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PREFACIO DA PBI'MEIBA EDICA.O FRANCESA 

Quem fizer um e.tudo aprofwulado dos &Utoru de apl
rllua.Jidado notarA uma dllorença �eulvel entre a1 enalna
n•rnta. do. anli.JOII e os da maioria doa autoro11 modornoa. 
UM e outroe eetabelecem que a perfeição IÓ pode 1or adqu� 
rlda pelo auxilio da graça e que ex.l.gc grandee eaforçoe. E' 
a doutrina oatóllca adotada por todos. OI moderna!ll, porém, 
frlD'm •obroaalr a pe.rte dA vonlado na aqulalçlo da por
fch;ão: não fazem mais qua oxpor llB lutas que a alra& deve 
tmvar contra oa seus defettol e aa '1rtudes que deve praU
cu•·: moa não •e o.pllc:nm em mostrar oe au.:dlloa poderoall.al
ma.� quo Mio conudkloa 6.11 a.lmu plonameuto ti6J.a, o oa 
frutos preclol08 que obtêm. Oa autorea aotJ.g01, peJo con
trário, salientam principalmente o. parte da sraça., os elei
IOII �:�.d.mlrivel.l que opera nas almu geuei'OI48, u luzee que 
co1u::edo, o dteprcndlmento qua produz, a lntJmtd.ada com 
Deus, doce, frunlltar e du�la de amor que toma poulvel, o 
pintam com cores vlvaa a telleldade da vtda pertelta. 

Asllm ' quo Clemente. de Alezandrta, dodU&I1dO ter reoc-
bhlo 11ua doutrina doa ap6e:tol011, fiiL.l& Jonsamonto do gn6etlco, 
l!ilo é. do homem s:A.blo da cUmcla sobrenatural c plenamente 
l'l'tcl�cldo por DeW!I; faz sobreaaalr o seu desprencUmento 
nh.wluto, o BOU completo abandono, a paz protunda de que 
Hu:r.n, •• auu nandC'8 vlrludea, a aua l'Crfclta eemclhança 
COIII Deus. 

Dlonislo, o mlstlco. cuja doutrina sempre lol tAo apre
clndB pelos Jantai e polos doutOHe, e qae te.nto lnalstlu so
hl·r. au• trll• ruea da vld.D. uplrttual: pW'goçio, llumlnaçlo, 
unlii.o, l"<'fcre-ae, com froquinci&, à. cl6nola lnczprlmlvel, mu 
multo elevada. que D8'UB dá às almas multo 11618 e à unllo 
todn dr. amor que &O estabelece entre ele e cuo.a almu. Slo 
:Mudmu, Tnla\salo, Hoalqulo, Calo..c1 tumb41m com ontu11h1.11mo 
du inrM.vcl unliio da. elmo. com Doue e d011 frutos de Ylrtudo 
'llw produz. 

Csl:t.Siano, que, no enta.nto, aab a. lnflu.!ncl& da harala 
mt�lo-paloclano, tonde a e.z.agerar a parte da voota4e e a 
•llmluulr IL d11 gTRÇII., dcpol.8 de ter allrmado a. llpção In
Uma. que existe eoU'o a perfelçác da oração e a porfelçio 
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do. virtude, deserave wn bolo quu()ro da pcr!elta oração, em 
que a. ulnut mergulha na conU:::uplu.çfi.o dn. Dlvlndado o OA 
une lntimamento a Dou• poC' UmA ornçã.o continuo, que ou� 
tra coi1a não 6 1onáo o cxereiclo do puro amor, é declara 
que ute é o fim a que de.,..c tender o servo de Deus, e o 
dom que Deus concede U oliiUlil gecnerosas <Conf. IX e X). 

Sl.o Orog6rlo, lguahneote, exállu. u \"a.Dtas'C!IILI da vtda 
paft'att.a om. quo a alma aomprccndo m.o.Ls do quo podo o:qari· 
mlr, em que recebo malJ do quo podo conceber, em quo e 
favoracJda por uma paz profunda, llvre dos desejos terrea
tre.l e fortalecida na prática. das \1rtudes. 

8io Bcma.rd.o, em dou tratado "Da couvenlio", eonvlda 
o pac:IUI.or eoa.vortldo, dopol• do toa· cborudo c ropal"l\do euM 
(u.ltu, a dc.-ejar oo bcnctieloe Olplrltun.ia, o pa.rn.hlo du dc
llclae l.Dterloru: "PaL"Bdlsb.ul volUJ)t.o.tis lnternae". Se o sou
ber procurar, cocontroro. por certo esse paraiso, esse canteiro 
ornado dClS lllL\� belAe tJore&, em que 9ft respiram um frescor 
doUcloeo; porquo, afirmo. ele, oio rnénto Aquele que dluc: 
"Tollllo jugun1 mcum. . . oL lnvenlcU11 roqulem animabtu vae
trLI": Tomo.l o meu jugo o oncontnu-ciB o repouso de VOltS&! 
almu (De convenlone ad eler., cap. Xli, XIII, XIV). Noa 
seus beloa !et·môe$ BObrc o Cl\nt.leo dos CA.nUeos, fnlo. em 
tormoa comovedores do beiJo divino: dedcrove anult.na v� 
e com 1111.Uafa.ção oa oncnntoa quo contóm «!MO beije, ns vl•l· 
tal que o Eaposo divino taz à u.lmo.. n. unlii.o mui intimo 
que coa.trnJ. com olo, M gtnçB!I que lhe concede. as vlnud<'.! 
com n.' qtl.:lla a adm·na.. 

AM11lm também Ricardo de Mo Vttot", que, D.5. Idade nu\
dlo., gozou da grundo autoridade como outor �splrltual dn. 
''Scaln. claUBtr-allum", tõ.o apr«!lado por Suarn, os autorea 
::10!'1 opllsculos: "Para.disus animal!, De adhaerendo Deo", 
S. Boo.\'enturo e outros, eomprazlo.m..se em m0$1rat as ,GTaD
det vantagens du. vid11. lntCI"Ior perfeito.. 

Enoontrnmoe a.e mt'flmtl.8 txortoçõts noe STnndt"a mlltlcoe 
do Mculo XIV: Ruyabroflk, Taulnr, Suao. EaNI tamb4m 
gostam de comentar os paln:vru do EBpirito Sttnto: "Gus
tate et vWete quonlam suo..vts cst Domlnus": Provai e "ede 
qu.l.o auava é. o Senhor. "Mihl a.dhMr-cre Deo bonum eet": 
6 doce unir-ma ft l)c)�. Tn.uJflr, prlnclpAirnente, Nlo 11a eRnaa. 
de l'cpotlr, Bob un1n tomlo. Mmpro DO'\'Q, ra�a RTftnde vr.rdadf): 
Dl\1-•oa a Deus c Deus dar-sc-4 todo o. vós; renuncial à voaaa 
vontade para fazer a. sua, P. ele mesmo ta.N\ a vossa: nban
dooaJ-vos n. Deu.s em tudo, o Deus pro\'erã s. todu u \'OB
IM nece..�ldadM� C07pomle, o. tMo• 011 VOJI.SO!I d�t!Jo• G�:plrl
tualll, com umn. mngnnnlmldndn c umn Ubernlidndc que to
daa os crlnturo.o juntna nito sabt'1'1am tt"r. 

O autor da "lmlta.,_[w'' 6C u.prnz em. repetir que & alrna 
que vivo da. vet·dadclru. vldu lnlcrlor e so entrega todl\. a 



Po1111, 6 bam ncompoD.I!Iada. JA Ut'JI� mundo do todos oe aaut 

aucrlrteloa: "ll'requciUI 1111 vl.sltn.t!Q cum homlno lntorno, dul
el• 1ormoclnaUo, G'J"8t& eonaoln.tlo, multa p&X, ramlll.a.ritu 
alupenda nfmls": DIIUII vielta !ICmpre o hom41m Interior, aeua 
colóquios aão doces, suu eonaolaçõea encantadoras, .sua paz; 
{, lnMgot!vel e sua f&mlllartdade lncompreenalvol, cte., ete. 
(Livro n. c:ap. I). 

8. Inicio e.e:CI"('I'I.1n., t�m l&o18, a. S. Francl1co do B6rrta.. 
convidando-o a od'orça...,.a po� obter do divino M<.Wtro IOUII 
"dons multo santos: como o dom. das lãgrlmu... a aloerJa 
o o repouo e:Jplrltual, as consolações lntentaa, etc. . • eem 
8JI quals os nos$0:3 penaamento1, palavras c obru do lm· 
pt!rteltos, frloa e turvo.!l"... E S. �elo tlnhiL certeza que 
OIUif>• don• Mrlo.m coneodld011 • ICWI dlaefpul011, polt diz em 
11un conAtituic;ão: "Quanto aoa relialosoa que rec�borom uma 
tormru:ão pltona. é certo fJUP. a erilD homone esplrltuala. Elea 
nlo caminharão e, sim, (lorrerio no caminho de Deua. E', 
por conugulnte, lndtll preacrever-lhel o quar que soja 
om mrat�r!a do ora.çó(.'t:8, mtodltaçan��, penllêne!u:: Uma 6alca 
r� lhM basta: amor e dlllcrlc;lo .ot. a. sanc;ão d011 auporto
res". "S. lnáclo contava, polll, conclui justamente o padre 
Clou, que seus fllhos sa1.Bsem do perlodo de fonnaçio ... d.e 
tol modo habl\uadolt A Ol"'lçA.o, que n.l.o lbea foue mal.o DO· 
CC81'1&rla outra dlreç.lio scnllo a do Elpirtto Sa.nlo, controlada 
pttlft obcldlõaela" (Esplrhualidado de 9. Inácio, 11, p. 23). S. 
TerNa, em lodos os seus escrltO!I, esmera-fie em mostror o 
que o autor da "lmltaçl.o" chama "os maravilh0501 6!clt.os 
do amor divino". Fe.Iando daquele.:!! qu<l �Je dAo a Deua eem 
roaerva, dl.z: "Esses &áo aow. fllhoe: prodll«�to• a quem do· 
""jnriA vo1' �mpro o. sou lado o dos quale nunca •o •opara, 
))orque N•a. mesmos não querem ecparar-tle delL Fi-los 
sentar à .aua DtC!:JB., dá·lhea os allmentos com oa quais se 
nutre. e \'8.1, por a.s:sim d.lzcr. at.é a tlra.r o pedaço da própria 
boca para dar-lbo" (Caminho ela. pcrfolç6o, cap. XVI). 

S. João dn Cnaz nlo taz outro. eolu. am acua cecrtloll •a· 
nio onalnar o que 6 n. vida unltlvo. com suu lr&ÇU pre
C":iosu do amOl' intuBo, m011Lrando 0.11 verdadeiro• molo& de 
atingi-lo, de nela manteNJ.e e progredir, fazendo dte&e ca
minho, todo de amor, belaa descrlçõ08 que levam a. apreciar 
grandemente c deeeju VIV�Lmento ta.la graçu. 

S. Franeb!co do Sales comp611 o a�eu Uvro do Amor do 
D••u "PIU"'l. Wl alQl&ll adiantada. na de�ygçl.o", E' um trata
do comploto da -.·IdB de amor ou vida unitlva, em que o 
AAnto doutor expõe qua.fs oe sentimentos, as dlspoah;ôea In
teriores, � métodos de oraç.Ao e também a.s virtudes adml
rAve!.a daquelo3. quo alca.n�ArMl o perfeito amor. 

No trabalho curto, porém eublt.o.a.�lal, em quo o• dllcl-



puloa do padre� 1.....1)11�mnnd lha condcn.IS4l'nm o. doutrina, tudo 
dlz rupPito à pertcl4;:5..o: vê-sc·lho a natul'CEB. a cxcol�nr.i.A, 
u imensas \'8ntagcn�. os obst.áculos quo lmpedem a aua 
aqlllslção, 09 meios m:Us s.eguros de obtC·la ; os frutos do 
l!::Jplrlto Santo, e as virtudes quo Dcutt conoode b a.lmaH 
multo lntcr!oru. 

O padra Surin, dlscipulo do podre Lallomo.nd, r•!Ambrn 
COD9lnntement4.' as rlqUl"Z&.i e.&plrttuals o todo& 05 grandPn 
bcncflclos que são o apa.n.âgto da.s almas perfeitas. 

O dlá.!ogo de S. Catat1na. de 5ena, compltndlo das revela· 
çõea feltu à aanta domlnleanQ. pelo Pndre Eterno, e que ela 
rovolova. durnnLo 0.1 aous êxta.ecs, contlcho. loDgiU n bCII:ull 
dvecrlçóe.a do &:rtado unlllvo, dtut luzo:s concodldu àA sl:na11 
unidas. de suaR obras, de suas grandce vlrlude,:,, dBB admiril.
vels prerrogativas do pertelto amor. EnoontBJD-se tambêm, 
no compêndio d3.8 revel��õe.s !eltW:I a. S. Modele!:la de Pazzl, 
bclu páglnu �bm nl 'dlapool�ü� da.s almaa per!eltu.' 

E par que .o�e n.pliCRm csoca IJT'B.ndc-.s nu:slran, • tr.ntM 
outros cujos nomes seria. longo citnr, em apn:.senlar a l'f(!UII 
dlsclpulos a 'lista dos favores que o $(.-nhor eoncede àqueles 
que lhe estão unidos por um verdadeiro omor'! E' a fJm de 
lhes o:o:.cilar o zelo, do torn6.·1os coruJo&oll e enérgicos nas 
Jutoa naeoa&ftrfu P,.'lt'LL n.dqulrlr a partol�iio. Qu�tndo os hc· 
bt'C)WII choprom a p0quenn distáncln dn tcrro. prnmotidn, 
ordenou o Senhor que tossem rnvtados doze exploradores 
o.o pa!:s a ser conquistado. Evidentemente. querlo. que a dC3� 
eriçAo que tiEO:llsem ao voltal' dessa terro. ll'.agalflca. ondo 
co•·rlrun o Jt�lte o o mt�l, t�:KeiUt.•u o at·dor dOtll lBnt.elll�t.!!i e 
lhos nbru.v.uc o Animo. E' a. me11mn raziio quo levava oe 
,qnmdes mestres a traçar t.io belos ns:peetos da. vtdo p.riciUt. 
S. Teresa. o declara francamente: "Com que tlm pcnual:3, ml· 
nhM tllha.s, que cu vos tenho. mostrado n t�rmo, c rclto 
conhu«t' a. rooompt�!UI.a. anlca do combatr., dlz.cndo·VO:I qu1:1.! 
a vanl.ttR'Cnl paro. n blnuL do hebar naMn �o':'lto eolcole c de 
d�altcrnr-se em suaR Aguu vh'1L!1? E' n fim de q\H� n;lo <le-
aanimeis com os trabalhos e contrndiçiK!!'t que &:e cnconlrn.nt 

1) Ne. N:VIsta "Les étudoY", d(! � de Ms!o de 1013, o p..'\d� 
de Grandmralaon, S. J., fo.z uma jll!ll.l!l cbaCL'\'U'i:âo QL:C confir
ma o qm• dizemos llqul: "Todm� otl r:1�.d:-u d:L vidn Mphi· 
tueJ e:ultaram oa priQ\Cil'8.s atapal da vidA mística (a.bah:o 
do @xt.ase) e dirigiram por esse cuminho todDs oa seu"' disd· 
pules. Sobre � ponto ncn�umCL dl(ct·ença de escola, ne
nhum con!felhn diVflr�nte. Oa dofCIUI(.IJ·� mala convle:os da 
u•cdlt.Açlí,o pràpL'Il\m.,ntc dlt3, uu uu1b ducldldoca lnt4llncltmb, 
um S. Tomlin dP. Aqulno, um S. ln.úc!a, niío !)ltnBilm doeo mndo 
di\.·erso de um S. Fn1.ncis�o �<' As�l;; on do nulor óa "lmi· 
taçllo". 
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no eumtnbo, o que ellmlnhela co1n coragrm, som codcr o.o 
r.:J.nrlac;:o: poÍJI poderia o..contccN· quo. o.o chcgardoe lL ront.a 
e faltando epcno.s � últ.lmo OBforc;o da beb9r á11ua, aba.ndo· 
nó.sscls o projclo c perd�ls tão grande beneficio, por de
sesperardes de atingi-lo, e voa julgardes Incapazes de con:!le
gul-lo (Co.miD.bo d& pertetçio, eap. XIX. .aub tloe). Como o 
tuz nolar alhure• �•• gràndo eantA, a r:aU����I4ade dCIIS(III 
aB:timuiOII sa lmpúo, pontua A rt�núncift total ó muito duro. à 
nos:!a pobre natunza a 8Ó o pensamento dos bens que pro
curumos pode confortar-no• a a]ma: "Ps.rece bem rigoroao 
<l.lzcr que não nos devemos conceder nenhuma ea.tls1açio no 
Q:Úer que 1eja, mo.a é porque n!.o ae f:l.la nna d�uraa e n:LS 
ddiclu qua n.compa.nh1U11 NlL"I. r�tnúncla., bem como em todM 
011 vantae-en• quo noe truom mcamn ne.sta. -.-ida. (Thid. cap. 
XII). 

Os autores modernos qua.Be nunca descrevem os J>�CIOJ1s:· 
slnto::J rrutos do amor per!etto; dfio, 6 �rto, C..'i:celentcs con· 
9\'!lhos, m.tUJ oü.o oferecem às o.lmnB oii:IU\11 cspo1·ançau Ulo re
contortb.nloo, não luom raiU2lr a .aau!l olhoH 011 a3plor.doroH 
dll t('lrrn. prometida, n:\o lhcn mo.trnm :111 bolu paJJuapnll, 
o clima ameno, os trutos dcllcloao,. Truçam as regn.s Cio 
\0:!'1. purgativo. e de. ilumln::lth-n, cnRinam a progTM:Iir nes&Ss 
duas vi3.S, mas não falam, ou multo pouco, da '\18. UDith-a, 
nilo lbe1 dito a conhecer os encantos, nilo lneutc:n UCl ar
dt:lntc de21ejo d8 po11•ul-ht. Pa.rn omprapr uma CDmporaç_4o 
e� S. Joio d:.. Cn.1z (Sub!dk. 11, t:n. clC'.lll cn&lno.nl m e�ublr n 
CBeada. que conduz aO!I :�.parlamentos rea.is, porém e\.-itam 
de talar dos fa'\"ors concedidos pelo rei àqueles que são ad· 
mitldos à sua intimidade, ou do que terAo de fazer, uma. vez 
tntroduzidM no aposento do bem-amado Sob�rano. "NAo fa
l<'ntOII de tudo luo, dlum nlo•, com rectJio do ihu6n; npll· 
cni-Voa sOmente a :��ubiT :1. OAC3.dR". Auim H diri.rem me�nnn 
àqueles QUI! tran11puseram os dllgTB.US dessa eec:ad& e já se 
ach.3.m junto do Rei. 

