 interiorizar nosso pensamento, agora libertado das solicitações quotidianas, e nosso coração, em ritmo
novo de singula.res autonomias.
E abraçamos o convite majestoso, do céu e do oceano, dos
dias estirados e das noites profundas, para um encontro com
Deus, silencioso nos panoramas do firmamento e do mar.
Um retiro espiritual que se acentua, muitas vêzes, a insular-nos ante a cortina de idiomas estranhos, bizarras fisionomias, polidas indiferenças, que nos fazem introspectivos e
mudos.
São longas as horas, sem fim as perspectivas, curtos os passeios confinados, pequenina a cela oscilante que nos abriga.
Tudo diversa da vida comum. . . E Deus, o grande estrategista, vale-se da condição diferente em que nos achamos, para
nos bater à porta, desdobrar sua. Presença na imensidão, inebriar-nos de belezas estranhas, ofertar-se - companheiro de
viagem - na cabine exígua, nas missas transbordadas de
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gente, ou nas meditações sonorizadas pela abafada monotonia
das turbinas em marcha ...

* * ...
Porisw, na serenidade imensa da tarde sôbre o mar, a reunião dos passageiros devotos ante a c-apelinha aberta, na ponte
que vai balouçando suavemente ao ritmo das ondas, tem um
emocionante colorido, um encantamento singular.
Hora do Angelus, reza do Têrço.
No firmamento os anjos acendem as velas, lucilam as estrêlas.
A brisa é mansa, como as preces suaves.
As ,côres do crepúsculo sintonizam com a quietude das
almas.
Há corações assustados que t;;mem naufrágios. Pensamentos entristecidos que saudades ensombram. Desejos orantes
que suspiram pela, chegada feliz.
Todos se erguem para a Estrêla do alto. Aquela que domina serena todos os oceanos, e aclara tôdas as dimensões
do céu.
Cuja proteção parece ampliada sem limites, cada vez mais
necessária, sempre mais desejada, agora mais suplicada, e recebida com certezas exultantes.
A Grande Rainha, a Mãe bem-querida.

***
Sobem as Ave Marias que contam à Mãe do céu os desígnios e planos, os rDteiros e as esperanças. As palpitações dos
corações que vão abraçar, e querem encurtar na prece a lonjure, dos ma,res. As paciências que esperaram, mas que apressariam agora a lentidão das máquinas indormidas. Os anseios
alvissareiros que vão abrir novos e curiosos olhos sôbre nunca
vistas civilizações e povos. Pais que buscam filhos. Parentes
que ainda não aprenderam a língua. Os que vão estudar longe.
Os que retornam definitivamente, alegres e abastados, ou desesperançados e amargos.
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Todos os mistérios, de trabalho ou de dor, de incansável
paciência ou -de exultações, vai a nave traçando nas águas,
numa esteira prateada. E da capela, vai subindo para o firmamento, um brocado de ouro, tecido de fé e esperança, de
súplica.s e de amor.
Um ramalhete de corações arfantes, sôbre o oceano. Uma
rajada de preces confiantes para o céu.
Uma bênção de maravilhosa predileção desce da Estrêla.
Não foram também o,ceano todos os seus mistérios de gô'ro,
de dor e de glória?

***
Ora, é um imenso mar o mundo em que nos agitamos.
Uma viagem a vida que vivemos.
E Maria, é a Estrêla, sempre.

VIII.

Viagem sideral

Se já fôssemos audaciosos astronautas, e em nave espacial girovagássemos órbitas vertiginosas, nosso coração experimentaria uma emoção particular cada vez que sobrevoássemos
nosso pais natal.
Naquele fugitivo momento de instantânea fotografia, recordaríamos um ramalhete florido de coisas belas e desejadas,
com a sensação estranha de ausência, - já passageiros do céu
e ainda peregrinos na terra ...
Vôa a nossa vida na direção de Deus, e sem embargo ela
parece jungir-se a uma órbita que passa pelos mesmos lugares e repete oportunidades idênticas.