De onde ve:n t.üo nold.vcl dltercn<;a? Pareco-noe: cvtdcntc 
que. se n. maJor parto dos uuto� modernos não dcserovou 
com o. mr:>tnno. nt�nçlio d� gr.o.ndc-e moelrNJ o oatn.do unltlvo, 
� qu� o niio comprmmd(l1'3.m dn m.,sma maneiro. DiMnmoll 
alhureJI (Vida da união R Deus, 3.• edição), que no Mculo 
XVI, teólogos de talento, opós o eéle!)re llelquior Cano. tl
\'en.m preven�ões !amentável.s contra a espirltua]ldade em 
gural, c, em parUculu.r. contra a m1stlc.a, que combs,.Leram 
con1 um zelo msiJJ ardente que pn.ld<!lntc. Induz.ldo:�� em erro 
polo temo1· O:IC<!'tllllvo do llumlnl•nlo a do quioLi11mo, lAnça.� 
r�m 3. .n\.!lpelto. sobro os cn&lnamcnl03 dos molhot·e. auto· 
ro��: C8plrltua�. o fizornm N�col:�, po;s dnt.o. dc88R época umn. 
infeliz opo!lção aos verdadclrod prlncipio.s da mística, bem 
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como a alteração da. doutrina tradicional. Esso movimento 
a.untuou-se alada no tlm do Uleulo XVII e durante todo 
o •Gculo XVIII. Deado eatio multoe autoras Dão tiveram A 
verd.&.delra noção da. via unltl'\-a; nlo '\"iram, sobretudo, o 
po.pel lmportantiD e decls!vo que reprNontam nu11o caminho 
os dons do Espirito SaDLo. Os antigos explicavam os prOKN-S· 
l!IOS das almas plenamente !!éla pelas graças mi.aUeas, e en· 
toc.dlam por ai graça� do lU& ,., de o.mor, IJl'ÇU do luua do
vld.o.s nos dons de lnh�IIIJêDcla, de ciência, de sabedoria, qu� 
ese!nrecem a elma c lhe aper!elçoa.m a ré, g�a.s de amor 
lolueo, amor Irrefletido, poním tnten80 o paro quu fortlrlc:�. 
a almo. ftel e a. mantém estreitamente unida a Deus. o� 
moclornos. ao eontrirlo, proocupados em diminuir o cnt.UIIl.a.tl· 
mo IDKceulvo de o.IKUn• polos tavorN mi.st.ieoa, apl:co.m-.fle 
em lhes depreciar a importância. Foram levados por ai a lhes 
dnr uma ooçdo multo diferente: apretenta.ram·na como grn· 
çu "aroUa datae". Ora, u era.çae "IJI'&tla datae", útols para 
o bem do próx.Lmo, não têm Ugaçlo alcuma com a perfelc;ào 
d11quclo que ae recebe; podem ser e1Umu!011, mu, nunca, 
mc!ol!l; oão, portanto, puramente acessórias, c mesmo, é pre· 
c lso dizê-lo, eupérfluu. Pelos no!l808 estorçoa, pela nos68 
tldolldadto, aJudados p�& gro.ça, podemoa atingir 01 :o�A· 
mos clmm de santidade a. que fio levadas as almaa mfs· 
tle&.fl pela. açAo de Deus"'. 

Estu palavrOJI, que cop!.amos do um teólogo c:ootompo
râoeo, resumem bem o ensinamento ordinário da maior par
te dos autore� modernos. Por coDMgulnte, aerucectam eles, 
& alma podo eJcwr-ae a uma. gra.nde perfeição, tonto pelo 
auxílio de uma. EJimplce modlto.çáo, quanto petas ora��ea mlliS 
clcvll.du em que 1'10 oKcrecm ws gl'D.Ç.&JI mb:Ucu. 

Eacs autore.<1 foriU1l Ievadu. a ent�lnRr por ai que bá duo.s 
vias unlli\'8.8 multo distintas, uma. que chamam de extraor
dlnú..rla, e à qun.l niio quor�m que uplremos, ó aquela em 
que a alma 6 faYorecida por graçaa mistic.u; a outra. a 
via unlth-a ordln6.rla, a. únlea de.sejé.ve:l, 6 aquela que a alma 
ntlnl'o por auo.a própriu roi'<'U, com o nu:dlio du gra-;ns 
comuD."', gnu;.os que levam à prática dae virtudes cr.latls or· 
dloárlas o que do dadas o tocl.os, &08 prlnclplantea e aos 
parfflilG8, 0.09 fni.CXUI c ROtl gC:nClf'Ol'IOII. Dc!lu.ndo O QUCI Chil• 
mam a "10. extraordinária aos cuidados dos autores que. eg.. 
crevcrr. tratados espechús sobre oa tavorc. oxcepclonala, como 
vi.IÕo1, r"('vCJ)RÇÕt-fll, etc.. 1!1�11 nlio querem talar .1eoão da \-lo. 
uniUva ordlnârio. tanto nu e.."t.ortaçõe�, como nos livros de 
eaplrltuo.Jidade. DBIIcrevom-na como sendo aque!a om que a 
alma submeteu plenBmcnte sua vontade à de DI!Ul'l, o que 

2) Oblorvaçio do teóloso quo a.notou u obras da lrmi. 
Mario Amédée de Jéaua (T. l, cap. X. p. 104). 
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é muito elt&to, c U1nltam-ae a essa. decln.raçiio. não achando 
mnls nn.dn. a. aCN.Beent.ar ao que Já di&:�('nun qu3ndo trutn
ram da via llumlnativa, pois, na sua oplnlõ.o, n viA. nnitivll 
não difere da llumlna.tlvo. senão por uma energto. ma!or e 
urna mulor tlrmez.9 no. pritl� dn11 vh1udc.B. 

Essa mudan(a, no ensino da Ofipirltu&lldo.de, nos parece 
lamentável a julgamos muJto oportuna a \'olla à a.ntiiJfl dou
trina. Nio so poda taz�r cole& melhor quo sogulr oa grnndo• 
mestres. Quanto mais ror dado às almns compreender as 
belezas e u vantageM da. pertelçi.o, tonto mals a dMcjarAo, 
tanto mal11 e��forço• gcner050r. tn.ri.o , a tanto rno.l• numerosas 
serão as que a atingiria. O fim do pr"f'Bente trabalho é ta
ur .upln.r à vida un1Uvo. E' taur compreender que u ai· 
mas unidu lláo multo agro.dáveis a. Dou11. E' nlolltrar quo 
t"le as trata como privilegiadas, e lhes dá graças particulares 
quo conduzem O. vlrtudc.s pcrtelt.u. E' tazor ver o quonto 
t"IM são podcroaas para o bem. E' enulnar o quo 6 necessá
rio fazer para chegar ao estado de união. Tal ó o nos.so 
plano. Pllneo chegado. a hora em quo, aegundo oa d("tt.la"nla�:� 
da Pro,1dência, o reino do Coração de Jesus d eve estabcle
cer-u no muudo. Ao Inspirar ao santo Pontlílee Pto X seus 
memo1·6vois decroloa •obre o. comunhiío Croquanle, J"eRus 
mostrou que queria dar-se com profusão a acus filhos. Dai 
ji resultam grandes frutos e devemos C8pera.r outrO!!!, malo
ru ainda, Mu po.ra que Cristo dilato acu ralno, ó preciso, 
antes de tudo, que o número de seus verdadeiros amigos, 
dnquelea de quem tez ileWJ prlnclpoht elementos do grru;:a, 
t'eus malll podero8o• auxiliares, se multipliquem no. Igreja. 
Graças a eles, então, os lnCiéls voltarão à vorda.dell·a té, mui
tos pecadoros ac convflrterA.o, oe erl•tú� om grande n(lmcro 
ao aplicarão à piedade, as o.lmas do purgatório ficarão all
vladas, grande será. a alegria no céu, e Deus roeeberá d� 
fii.C\18 tl1ho.H uma irDONIIIl glória. 

PBEFAOIO DA. n EDIÇAO FRANCESA 

O movimento do rotorno 1\ eaplrituR.lldado tro.dlelonat 
que, em tod08 os paiaes, ,·ai crescendo. swclt.a. aJnda c�rtAs 
contradlç6e!. Julgamo• por luo úUl colocar uqul u.II."Umas 
ob;torva�õc.J · jA publicadas (Aml du Clargé, 8 man, 1923), 
que segundo excelentes juizes aAo aptas a elucido.•· as ques
tõc.s debotklo.& 

So existe na Igreja, JK!rpetuando-.sc através doa sóculos, 
U."Da untd&de maravilhosa que manlte.st.o. o dedo de DcWJ, 
hA, entrel�mto, no dooonor doo tGmpoe, '-'O.rla.çõ� lmport&D
ta a ob8en-ar e que é preciso l8'o"8.r om conta, a fim de 
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ovlt.nr qualquer erro. Embora admiUndo •• m011mu vordndo& 
fundam�ntaiM, as cerações que aa su�dem não vêem sem
pre com a mesma elareza. certas verdades que a Igreja. n4o 
!mp61 rigorosamente a. oewt tlélB, aeja porque em certae 
ópoeu esaa.a \,'ordade• alio meno1 e.studadaa, aejn porquo ri

com meio \•elndo.s por preconceitos genernllzados ou dou· 
tt·tnas lne:KatM, geralmente a.eeltu. As doutrinas filosóficas 
dos grftnde.e teó!ogcNJ, tAo neeeesárla.e IL quom deseja um co
nhecimento exn:o doa nouoa doi(Rlns. nfto foram tamWro 
ignoradas ou d�conheclda..s durante séculos o ah\ •ubstltul
das pelo eartesLanlln"no e o. ontologtsmo? NAo foi o. lnro..
llbHidade pontltlcln.. quo n!i.o tinha lido �ntMtada na Jd!W.o 
média. combotldo. ))C!loo doutoMla gali�r..nOH? Não vemoe, D8.1J 
mesmos 6poea.s, a moral rlgor1sta. subslltulr a moral mal.s 
justa dos autores da ld.ade m&lle.. e 09 erros do llbero.Uemo. 
n4o admltJdoe oulror.o., !.nduzlr em orro um n(unoi'O conal
dorú.vol de católicos? 

n.do enUlo es.se.s OIToR se düslpo.ram. a. verdade adqui
riu no\•o brilho, o a Igreja. lucrou COIU!IIdol'lwelmenlo com 
n volta b doutrlnu trodlclonals. 

A prochtmnçiio do dogma dn. intnllbilldadc, Udo por Ino
portuno por certos cristãos multo timidos, velo estreitar os 
laços que uniam 0!:1 tlêl.s ao .5en PaJ comum, tomando-os 
mftiD unidos o m.nh1 fortte contra. IICW!I lnlmigoll, 110bretud o 
em eert.o.a elreunetãncin.e, como por exemplo na França, por 
ocasião da Lei de Scp:a.rai;:ãO. Jamais, talvez, em clrcunstãn· 
elos aemelha.ntcs, houvern uma unanimidade tio grande, quo 
8Urprt!o.ndcu o do1concortou o:t pró)»'lo• pCI'Mf:Uidoru: A 
voltiL à tilosofh• erlstii reanimou muitos espíritos vacilan
tes; faciUtou o estudo dos grandes te61ogoz e o renascimen
to t.l\o brllha.ote d8a ciências su.gr�dns. A e.xegcu, de novo 
l\M ovldt\noln, po1·mltc·noa conbccc>õ' melhor quo nuncQ. o 
verds.deiro sentido literal dos nossoa Ih-TOS aantoa. A história, 
estudada em sua. ortger..1, nos mostrs, com uma certeza mui
to mslo1·, de um l:ttlo, a m.G.o de Deus DO!I aoonteelmon\os 
n do outro, n pn.rto 1iio .:randc doi:m.dn à. mi�rin. humnnn.. 
O catudo d�a IC!L'\1 .r;ocJais, dirigido �los enainamcntos lu· 
minosos de Leão XIII, tornou muito mais clo..ras as relações 
que devem c�tlr entro o Estado e os slidltoa, anlro Ol:l pa
h·õn" c- o• opor:'í.rion, A lilurgi&. tamb6m, cuttudndn eom nmor. 
ajuda os padres Q os riéis 3. desempetnhar-so molhor do lm· 

porLanle dever du. or.e.ção. As obro.s do Santo Papa PIO X, 
pa·aparando uma lcgi.I!IIB.ç:áa tod3. ronovada, ID\'Ilndo toda�t os 
fl6ill, molOnQ o:\ crlnnclnha.s, ::.. :m unlrnm maiJI rrcquento
menta no Autor de- todas as graç:.!ll!', anunela para a Igreja 
diB.l!l Jlla..ls bolW�. 

Preeontenumtc, ú o o.11h1do du mbtlea que paroct� eeta.r •m 
vlgol". �. po�m. sio numorosou aquciM quo .so intorouam, 
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numoro.�>oo também Mo O!J que .so o.saustam e vê�m com olhoti 
cét !co11 ou inquio!o.o e��.��n tPnMdmonto niÍ!Itico, "Dn quo V:\lo 
dl:tcullr to.oto sobre o Q".J.€1 6 t(,o mi!Jluio.so. tão impo1alvl"l 
de se conhecer ? ou !'.Obre aquilo que cst.â :-escrvado a um 
nún1ero lb.nltado de o.lm!LS prl\·11.-.gludll:!l e quo nada olerece 
do prático •o comum dos mol1AiA, j4 quo fil.cilmooto u a.lma. 
pode clovar..so à perlei�ão sem ease gõnol"Q de graças?" 

Tals obJeçÕes não têm fundamento o é preciso dn .... lhe.s 
cslo. .I'C!Jpoana.: "Nilo, nli.o 6 dlfiell adqull'lr ums justa noçlo 
do Cbtado míRtieo, d.o.a l(ni.Çl\8 mifltlcu, quo 11áo o meio o .... 
dlnário de que Deus se serve para lc\'nr as almas à perfcJ�ão. 
E' muito lmportute. pelo contrúrlo, so.ber como essas almaa, 
cujo nÚRif)ro 6 multo maior do quo 110 peru&a, ae do,"tm df.l.
pãr para rucobê·las. e como dovcm comportar•lfl quando 
as recebem. 

A doulrlna mlatlca rol exposta. por sa.Dtos Doutol'elll, cujos 
livhl•. multo reeomt�ndado.a pala Santa I�;reja, tl:uram o 
podt'm sempre fazer um bem lmCCl.lo. Tn.ia são os Doutores 
gregos e latinos, Clemento de Al�ndria, Dionísio o :Ulattco, 
Ca.s.slano, Gregório o Gro.ndo, S. Bornardo, Ricardo de S!o 
Vítor, Alborto o Grlllldo, S. Tomúe, S. Do:\Vcntura, Taulor, o 
bem-aYenturo.do Suao, o bom-o.vcmturado Ruyubrock, S. Te· 
resa, S. João da Cruz. S. Fra.nelsco de Sales, S. Joana de 
Cho.ot.al, o padre Lollcmand, o vcnorávol Llbcrma.nn, c mul4 
to• outru. Niio Mrlo. uma. lnjuallça pa� com OUotl unt011 
doutores pretender quo o.a daserlçõo• quo naa fazem do e&-
t.ado místico nos são pouco clart\8? c quo seriam necesaá· 
.rlo11 anOJ, eenlio &óculos, para cbcg:o.nnos a. ubcr o que al.o 
<r�u grn� mlstlcas e quo rolaçdo t6m com n portelçii.o ? 
Não. Essl'l!l grandes mestres não aõo o.utorea conf\1.608 o tnin4 
teligivcls�. 

Quem 16 oa &eus trabalhoa chego. 1Act1Jnente à cooclull4o 
de que aa RTOÇM mialtcu lofio o� gmçna rlmillrlntoll quo 
derramam diretamente na a.lma, •om auxílio de radocinio, 
u luzes da M, ao mesmo Lerupo que um amor prático, ex· 
tzunuunanto precioso. E' do uma voz luz: o omor obtldoa, nlo 
&e!irllndo o melo ordln6rto a.o «tpírlto humano, que 6 o ra
ciocínio, mas de um modo supra-humano�. 

1) Quem 01 niio comproondor, quo ao diriJa Q.OI!II oontom
plu.Uvos. E' tAoll. pols oa mGf:tro• foz em ver, e S. Tarcm 
afinna. repetidas vezes, qua siio numerosos. Elo. declaro. 
Ulmbém que. &e a.a suas de.scrl�ões são· obscurne po.rn. os 
ouL�. pnro. olce Mo multo cla.raa (VI4a, X, xn; IV Dem:, 1). 

2) As pala ... -raa "supra humnnum modum" são de S. To· 
mii.s e se encontrnm em muitos de seus trabalhos; mu a 
ldóla 6 do. lodos os grandes mlsUcos, prlnclpa.lment..e de 
R. Tei'OIIu. (CArt.D. a.o P. Rod. Alvqroz, VidD, 10, 12, U; Comi· 
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A cxbt�nc.i& dees.oa J;r&ç.U ú ad m!tlda pneonlomontc 
por todo3, e iMo é umD. grande alegria pam os autoras que 
t.(llllO trabalharam paro. preatigiar a doutrine. doa grandee 
meatn"S. Mesmo aqueiOll que ao r+cuaa.m a. l"e(onheccr nela• 
graços misticas, bem como aquelea que hesitam ainda, pro
clumnm francamon\o que ndmltllm oaaaa gnu;na eminontos, 
devidas à nçã.o dos dons do Esplrtto Santo. Reconhecem quo 
ctts.os gra�as prodw:mn "uma eon\«m�plaçio em que a alma 
se m.o.ntém IDills pualva que ntlva". Elea nAo con1.eatam -
e como o contesl..ariam? - que eaaa graças são concedidas 
b olmu vardndelrnmcntc gcnorOI&I, o que eii.o el- que 
nos tornam c:apues de praUco.r perteltamcnto as virtudes. 
Mo.s só talam deu&J� gru.ços quando são levados a lhes re
conhecer a. oxtatAnela; goro.hncnle, os dels.am pRMO.r tm. ala 
lênclo. Oro. 6 de grande importAnda assiDalar às almos essas 
eraÇD.ll tão prec:IOAU, para aumontar-lhN a coragem @ lboa 
enai.Dar como dev em proceder quando e.su.s começam a lhes 
aor eoneedlda.s. 

Sejo.-nos permitida aqui uma alegoria. 
Dois barcos navegam sobre o oceano com os seus re

m&d.orOSI. Embora. cada amba�açio tenha um mo.elro, u 
velu .Dlío est.õ.o destraldadas, mu, sim, eseondlcla.a no tundo 
do porão. O patrão de uma du barcas, parec(IDd.o Ignorar, 
com os mnrlnhf!lrM, a prescn�a. daa velu, pede a 0.11t011 que 
remem coraj09a.mente, poie o lugar em que se encontram 
ntu.almenta nunca 6 viaito.do polo. vt"fttOI, Cl todoa jUlgam 
que o oceano será aaslm por toda parte aondo torem . Os 
marujos remam por de\·er, ma.s som entusiasmo o, logo que 
aontoDl um pouco de canaaço, diminuem o eatorço e a. bar
ca pouco prGg'11de. O patrão do. outra ba..rca., ao contrário. 
ru tabor aos eaWI homou quo posaul um voliUilo oxcelcn
te, o que, se Uveftm bastante energia e eonst.Ancla para 
atingir as parngens maia dlato.nlN, lá encontrarão vo.nt.os 
mala rogulares. EMtnn·lhea ta.mb6m eomo devem eatcDder u 
velas o dirigir a barca, acrescentando que, �ntão, o trabaa 
lho to tomar6. monoo JMnoao o u vlqam mal• •Kradávcl <'l 
mais rápida. Ansiosos por gozar dcaso.s vantagena, os ma
rinheiros 1-emarn com maia vtgor o maior perae\"eraoça, o 

nho, 31, 3:2; IV Dem., m>; d� S. João ela Cruz, "passl!n"; de 
S. Fntneisco do Sales (Amor de Dou1, V, 2). Ele� molt.ra.m 
pri!Cisa.nlCD1.o CS:!..'l. diferença: !ú c o.mor obtidos por raeloclnto, 
c fé e a:nor produzido& dirc\amonto por DeWI, som raelocl
nlo, frbando a dlstln�.ã.o ontro ea.tea doi• ostadot. So S. 
-Tomás não rcpcUu a.s mesmas palavras na "Summa", expõe 
no cntnnto, cw outros term011, a. moamo. doutrina., que á a. 
doutrina tn.dicloa.al, contlrmada pela expe.rlêncla de todas 
os dias. 

14 



m�10 tmrdo.m om ntlnglr osao. 1-cgtlio om qu<l Roprom vonloo 
favoráveis; desdobram então 3SI vcla.s e oporta..'ll num pais 
arortunado, que não aerá. dado ver aos marlnheh·oa do. ou· 
tra embarc.w;Ao. 

Os amigos da mistlca. procedem como o patrão do. se-
gundo. barca: o. doutrina que CDIInam, 4l quo hnut1ram dos 
grande.a doutores há. pouco cltad021, é muito mala: unlrundoru. 
que aquela que prevo.leceu do aóeulo xvn até ao sêculo XX. 

Vojamoa, por exemplo, S. Teres.... Ela mo1tru em tod.u 
os aou.a trabalhos que é necessirlo apUc:ar-ae en@rglcamcnte 
H oração e. Jlobretudo, à oroçl.ó montai e ao recolhimento 
que a prolonga, à morUlJcaçio, à humllbaçlo; e elo. aempre 
promota àqueles que f�eram. ClfOr'ÇOI!I pcr.severanto& U JP'll.• 
tll!l ml•tlcna, qua Jhell proporclona.r4o entAo eau mc.mu vir. 
ludett, porém dadas diretamente pelo Senhor e multo ma.ls 
pcrfcltu. E promote eesu graç.a1 mlttUea.e, não ,sbm(loto 
por experl6ncla própria, mas porque o conhecimento que 
t inha du alma.e lhe mostra"'& que, de fato, C880.8 gra.ças não 
elo recusadae a.o1 coraçõCII gcuoro8011, e t.o.mb6m porque, 
muitas vazea. nosso Senhor a.s prometeu ele mesmo, convt
da.ndo-noa a procnro.r Junto dolo •••u graças prociOI!oU (Jo 
7, 37, 38). DMeja.rla, declara ela, relembrar conUnuamente 
a aua.s tllhu esse convite o casa. promessa do Salvador'. 

Sem e&&��. oçl\.o direta. de Dell.lll, derramando r.l� mcamo 
na alma a fé eeclru'eclcla o o amor puro, que Impele p8l"'CC. 
ue obru aa.ntas, ecm euo. oraçl.o, que é também o. quo cs
taboloc.e a alma o& oraçd.o eontemplativa, a santa nAo nclla 
pOII!IÍVel a prática perfeita dAli grandu virtude.e. EacutGmo-la.: 
"E' nccea,rto, 4b:em certos 11vl'Q8, •er Indiferente ao mal 
q'!.le dizem de nós, e mesmo Blegrar--ee mais que se dlsses
aom o bem, fazer peuco caso du honnl8. aar deeprandldo 
dos pa.nntea... e tantu outraa colsa.s do mesmo gênero 
(VI4a, XXX; Obras, t. 1), "Sobrenatural" é o. palavro quo 
omprep para de.Jgna.r a oro.çiD contemplativa. S. Tom.ú 
teria dito: ••supra humanum modum." Em seguida declara 
quo, quando a o.lma oal.ó. Jonao de ter uaas dlllpollt�.s, om 
voz de deaanlma.r. é necesairlo contlar--ee a Deus o o.pUe.ar--

3) Caminho 44 portolçúo, XIX, XX, XXI, XXIII. Essas 
bolas palaVT88 de Jesus promotem, por certo, b a.Jmas de
BDjoiiiUI dos bens colcatu - .. SI qul.l sltlt .. - gra.çu emi
nentes o muito superiores às graças comuns, mas gra.çs.:t con
cedldOJ!I rcplannente à tldeUdade e à generosidade. Aqu(lJetJ 
qua julgam qae S. Tercaa, a exemplo de tanto.s autores m� 
domoa, entendia por OSMS graçaa contemplatlva.e os favores 
R�u6rlos, e:dro.ordlniLriOI, o, portanto, deetlnad01 •õmonte 
lL alguns prlvllegladoe, alr:lbuem·Jhc uma contradição 
nit�Nta.. 
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se õ. oração: poi:s, �omo aflnna todas u vexes que tl'ala da 
ora.çdo. quem eo up11en. à oraçio o ae osforça. por \'h·or Mn· 
tomonto, alco.nça u oro.çõce cont<"mpla.livas que põem tod.u 
ea&IUI vlrrudt'll na alma". ''Quando Dewr voe tlzcr beber clos-
sa água - LBto é, quando el� vo' der u BT•ç- contompla
th-.. - ha\"ell do eompreonder que o verdadeiro amor de 
Deus. . . é senhor do todos os elomentoa o do pr6prto ntlln· 
do". A meciH.o.�Ao, dGC.Ian. aqui a ranta, ajudo-na� um pou
co. porém impe-rfeitamente e Ml!smo .ae, ])910 n�o rnciocl· 
nlo, chegannos a gozar daa dogunu e.plrltuftJr, coblo ac:o:t· 
tece, por exomplo. na. oraçi.o oJ'oUva, não 6 eaa n. 61\1& 
viva da tonta celeste: é urna água mtstura.da com lodo: 
"Na oraÇão robrenatu:al, ao contr6rlo, o Senhor aproxima do 
81 a. alma., e, num momento, lhe oulna. mW TCtrdadu, e 
lhe · dá ma.ls luzes sobro o nada das coisas, do que poder!a 
obter em longos anoa peta lia ordln6rla." <Caminho, XIX; 
Obrar, L M). Ela Já havia dito: "Quem llver apego às 
honnu: e aot bens temporais, em vão pratlea.rá d\11'8.!1.lo anos 
a oraçio, ou melhor, a me�dllaçio, poli! nunca progredlrú 
multo. A perroua omÇão, ao contrário, dGI!Iombaro.ça desses 
dBfoltM" <Caminho, XD; Obnur, t. m). E. repetidas vezes, 
ela lndlea a pnitJca daa vlrlude!a como aendo a melhor pro
va de quo a alma 811tti na via contemplativa e mistica.. "E' 
eoba certíssima, dJz ela ainda, que quand.o o. no!Bf\. almo. so 
esvu.zla de tudo por amor a Deus, o Sellhor a encboré. for
çor.amonte dole mumo". E ontão. aompro Mguodo S. Teresa. 
opera-ao a unllo mistlca, a unllo ao 'Eiplrlto lnertado, que 
produz na almo. eleitos preciosO', vlrtudOB porfeltu. 

Tnl 6 n boJisgim;a doutrina de S. Ter�.sa. Apelamos para 
ela. porque oa que ae querem manter fiéis b teorlu mo· 
dernu, segundo u quale u gna..c_:.u mí.ltlcae do favores 
ooea•6r1CUJ, toro. do. '\'lo. nonnal, que Deus nio prometeu o. 
possoa alguma e b quais n.Ao de,•emoa a..splrar . .servem-ce 
do nome de.aaa gmndo aa.Dta e dlzom reprcaenta.r a l'•cola 
lere•inna.. Não. A sua. doutrino nilo é certamente o. de S. 
Teresa. 

Nem l..lo pouco a de S • .Joio da Cnn: ... E nlalo aa modcr
noa ntáo dft acordo o reconhecem quo "gm.vlto.mos em tor
no de S. TomAs e de S. Joio da Cruz". Fazemos mais do 
que grav1lar em tomo delcB: reprodu.dmoo oa aou1 ensina· 
mentOI, rept."HID'Ioa o que dir•erlllll. No primeiro livro da Su
bida do Calmelo, S. J'oiio da Cruz ex.ona fortemente a alma 
que almeja a perfelçlo a prntlcar a ruortltlcaçlo cio todu u 
lncllnaçile• notur.a..l8. Dcpoh1, com S. Toreso, afirmo. que a 

alma, pelos MU&I próprio& eatorç09, meamo com o auxílio da 
gruça eomum, pelae suas retlex6ee, masmo a.poladu na. te, 
n4o at.lngo a perfolçlio. Ma.• quando, por uma renCmcla gc. 
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nerola, •• deap• do natural, entl..o Dc!u1 a enche do •obrcn&· 
tur.:J, l1to '· do 11\Jpro.-humang, da• lra.Q&I ml•llcaa'. 

Eete IObrenatural, o unto não ae oanaa d• repetir, é 
um novo eonhoolmonto de Oe\1.1, um conheclmenlo at•Uvo 
"polo qual Deua 1e une à alma num ITBU elflvado'' (Subida, 
D, 22>. "Deu• Jamail comunlea a sabedoria �Rm lhe ac�n
tar o amor" <Noite, Jt, et paulm). 10A alma aent�•• pone· 
tra.da Hrn raciocinar, sem produzir atol" (VIva Clama, .t.r. 
3, v. 3, t 4 el pass.im). ''Se não receber, no Eep111to Santo, 
auo novo rena.elmento. Dlo podcn\ pouulr euo Hino do 
Deue, que ' o estado ela perfeição" (Subido, n, 4). Do fato, 
com o trabalho do racloelnlo e da lma.gino.çlo, nlo ae pode 
o�ter soniio um pequeno rewlt&do <VIvo. nama, atr. 3, v. 8, 
f 4). Também, ante� de receber e.ae novo conhoelmento e 
essae amor infuso, a alma ao mant�m multo fraca; b vlrtu
det� quo prnUca, mLituram•c olnda numoroau lmpcrrol�601 
<Noite, I. I, pauim). Mas quando Deue derramou na alma 
um novo conhecimento tirado de ai mesmo e um novo amor, 
polo qual amarA a Deu• em Deu1, a almn 6 revutlda de uma 
força nova. aobrenatura.l, em todas aa euu taeuldadc., tanto 
que, em nz do agtr huma.nomenle, astré. dlvlnamenUJ (Su
bida, I, 5). U:LI por quo S. Joio da Cnnr. diz que, polo efolto 
deeaafl gra<;u, a olmo. "se t.ranetorma no oeto.do de perfel
çA.o" (�ubldu, li, 13), o a. ma»tra tornondQ-oiJC cada ve1 mala 
pa.ulva aob a o.çio do Dous quo a faz praticar pc�rfoltamonto 
a t�. o. espor:�.nça., o amor e todas as virtude�. 

l::ata nte.ma. doutrina quadra perfeitamente com o que 
enrdnn. S. Franolsco do Sales. Ease aonto Doutor moelra btm 
na "VIda Devota'' como se praUcam u vlrtudee aot.ea que 
tenham •Ido da.du u l'ra(U mlalle&8. No Tratado de amor 
de �u•. ele declara pl;meiro que "o leite, que 6 um alimento 
cordial todo de amor, representa o. cl6ncla e o. teologia mls
Li.:a, l1do ú, a doca .11\lbYidado provonlento do prazrr afollvo, 
quo o npirito rece�, e que "vale multo malil do que o vi
nho que encontnunos nas reflexões humanu" (Livro V, 
e&p. lU. No VI livro, ole mo1tra. o quo 6 eaae amor mUitleo. 

t) Essa Juz, que d6. uma ld�l& multo elevada, por4m 
geral, du pufoiçõu do Do\1.1, nunea falta l almL (lato 6 
ovldcnlo. pole a alma em estado de graça pouul oa dona do 
Eaplrlto Santo, doa qual!� procede eaao. lu�). Mu u lmag8118 
t1 0.1 nuven��, quo envolvem e embaro.çam a alma, opl.m .. o 
i\ sua divina efusão. Se a alma tlzer desaparecer 01 obltA.
culoe . . .  ola 10 trBJUform.ari na atmplea e pura aabed.ort& 
do DjJU8 . • .  Com efollo, quando a alma apaixonada pelo amor 
divino te deapreode do natural, 1010 o elemento divino ae 
derrama •obht ela. na.turalment., (nonnalmeate) e .abreDa• 
turolmeolo" (Subida, Ir, el pu.alm). 
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"Eue amor obtido noa faz contet:Jlpla.r" (cap. ID), e a eon
tomplaç.i.o, o fruto do amor �r!e.llo, 6 �·o fim e tormo a.o 
qu&l teadGDl lodoa oa CIX\!!'CÍClOol" {Colp. VU, Df'poia o nulo 
Doutor expUca admtràvclmcnte o que ó eiw& contemplação : 
descreve o recolhimento 1nfWio, a quh:tudo, deliciosa ou aeea. 
produziDdo o. 8ClDI&ÇÕ.O 4a pre�cnça do Deus, ou "não dan
ào siual algum do sua presença"•. 

Descreve, em segu.l.da, as virtudes perfelta.a que o tunor 
divino faz. pn.Ucar, pola "o1o vivifica todu u \'lrtud.ee, \or
nando-u 8UII.VCB, o.mávele, o sobremancl.ramentc amó.veis" 
(XI, lt). Pelo amor se exercem os doru� do Esplrlto santo. 
''Aaalm a c:arida.do nos aJCni. qual outra e��eada de Jfti:Ob, 
compo.ta do• ae&o dons, como do outros t.antoa degra.us, pe
los quais oe bomena ang6llcos subirão da terra ao céu para 
unlr-ee ao Coraçi.o elo DelUI Lodo-poderoao . . . No alto deeea 
OIIC44a, Deus, lDcllDI.Ddo-.a, dar·nOI·' o boijo do u.mor o n01 
comunicará o fogo &bra.sad.or de sua. própria caridade . . .  
Tendo gozado plenamente as delleJa.s dessu gra.çw!J'', c.Kerce
nmu junto ao pr6z.lmo 08 cxerclcloa do zcrlo a do amoa· fra.
t.emo oa, 15). Enfim, o santo Doutor noa mostra que a ca
ridade ê alegre, trnnqulla, paciente, benigna, lwDd0$8, t.olc
rao.to, 1ua.ve, tlel, modeat.a., pura, Inocenta, lato '· quo o 
a.mor divino dá uma alegria c ur.a consolo intm;or a pQ.J· de 
uma e-rande paz do coração" e desse modo toma fácil a 
priUca. de todu aa virtudes <XI. 19). 

Esta 6 ainda a doutrina enaln.u.da pela admirável G8C01a 
mlsüca. que durante o sêculo XVII Iol a glória da Comp&Dbla 
de Jee\13. "O caminho mais cu.---to e !Ilals seguro para alcan
çar a portotção, diz o padu La.llcnuuul, 6 opllea.r-noa à. pu
nza do eoraç.ão mais que ao excrclclo das virtudes, porque 
Deua está pronto a conceder-nos toda a sorte de graças, des-. 
do q_ue a lao nAo poobl.l.l:loll obt�l6.cu1on" ( Dout. oap., UI 
Princ., art. 2, I 2). '"De du..a.s pc.a.soaa que se consagram ao 
mesmo tempo ao serviço ele Deus, wno. dtdlca.ndo-se às bou 
obi'U, e a outro. apllea.ndo-M Lotelra.mente C!m purificar o 
coraçio e suprimi r  tudo quEU�to nele u pos5n opor à a�i.o 
da &'raça. cst& última chegará duas vazes mais depressa à 
perfe.lçio do quo a primeira" (VI Princ., e. 11, art. I, t 0). 
"Aquele�� q_uo tendem à por(clçáo por moJo daa prãlicu c da
ex.erclclos metódioos sem se Rbandonar Jnletrn.nteftte à dire
�o do Eaplrlto Santo. nunca obterão c.saa :suavidade e como 
que 6U& perfol�ão d.o. \'lrludo; �enllrl.o nmprc dlllculdn.de�� 
e repupâ.nclas; tordo sempre que combal.cr; 5erão multas 

3) SA.o Fruclac:o do Sales, wmo all4a oa outros mea
ti'N, n6o Ju.l.p. oeoou6rla ao •t.Ado mielko a aeua:ação da 
pra98Dça de DIIW!I e faz eompreeu.der elaramente que há. cs
tad.aa mht1001 em que eua Be:lS&ÇA.o nl.o eJd,ate. 
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vczea vencidos e f!ometerio falt.u, enquanto que aquele. que 
eepem, p1a.d0i pelo Edpltlto Santo, o caminho do 1implc. 
recolblmonto, pratlea.m o bem cotu unta ale�:I"IO. e um fervor 
dlgn01 do Efp1rlto Santo e, at'm combater, alco.nçarll.o alorlo-
60il \'ltórlas, ou, �e for necessãrlo combater, fé.·hrlo com 
prazer'' (lbJd., cap. V, a.rt. 1). "Sem a eontemploçdo, Ja.
mo.Ja noa o.dlontaromOR •i:lr!Amonto na. vlrtudo, o jQ.Dl.ll.lll aoa 
torno.rcmos aptos a. fazer progredir os outros. Jama.I.!J dei
xo.remo�:� do todo as DO:J88B fraquezn,s e lmperrelç6ea. Sere
mos &empro apog&da. à torra. o jamall!l no.s eleva.romos mul
tO acima dos 1entimentos da nalul"eza. Jamais podorem01 
sen-lr a. Deus de modo perfeito. lfas com a contemplação 
ro.rcnlOd rual.s pu.ra nó• a para 011 outrCN��, om um m&s, do 
que fartam01o tem ola em d(>Z anos (Vll Princ., e. IV, art. 
-1, J 2). RcsumlmOB a sua doutrina, que 6 também a do 
S. Tcreaa, do S. Joio da Cruz, da S. Fl"anel.Jco de Salaa, 
dizendo quo .aó podom.oa obtor R porCelçio ptlo oxordelo d011 
dons do Espírito Santo. 