***
Eis que divisamos o setor iluminado e branco do amor
de Nossa Senhora.
~le vem de novo, e desperta a sensação de um país natal,
de uma terra quer~da., de um pôrto suspirado.
Ausências e presenças.
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Os perfumes da infância, os sonhos da adole~cência que se
dissiparam. As preces fervorosas que pareciam ter resposta
do céu, as emoções de entrega, em noites enfeitadas de velas
acesas, flores trazidas, cânticos sedutores ...
As vozes que falavam, os sermões belos, o exemplo de
fervores vizinhos. Vestes brancas, procissões tocantes, anjinhos, crianças, donzelas de cintos azuis, moços de presença devota e varonil. ..
Alguma coisa passou, fugiu no tempo e no espaço, quase
como aquela visão efêmera, na espantosa viagem sideral. ..
Ela, porém, ficou.
Numa doçura de presença inarredável, numa persistência
de amor que atrai e abraça., compreende e perdoa, persevera
e dura, atravessa escuridades e desertos, alteia-se da paisagem
que passa, sobe ao encontro, acende luzes de estrêlas, envolvente, cari.ciosa, desejada, iluminada e formos·a, Rainha, Mãe,
l.vtáe mais do que Rainha.
E Maria nos envolve de todo.
Já não podemos ver a não ser pelos seus olhos. Nem mover-nos fora da gentileza de seus braços. Nem amar sem as
palpitações de seu Coração.
Libertos de todos os pesadumes de gravitações terrenas,
movemo-nos no clima imaculado de sua Presença, à luz de seus
fulgores, que tamisam a mesma luz de Deus.

•••
Felicidade minuciosa.
Porque, apartados da terra, com vagar contemplamos as
estrêlas, e elas são as virtudes de Maria.
Fixamos astros de preciosa luz, e êles são os mistérios de
Nossa Senhora.
Experimentamos extremas velocidades que nos sobem, e
elas nos aprofundam no amor gentil da Criatura única que
com indefectível certeza nn3 ·<>.lcandora para Deus.
Ainda não morremos, mas estamos libertos. Ainda não
entramos no céu, mas nos replenamos de gôzo. Ainda viajamos e já nos Eentlmos chegadcs.
318

http://www.obrascatolicas.com/

Ela se faz tudo, agora, para nós.
Seu olhar é nosso piloto, seu sorriso nossa segurança, seu
amor nossa rota feliz .
Nem ha.vemos mister de mapas e radares, precisões e cálculos, perseveranças e esforços.
Maria se fêz a nossa nave, branca e formosa, ma.cia e
iluminada.
E nos deu a, certeza, - nossa mais alta alegria., ~ de
conduzir..:nos pat« o Senhor!

IX.

Ela é Nossa Mãe

Dizem os homens da ciência que só conhecemos um aspecto da Lua, a face sempre voltada para a Terra, e quase
nada sabemos ainda do outro lado, o que olha para a imensidade de Deus.
Que aguardemos mais lúcidas revelações dos projéteis interplanetares.
Não é assim, para Nossa. Senhora.
Mais presentes e mais clarividentes de que as câmaras
atrevidas dos mísseis bandeirantes do espaço sideral, os olhos
da Sagrada Teologia nos desvendaram os dois aspectos da Lua
formosa que gravita em tôrno do Sol Infinito.
A face imaculada e fulgurante voltada para o Alto, Virgindade fecunda e admirável, da bem-aventurada Mãe de Deus.
E a face compassiva e bem-querida, descida para nós, anseio incontido e dadivoso, da Santa Mãe Nossa.

***
O diadema da Maternidade Divina coloca Maria numa situação de singular magnitude, para Ela criando uma especial
Teologia de vizinhança à Divindade, que nosso amor deletreia,
em comovidas pesquisas.
E são tão magníficas as decorrências dêsse incomparável
Privilégio, que nos resignamos a esperar a Eternidade e sua~

I

I

319

http://www.obrascatolicas.com/

~

L
~luzes fulgurantes, para percorrer com enlêvo tôdas as inebriantes revelações das riquezas da Mãe de Deus.

***
E nos comprazemos em meditar sua Maternidade Espiritual, genitriz da Graça em nossa vida humana, sublimada
à natureza divina.
Nossa Senhora é verdadeiramente Mãe' Nossa., p'orquanto
a Graça que Ela nos alcançou de Deus, ao nos dar Jesus em
tôdas as latitudes da Redenção, é fonte e origem de vida, de
uma vida celestemente superior a natural e terrena, e que
vai constituir tôda a intensidade e florescimento de nosso Eterno Paraíso.
Canal pujante dessa. Vida, Maria no-la transmite, no molde imaculado de seu Ser, feito por Deus para a imensa Maternidade que A colo·cou no nascedouro de todos os nossos caminhos para -a Pátria.
Por isso a Graça nos. faz filhos de Deus e filhos de Maria.
À imagem de Deus, a semelhança de Maria.