Pod.erto.mos most1·ar também quo os outroa� me.st.rea já 
cltad011. ou on1in1UR expllcltamnnto o. mosma colaa, ou apre
.ecnt.n.m uma doutrin.s. pertetto..mcntc de acordo com eala. 
l!ahJ to.rde abmente apareceu uma novo. escola, quo susten
\ou tooa·lan opo.tu. Foi em eeguldu. ll. reaç4o anU-ml1tle& 
quo começou na Espanha, no ftm do aéeulo XVI, • quo aca
bou por dominar nos séculos seguintes. Um dN prlDeiplos tun
damontoJa apa•e�entadoa pelOl!ll doutores dessa nova l!lllcolo. ' 
que nio convém prometer RS g'l'&.Ça.B mistlco.. às a.lmu fléi•; 
sendo que a maior parte nem sequer pennlte o desejo des
IQ.B graçu. Evldontemonle. se elctl contradlzeU\ tAo m.o.nlfes
trunonta 011 &'randu mcwtre�, é quo nio t6m a mcarua con
�epçáo das graças mistieo.s e contemplaUvos; c, do fato, nio 
\Õnl a mesma noc.::!o do.s Ol'8ÇÕC:9 cootomplalJV1l8. 

Su.ntn. Toroan, poro. oxpHea.r oa dl�nos modoa do oru.
ção. descrevia as vários manelraa do se l"egar uma planta. 
Segundo esta santa., o ato de regar co:n a ãgua Urada com 
dlrlculdndo do um poço, •·epreaonL& a oraçlio meditativa e 
nii.o misllc.o. A nora, quo dá uma abundincla do 6.,gun. mui� 
to superior aos csCorç.os empl'egados, representa o. oração 
do quletud� ou o�..lo mlallca; como tamb6m a. rega. que 
11(1 obtém lovnndo por ca.naUI n 6� do um rego.to. Entlm, 
a cbu\"a que V(lm do céu, repre.aenta a ornção cxt6.Uca, om 
que o. o.lmo. recebe aem nada ter que tazel". Rodrlguez (Da 
ornçúo, c. IV) omprogn u ma11mn compo.rntão, mo.• olo IIÓ 
conhece os dois limltce cxu·cmoa: A rega pelo trabAlho do 
lu·ru;:o que tira o. {igua do ]XH;O e que chama. também d.e me-
dllo.çil.o, � (\ rega pela. chuva, que roproscnta o. oraç4o "em 
qun o homenl 6 de tal modo tmn81lortado c absorvido om 
J>cua, que nAo dá mais aoordo de si mesmo, nAo .sobe para 
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ando vnl, nant do onde vem". Suprimo, portanto, G8 melo• 
lntcrmedlé.rlos, ou seja a orac;ão mlltlca ordln6.rla, a mala 
comum de todu. No 1óoulo XVW, Sea.ramelll, quo 6, como 
Rodrlguoz:, um dos representante• mala autorlzad011 da. NCO. 
la moderna, fala longamente, no Dlroetórlo Alc6Uco, da 
medllaçlo, para a qual dá dlvenos métodOI. Tratando da 
contemplaç.l.o no acu Diretório Mtatlco, apre1eo.ta-a. como 
um e1tado lotclra.mento cxlraordlnArlo, afirmando acr teme
riria e multo contrário & humlldndl!l daeJi-lo. E tal 6 a 
doutrina quo no• tal Inculcado. a todo11 n61 que recebemo• 
a noaa formn.çA.o aaccrdotal no século pa.Niado, polfl cela. 
•n. então, por toda a parto, clo.mmonte anll-mlatlea. Quan
do euea mesmos autores, dcaro.vortlvels à mbtlca, falam du 
vtrtudN, mo1Lra.m o• csforço11 n ompi'CIIJ'A.r para. obl6-Ju, mllll 
nunca falam dos grande.s ereltos du graçu m18tlc:aa e do 
amor lnfuao. E' pela repotlçAo do• atu que a o.lma deve, 
segundo eles, ole\•ar« à prAtica perfeita das vlrludos. "Aque
le que adquiriu uma 0.110 qunlquer, diz Rodrlwuez, mht' 
põ-la em prática com presteza e facilidade admlrAvela'' e 
cllA o exemplo dum c.zcehmto toeo.dor de alaúde. Dá-n o mo"
mo, acrucenta ele, eom aqueles que adquiriram a pr,tlca 
du vlrludas; anbem prnllc6.-lu Jem dlfleuldado" (Da hum li
dado, cap. XVI). Leiamos todo esse tratado sobro a humil
dade, e vcromoa como Rodrlgui!IZ dd., allb com multA razA.o, 
oa motivos que temos paro. nos julgarmos e nos mantermo• 
humildes; acm Lodtwla acroacontar como Santa. Tere.a : "Co· 
ragem, Deus saberá recompensar 01 vouo1 e1torços, dan
do-vos ole mesmo o. humildade e ialo do um modo que u 
,.o .. aa pobras refieKÕN nunca. poderiam conseguir" (VIda, 
eap. XV). 

Dli-10 o n1esmo com Scararnelll. Falando sobre o terceiro 
grau da po.clênela (cap. VI> que col1Bialo em auportar a trl
hulnçii.o com alf'RTin, Nte outor diE: "So noa ex�rcltannoa 

coa·ajoaamente nos doia prlmcii"'8 graus. se COI:lslderannOI 
mullu ve:ua u razões qua já cnr.amlnamos aelma o quo n01 
ruaslram o. adversidade como dc:�ejâvol, conseguiremos tam
b6m a grnc;a. do Dou• para at ln&'lr o lcrcelro grau". S. Tore�o, 
como vlm08, ensina que as vlrtudCJ!I uslm praticadas aio um 
dom de Doua, dom todo aobra.noluro.l, lato é. acima dos 
meios humanos; enquanto Sca.ramolll quer que sejam fruto 

do11 nouos �fQrço•. Ele quor quo nlcancemoa eue ponto, 
e o. santa, ao contrãrio, penaa quo no.da consegulremOJII en
qunnlo o aopro divino n4o Impelir o nollll& bareiL 011 dlratore• 
de experiência são da opinhlo de S. Teresa: e notam que 
16 nquolt!l quo receberam u gra.;:.o.a t&.o preoloaal da t6 e 
do amor' mlstlco, do recolhimento lntuao, da conatanto união 
com DoUJ, obl4m assas vll'tudo• perfelltu. Nto quanmOJ, 6 
certo, desconhecer oa grandes aervt<:os prestados AI almas 
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J•lc'CIOHo.B por O&!es autores célebres c por tanl09 outros dos 
Qll lmoa sóculoe qUC! p(!naom da meama ma.nC!Ir&', moe quem 
podor6. eonle���ta.r que a doutrina doa 5a.DlOB Doutoroa mbUCOI! 
110jn. mal11 @Jtn.ta, ma� completa, mal• eonaolndora, maJ• anl· 
mado1·a, m.aJ.s fecunda? 

A utllldadR dos ellf.ud08 mistlc08 c.-:��1.6. em tornarem mala 
elnro c mala vivamente desejado o Ideal que deve atingir 
lodR nlma piRdoaa. Eató em tazorcm contar com eaeu 8'1'8-· 
10o.s poderoa&S, em enatna.r-lhe!l a se prepararem para reee
b6-1ns, o em 11aber dl11cernl-tu quando lli.o concebldu, c om 
podar apronitá-lss bem. Ao contrário, a dout11na de tant.o.s 
autoro• modom�U�, que apre.entam eau g-raçu como graças 
dl' luxo, fora do caminho normal, taz desaparecer todu es-
.a.s vo.ntagoas. Aaslm todoa •n.bcm quo durante multo tem
po e at6 ao tlm do século XIX. os grandes me-stres da. mis
tlcn, por exemplo, S. Teroaa o eobrotudo S. .Jo&o do. Cruz, 
fol'am pouco estudados; era desaconselhada e8:88. leitura As 
ahnu plodMB.!Ii ora-lhes dito que op: llvro.B dcues eantos 
nutoru ni.o coovinham senão às almu favoreeldu por êx
IMC$ ou revl!llaçbea, e que as outras encontrariam ali gra,ndo 
perigo do Ilusão'. 

E&!:a dc:reon!lança c:n relação ans autores mlaUcoa cau
IOU ft'ro..ndu prejuizoa, pois muitBII almu que teriam, 11'8�8 
A leitura deuea llvros preclos011,. levantando o voo para a 
vida porfolta, parmoncceram nu IIRft!raa Inferiores. Quem 
nti.o qu!JJer reconhecer que os estados contemplativos descri· 
tos por OSBot grandes untos - t�xcluído• a. 6xtoaee o orre
bo.t.omcntos - e.i.o relo.tivaml!nte frequentes, mu enatnar que 
aõ.o catados oxtro.ord.lniriD!I, próprios a elovllr a alma ao 
nlvel dos aajoa, lmped.lrá d11 novo que essea ltVTOS sejam 
lldoe o �atudo.doa como dovem •or, o quo multa. conaelhoa 
dcases sa.nt0:1 seja.m aproveitados por aqueles a quem con· 
viriam perleltiUnento, prejudicando &Uim a multa alma fo.-.. 

vorosa. Não ooa devemos esqueCI!r du quelxu amargas de 
9. Torr�A, do S. J'oii.o dn Cruz, do S. Jonna do Chantal eon
trn. 09 diretores que, ignorando os regro.s da vida miltlca. 

6) Entretanto mesmo nesses últimos �eulos em que a 
mlallcn. oatG\'fl a�queelda, autores da grande valor dcacreve
rnm muito bem, sem empregar 8J!I mesmas expreuões, u 
grnços auperlorra que Iluminam a. &Imo, o. abruam, a bom 
a Daus 11 a transformam nele, e cnalnaro.m claro.mcnto que 
na graças alo concedidas A quem quer que .u dlepon,b.a a 
rocobê-lu. Enlre outros, o padre Clortvtere, o padre Grou, 
o vonorivol Llbormann, etc. Multu veut1 as paJavraa varia
vam, mu o onsino era o mesmo baseado na export,ncla. 

7) Ver o que diz: 6c&rame111. no Dlrettorlo Mlallco, Trau. 
I, c.ap. I. n.• 10. 
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de11vlavam OJI almu do caminho que DoWI lbftl traçara, cau
sando-lho• um p:oejulzo loeomouurá.v�l. 

:P'ell.zmento, a te.ndôncia 6 do voltar cada vu m&1ll à 
wrdadelra no<;.lo do• MtAdo. eontQmplatlvoa a untt1vo11, que 
08 .anto. lanto t'Kaltara.m, apre�entand(M)II como o desfe
cho normal da vida MPiritual. 

Atualmente�, já o dianmof. todo• reeonhecem a exLstêncla 
de1aa1 graçu C'lmlnentes de fé C de amor conoodld&a dlre
tamento pelo :S:.p1rlto Santo Rm o au:dllo do racloclnlo. 
.l.qaelft que, t"ecanhecendo-IUI, se recusam a ver nelaa graçu 
mf•ticas, ou alqarêm que e6 multo male tarde aaberlo N, 
de tato, silo graças mlstic:al!'. n61 dlremoe :  Por favor, nAo 
eaJ)I!rels anos ou Heulos p8.J'8 nperfelçiNLI', ou antu, voltar 
à doutriDa dOI gT&.Ddes me1tree. Revela! 6.8 almas a bondade 
de notao Deua: moatro.l·lhn u facllldada que lhea neei"'W. 
se forem \'erdadelramcnt.e generoa&.B; nAo ae delxela crer que 
hAo de remar sempre O.\'lln�&Jido lentamente. O que era vor
dade no tempo de S. Tcre."'::l, olo o é mt�no• noa nouo• dlu. 
"E� de um r1KOr eugeratlo dlur quo nJ.o no• devem01 con
ceder aat..Lstaç.Ao B..lgwntt, 11e nlio 0011 fnlarem 1\0 m••mo tem
po du doçuru que ncompa.nham cun rctn!lnela e du van
t&l;en�� que n011 proporcionam moamo nNL& vldo". E, no on· 
tanto, ê prcclto lnabllr nra ranCtncln completa, sem a qual 
nlíb há eo.liBfa-:ãa p01e'ivol. Dovemoa, pois, trabalhar para 
no• '\"GDcerrnu crm tudo, o llC'CIU.or o prinelplo de nãO dar A 
naturoa 11enl\.o aquilo que DeUII quer que lhe demos e re
eu•r-lho tudo qw:anto proeura bnleamcnte por sau.taçlo 
própria: dlvertimgotos. vln,aens, passeio11, lellunu. fumo, pra
zena do11 sentidos, só nos pennltlndo eu.u d�ras. quando 
um motivo razoável as jWIU.ficar1. Para chegar • eNO re
núncia, devemos praticar a mortltteaçl.o sob todas u for
mas. Tal 6 o doutrlaa dos gn.ndas mlstiCO!I de toda:e 01 tem· 
pos e de todoa oa palses. 

Aqueles que prcJJ&m e.aaa doutrina Integral e animam u 
almas, mostra��dcH.hCI que Deus virA. ajudA.-Ju com auaa 
graças lnt'u.ltul, verlllco.m, para rrande eonao1o aeu, efelt.o• 
maravUhosoe. As almu que visarem mala alto e UverNP 
maJor conftança. olhando mals para Dcru.a que p..,.. •I moa
mu, aerlo mala corajoeu: e núo dcnnorarlo em I'OC'Cibclr maio
na graçaa, nem tA.o pouoo - o \'t)nenivol Llbarmun já o 
observava no• aeue atmlnarillt.u (Carta 196) - om provar 
u prlmlclu dali groço11 mlnieoa. Dapola do teram eldo fa.
vonclda.s por M&O recolhimento tio J)l'ocloso que ali man
t6m, som oatoroe noDhum da aua parte, BCDilvelmoute unldatl 

8) Ver 11obra ouo ponto o ll.rliHO ImperfecUon. do padre 
JCt. lluguany, no DJel. de TbéolOI'le c:a.tb., t. VD. col 128&-i8. 
E' multa 81tpelivo. 
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n Deus durante dlo..a. me.eino no melo de eeua trabalhOI, tor· 
nnm ... a aJnd.a. maia generOS&J. Quando aouberem, mW tar
de, que u dificuldade• que eEpertmenta:n na. med!ta.çlo lha 
do de lrflUldll utilidade para pur1flc6.4aa e levi·lu a um. 
gênero de oraçlo mal.l!l .almple=� e mala proveltoao, nAo ae 
dclxarlo abater e •rio multo malJI con�t.antes... EDt.lo. co
mo observam multo b@m S. TercaA o B. Joio da Cnlz:, "•am. 
rult'\o de patavnu1, o Senhor u lrurtrul" (Cn.mlnho da JKirfel· 
çllo. JOCV; Cl.Dllco e-plr. 1\r. 39). Fuem de Doua uma id6Ja 
mullo mola ele\'lldA enquanto lhea 6 dado um conheelmeD.· 
to multo mala vivo de wu flróptiu ml•�rtu; p4lreebMn 
multo melhor u boiiJ'ZU, a. cu::t�naão clu vlrtudet, o valor 
doa aofrlmentoa, a utllklade dot eaerlneloe. E Deae cada 
vez me.la aca sobro a aua vontado, �munleand�lbe amor e 
fo�L Aulm ehesa à vida unltlvn, em que as virtudes aio 
pratlc:adNI com mab faellldado e com maJ.s perfelçlo. PrM
tam então a Deu11 uma �tlórta multo maior. e o eeu poder 
para. fucor o bem, conhecido ou dNCOnbecldo delu meiJUUUI, 
6, ouso di.lo, centuplicado. Sei de um bom níunero de •· 
ecrd.otu Z:('lotO• I! cheiOJ de experlhcla, Que verlllcam com 
Imenso consolo eues eteltoa da pura doutrina dot lll.Dtoe•. 

E' com o fim de obter esses h"utos di! graçu, e ver 
multiplicarem-se u almu mult.o uoldae a Deus. que um 
�rrande número de autorea contemporll.aeoe t.robu.lha :pua 
prestlgl.ar 01 eatud03 mlatJcOI!I, enquanto por prece� azd.ntoa 
Imploram uma d.lvulpçlo mda vez maior 4a. doutrina tnl.a 
dlelonal. 