* * *
Assim, há alguma coisa de tôdas as luzes singulares que
se acendem na vida de Maria, em nosso próprio itinerário
espiritual.
As visitas de Deus ao nosso coração analogam a Anunciação e a Encarnação do Verbo. Nossas caridades missionárias
afinam-se ao paradigma da Visitação. Cada festa de Natal
nos traz um Menino Jesus, que reconstitui em nosso íntimo
tôda a austera beleza da Gruta de Belém.
Há sustos e tremores, como do Coração de Ms.ria, nas perseguições e exílios que nos surpreendem. Angústias doloridas
de alma, quando perdemos Jesus. Incompreensão dos cami- •
nho3 e palavras do Senhor, ainda que, amorosamente, as meditemos dentro em nosso coração. Imitação dos trabalhos e
escondimentos de Nazaré, ao longo de nossa existência ...
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A semelhança de Nossa Mãe sobretudo se acusa nítida
quando a Cruz desdobra os braços sôbre nós e nJs acompanha,
assim .como à Dolorosa Virgem, compassiva e martirizada. E
como merecemos, perante Deus, quando aprendemos a. sofrer
como Maria, com uma resignação de méritos imaculados e
virginais ...
Mas, que ventura deliciosa quando identificados com a
Grande Mãe Nossa durante a passagem no vale de lágrimas,
desvendar-se para nós aquela semelhança na conquista e na
Recompens·a, que nos fará eternamente parti.cipante3 da glória
imortal da Santa Mãe de Deus!

X.

Nossa Nlãe ambiciona

Teria Nossa Senhora ouvido a prece que dirigiu a Jesus a
mãe dos apóstolos Tiago e João?
Os outros, em ~eu intimo talvez se houvessem irrit·a do
contra aquela pretensão da espôsa de Zebedeu: que razão tinha
Chelamite para ambicionar, em favor de seus filhos, fôssem
colocados, no Reino, à direita e à e3querda dCJ Senhor?
Nossa Senhc·ra prolongaria a prece, ampliaria ·o pedido,
ambicionaria lugares de eleição, no Paraíso, para todos os seus
tilhos ...

***
Éssa o desejo de Ma.ria Santíssima. A ~alvação, em ampla
recompensa, em especial fruição de Bem-aventurança, para todos os cristãos, especialmente para os que se comprazem em
ser os seus filhos prediletos.
Ela nos apresenta a Jesus, como que ornados com as virtudes e méritDs da Imaculada Conceição, para que o Senhor
nos coloque junto de Si, no eterno Prêmio.

*•*
Mãe, carinhosamente nos adverte que é preciso beber do
cálice do Redentor.
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Aquêle cálice que é de ouro, mas está colocado num altar
de sacrifício.
Aquêle .cálice onde o vinho 1:e transubstancia em Sangue
derramado. Aquêle ,cálice que não é orgia de prazeres, mas
angustiado penhor de renúncia e de morte ...

***
A mãe dos filhos de Zebedeu não teria podido acompanhá-los senão no coração e no de,ejo, quando os dois responderam a Jesus que podiam beber do amargo cálice.
Nossa Mãe previne e ajuda. Adverte e soergue. Aconselha e impulsiona.
Mostra o programa e acende luzes no caminho. Encoraja-nos, recordando que antes de nós, e muito mais profundamente, deveu sorver, em companhia de seu Filho, um cálice de fel e mirra, até à lia amaríssima, numa desolada aflição
que A fêz Rainha dos Mártires, num martírio cruel que A
sagrou Nossa Senhora das Dores.

***
Contudo, em nome de Deus, Ela nos assegura o êxito.
Beber o cálice é unir-se -a Jesus Cristo, ressuscitar com
Êle, subir aos céus, triunfar em sua glória.
Assim como assistiu à Morte de seu Filho e à gloriosa Ressurreição, da mesma sorte, Ela ambiciona para cada um de
nós a subida do Calvário e as alvoradas da Páscoa.

* **
Os filhos de Zebedeu, assim postos em evidência, pela súplica da mãe e sua própria temerária promessa, teriam depois, agradecido a Chelamite, assegurando todo o empenho em
manter-se ao nível das palavras de Jesus.
Talvez não sondassem a profundidade do cálice que iriam
beber, mas ofertavam sua generosidade.
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Nossa Mãe conhece as dimensões de nossa cruz, busca
suavizá-la, mas nos assiste eficazmente para que não fujamos do Calvário.
Seu amor faz-nos generosos, sua presença nos assegura
a perseverança.