J' ae nrtfle:ou tamb6m no clm"O quo num.rosoe padru, 
a quem. nlo rol apreMntado ouo ldD&l, nem pttrmltkiO.: ..... 
awtll101, ab•Uvora.rn•llfl de vlear multo o.lto. Nio fue-m � 
t&lltea o.rorçoa para '\'eneer-ae e aaoUCioru·..... oDquanto co
dem multo à. NL\unoza. J:mbora ••J•m bon• e virtu01011, man
t.6m4e lons-a da pertei�io. qui! não 6 para el•, HI'\IDdo pen. 
aun. E 110 vi.rem a diritrlr outra• almu, tambAm ehamadu 
U. P"fRiçáo, não aaMrio apresentar·lhel um Ideal elevado. 
nem u exortar à �núncla total. Se Nosso Seabor determl.Doa. 
que a elilo deve arTutar o maaaa, Isto se apllca malJ alnda 
na ordflm. 10brenatural que nA ordom natural e 01 escolbldot 
por Deu:��, 01t J"lrivilegladoe. sacerdotes. reHgtoso., rellp.u. 
quo deveriam tod01 aer apóstolos podel"0808, ao menoa pela 
ora.ção e pelo .sacrlfielo, fazem, pela extendo do reino de 
Daua, multo meooa do que dever1am ta�er. De 1.700 m.Jlb6ae 
do habitantes que ox1stem 110bre a terra. apma.1!' 300 mUbO. 
1.\lo cat6llcoa, e quantos ll!lntre alee nlo d.o n'te! Se o a6-o 

9) Em xenll oa pregadoroe de retlroa quo aosuem •ta 
doutrina do ma111 aprecladoll pelu almae fllrvoi"CCIBU. • lhee 
tazem certamente um. bem multo maior. 
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mero doa perfeitos, das almas pcrlella.monlc Interiores em, 
quem ' verdadeiramente .Jcsua que vive, loue o quo deverl111' 
ser, quaD.to cresceria o número doa boru crilltãos! 

N6o bo.verá algum&. eombl'a, DCU'O bolo quadro dOI f�· 
tos produzidos pelos estudos miatleoa? E nlo pod.enl o en
ttu�lumo por euea 6Studoa prejudicar certu almu? Tal ·pe· 
rlgo já foi assinalado. "Estará bem provado, escroveu na 
• R6vuo aadllque cl myatlquc" (Abril, 1821, p. 181), o R. 
P. de Guibert, na orientação ntunl d.ns olma.s para a vida 
mtfilca, •e poua negllgenclar ou conaldoror como 1ecund'· 
rloa oe perigos do entusiasmo pa.!Joagolro, do snobllmo, da 
vaidade e da prqoulça espiritual, quo lev&lll u o.lmu a. aban· 
donar 08 penosoa devere:a de aacac e nUro.r-eo, ao acaso, na 
mlat.Jea? O autor tem rad.o; uae perigo eldato, e foram abu-
1011 deu.e gênero que contribuíram, no e6cu1o xvn, ))Ara 
aquilo que o padre Brfmond denomlD& multo bem "o re
Uro dos mistiCOIII". Essa perigo exbtlrá aempro, pote haverá 
sempre pessoas apalxonadas por um belo ldoal e que, n1o 
querendo empregar os moios indl•panaávcll, e prallcando 
mal lll8 virtudes do rceolhJmenlo. da humildade, da mortUI
caçio, serão pouco e�clancidu o tomulo por estado mlatico 
aquilo que o nAo é.. E" porque aqueles que enetnam esaa 
doutrino.. e os diret.ores em aeral, dClvcm lnalat.lr multo 811>
bro euu vJrtudes tondamentals, e •ol>re a guerra sem pie
dado a fazer contra a natureza. Seria. po�m. loucura re
DUll.cl&r, por Isso, à doulriDB; nem na queda.s mortala de 
t.antoe avladorM, nem u catútrofca de e�trada de ferro, 
nem os acidentes de automóvel, tario jamais eom que re
nunclemOII a esses . melo. de Jocomoc:lío para voll&nnOII b 
dlllg!ncJ.a.a doe séculos po.88Bdos, ou aos earros doa reis me
rov1ngl01. Quem adotar plooamon\c oe eu.Binamento1 dOI 
BBD.t.os, encontrari. também 011 J'(lméclloe para easa.s llus6é:s. 

Bejamoe. poli, dMt& ocola o algam0111 o caminho que 
tio bem nos souberam tro.çaE'. bto eon\ de todo proveitoao 
pa.ra a l.gntja o para nÓII o 10rvlr6 certamente para maior 
glória de Deus. 



PRIMEIRA PARTE 

DO Fll\I A ATINGIR :  A PERFEIÇÃO 



C A P í T U L O  I 

Das almas virtuosas e das 
almas perfeitas 

1. Diferença entre almas perfeitas e 
almas virtuosas 

Será o número das almas perfeitas o que deveria 
ser? será esse número aquele que o Senhor teria o 

direito de esperar? Infelizmente muito falta para 
isso, e nunca o lamentaremos basta nte. E' certo que 
se encontram, em nossos dias, muita..� aJmns virtuo
sas e sOlidamente piedosas. Por este mundo afora, 
e, com maior razão, no clero, nas ordens religiosM 
dos dois .sexos, .'lão n umeroso.� os .scrvi!lorc..� de Cris
to, em quem se nota um forte apego ao dever, um 
sincero amor à oração e aos exercícios piedosos, ttm 
grande zelo e uma verdadeira dedicação. Esses bons 
servidores do Senhor lhe defendem bem os Interes
se.�. esclarecem, sustentam, cdlf!cam o.� ontros crls
tli.os ; entre esses e os vulgares, que se contentam 
em evitar os pecados graves e em cumprir os deve
res C..'l.�enciais do cristianismo, a diferen�a é imeiL�a. 

Mas como ó grande também a d iferença entre 
essas alma..� virtuosas, porém imperfeitas, e os am!
goa perfeitos de Deus! A alma perfeita vive cons
tantemente em presença de seu Deu� e não obedece 
maiB, na direção de sua vida,  a considerações hu
manas. Os· motivos de rc lhe sli.o tão habitu?,�"·, que 

Inspiram, por assim dizer, todos os seus atos ; o amor 



de Deus, que se tornou o grande, o llnlco móvel de 
sua vida, leva-a a praticar multas boas obras, atos 
santos, oraç!les, trabalhos e saerlflclos. Enquanto 
a alma piedosa, que oscila entre o amor de Deus 
e o amor de si mesma, produz multo menos atos 
de virtude e se, em sua vida, muitos atos sAo ho
nestos e corretos, não obedecem no entanto a uma 
orlentaçA.o sobrenatural. 

Além disso, n dlsposlça.o básica, em que se acha 
habitualmente a alma perfeita, tem uma lnfiuêncla 
multo grande, mas que ela própria nem sempre per
cebe, sobre todo o conjunto de seus atos. A dlsposlça.o 
ordlnârla da vontade varia multo segundo as pes
soas. Na pessoa embebida do amor divino, a dlsposl
çAo fundamental é uma vontade firme de na.o viver 
sena.o para Deus e de nê.o conceder à natureza se
não aquilo que Deus quer que lhe dê, aquilo que lhe 
é necessàrlo para bem cumprir com seus deveres. 
E essa resoluça.o nAo é o !ruto de um entusiasmo 
J!8SS811elro e de uma Imaginação viva; manifesta
se e !Irma-se por lnCimeros atos de renllncia e de 
mortificação, penetrando até ao ilmago da vontade. 
Assim é que persiste sempre, mesmo quando não 
expressamente formulada, e os atos mlnlmos da vida, 
feitos com essa dlsposlçllo, que ê a do amor perfei
to, adquirem por esse melo um grande valor aos 
olhos de Deus. 

A alma sólldamente virtuosa, mas nll.o perfeita, 
praticou em sua vida muitos atos que lhe custaram: 
lutas contra os próprios defeitos, prática fiel do re
gulamento que adotou, ou da. regra que abraçou, 
cumprimento exato de seus deveres de estado, mul
tas vezes bem penosos. Esses esforços, esses atos de 
remlncla, desenvolveram-lhe a piedade e rortltlca
ram-lhe a virtude. Mas ela na.o tomou a peito en
cher sua vida de sacrlflclos; nAo tlrnbrou com ar
dor e perseverança em refrear a atividade de sua 
lmaglnaçllo, em reprimir os Impulsos de seu coraçAo, 
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como sejam desejos humanos, preocupações tempo
rais, alegrias ou tristezas puramente naturais; tam
bém na.o conseguiu ainda dominar perfeitamente a 
sua natureza ; cede-lhe multas vezes, e de pleno con
sentimento, às exigências e repugnâncias; procura 
a própria satisfação, foge cuidadosamente do que 
a incomoda, preocupa-se com a esUma e os favores 
das criaturas, teme-lhes as censuras e as criticas, 
agirá, portanto, em multas circunstâncias, e quase 
sem o notar, por amor de sl mesma e não por amor 
de Deus. Sua disposição fundamental é multo menos 
elevada que a da alma perfeita: é a resoluça.o de 
agradar a Deus e de trabalhar para ele, sem, porém, 
renunciar multo a si mesma e essa disposlç!l.o habi
tual dn aos atos ordln:lrlos da vida um valor multo 
menor. Essa almo. é con1o umo. serva flel, dócll, o.pe
gadn a seu •cnhor, porém mais zelosa dos próprios 
Interesses do que os do seu amo. 

A alma pertelta é mals que uma anclla; é, para 
Jc.s\13, uma esposa, e para as almas, un1a mlle. A 
mAc de tamUla, bondosa e dedicada, nAo vive senAo 
para o marido c os filhos; pensa neles sem cesoar, 
trabalho paro eles, por eles se cansa, se sacrltlca, 
n!l.o conta as penas e as fadigas, nunca se queixa 
dos trabalhos, nAo mede o que da, nem o que sofre. 
Acha multo natural trabalhar e sofrer porque ama, 
e pouco lhe Importa o que disserem a seu respeito, 
contanto que aqueles que ama sejam fellzes. Asalm 
a alma unida a Deus pelo puro e perfeito amor nAo 
vive senflo para ele, tem constantemente em vista 
seus Interesses, está sempre pronta a Imolar-se pe
la sua glória, da tudo de si mesma, pensando sem
pre que nunca faz bastante pelo Bem-Amado. 

Esst"s atos de amor, que tanto merecimento têm, 
a alma unlda a. De\13 os multlpllca sem esforço no 

decorrer do dia. Bem diversos das almas pledo�:,� 
mas n!Lo unidas, que se aborrecem quando esta.o SóS, 
que procuram ns dls.,açoes, as conversações, as no-
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vldades, M leituras fúteis, as almas unidas têm um 
grnmtc nmor pela solidão, onde encontram seu Deua, 
e nunca têm tempo su!lclente parn converaar com 
ele lnUmamentc. 

o amor da almn unida cresce constantemente 
pela muiUpllcldade d"" at... que produz, pois o amor 
aumenta com o exerclclo, e esses progressoo sAo 
tanto maiores quanto mais perfeito for esse amor. 
com efeito, à medida que o amor dilata a anna, as 
dlsposlçOes da Providência produzem um amor sem
pre maJor, as orações, as exerctclos piedosos, m aa .. 
eramentos, as provnçOes sAo como faiscas elétricas 
que põem rogo nas minas: se a pólvora ror de qua
lidade Inferior c pouco abundante, a explo.sAo serà 
fraca; se ror um montl&o de mellnlte, a explosAo 
scnl formldtlvcl. Assim as contradlçOes, as humilha
ções, as doenças', os lut .... são Incidentes provlden
elals d""Unados a provocar na o.lma fiel atos de 
nmor, mas cujo valor varia multo. A alma boa e 
pled...a aentlnl, e algumas vezes mui Vivamente, tudo 
que lhe contraria a vont.ade, ou lhe fere o amor 
próprio, e, pensando longamente em tudo Isso, refle
tindo em tudo quanto lhe causa tristeza, saberá ra
ciocinar c aplicar-se a ver, na provação, a vont.ade 
de Deus; con.slderanl as vantagens do sotrlmento e 
assim praticará, umas vezes ràpidnmente, outras com 
dl.flculdade e lentamente, atos de resignação sincera. 

lJ "Pauel n: loflnnllote hleliorantur": áo poucos os que 
a onf•rmldado toma melhorOI, dlz a JmitaçA.o (1, 23). A 
onfermldade é gomlmoate a pedra de tuque da verdadeira a 
.aóllda \1rlude: o doecte, tlrudo da IOWI h6bllo1, contrariado 
om aeue go1t�. prh"ado d.aa paao-terapoa 411 du •tl•f�õea 
naturnle polaa quor. podia C'3qnocor IIIUa trl&teu... e como que 
con1tro.naido a revelar o íntimo de aeu eoraçl.o. Sa ele ror 
perf�ltamente desprendido de •1 mesmo, nota ..... e-4. o domlnlo 
quo tem a.obre sua naturt:nL; hl ainda nlo morreu a ai mee
mo, mo:strnri. bem daptt'.un, �Lc. trl ... oza, pelo. falta de pa
clilnclo c ptola.a lnilmll'� wc:lainclu. que sua natureza nlo 
oatá vancldR, quo sua \1ttul!e é pouco protunda,, que o aeu 
o.mor por Deus alnda � fraco e pequeno. 
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A alma unida nAo tem nec....,ldllclc de tantaa con
sldeu.çOeo; anW.. me&mo ele raciocinar, Jê. sente em 
sl mesma, na parte superior, uma alcgx1a de amor, 
ou, ao menos uma sat!a!açAo de amor, wna aqul..,.
etne!a ele amor, produzJda, nAo pelos seus esforços, 
m..s pelo E!lplrlto Santo, que a governa. A na�ureza 
sofre, mo..s a alma se alegra. Oh! como esse amor 
simples, abandonado, mil& espontâneo, pleno e alegre, 
tem valor aoo olboo de Deus! 

1'oda oração produz também efeito de graça 
em re!açA.o aos sentimentos de fé, de conflanç11 e de 
amor daquele que reza. o.. perfeitos, com !é tAo viva, 
confiança tAo grande, amor tA.o puro, retiram, de 
•eua exerclclos de piedade, frutos multo mais abun
dantes que os Imperfeitos. A diferença é maJor ainda 
na recep;Ao doo sacramentos. A penitência e a Euca-
1'13t!a, cuJoo efeitos variam segundo as dlspoalçOes 
de cada um, derramam nas almas unidas uma quan
tidade de graça Imensamente superior àquela que 
recebem oo crlstA.os bons e piedosos, mas que ntio 
se deram Inteiramente a Deus. A alma perfeita se 
Impressiona multo mais com as grandezas de Deus 
� com as suas per!elçOes do que a alma piedosa; 
toma-se de admlraçAo por um Deus tA.o amante e 
amável e as IU2ea que recebe sobre as amabilidades 
divinas dAo ao seu amor multo maior elevação e 
multo maior mérito. Torna-se também mais confian
te c ma!a ramWar: J..,.us é, para ela, nAo um rei ou 
um senhor, mas um amigo multo carinhoso; sua 
oraçA.o nA.o é uma série de conslderaçOes próprias 
a levá-la A.s boas r..,.oluçOes. E' o encontro suave 
com o Bem-Amado, fonte, para ela, de grande fe
licidade. Sabe que JCJlus, que a ama multo mais que 
ela a ele, goza também mais do que ela por vê-la 
ao seu lado. E enquanto a alma piedosa, ordlnlirla
mente fiel A. sua meditação, a deixarA por um mo
tivo lnalgnl!lcante, a alma perfeita, pelo contrário, 
nAo deixará sua oraçA.o seniio quando. eASIL lhe ror 
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de lodo lmposslvel. Procur111â, e consegu\1'11, fazer ele 
-a a sua viela uma ornç!\o continua. 

N!io é .Omentc sobre os encantoa de Deus que 
a alma perfeita recebe preciosas luzes; recebe-as 
também sobre a sua próprln miséria, sobre o seu 
nada, de que se persuade multo mais do que a alma 
simplesmente piedosa. Possui também uma humil
dade multo mais profunda, que a torna ainda mais 
querida de Deus e atrai sobre ela Inúmeras graças. 
Enfim, o Esplrlto Santo, que a Ilumina, lhe faz com
preeneler mais rápida e seguramente todos os meios 
que deve empregar para agradar a Deus; percebe, 
multo melhor do que as pessoas de urna pledaele co
mum, as ocasiões de rtnúncia, que se lhe oferecem 
cada dia, vê melhor o <!ue agrada ao amigo divino, 
ao amigo lntlnitamente santo, e também o que lhe 
desagrada :  a alma perfeita tem todas as delicade
zas do nmor. 

E' por que quem aUngiu a perfeiçAo, compa
rado ao crlstao bom e virtuoso, porém Imperfeito, 
està sempre na dispaslçAo habituai de fazer mais 
paro o seu Deus. Ele quer mals enêrglcamente e quer 
por moUvoi mais elevados: seus atos de amor .sA.o 
mais generosos, mais Intensos, mais nobres; sAo tam
bém mais temos e mais delicados, sAo principal
mente maiS numerosos. Ora, como Deus mede tudo 
pelo amor, ele se compraz mais em uma só alma 
perfeita do que em um grande número de almas 
piedoso.s; o homem piedoso e virtuoso é um servo 
de Deus, dócil e tlel; mas o homem perfeito é plll"a 
Deus um amigo Intimo. Ora, um amigo afetuaso 
e dedicado da multo mais alegria ao coraç.!.o do 
que mil j!rvos bons. 

2. Podemo• e �mos e!/orçar-nos por 
nos tornarmos perfeitO!. 

Mas nAo sera pretensioso uplrlll" à perfelç.!.o
Quem é perfeito sobre a terra? In multi! olfendl-
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mus omnes: "'Pecamos todos em multas colso.s", dlB 
o apOstolo S. Ttago (3, 2 ) .  Não, não M temeridade 
em visar à perlelçA<>. A perielçAo da terra nAo é a 
perfeição do céu; ela exclui as faltas de pura fraglll
dadc, scntldo..s c reparadas, apenas comctldn.s, c cuja 
rcpcttçao procuramos evitar. Os rellglosa.s devem ten
der a perfeição, cujo compromisso assumiram ao 
pronunciar os votos que visam, Justamente, ' faclll
tar·lhes es.•m aquisição. Os sacerdotes do Senhor, 
chnmados o. reproduzir Jesus, -- o sumo sacerdote, 
- os pastore.<� das alm.n.s, todos deveriam possui-la. 
E •• devem, pOdem. O empreendimento é, portanto. 
menos dlflcll do que multoo o Imaginam. "Aquele 
que uma vez entrou no caminho da perfeição e não 
o o.bandona, diz S. Afonso, pode estar certo de que 
com tempo o con•egulrà" (Obras compl., vol. X, cap. 
VI) . Na verdade, se não hâ tanta.s almas perfeitas 
quanto seria para de.<�ejar, quem, entretanto, nll.o 
as encontrou na vldo.? E mesmo em certos meios, 
onde a formaçlo à vida espiritual é bem dirigida, 
sAo bastante numerosas as nlmWI unlda.s a Deus e 
multo despren<i.ldas de si me.<�mas. Desapegaram-se 
de tOda afetçao de.<�rcgrada, como recomenda S. Iná
cio; Já nlo têm, diz S. Francisco de Sales, o o.mor 
das futilidade.<�; renunciaram a tudo quanto Impe
de o coraçlo de entregar-se Inteiramente a Deus, 
a condlçAo e a esséncla da perfelçAo, segundo S. To
más, em uma palavra, tendo-se despoJado de toda 
vontrule própria, e.s.<;aS almas mantêm-se na dispo
slçlío habitual de nlío querer mais sento o que Deus 
quer. 