**•
Assentar-se à direita e à esquerda de Jesus, no Reino, é
prerrogativa do Pai determinar.
No misterioso esquema da Pro-vidência, que pondera graças e méritos, vocações e entregas, antecipações e fidelidades,
tudo está disposto com ordem e justiça, com medida e magnificência.
Ma.s qual será a complacência afetuosa, a amplitude de
amorosa condescendência, com que o mesmo Pai vai aceder às
ambições veementes e puras, para os nossos lugares do Céu, de
nossa Mãe Suplicante, Bem-querida e Onipotente?

XI.

Maria nossa Mãe e Riqueza

Nós viemos da Onipotência de Deus, nascidos dos imensos
tesouros de suas riquezas. Feit:Js à imagem e semelhança do
Altíssimo, trouxemos em nossos desejos e aspirações alguma
coisa da.quela imensidade sem limites, dos horizontes infinitos
de esplendor e beleza.
Porisso, no íntimo de nosso coração, aspiramos aos tesDuros. Desejamos os bens que nos cer,cassem, como uma moldura de felicidade, ainda mesmo nas provas do exílio e nos
labores dêste vale de lágrimas.
P~na é que nos enganemos tantas vêzes, repondo em
coisas :oerigos•as e transeuntes, em ouropéis e lantejoulas corroídas, em dominações que perturbam o-s sfntidos e as consciências, em prazeres superficiais e cheios de remorsos, o nosso
bracejar pela ventura das riquezas.

***
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Deus nada faz inútil ou estéril.
Tem profundo sentido, o gesto que levanta nossos pensamentos ao desejo de riqueza, num sonho de enriquecimento
que floresça nosso coração venturoso.
Se quereis ser ricos, adverte São Gregório, amai as verdadeiras riquezas.
Não as perecíveis, que deslumbram um momento os nossos olhos, mas que mergulham logo após na treva, prenhes de
cuidados e de remorsos .
As que duram tôda uma eternidade. E que, deveras, assemelham a Deus. Os tesouros do espírito.

* **
Nossa pobreza, indigente e súplice, volta-se para o céu.
Nós não temos, Deus tem . Somos p obres, os santos são ricos .
Filhos necessitados , mas não órfãos. Temos uma Mãe Riqueza .
Maria.
E nos voltamos para Ela, ansiosos de esperanç·a.
Tôdas as nossas ambições podem ser satisfeitas, na riqueza c,ceânica de inesgotável grandeza da Mãe de Deus e
Mãe Nossa.

*•*
Mãe, tudo nela é relativo ao Filho, aos filhos.
Sua Imaculada Conceição, em brilhos singulares; sua Maternidade Divina, privilégio único; sua Maternidade Espiritual,
dom de bondade; sua Corredenção, na dimensão de amor divina!; sua Medi-ação Onipotente, extensão d ~ poder total, tudo são privilégios de Maria, que sobem para sintonizar com
a Realeza Divina de Jesus, e que transbordam depois sôbre
todos os corações, filhos necessitados, que demandam confiantes as riquezas da Mãe incomparável.
A Divindade de Jesus, Maria deve todos os seus privilégios
formosos.
A nossa indigência também, que se Ela foi Mãe do Verbo
Encarnado, é porque ~le veio. para no3 salvar e remir.
Noõsa pobreza é que trouxe Jesus. E que enriquE'ceu Maria.
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Temos, assim, um doce e suave direito de pedir-lhe daquilo que Ela ganhou por nossa causa . ..

***
Nossa Senhora não recusa.
Só não temos o que não pedimos.
Se somos pobres, de alma, de coração, de virtudes e de
méritos, é culpa nossa, porque não vamos buscar as fontes
dadivosas de todos os tesouros.
Como Mãe, Maria quer d·a r. Comunicar tudo. Ainda o que
o Senhor lhe deu de mais íntimo e precioso. Mesmo os dons
singulares, que A exornam, úntca entre todos os bem-aventurados.
Ela nos veste de sua Imaculada Conceição. Ela nos empresta seu Coração flamante. Oculta nossa miséria negra de
orgulho, com a escumilha macia de sua humildade. Deus nos
vê através da Perfeição, da Bondade, da Pureza, da Belez·a espiritual de Nossa Mãe, que nos defende, e guarda, e nos escuda.,
ciosa dos que a Ela _se entregam, na venturosa certeza de sua
proteção e de seu ·amor.
Os tesouros da alma de Maria são riquezas nossas.
Na terra, entre serenidades confiantes de quem caminha
amparado pela sua luz. No céu, entre deslumbramentos de
quem se verá iluminado com os resplendores da mais Excelsa
e Formosa de tõdas as Rainhas.

XII.

Um coração de Mãe pulsa no céu

É o ritmo do coração que compassa tõdas as coisas. O
Amor move o sol, a lua, as estrêlas, tudo, no céu e na terra,
na vida infinita de Deus, e na dívínizada existência dos homens.
A inteligência ilumina, mas é o coração que e~colhe as
estradas e os roteiros, dando o verdadeiro valor à vida e o
sentido definitivo da eternidade.
Nós seremos eternamente o que amarmos com fidelidade.

**•
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Dentre os muitos ·amores que traçam os caminhos e os
destinos dos homens, há um que se comensura quase com a
intensidade e a eficácia do Coração de Deus, - o amor maternal.
Feito de intuições que não erram, de dedicações que nunca
se desmentem, de continuidades que acompanham, de perseveranças nunca desiludidas, o ·amor de mãe traça, ilumina,
facilita, enflora os caminhos dcs corações dos filhos.
Somente a misteriosa escolha de uma liberdade que o própri:J Deus respeita, pode contrariar afrontosamente o rumo de
uma, vida originada no coração da mãe, de~ejosa de florescer
nos caminhos dos que na~.ceram de seu afeto.

** *
Há um natural liame entre mães e filhos, que desperta
compreensões, rima atitudes, iguala os anelos.
Grande ventura a dos que tiveram por autora de seus dias
a uma alma rica de valores. naturais e sobrenaturais, sem
dificuldade comunicados, como uma necessária herança.
Feliz o que sabe guardar essas heranças, preciosas muito
mais que ouro e pedrarias. "Quem sai aos seus, não degenera"".
É o amor fecundo àa fonte vital, que constrói, no coração do filho, a habitação terrena e a ca~a do céu.

***
Nr. ordem sobrenatural, dispôs Nosso Senhor que tivéswmos também progenit:lres. Que nos acendessem no co·ração
CJ facho da Fé, a vida do Amor, a vivência da. Graça.
Há pedagogos para as ciêocias da terra, mas há genitores
para a vida da Graça de Jesus Cri~to.
Ora, entre todos os corações que se colocaram na linha
da origem de nossa vida sobrenatural, a grande fonte é Aquela
que, em Jesus, a todos nos gerou em seu Seio Imáculo, em
3eu Coração Virginal e Fecundo.
Mari9, Mãe de Deus e Mãe NC>Ssa.
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A que recebeu do Senhsr um Coração tão imenso, que
pudesse c~mter a Deus e a todos os corações humanos re:iimidos.

* * •,•
Êsse Coração pulsa no céu.
Ama a Deus, na ventura de uma Maternidade inefável,
incompreendida ainda pelos anj c:s, na sua intensidade total.
E ama aos homens, todos filhos, todos geradcs na Maternidade de Gràça que A colocou Medianeira celeste entre a
Redenção de Jesus e a no~sa Felicidade.
A Assunção Corporal de Nos:a Senhora levou para o Palácio de Deus a jóia do Coração de Maria, vivo, amante, a
pulsar no ritmo do amor salvífico que nos obtém tôdas as
graças.
Está assegurada a nossa salvação!

***
Mas também aqui intervem o mistério angustioso de no:sa liberdade.
Temos a infeliz possibilidade de nos despegarmos do Coração de Nossa Mãe, afastar-nos de seu caminho, comprometer
a nossa Ventura.
Por que o faríamos?
A,caso acharíamos outro Coração mais amoroso e solicito?
Que maiS! desejasse nossa felicidade, que Nossa Mãe unicamente ansiosa de nosw Bem?

***
Mas quando, sábios e venturosos, nos achegamos ·ao Amor
de Maria, e elegemos seu Coração para nossa rota e estrêla
indefectível, Nossa Mãe nos faz seus herdeiros felizes.
E ganhamos tudo: os benefícios de nossa existência terrena,
a~. seguranç·as de nossa eterna recompensa, a luz cariciosa de
sua Presença em nossa vida, em nossos afetos.

I

\
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As riquezas de seus privilégios incomparáveis, sua Pureza
e sua Bondade, a Humildade de seu Coração, a Gra.ç a de suas
mãos.
E, acima de tõdas as coisas, Ela nos dá o que é mais Dela,
ma.is de Seu Coração, amor de sua vida, riqueza de tôdas as
suas c~lestes venturas: Maria nos dá Jesus!

XIII.

Eu vos levarei para o céu

Era uma apoteose aquêle sol-pôr na cidade brasileira de
Nossa Senhora.
Um cântico de vitorioso triunfo o crepúsculo de luz, deslizando lento e lento para trás da cordilheira imóvel.
No alto pairavam nuvens. Como bar.cos pescadores, navegando no infinito.
O sol coava nêles e desenhava fantásticos remos, coruscantes e imensos.
Fimbrados de fulgurações, êles buscavam, alados, um pôrto celeste.