Tais almas nem sempre sll.o apreciadas como 
merecem e o. co.usa é, multas vezes, uma Jnveja in· 
consciente : "VOs me faze la saber, escrevia B. VIcente 
de Paulo, que a virtude de N. e N. é um pouco pesa
da aos outros, c eu o creio, em relaçAo àqueles que 
têm menoo conformidade à regra e menGS v!gi!An
cla para o seu próprio adiantamento e o de •eus 
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Irmãos. o zelo e a pontuall<lade fazem sofrer aqueles 
que nào po.ssuem Lal.s virtudes, porque o fervor lhes 
condena a fraC}uezo. . Acllnm o GUC censurar no me
recimento dos ouLros porque ní"�o têm a. coragem de 
os Imitar" (Vida, por Abelly, 1. Ill, cap. XXIV) . 
Acontece também que essa.<:; olma.s corajosas dêem 
oca.slAo a juizos menos fnvorRvels. Por vezes conser
vam algum defeito exlcrior, em que a vontade não 
toma parte. Outras vezc.s, embora senhoras de sl 
meSmas e dominando as paixões, resta-lhes a supor
tar certos assaltos violentos, porque oo demônios se 
Irritam contra elas; c.:;3as lutas, que lhes são, como 
para todos, meios de progrc.ssos e de grandes vi
tórias, oc...,ionam também ligeiras traquez._,, que 11.'! 
mantêm no conhecimento de suas misérias; esses 
desfalecimentos, qt>e diminuem à medida que se tor
nam mais amantes e ma1s fortes, sa.o-lhes, porém, 
qunt.s nuvens na virtude. Por causa dessas lmperrel
çõe.!l, nuo ll:.cs devemos desconhecer a pureza, a fir
meza, a generosidade do amor. Mas quanta.s outrll.'!, 
que teriam podido elevar-se até ai, permaneceram 
num estado Inferior. Alguma..•, embora piedosos, mis
turam um grande amor de si mesmas ao amor de 
Deus. Outras, mnls adiantadas que as nlma.s do uma 
piedade comum, mais mortl!lcada.s, lllals desprendi
das e que nas provaçOe;; se mostram rortes e re
signadas, aproximam-se das almas perfeitas sem ter, 
todavia, com o Senhor essas relaçOcs constantes, In
Umas, cheias de ramUlarltlade e de abandono, que 
tanto agradam ao Coraçllo de Deus. 

Umas o outras, as ultimas prlnclpalmente, tra
balharam, entretanto, na obra de sua sontlrtcaçao, 
aplicaram-se em combnter os seus defeitos, conta
ram fielmente suas vitórias e derrotas, leram muitos 
livros espirituais em que encontraram proveitosos 
co•

,
lselhos. seus esrorços uno roram lmltels e progredi

ra!�! na virtude. Por que, entAo, no.o vivem de um 
modo habitual, na pril.tlca do puro e perfeito amor? 
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Pcn.9am"' que mult.oo desses servos de Deus, a 
quem nAo falta boa vontade nem cor�>t�em, perma
neceram nos degraus Inferiores porque nAo viBaram 
bastante alto: desejaram a virtude, nao aspiraram 
à perfeição, ou, se tiveram esse desejo, nao foi nem 
forte nem constante. Em geral essas pessoas vir
tuosas evitam, de caso pensado, ler oo trabalhos 
que acham elevados demais para elas. S. Teresa, S. 
João da Cruz, o Tratado do Amor de S. Francisco de 
Sales, e outros semelhantes, tão animadores, tão 
cheios de proveitosas lições, lhes parecem demOBia
do mtstlcoo. A maior parte doo llvroo espirituais com 
oo quais se alimentam, são aqueles que traçam bem 
as regras da via purgativa e llumlnntlva, mas quo 
deixam de falar da via unltlva e perfeita. Por falta 
de uma formação conveniente, a.• almas nAo tomam 
o caminho que conduz mais diretamente e mais se
guramente à. unido com Deus, como a rendncta uni
versal, o recoll!..lmento continuo, a lnilmldade cheia 
de ternura com Jesus. Não se aplicam bastante a 
viver de confiança e de amor; refletem demais e 
pensam em si de preferência a Deus. Em se tratando 
dRS almas mais generosas. quando estão preparadas 
para receber graças ma.Ls elevadas e que Deus as 
chama a entrar num caminho mais sJmples e ao 
mesmo tempo mais proveitoso, n!l.o compreendem que 
é preciso repousar afetuosamente em Deus e prestar
se a nç!l.o que o Esplrlto Santo deseja exercer sobre 
elas, devendo, portanto, moderar a demasiada ati
vidade de suM faculdades naturais, refrear a sua 
lmnglnaç!l.o e evitar o abuso das renexOes e das 
conslderaçOes. 

Por outro lado, multo numerosos são os padres, 
os educadores, as educadoras de almas que nAo apre
sentam àquelas que formam à vida de piedade um 
Ideal ba.stante elevado. Por ve•es, mesmo, encon
tram-se alguns que, desconfiando demais da Ima
ginação de seus dlsctpulos, preocupam-se antes de tu-
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do em cortar-lhes o.s QS88. S. Paulo dizia: "Nlo apa
gucls o Eoplrlto santo" (I Tes 5, 9) ; mas esses su
postos Sl\blos, que têm um temor excessivo de tudo 
quanto é mlstlco e taxam de Imprudência a morti
ficação, transgridem absolutamente esse conselho di
vino e tendem a apagar o FAplrlto Santo nos cora
çOes. 

Ah! se eles .soubc>�Sem o bem que fariam às al
mas Inspirando-lhes a generosidade, persuadindo-as 
de que Deus, que as ama com um amor Imenso, as 
chama no desprendimento perfeito, a uma doce e 
constante Intimidade! FAses diretores desejam, en
tretanto, que seus dlSclpulos progridam no amor de 
Deus. Ora, a medida desse amor, disse S. Bernardo, 
é nAo ter medida. Por que entAo retê-los em vez 
de Impedi-los? Alimentemo-nos, pois, nós mesmos 
de santas ambições e saibamos inspir:l.-las aos ou
tros. O amor perfeito nos é posslvel, nos é proposto 
e, se pusennos toda a nossa boa vontade em obtê-lo, 
certo é que nos ser:l. concedido. Aqueles que arre
messam a almas para os elmos do amor, propor
cionam a Jesus o mala agradll.vel dos prazeres. Uma 
santa religiosa que, tendo recebido de Deus grandes 
luzes, havia Impelido e dirigido S. Afonso na tun
daç!i.o do Instituto dos Redentoristas, Soror Marta 
Celeste, transmitiu-lhe um dia - o santo achava-se 
então em luta contra horrlvels temores de danaçAo 
- uma mensagem multo consoladora. Ela viu o 
trono de glOria que lhe estava preparado no céu e 
ouviu Jesus dizer-lhe: "Anuncia-lhe de minha par
te que tenho por agradâveis os trabalhos que ele 
empreende para converter os pecadores, e, princi
palmente, os lncOmodos que se dã para levar os jus
tos ã perfelçAo do amor divino, pois é por esses es
pecialmente (pelos perfeitos) , que eu .sou glorificado, 
e é por eles que concedo ao mundo minhas gran
des mlserlcOrdlas" (Vida, pelo P. Berthe, I. I, cap. 

IX) . 
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C A P t T U L O  II 

De quanto a.s alma8 perlella.s 
glorificam a Deuo 

I. A• almas perfeitas manifestam os 
perfelç/Jes dirnnas . 

.. Aquele que faz esforços constantes para ad
quirir a pcrfclçl\o pode ser considerado perfeito: 
Juut. conatus ad perfecl!onem perfectfo reputatur". 
F.stas palavras de S. Bernardo (Eplst. 2f;4) surpreen
dem a principio; sAo j ustas, entretanto, pois a ex
periência mostra que só aqueles que lA têm um gran
de, um perfeito amor, continuam a trabalhar para 
uumcnté-lo sem jamais desanimar. Os outros, de
pois de um perlodo de esforços e de lutas, sentem 
diminuir o desejo da perfclçli.o e acham demais pe
nosa a renúncia constante ; deixam em breve de 
combater com a mesma en ergia do principio, con
Lentando-se com as vlrtud•-" JA adquiridas. Mantêm
·""· porém nll.o progridem mais. 

· 

Importa, portanto, alimentar em nossas almas 
'untas aspiraçoes, e mesmo tomti.-Ias mais arden
tes, pois, como multo bem disse S. Francisco de Sa
los: .. A medida que o desejo do amor vai crescendo, 
u amor também vai aumentando. Quem deseja ar
dentemente o amor, amarA em breve com ardor 
(Tratado do amor de Deus, XII, 2) . A comparaçllo 
<tUC estabelecemos entre as almas perfeitamente 
nmante8 e as almas simplesmente virtuosas é de 
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ordem a inspirar um vlvo desejo de pet'relçlo, ma.s 
convém insistir e mostrar mais claramente as van
tagens da :perfelçl!.o, a flm do excitar as almas a 
prossegui-la eom coragem e perseverança. 

A alma per1'clta rende uma grande glórlo. a Deus, 
que se compraz Imensamente nela. Essa alma é para 
o Coraça.o de Jesus doce consoladora; o para Jesus 
uma auxJllar rlel, que trabalha poderosamente com 
ele para o bem da IgreJa, para a salvaçao e sanU1l
caçl!.o das almas. Goza, aqui na terra, de uma paz 
profunda, encontra no seu amor a llnlca !ellcldade 
posslvel. No purgatório sofrerá pouco e achará. ale
gria em expiar e sofrer, e no céu a sua sorte será 
magnl!lca, pois compartilha numa larga medida da 
sabedoria, do amor, da fellcldade de seu Deus. "Deus 
nos escolheu antes da criaçl\o do mundo, a flm de 
que 1'0ssemos santas . . .  e sen•issemos ao louvor de 
glória de sua graça" (E! I,  4-6) . Sl!.o Paulo tem tanta 
certeza de que devemo.s, pela nossa santidade, con
tribuir para realçar a glória divina, que repete três ve
zes em poucas Unhas: In laudem glorfae. Glorificar a 
Deus :pelas nossas virtudes. eis o flm da nossa vida, 
eis a razao de tantas graças com que Deus nos cu
mulou, eis o que Deus espera de nós em troca de 
seus lnllmeros beneficios. 

T.Jm ato sobrenatural é, com efeito, o que há de 
mais belo no mundo, é a obra prima de Deus. T.Jma 
criatura humana ou .angéltca, quando faz um ato de 
virtude sobrenatural, é, não digo sOmente um ml
lhO.o de vezes, mas lncomparàvelmente mais bela 
elo que tudo quanto hd ele mais belo no mundo ma
terial, do que os lagos, os rios c o oceano, do que os 
vales e n.s montanb8.9, do que os astros e todo o es
plendor do firmamento, que no entanto cantam n 

glOria ele Deus e lhe proclamam a onipotência: Cae
!1 enarrant gwrfam Del. O esplrlto é, com efeito, 
lncomparé.vehnente superior à mattriiL. A matéria 
não é bela senão porque r•fl•te ele certo modo o 
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t•splrlto; é o Ideal que .c;� nos apresenta sob a for
ma S<ns!vel quando contemplamos com del!cla os 
, .. ,petéculos da natureza; é a ordem, o poder, a graça, 
lJUC lemos nesse livro do mundo flsico. Quanto mais 
b(•lo, porl!m, será o Ideal, núo mnis simplcamcntc 
n•netldo num espelho imperfeito, mas visto em si 
mesmo, no mundo esplrltual! 

Dema!s, essM obrw; espirituais, Ulo belns em �I 
mesmas, sào nlnda mo.ls belas por serem livre::;. O 
mar, as monlanhas, os Cé\LI), nD.o sa.o Uvres de ser 
o que nlo �o; a alma virtuosa é bela porque quer 
ser bela; essa beleza, por ser o fruto da sua liberdade, 
c ainda mais admirável. O senhor rez maravUhM 
tirando do nada este grande universo, mas o mundo 
material não lhe podia opor resistência alguma. Deus 
opera maravilha multo maior, rs:zendo a criatura 
Inteligente praticar um ato de '1rtude, quando tem 
liberdade de não o praticar. 

Esse ato pertence à criatura que o praticou livre
mente: entretanto vem de Deus, e lhe proclama 
bem alto o poder, n bondade, a .'5D.bedor1a. E procln.
rna, e manJfesta-os tanto melhor, quanto esse o.to 
sobrenatural c praticado, o mais das vezes, contra 
as tendências dn natureza. !lá. tan1bém geralmente 
maior mérito no exerclclo da virtude, do que mallcla 
no pecado. O pecado nada custa e o pecador não raz 
senAo ceder às suas lnellnaçOes. Assim como o bar
queiro que, para descer um rio, nAo preclsa remar 
nem fazer esforços para levar ·a sua barca, assim 
também o pecador nê.o precisa senão seguir a cor
rente de sua natureza corrompida para entregar-se 
ao vicio. E' multo diferente o que se dá com a alma 
que quer permanecer fiel ao seu Deus. Que luta de
verá travar contra si mesma, que violência deverA 
empregar, principalmente se quiser chegar il. perfei
ção do amor! Deus, que a sustenta nesso. luta, retira 
multo maior glOria de uma alma sOlidamente vir
tuosa, do que a que o pecl\dor lhe pode fazer per
der. 
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o.. atos de virtude sobrenatural, por serem efei
to da gTaÇa, manifestam o poder e a sabedoria de 
Deus, assim como a obra salienta a habWdade, o 
talento, as boas Intenções do operé.rlo que a tez. 
Além do mais, são uma participação nessas perfei
ções divinas que produzem. Em todo ato sobrenatu
ral hâ força , santidade, sabedoria divinas. Ora, ha
vcra. algo de mais belo que o divino? Uma alma fiel 
é, pois, um espetâculo maravilhoso aos olhos dos 
anjos e dos eleitos. Eles vêem brilhar nessa alma 
todas as virtudes que h\ praticou, todos os atos so

.brenaturnls que cumpriu; vêem qual a parte da alma 
nCSSOB obrM santas e qual a parte de Deus. A Deus 
pertence a glória; é Deus que aparece admlravel 
em seus s:mtos: Mirablll.s De11• in sa,.clis suis. Gló
ria também a Jesus que, por suas humllhaçOe• e 
por seus sofrimentos, mereceu a todas essas almas 
as graças que as santificaram; cada alma salva é 
um troféu para o Salvador, cada alma santa é uma 
vitória do seu amor. 

Toda alma em estado de graça da alguma gló
ria a Deus. Mas quanto o glorifica aquela que não 
se limita aos desejos humanos, e cuja vida se passa 
na pratica do puro amor! Drus se compraz nessa 
alma fiel, de quem diz, guardadas as devidas pro
porçoes, o que disse de seu divino Filho: Hlc est 
Filias meus dtlectus In q110 m1ht bene complacut 
"Este é o meu Filho dUeto, no qual ponho toda:; as 
minhas complacências". Só o divino � digno das di
vinas complacências e por toda parte em que se acha, 
atrai c encanta a Deus. Oro., nR olma perfeita que 
nAo cede mais voluntàrlamente às Inclinações da 
natureza, o.• mlnlmos ntos sno valorizados pela unllío 
completa de sua vontade !>. vontade de Deus e re
produzem, com fidelidade mais exata, as perfelçoes 
divinas. E, porque os dons do Esplrlto Santo se exer
cem plenamente nessa alma, a parto de Deus, nas 
virtudes que pratica, é multo maior. Pode-se dizer 
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''"" esta toda Impregnada do dlvlno. Que glOria en-
11\o não proporcionam ao Deus que a criou, a Cristo 
c1uo (\ remlul 

2. Os per/eftos sdo os prediletos do Senhor. 

Oh! quanto essa alma agrada a Deus! Esse Deus 
lllo bom, que ama as mais indignas e as mais lngra
tn.• de suas criaturas; que, para elas, como para 
toda.•, enviou o seu Filho il terra e quis que Jesus 
passasse por horrlvels tormentos; que, aos pecado
, .... mais culpados, d..,eJ11 conceder o perdlo e abrir 
o céu, esse Deus tem pela alma plenamente fiel um 
nmor multo mnls terno e carinhoso. E Jesus que, 
em sua alma ,santa, tem os mesmos .sentimentos que 
seu Pai celeste, aUmenta também pela alma gene
ro.'IB uma afelçlo ardente; ama, é verdade, todos os 
seus Irmãos, por todos derramou o seu sangue e pe
los mais mlsertvels estaria pronto a passar de novo 
por todos os ultrajes e por todas as dores de sua 
paixão. Mas os pecadores lhe ferem o Coraça.o e mes
mo as almas piedosas, que tanto receberam dele, 
lhe causam grandes decepç!!es pelas Infidelidades, 
fraquezas, negllgênclas. Só as almas ardentM e cheias 
de amor o consolam e o compensam da lngratldllo 
do.< homens, e """"' consolaç!!es silo tanto malores 
quanto mais forte, mais constante, mais puro for 
o amor. 

Elas silo multo mais· caras ao seu Coraçllo, pois, 
sendo ele J usto e santo, mRis ama aqueles que mais 
o 11mam. Ego cllllge11tes me cltugo. Quem sen\, pois, 
Indiferente à Idéio. de poder dar a Jesus doces con
solnçOes c de .se tornar um seu amigo querido? Aos 
seu.s amigos dedicados, Jesus concede, jâ nMte mun
do, uma honra e um Insigne favor: n.ssocla-os ê. 
su11 obra redentora, fá-los seus auxlllares prediletos. 
Como ele, e com ele, esses se tomam salvadores de 
almas, porque Jesus se serve sempre de seus aml-
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gos para reallzar smt.s obras. E' ele, entretanto, quem 
age, eBCondendo a BUa ação para manifestar a dos 
amigos e ocupando-se suavemente em presença dos 
que lhe são caros. Nilo dtssc ele: "Aquele que crê 
�m mim, !art\ ns obrns que eu !aço c as !ará maio
res ainda""? (Jo 14, 12) . Com eleito, Jesus, quan
do subiu ao céu, tinha apenas algumas centenu de 
amigos !leis. Ele quis legar a seus apóstolos a gló
ria de operar conversOes mais numer011as, fWldar 
lgrejns, conquistar o mundo. E ainda no decorrer 
dos séculos serviu-se sempre d83 alm83 generosas 
como Instrumento de suas graçM. 