,. * *
Como a canoa do.> rudes pescadores que no escrinio do
Itaguassu encontraram a jóia da Imagem Aparecida.
Como as naus das almas nossas, forcejando remos qu~ti
dianos, em demanda do Grande Pôrto, enriquecidos já da presença da Senhora.
Sempre um esfôrço de progresso e elevação, penitência de
trabalho, horas aturadas de navegação e de labor, urna rota
palmilhada com ânimo, em sucessão glorio~a de virtudes perseverantes.
Foi assim que cs pescadores do Paraíba acharam a Imaculada Conceição. É assim que nosso itinerário veleja para
o Alto.

***
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Nossa Senhora de Lourdes abençoou com linda promessa
a Berna:lete e a todos os filhos da universal Maternidade da
Graça. '·Eu te farei feliz no céu."
Mas era preciso para a vidente, é necessário para cada
um de nós , a aceitação onerosa da vida, retalhada num quotidian~ de traba.l hos e cruzes, que nosw caminho não é estrada
fácil de róseos prazeres, senão angustiada vereda de animosas
lutas.
E junto à Gruta de Mass abielle se levantaram monument ::; s de aceitação e de dor, suplicas incessantes e crentes, sintonizadas tôdas numa corajosa resignação cristã, áspera flor,
mas formosa, entre tôdas as que engrinaldam a presença da
Senhora de Lourdes.

***
No~sa Senhora de Fátima extasiou os pequeninos do Aljustrel, e a tôdas as nossas esperanças, afirmando que nos
levaria para o céu.
Ora, não ocultou que seria à fôrça de muita prece, de
muitos terços, de renúncias e sofrimentos, meditações severas
e lágrimas penitentes.
Bem o entenderam aquêles pastorinhos da Cova da Iria, e
se dispuseram a todos os sacrifícios por amor ao Coração
Imaculado de Maria, e desfiavam rosários de ingênuas mortificaçõe3 e privações quotidianas, e não trepidavam ante a iminência de uma morte horrorosa, ameaça que lhes pôs nas mãos
a palma do martírio.
E os peregrinos de Fátima, sempre levamos à Senhora, um
rosário de mistérios dolorosos . ..

*• *
Nossa Senhora da Salette é uma flor de lágrimas.
Vinha do céu, voltava para o céu, mas chorava na terra.
Ao<: dois assustados videntes, embevecidos e trêmulos, explicava que os homens estavam perdendo o caminho do Paraíso, provocando a fôrça ultriz da Divina Justiça , cujo braço,
armado em vingança justa, Ela se esforçava por aplacar.
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Preceptora maternal, ensinava a renúncia às ambições desmedidas de ganho, a humild·ade obediência ao Senhor e à Santa
Igreja, as S3ntas observâncias, os esforços de apostolad::>.
Assim, a esteira luminosa em que Ela subia. Para a qual
convidava, amorável e inquieta, os corações dos filhos, também
destinados ao mesmo rumo de ascen~ões.

** *
Nós ouvimos as palavras da Mãe bem-querida. 11: por amor
que Ela nos fala de trabalhos e cruzes, de sofrimentos e mortificações.
Sejamos dóceis e fiéis . E a melopéia da d:Jr que nos contrista se transforma.rá num hino de vitória e êxtase, quando
Nossa Senhora nos levar para o céu.

XIV.

E amaremos felizes

Uma faiscante rosa de pétalas imortais, uma clara torrente
fúlgida entre margens de eterna primavera, um escrinio de
rubis acesos moldurando flores imperecíveis, - foram as imagens que o Grande Poeta escolheu para traduzir seus arroub: s
ào Parais::>.
O Palácio do Pai, onde se multiplicam as mansões de
êxtase, o Banquete mavioso que ínebria de encantamentm, a
Morada perene da Trindade no coração deslumbrante de gôzo,
- assim prometeu o Senhor a os que O amam.
A con&ciência de que, em Deus, nos articulamos como
membros companheiros sentindo fluir-nos nas almas comumcantes a seiva da meEma Glória deliciosa, clarificado-s na
Ventura idêntica, palpitantes no ritmo do mesmo Amor Imenso, - há de ser a maravilhosa sinfonia de nossa perene Canção de . Felicidade.
O Ccrp:::~ Místico de Jesus, na exata medida de tôdas as
suas dimensões, assumirá as cintilações eternas de su3 Beleza
Imortal.
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Peregrinos do Senhor, nós olhamos para o céu.
Emocionados da recordação dolorida que nos despertaram
os gemidos da Igreja Padecente, alvissareiros contemplamos
a glória da Igreja Triunfante.
NJsso aneLo, nossa esperança, nosso ideal. Lá está, entre
os anjos e os serafins, os mártires e os confessores, os doutores
e as virgens, o nosso lugar, misteriosamente assinalado pelo
Senhor, que preparou sua Graça, amparou a nossa Liberdade,
assim dispondo o nosso Mérito.
A inteligência sonha, em ambiciosas perspectivas, a clara
luz difundida a tõdas as la.titudes, desvendando esconsos segredos e inatingidos mistérios.
E o coração almeja seu sonho lindo de amor, enfim, sem
limites e sem sombras, sem egoísmo e sem pecado, numa posse
que é dádiva, numa oferta que é riqueza, no gesto de carinho
que o ósculo surpreende, fixado unicamente na Flama Divina e
ao mesmo tempo. multipre:;:ente em tõdas as felicidades . ..