Assim, toda alma perfeita opera na Igreja um 
bem imenso, é poderostsslma pelas suas obru, pro
fusamente abençoadas por Deus, e, se passar a vtda 
no. con templaç!i.o, suas oraçOes atralrAo Imensas gra
ças sobre 011 pecadores, para razê-1011 voltar ao dever; 
sobre os bons, paro. torná.-los melhores, e sobre 011 
operários evangélicos, para lhes fecundar o aposto
lado. Es.<!as almas fervorosas fazem multas vezes 
mals para o bem das paróqutas e das comWlldades, 
do que aquelas que trabalham diretamente e que, 
a011 olhos dos homens, obtém maior glória. De fato, 
quanto mais sobrenatural for uma obro, tanto maior 
será. a parte do Senhor e menor a da natureza. N011 
empreendimentos humanos, no comércio, na lndds
trla, nas artes, os dons naturais, que Deus distribui 
aos homens, garantem-lhes o êxito; mas nas obru 
divinas de conversao, de santlCicaçAo, é a graça. que 
opera, e a graça. nllo se obtém pela Inteligência, pela 
eloquêncla ou pela habilidade, e sim pela santidade 
da vida. Deus as concede aos filhos segundo o va
lor de sua.• oraçOes c o mérito de suas virtudes. Aque
le que nada recusa a seu Deus, que nAo viva senAo 
para ele, a quem sacrificou todos os gostos, todas 
as ·  vontades, obtem em troca, para si mesmo, e para. 
seus Irmãos, auxUios podcrostsslmos, luzes multo vi
vas, como jamais poderão obter as pessoas virtuosas, 
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1111róm mul�o amigas de si mesmo.s. "Umu. alma )u.s
la, dL.se Jesus a B. Margarido. Maria - por ju.sta 
on�ndla aem dllvldo., como entende sempre a escri
turo. sagrada, os perfeitos - obtém o perdão para 
rnll criminosos". NAo vemos claramente neste mun
do o. grande superioridade dos perfeitos na ordem 
do apostolado; os efeitos produzidos por eles per
nmnecem, em grande parte, ocultos, operam-se mui
tns vezes de longe sem o conhecimento dos próprios 
ln�ressados, mas não deixam de ser conslderãvels 
c serão conhecidos por todos no. etenlidade. Oh! 
como esse maravilhoso poder para o bem é uma 
rnzlio Instante para que trabalhemo.s a tlm do obter 
n perfelçAo! 



C A P I T U L O  I I I  
Das vantagens da perrelçllo 

1. Paz ele que gozam neste 111uncto CUJ 
almas perfeitas. 

E' preciso multo trabalhar e sofrer para atingir 
a pcr!clçllo. "N{to é trabalho de um dia, diz a Iml
t.açllo, nem brinquedo de criança, renunciar-se per
feitamente, ma.s quem dcixn tudo, encontra tudo; 
quem renuncia a toda concupiscêncta, encontra o 
verdadeiro repouso" (L. III, c. XXXII). 

Na verdade, jé. neste mundo, quem teve a co
ragem de lutar corajosamente contra suas lncllna
çOes naturais c de morrer a si mesmo, jll cncont•·a 
a sua paga. E' multo mais feliz que as almas menos 
generosas que querem servir a Deus, poupando o. 
natureza. Nlío est.á, mais que os outros. Isento das 
dores e trlbulaçl!les da vida. Aos amigos de Jesus 
cabe larga parte na sua cruz divina, mas porque 
silo multo desprendidos e humildes e tornaram-se 
pouco senstvcls às contrarlcdndcs, aos reveses, às 
humllhaçOes. Todns essns tristezas e outras ainda, 
como ns atllções, os lutos, podem torturar-lhes a na
tureza, mas sua vontade, que está como que perdida 
na vontade de Deus, nllo é contrariada; ao contrllrlo, 
como os sofrimentos silo permitidos por Deus e glo
rl!lcam a Deus, a vontade se sente feliz em supor
t.á-los. 

A alma amante, que conserva apegos naturais, 
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desejos puramente humanos, sofre, nllo sOmente em 
sua natureza, mas também em sua vontade, que é 
muite.s vezes contrariada, melindrada, trrttacla, e 
precisará fazer esforços para resignar-se. A resig
nação a acalmará, sem, porém, lhe causar alegria. 
alguma. 

As almas Imperfeitas nO.o gozam, pois, dessa. 
paz, que po11suem as almas desprendidas, paz pro
tunda, inalterável. "Eu vos deixo a minha paz. Eu 
vos dou a minha. paz" dlsse Jesus aos seus apósto
los em seu belo discurso de despedida. (Jo 14, 27) .  
E '  preciosa a paz de Jesus, aquele que Isatn.s j á  hll
vla chamado o prlnclpe da paz. Essa paz de que 
Jesus gozava e da qual raz participar os seus ami
gos, ultrapassa todo sentimento, diz-nos S. Paulo. 
Reside no centro da alma, c, assim como o fundo 
do oceano não é perturbado pelas tempestades que 
lhe agitam a supcrllclc c o cume da montanha con
tinua a receber ru; luzes viviflcndorw; dos astros en
quanto reina em baixo a neblina, as chuvas e os 
temporais, assim também a alma que não tem outra 
vontade senão a ele seu Deus, cujo amor é Intenso 
e cujo. confiança é 1nvenclvel, permanece calma. 
abandonada, embora sinta. na parte Inferior dlflcul
daclcs, assalto das tentações, tristezas ele toda sorte. 
As angústias mesmo que lhe causam o seu zelo pela. 
glória ele Deus e pelo bem perturbam a paz Interior, 
pois sabem que essas apreensOcs são permitidas por 
Deus e revertem em sua R'lórla. 

E' mais do que a paz, é a alegria, é a felicidade 
perfeita que encontra a alma plenamente fiel, ale
gria que Jesus desejava a seus apóstolos: 11EU vos 
disse essas colsa.s (permanecei no meu amor, obser
vai os meus mandamentos) , a fim de que a vossa 
alegria seja perfeita" (Jo 15, 1 1 ) .  Essa alegria, Je
sus a prometia a seus apóstolos, se eles quisessem 
rezar bem: "Pedi e recebereis, a nm de que a. vossa 
alegria seja perfeita" (Jo 16, 24) . Essa alegria, ele 
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mesmo a pedia a seu Pai para os seus amigos lntl
mos: "Pai, peço por eles, n fim de que tenham em 
si n plenitude da minha alegria·· (Jo 17, 14) . 

A alegria é o contentamento da vontade que ob
tém o objeto de seus desejos, a alegria é o amor 
satisfeito. A alma perfeita tem desejos multo ar
dentes c multo santas, tem um amor muito puro: 
suspira pelu glória do Deus, c ama Intensamente a 
vontnde de Deus, sempre sll.bla, boa c paternal. Ora, 
ela sabe que e.ssc Deus, n quem tanto quer ver glo
rlllcado, recebe de seu F Uh o, de seus santos, de 
seus eleitos, uma glOria digna dele. Sabe que essa 
vontade divina, que preza ardentemente, é sempre 
cumprida, que esse Deus t.!l.o poderoso quanto sll.
blo alcança sempre os seus fins. Isto lhe é uma fon
te de nlegrla que, ordlnàrlamente, n!l.o é transbor
dante, nem ruidosa, mas profunda, calma e suavls
.slmn. E parn .si mesma, que deseja essa almo., que 
Já chegou ao completo desprendimento? Deseja seu 
Deus e só a. ele procura. Orn, quem nlo procura .se
não a Deus, encontrard Deus sempre em toda parte. 
E quão agradavel é a essa alma voltar-se para ele, 
entreter-se com ele, pensar em suas grandezas, em 
sua bondade, em sua felicidade Infinita; qul!.o agra
davel é sabê-lo ao lado, e dentro do seu coração, 
quão doce é-lhe unir-se a ele por um amor sim
ples e tranqullo, porém intenso. 

Aqueles cujo coraçllo está dividido, c que 
na.o est.!l.o desprendidos de si mesmos nem das cria
turas, estl!.o longe de gozar dessas doçuras do amor. 
Muito menos esclarecidos sobre as pertelçOes e as 
amabilidades de seu Deus, sentem-se multo menos 
ntraldos a ele. Por outro lado, as lncllnaçOes natu
raL<;, de que niio se despojaram, os levam a procurar 
os objetos criados, n. se apegarem aos seu.s afazeres 
e trabalhos predlletoo, a se recolherem demais em 
sl mesmos, Impedindo que o coraçtlo ponha suas de
licias em Deus. Mas quanto aos que tém um amor 
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Intenso, ah! quão telius são em amar e em saber
se amados! Todns a.s coisas concorrem pnra o bem 
das almas amo.ntea : Dfliger� tibus Dcum omnia coo
perantur In bonum. A Pro\o·Jdênclo. c..llvlnn prepa.rou 
tudo, dosdc a eternidade, para o seu proveito. Quan
t<> n.s almn.s Incompletamente fiéis, fazem multas 
vozes falhar os de.slgnlos de Deus a seu respclt<>. 
No.s provações, se lmpaclentam ou n!o se resignam 
senão em parte, e acontece-lhes. às vezes, repassar 
no esplrlt<> as suas penas. Ficam então descontentes 
e Irritadas. Out.ras vezes, só resistem às tentações 
com certa moleza, e deixam pn.c;.qar Inúmeros oca
slõoo de praticar a virtude, porque não têm coragem 
ele oferecer a Deus t<>dos os •acrlflclos que ele lhe.s 
pede. A alma plenamente fiel se aproveita de tudo, 
c cada dia acumula para a eternidade novOii c lmen
so.s riquezas. 

2. O jul2o particular da alma perfeita. 

Quando soa a hora do Juizo. a alma pertelta 
encontra. em Jesus antes um amigo que um juiz. 
Aqueles que não morreram a sl mesmos, que con
servam, sem a.s combater, multas inclinações natu
rais, que procuram o bem-estar, que têm apego às 
criaturas, que pOem o seu prazer nos obJewo e nas 
ocupaçOes naturais, que se preocupam com a estima 
e a aprovação dos homens. embora pratiquem sin
ceramente a virtude, cometem numerosas faltas, tal
tas veniais, sem dúvida, mas que terem a Infinita 
santidade de Deus. Nilo se passa um s6 dla em que 
nll.o tenham que se acusar de diversas negllgênclas, 
lmpetos mal reprimidos da natureza, procuras de 
satisfação puramente humana. A soma de todas es
sas faltas, fraquezas e negligências, forma, no tlm de 
sua vida, um total assustador. E não menos assusta
dor é o total dos meios de san tlflcaçll.o : oraçOes, 
meditações, sacrament<>o, leituras, santas ln.splraçOes, 
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oeasiOes de virtude, que lhes foram concedidos e 
dos quais não �ouberam aproveitar-se. "A quem mul
to foi dado, multo sera pedido", disse Jesus. As 
graças Intimas Já tllo abundantes que receberam, 
outras se teriam acrescentado, que levariam essas 
almas a uma grande virtude, se, por suas lntldell
dades, não as tivessem afastado. Reconhecê-lo-Ao, 
apen88 morta.s, e então quantos remorsos ressenU
rAo? Para reparar todos os seus pecados, todos os 
abusos da graça, esses crist.âos, pouco generosos na 
prática da mortificação, ter:lo !eito multo pouca pe
nlt<!ncla e embora as provações pelas quais tiverem 
pa...<sado os purtncaram um pouco, no entanto, por 
terem sido aceitas com um amor demasiadamente 
fraco, terão 1>erdldo multo do seu valor real. 

Essa.s pesson.c;; se tranqulllzam, à.c:; vezes, persua
dindo-se que fnrAo nn hora da morte um ato de 
puro amor, em virtude do quo.l desaparecerão todas 
as manchas do pecado. Existem, por certo, atos de 
amor de grande mérito, como aqueles que fazem os 
santos; o poder purltlcndor desses atos heróicos se
ria o bastante para apagar as dividas de numero
sos pecados, m.a.s só as n.lmM verdadeiramente san
tas produzem semelhantes ates. 

Os atos de puro amor sAo, com efeito, de valor 
multo diferente, conforme as disposições Intimas da
queles que os fazem. São Pedro parece ter feito um 
ato de puro amor quando declarou a Jesus que estava 
pronto á morrer com ele. Fez outro, com mais calma, 
mas também com maior generosidade, quando se 
deixou cond uzlr à morte pelos esbirros de Nero, e 
nessa última circunstância seu amor teve um valor 
bem diverso. Para que um ato de amor tenha um 
grande mérito nAo basta que se diga sinceramente: 
uMeu Deus, eu vos amo de todo o meu coração, 
porque sois intlnitamente bom e Infinitamente amâ
vel". Esto é realmente o amor puro, mas esse amor 
puro até onde vai na vontade daquele que o formu-
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la'/ Que sacrl!lcios esta1·a disposto a fazer? Até on
de quererá Ir no caminho da Jmolaçllo, na aceitação 
dos so!rlmentos? Com qae ardor abraçam as cru
zes pela glória de seu Deus? E mesmo que, nesse 
momento, suas disposições sejam deslntcressada.s, 
de gra.ncie dedicação, qual sera a parte da vontade 
e da Imaginação, qual scra a intensidade, a Clrmeza, 
a procundeza dessas disposições? Só o Senhor o sabe, 
só ele pode pesar o valor purificador desses atO.. 
Sabemos, no entanto, que esses atos, embora sejam 
sempre atos de puro amor, tornam-se mais meritó
rios e mais satisfatórios à medida que a alma se 
desprende de si mesma e tem maior admiração por 
DetlS, e b. medida também que aumenta o desejo e 
se firma a resolução de se sacrificar e de sofrer mul
to por ele. E n!!.o é fazendo grandes esforços de ca
beça, nom enrljando a vontnde, que se chega a dar 
mais força no nmor. E' fazendo generosamente mui
tos sacrlflclos, o! aceitando de bon vontndc as prova
ções, que se nmnentn o amor, que se adquire e se 
obtém o amor Infuso; Isto é, o amor perfeito. Deus 
o comunica, à medido. que a nlma, por sua genero
sidade, destrói os obstáculos. Stgue-se dai que a.s 
pessoas piedosos que, embora amem a Deus sin
ceramente, se concedem multas satlsfaçOes, podem 
fazer al.os de puro amor c ter, entretanto, que so
frer longas e dolorosas purificações. 

3. o purga!61io das almas perfeUas. 

As almas generosas e desprendidas podem tam
bém ter dividas para com a justiça divina, pois, 
disse Jesus, todos havemos de pagar até à Clltlma. 
parcela. Se Nosso Senhor !az passar os seus amigos 
por sofrimentos que acabem de purl!lcâ-los, !tl.-lo 
comtrangldo, e não delxarli. do conceder, a essas al
ma.s t!!.o querldDS, conso!açOes que lhes suavizem 
as penas. 
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Mol.sés havia pecado. Sua !alta não era, por certo, 
uma falta mortal. O Senhor ca.sttu:ou-o, entretllllto, 
rta:oroaamente, condenando-o e. nâo entrar na terra 
prometida, que era, havia quarenta anos, o objeto 
de seu.s desejos. Moisés, oegundo nos conta, pediu 
pc;;rda.o, mas o Senhor, em vez de lho conceder, irri
tou-se e disse-lhe: "Basta, nunca rnal.s me !ales 
nl.sso" (Dt 3, 23-26) . Quando chegou, pot•ém, para 
e&Se servo, esse santo amigo de Dcu.s, o momento 
de pagar o seu tributo à morte, Javé o tez subir ao 
cume do monte Nebo, c de lá lhe tez ver todo o 
pat.s tanto a. leste do Jorda.o, como a oeste desse rlo; 
toda a rcslllo, de Canaan até ao mar, de Galaad 
até Dan e da terra de Nettall até à de Judá. Deus 
aumentou então, por um grande mllagre, o poder 
visual ue Mol.sés, a tim de que pudesse avistar Lo
do aquele pal.s e apreciar-lhe a beleza. Mal.s de seis
centos mll l.sraclltas haviam sido condenados a na.o 
entrar na terra prometida; para nenhum deles tez 
Javé semelhantí: milagre. Deus, porém, para seus 
amigos, envolve as severidades de sua justiça nos 
favores de sua misericórdia, e, mesmo ao ca.stigâ-los, 
os consola e deleita. 

E isso nos faz crer que no purgatório o.s almas 
generosas receberão consolações. Nosso Senhor po
de, por exemplo, mostl'ar-lhcs imediatamente o 
quanto a sua generosidade lhe agradou, quAo fe
cunda !ol para os outros, e quflo proveitosa. lhes .serâ. 
eternamente. O anjo da guarda, cujo papel parece 
ser o de v1sltar e auxlllar a alma que sofre, nao po
de c1e1xar de se mostrar mal.s arotuoso e compassivo 
para com aquela que lo! a amiga Intima de Jesus. 
Por outro lado, as dividas das almas perfeitas para 
com a justiça d1V1na são evidentemente menos pe
sac!as, porque pecaram muito mimos, e expiaram 
multo mais. Fizeram, com efeito, !números sacr1flc1os 
em \"ida. e cada um desses sacrlf1c1os, proveniente 
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de almaa tão agradavels a Deu.s e praticado oom dlil
poslçOes tAo •antaa, teve mullo valor. 

Apesar dease alivio e de.ua dlmlnullflio de ao
frlmento, tais o.lmas terão ainda multas dores que 
padecer no lugar das explaç!les. porém as suporta
rão com maior amor. São Lourenço, sobre a grelha, 
sentia dores horrlvcis, mas o fogo do seu amor tor
nava-as ligeiras ; outro, menos amante, as teria acha
do mui penosas. No purgatório, a o.lma, livre dos 
obstáculos que provêm da carne, elevada à altura dos 
puros espirltos, vê aumentar Imensamente a sua 
capacidade de gozo e de sofrimento; por conseguinte 
as suas dores podem ser mais cruéis que as da ter
ra. AJ; alma.• que evitaram aqui os sofrimentos, en
contrarão penas mais terrlveis no outro mundo, e 
estarão expostas " arrependimentos amargos, ao me
nos no principio de sua expiação. 