* • *
Um indevassável mistério confina, nos encontras do Exílio, cada coração no seu caminho.
Quer dar-se o amor, e o não alcança. Não há linguagem
para todos os ritmos do afeto. Um abraço que tenta unir
não fala tudo. Há lágrimas muitas vêzes que anunciam, doloridas, a impossibilidade de uma fusão de almas.
Nas festas do amor há escondidos prantos.
Na Pátria, serão diversas as dimensões da Felicidade.
Permeáveis as almas, entre-unidos os corações, em espontânea mutuação que vai deslumbrar de surprêsa e estrem~cer
de gôzo.
Um fluxo inebriante de ventura, unidamente possuída e
idênticamente desfrutada, que apenas não dissolverá os lindes
da personalidade, mas de todos os eleitos construirá um enlaçado ramalhete de júbilo .. .

•••
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Sentiremos nossa, numa Comunhão definitiva, a Humanidade Santa de Jesus. E, como se fôsse alma de nossas almas,
vida de nossas eternidades e chama de nossas luzes, a Mãe
abraçada será integrante de nossa glória, porque nos veremos
agradecidas estrêlas em tôrno de Eeu Diadema, jamais ausentes de Seu Triunfo.
Ela será a Rosa Celeste, a Clara Torrente, a Flor Imortal.
E na ebriedade de seu Amor, nós seremos as pétalas imarcessiveis, a.s margens de eterna primavera, os flamantes rubis,
para sempre felizes, na Comunhão dos Santos, no Regaço de
Maria, no Coração de Deus .

. XV.

Com minha Mãe estarei

Não é apenas um poema do coração. É mais que a melodia dos acalentas suaves. Flor do céu, jóia do paraiso, luz
de aurora e mansidão de crepú~culo. Escrínio, ramalhete, sinfonia. Asa de anjo tutelar, nuvem protetora que tamisa as
chuvas do céu e os ardores do sol. Primeiro berço, veludoso,
mimoso. último regaço, sono de luz, ninho de eternidade . ..
Ai Mãe.
A Mãe da terra , a Mãe do céu.

••*
É em tôrno de nossa vida, natural ou divina, que tecemos
as guirlandas que afestam o nome bendito.
Porque · Mãe é aquela que dá a vida, que alimenta a vida,
que orienta ,a vida.
Para o desabrochar perfeito de seu filho, nas contingências das molduras terrenas, ou nas entressonhadas dimensões
da eternidade.

* * *

A Mãe deu a vida.
Comunicou-a, em afetos e dores, aceitando diminuir da
sua para que a tivéssemos mais plena.
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Comungando a misteriosa fôrça de Deus, foi a Porta da
Vida, onde, do abismo do não ser, florescemos na palpitação
-ambiciosa da existência.
Alimentou a vida.
De sua substância, como de uma Terra de Promissão rica
de leite e mel, amparou seu filho com fortaleza e doçura.
De sua riqueza, na ordem material e nas altiplanuras do
espírito, de sua psicologia farta e de suas virtudes santas.
Orientou a vida.
Com a melodia de suas palavras, o conselho de suas precauções, os rumos de seus desejos, a glória de sonhos lindos, a
persuasão tenaz de seus exemplos.
Bendito o filho cujas sortes, na terra e no céu, frutescem
anelos que abrolharam na haste vigilante do coração materno!

***

Maria é a Grande Mãe.
Que nos engendrou nas dores lancina!ltes da Compaixão,
que nos alimentou da Eucaristia de seu Jesus, que nos tutela
com o mais minucioso dos amores.
Por isso a louvamos e ·a desejamos. Hoje e sempre.
No vale de lágrimas e nos alcandores do triunfo ...

***
Em Jerusalém, peregrinos emc,cionados, descemos uma tarde, velas acesas nas mãos, ao Sepulcro de Maria. Pedra meiga
e branca, que foi o Escabelo da Assunção... Um a um visitamos o altarinho, em deliciosa intimidade com o eco da Presença da Virgem.
E depois, reunidos como irmãos de uma só família, anelando aquêle Regaço imaculado e glorioso, começamos a rezar,
a cantar, a levantar nossas vozes, nossas mãos, nossas luzes
acesas, nosso coração e tôdas as nossas esperança~, no clamor
de nossa prece de filhos , vencendo o tempo, ecoando na Eternidade :
"No céu, no céu, no céu
Com minha Mãe estarei! "
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ORAÇÃO DA UNIDADE
(Glosa de antiga prece da Didaquê)
Muitos homens e variadas artes,
materiais diferentes e diversas capacidades,
reuniram-se
- para edificar êste Templo.
Assim, Senhor,
chamai vossos filhos
de tôdas as classes, latitudes e côres
- para uma só Grande Família

* * *
Artesãos e forjas,
remotos ourives,
longínquos metais e raras pedrarias,
convergiram
- na beleza dêste Tabernáculo.
Ajuntai, Senhor,
as cidades e as vilas,
as profissões e os lares,
os povos de ao longe e tôdas as raças do mundo,
- numa só Cristandade.

• * *
Andavam dispersos todos os grãos de trigo,
pelos vales e planícies
mas dêles nós fizemos
-um só Pão.
Senhor,

337

http://www.obrascatolicas.com/

reuni tôdas as
que se cansam
que calejam e
- na sintonia

mãos que trabalham,
e desgastam,
enrugam,
única das mãos postas.

..

..

Espalhavam-se pelas colinas distantes
os bagos de uva
de nossos multiplicados parreirais,
mas nós os apisoamos
- num só Vinho.
Senhor,
somai todos os laboriosos suores
dos que trabalham ,
fazei dêles,
- um só Sacrifício.

• * ..
Acurvavam-se a tôdas as brisas
os linhos das nossas leiras,
mas dêles urdimos,
- uma só Toalha imaculada.
Senhor,
construí de todos os diuturnos esforços e lutas,
de tôdas as vencidas tentações
- uma só Pureza.

•••
Mil flores e abelhas centenas
conjugaram seivas e labores
para a virginal súplica
- dêste Cirio aceso.
Senhor,
agregai o esfôrço gentil
de tôdas as inteligências
- numa Prece única.

•• •
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De inúmeros canteiros e jardins
gestos de carinho mimoso escolheram
- êste Vaso adornado.
Senhor,
atilhai os afetos
de todos os corações que palpitam
- num só Amor.

• • •
Vós elegestes de cada um dos corações maternos
(ouro obrizo, gema sem preço)
o afeto incircunscrito e a intuição maravilhosa,
a vigilânc:a e a proteção,
o desvélo indormido e o amparo caricioso,
para nos dardes
- uma só Mãe Celete.
Senhor,
dos rumos de todos os nascidos
do Amor Imáculo de Nossa Senhora,
faze:
- uma só Assunção,
na direção ansiosa da Beleza de Maria.

* • •
Os homens separaram suas línguas,
multiplicaram suas palavras incompreensíveis,
seus cultos rituais,
alongados uns dos outros
os lábios, como os corações.
Senhor,
que tôdas as línguas
de tôdas as paragens humanas,
como pluriformes timbres de uma acorde sinfonia,
falem uma só expressão
- o idioma do Amor!

• ••
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E assim como na Augustíssima Trindade,
Pai, Filho, e Espírito Santo,
- sois um só Deus.
Senhor,
mantende-nos unidos
em Vossa Vida Divina,
em Vossa Eterna Verdade,
em Vossa Infinita Dileção.

.. * ..
E nos aquietemos,
sintonizados na serenidade da paz,
em nosso coração
e em todos os corações.
Ritmados
todos os apóstolos numa Flama única,
e todos os cristãos numa só Alma.

..

...

E alcancemos subir,
como um ramalhete de estrêlas felizes.

• ••
Para que ,
de tôdas as sucessões do Tempo,
vosso Poder amealhe
um Escrínio de Eternidade.
De tôdas as ambições de posse,
vossa Riqueza cintile
um Gôzo único.
De tôdas as alegrias e prazeres,
vosso Bem !mensurável frutesça
um só ~xtase
- no Paraíso de Vosso Amor.
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