A alma perfeita que amou o sacrlrlcio e abra
çou generosamente a cruz, tem apenns taltaa le� 
ve.s a expiar, sofre multo menos e, logo no inlclo, 
sofre no purgatório com um o.mor intensls.simo, amor 
que, não sendo mals estorvado pelo corpo nem per
turbado pelos obstAculos que produzem nas outras 
tantos pecados não expiados, pode exercer-se livre 
e poderosamente. Esse amor, que se torna de uma in
tensidade extrema, lhe faz amar lmenso.mentc a 
vontade de Deu.s e aceitar com alegria transbordan
te os santos rigores de sua ju.stlçll. 



C A P I T U L O  IV 

Do cén das almas perfellas 

1. Esplendor e gozo dos eleito•. 

As diferenças que acentURIDOS entre i1s almas 
piedosas e n.s alnuu; perfeitas, dl!crença de felicidade 
nR terrR, e de tratamento no lugar ele explaçll.o, nao 
duram senão um cel'to tempo. H�, porém, outra que 
d11ra eternamente. "Na..so Senhor me tez conhe
cer a grande desigualdade que existe no céu ent're 
a felicidade de uru; e a felicidade de outros", disSe 
S. Teresa (Vida, cap. XXXVD). De tato, essa desi
gualdade é grande, é prodigiosa, já que Deus cont.n. 
todos os méritos e <JUe os méritos de uma alma per
feita ultrnpBSSam de multo os dn.s pesson.s de piedade 
comum. A !lima per!elta, repetimos, !az um nllmero 
lncomparàvelmente maior de atos merltOI'IOS. Demais, 
o valor de u:n ato de virtude aumenta quando o amor 
que o Inspira é mais nobre e mais puro, quando é 
mais Intensa, quando, finalmente, é mais nrme. Ora, 
a alma pei'f("ita. tem um amor incomparàvelmente 
mais puro, mnis generoso, mais intenso, mals firme; 
cada um dos atos que praticou t.em, pois, e por to
dos esse.'l tltulos, um valor lncomp!lràvelmente maior 
que oo de uma almo. comum. Assim um nllmcro 
Imensamente superior de atoo de virtude, e cada 
um desses atos de um valor Imensamente superior 
aos de uma alma simplesmente piedosa, eis o que 
raz a riqueza da alma perfeita. 

Em que consistirá a recompensa eterna de atos 
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tão numerosos e tão altamente meritórios? A re
compensa esta nos muitos bens : glória exterior, gozo 
Intimo, principalmente gozo de amor: alegria de ha
ver glorificado a Deus e de o glorificar para sem
pre, alegria de haver traba.lhndo e sorrido por ele, 
alegria de haver feito bem iLs almM, alegria de 
lhes fazer ainda bem, c, en!lm, alegria suprema de 
contemplar a Deus, ele admirá-lo, de ve-lo feUz, ale
gria de amar e de ser amado por ele, alegria Ine
fável, lncompreenslvel, de possui-lo. 

A glória exterior: "Um é o esplendor do sol, ou
tro é o esplendor da lun., r. outro ntnda o esplendor 
das estrelas; uma ""trela difere também em esplen
dor de outra estrela; nss1m seri\ nn ressurrelçAo dos 
corpos" (I Cor 15, 41 ) .  se os corpos dos eleitos de
vem brilhar com esplendor bem diverso, como nos 
diz aqui S. Paulo, as almas que comunicaram aos 
corpos o seu brilho e que. por serem espirituais. se
r!o multo mais beiM, brilharão tambem com esplen
dor maior. "Aqueles que tiveram sido InteligenteS, 
disse o anjo a Daniel - Isto e. aqueles que tiverem 
tido a prudência de permanecer fiéis a Deus; - oa 
outros terlio sido Insensatos - aqueles que tive
rem sido Inteligentes brllharBo como o firmamento, 
e aqueles que tiverem conduzido multas almas à 
justiça brllhar!!.o como astro.�" (Dn 12, 3) . E quan
to mais almas tiverem santificado, tanto mais mara
vilhoso será o seu resplendor. Cada virtude terá o 
seu brilho, digo mais, cada ato de vlrtnde praticado 
aqui na terra darà no céu um acréscimo de beleza 
à alma e ao corpo. Trabalhemos todos os dias para 
a nossa beleza eterna, como um pintor de talento, 
que flze.."-Se um quadro multo grande e que o embe
Jeza.'ISe cada dia com um novo traço ou como uma 
ramalhetelra hábil, que todos os d.l88 acrescentasse 
novas flores aos seus ramos. No...�n.., ornçOes, nossa fi
delidade, nossa vlgllê.ncla, nossos sacrlflclos princi
paLmente, acrescentam um novo ralo de luz ao nos-
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ao tuturo esplendor, e cada. raio varln segundo a 
virtude que o produziu. No mundo, obtêm-se efeitos 
maravilhosos pela combinação das cores. A reun!A.o 
dos ralos luminosos forma o branco; reduzida a seus 
prlnclplos, a luz dà três cores primitivas: o amare
lo, o vermelho, o azul, e três composta.. :  o verde, 
pela mistura do azul e do amarelo, o nlaro.njado 
formado pelo amarelo e o vermelho, e o roxo, pro
duzido pelo vermelho e o azul. Com a misturo. desses 
toM, forçando ou diminuindo estas ou aquelna, ob
tém-se uma gradaçAo Infinita e e..sas cores variam 
ainda quando se lhes acrescenta o preto ou o branco. 

Vai da habiLidade do lll'tlsta o snber combinar 
bem todns essas cores. Assim os ralos esplrltua.IB de 
nossas almo.s, bem como w ralos menores, porém 
também brilhantes, que emanarAo de no.'ISOS corpos, 
e serAo o efeito dos atos de virtude ,que tivermos 
prntlcado, nos comunlcarâo uma beleza de uma va
riedade maravilhosa, e da qual nada sobre a terra 
poderà dar uma Idéia. Cada virtude tera o seu bri
lho, e a un!Ao de mUltas virtudes num mesmo ato 
prod uzlrá um novo tom. Tal ralo, para empregar 
uma comparaçAo vulgar. sem mais cinzento, porque 
a lntençl!.o terá sido menos pura; tal outro será mais 
pãlldo, porque a energia tem sido menor; outros, 
enfim, serâo mais brilhantes, porque os atos terão 
sido mais generosos e mais santos. Assim a vida 
de cada um será reprodUZida em sua pessoa. 

E todos esses esplendores serão divinos. Deus, 
que se dará il.s almas, e que será tudo em todas, 
ut .-tt Deus omnia In omnlbus, fará ele mesmo todas 
essas belezas: cada ato de virtude, por ser uma pnr
tlclpaçAo num de seus atributos, reproduzirá esse 
tributo na alma, que será transfigurada, misteriosa
mente traMformada em Deus. 

E nAo será um brilho exclusivamente exterior, 
como a beleza da terra, que pode encontrar-se em 
uma pessoa aflita e doente ; esta partlclpMAo nos 



atributos divinos, que apareceró. nos olhos de todos, 
sera para a alma um magnítlco adorno, e lhe cau
sara, ao me.o;mo tempo, no mais lntlmo recesso, uma 
alegria lne!ávol, profunda, Inalterável; o menor de 
nossps atos de virtude produzirá assim eternamente 
o seu brilho c o seu gozo. 

Que scrllo e&'les gozos? Como poderlamos conce
bê�Icis, se nunca experimentamos nado. capaz de nos 
dar a mais ligeira Idéia? Neste mundo, nAo podemos 
fazer compreender a um cego 11 beleza e a diversi
dade do.s core.s, nem a um surdo a. suavidade e a 
variedade do.• sons, nem a quem quer que seja o 
sabor de um truto que nunca provou. Ne.stc mundo 
JIL sli.o llULravllhosos o poder e a bondade de Deus 
que .soube, como que brlncnndo, proporcionar aos 
homen.s tantas colsas capazes de alegra.-los: espe
táculos llULgnl!lcos c variados, harmonias doces que 
encantam os ouvidos, perfumes suaves c, nos ali
mentos, tantos gostos diversos, ta.o agrada.vels ao 
paladar. Incalculavel é a variedade dos prazereB que 
os nossos sentidos podem experimentar. E esocs nlo 
Bdo senl!.o prazeres pequenos, Incompletos, p�W�agel
ros, multas vezes vis e grosseiros, nos quais o cor
po, a parte menos nobre da natureza humana, tem 
a maior parte. No céu, o poder divino cria outras 
maravilhas, th\ aos eleitos gozos espirituais e nobreB 
multo mais variados e ainda mais deliciosos. Ora, u
sas alegrias tllo lnefávelmente suave.;, tllo lnebrlantes 
e eternamente duravels, Bdo dlstrlbuldas de multas 
modos, e em medidas prodigiosamente desiguais, 
àqueles que obedeceram ao Senhor como fiéis servido
r.,; e !oram os seus amigos do coraçl!.o aqui e que du
rante toda a eternidade serAo os seus Jntlmos. 

2. Alegrias produzidas pelo amor e 
proportconadas ao amor. 

Se nlo podemos compreender o que serl!.o eMOS 
gozos espirituais tAo variados e ta.o delicados, sa-



bemos, porém, que tcrlo a sua origem no amor, amor 
multo santo e lncomproenslvelmente lntell8o dns 
eleltoo. Eles gozar§.o, com uma suavidade lncxprlml
vel, a alel!l'ln de haver glorificado a Deus sobre a 
terra pelas suas bOW! obros, de glorltlcâ-lo o.!pda 
multo melhor no céu e de poder glorlrleâ-lo duran
te todo. a eternidade, pelo "-"Piendor das virtudes 
que souberam praticar. Os perfeitos s§.o multo mal.'! 
se118lvolll a esta alegria porqu� amam multo mnl.s 
e, se Já no. terra têm um tao grande deseJo de glo
rtrlcnr a Deus, esse desejo, sempre sntl.s!elto, é mul
to mal.s ardente no céu. De bom grado consenU
rlam em passar por todas as torturas a fim de pro
curar a Deus um pouco de glória. Embora n§.o lhe 
dessem .sen!l.o uma glória Igual, gozariam de uma 
fellcldado maior que a dos outros eleitos menos 
amantes. Oro, a glória que lhe proporcionam n§.o 
é Igual. E' uma glória lneomparàvelmente maJor 
que a das almas menos merecedoras. Mals um mo.
tlvo para que a sua felleldnde seja lncomparê.vel
mente superior'. 

No céu os eleitos sabem, sem Uus§.o posslvel, 
que todns ns bens provêm de Deu.�. mas sabem tam
bém, sem a menor vanglória. todo o bem a que ser
viram de Instrumento e a medida em que foram, se
gundo a palavra do apóstolo, os auxlllares de Deus. 
Vêem como seus trabalhos, suas exortaç1ies, seus 
exemplos, seus saerlflclos e suas oraç1ies aproveita
ram ils almas que ora compartUham de sua fellcl-

U Santo A!onao Rodrlguca conta (Vida, n. 149·1.51) que, 
toado rezado por um noviço, o lrml\o Anslade, forlcmente 
teat&do contro IUil vocGÇft.o, c tendo obtido do Mario, l ton;:a 
de laal•téncln, uma JITD.t& podgroea que racontortou o lr
mê.o e lhe valeu a 'VItórto.. runntlu, por duu ou t.rh v.us, 
R. elcgrla exlroma de q\IC gozo.vam os ))cm..a\•enturodoa pela 
vitória do noviço. Noseo Senhor no,. coalna também que 
há grandtt lllegrla no c6u qua.ndo um p•c.ador .IIC converte. 
Todu aeau al�laa, que nalleam do omQr divino, aio c:vt
deutemente proporcionadu a ee� mesmc. 'n1or. 
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dade. E amam a essas almas com uma Intensidade 
de amor que na terra nunca teriam •equer su.pel
tado. Qua.o fellms sAo por tê-las ajudado a santl
flcà.r-se! E não rol pequena a vantagem que lhes 
proporcionaram. Mesmo que as tivessem levado ape
nas a praticar um ligeiro ato sobrenatural, essas 
al.ma.s lhes llcarlam devendo um acréscimo de fe
licidade eterna. Que seré, pois, se, fa:rendó-as pro
gredir na virtude, as levaram a aumentar conslde
ràvelmente os .seu. méritos? Imaginemos, se o pu
dermos, a alegria que exporlmentarAo por esse mo
tivo as almas ardentes, cUja vida se passou Intei
ramente no exerclclo do apostolado, c de um apos
tolado todo de abnegaçao e de pura caridade, e 
compreendamos o quanto essa alegria é lncomparà
velmente maior que a das almas menas zelasas. 

E esse poder benfazejo exercido durante os dias 
de provação, com o qual os eleitos se sentem t4o 
feliZes, nllo o perdem quando se acham diante de 
Deus. "Passarei o meu céu a fazer o bem sobre a 
terra", dizia a meiga e heróica Teresa do Menino 
Jesus. A Sagrada Escritura Indica com efeito que no 
céu os amigos de Deus comps.rtllharAo do seu poder. 
No IJvro da Sabedoria está dito (3, 8) que os justos 
que Deus tiver provado na terra c achado dignos de 
sl, aqueles que tiverem sido purlllcados como o 
ouro no crisol, j ulgara.o as naçl!es ". A mesma pro
messa é feita no Apocalipse : "Aquele que for ven
cedor e guardar os meu.> ;>receites ate ao llm, eu 
lhe darei poder sobre as naçOes" -;2, 28) .  Aas apó.s
tolos, porque deixaram tudo para seguir a Jesus, 
o Senhor declara que serão seus sucessores quan
do vier a julgar as tribos de Israel. Deduz.,.se de to
dos esses textos que aqueles que tiverem praticado 
o verdadeiro desprendimento, cuja alma tiver sido 
purlllcada por provaçOes corajosamente suportadaS, 
os soldadCIS de Cristo. v1\lentes e constantes, que ti
verem lutado até ao flm e conseguido uma completa 
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vitória serllo associados ao poder do Salvador e 
exerco�tJ'o eles mesmos gTande poder sobre os po
vos da terra. E como o exercerão, .senAo auxU!an
do os r léls e subjugando os maus? A esses amigos 
lntlmos o Senhor concedeu outrora, quando pa.s.sa
vam pela provação, a maior prova de amor, fazen
do-os c ompartllhar das obras que mais agTadam 
30 seu Coraçllo, obras de misericórdia e de bene
flcênclat Retlrarâ então essa doce alegria quando 
vierem a compartilhar de seus triunfos e de sua 
glOria? 

E 0j\o será sómente sobre os lrm!los da terra que 
poder!lo derramar beneficios. Os teólogos, ap6s Dlo
nlslo 0 Mlstlco, nos dizem que os anjos das altas 
hler..:rqu las derramam, sobre os coros menos eleva
dos, luze'" e alegrias. NAo exercerão também os elei
tos sua p1f1Uéncla benéfica e beatifica sobre os com
panhelr� de teUcldade colocados mais baixo na hie
rarquia celeste? 

En 11anto espalham .sew dons sobre os eleitos 
que .se 

q 
l'cham nas tllelras Inferiores, encontrando 

na prl'l.tl0:" dcase beneficio lndescrltlvels alegrias, re
cebem _- tanto mais quanto mais elevados estio -
dons eminentemente preciosos por parte dos elei
tos que pe acham nas fileiras superiores. No céu to
dos os 9m!gos de Deus compartilham de .seus .sen
timentos ; estimam, admiram de modo particular, 
mas pr111clpalmente amam, os que foram mais flêls, 

que melllor serviram c mais amaram ao divino Mes
tre. A alma perfeita é, pois, mais querida dos san
tos do 1111e aquela que viveu na lmperfelçllo, e esse 
amor, que nllo é nem Inativo e lmproducente, porém 
fecundo da-lhe alegTias proporcionadas à sua Inten
sidade. ·�· multo querida de Maria, sendo, mais do 

ue as 9!ma.s menos santas, o objeto das ternuras 
�essa mfe tio carinhosa; é também mais querida 
de Jesus, e goza multo maJs de suas divinas lntlml· 
dades e ,��Lntas carlclas. 
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Em compensnçl!.o - e Isto é para a alma perfeita 
mais um motivo ele felicidade ·- ela causa uma ale
gria multo maior a esses santos a.migos de Deus 
que, amando-a na proporção de seus méritos, re
goziJam-se altamente com suas per JelçOCS de san
tidade e seu Jilbllo. Assim é que cfJUSB também a 
Maria, sua boa mae, uma alegria multo mais doce 
do que se tivesse tido menores mt!rl�os. Assim tam
bém - t! felicidade lndlzlvel! - Jes us, que a amou 
tanto e tanto sofreu para lhe merecer graças, sente. 
em sua alma humana, lndlzlvel prazer pelo que fez, 
pelo que sofreu por ela, prazer tanto mais suave 
quanto maior rol o seu proveito, quanto maiS ela a 
v� santa e feliz. 

Resta falar sobre a suprema fellcldade elo céu: 
ver n. De\18, amar a Deus, possuir a Deus. Esso. fe
licidade, que é a felicidade essencial, Inerente ao pa
ralso, é Incomparavelmente mnlor pa.ra os perfeitos 
do que para a.s almas de piedade cornum. Cada ato 
que tiveram praticado lhos terâ aumentado, e cada. 
qual segundo o seu valor, sua capacidade de vlsl!.o 
e de amor. Deus é visto face a face tal qual ele é, 
e nAo mais em suas obras !Ao diferentes dele, c que 
sl!.o apenas vestlglos e sombras. NAo ·é visto !Ao pou
co através as idéias Incutidas por ele nas criaturas, 
por mais alta que seJa a concepção que essas pos
sam dar de Deus. Decerto, durante a sua prova
çAo, os anJos superiores tinham de peus uma con
cepção muito elevada, mas, como diz S. Paulo, ante 
a realidade, as noções são puros enigmas. Deus, o Sêr 
Infinito, é, portnnto, VIsto em si mesPlO: a almn ve 
a sua ciência incomprecnslvel, a sua Inteligência 
sem limites, que de um só golpe de vista abraça to
dos os seres presentes, passados, futllrOS, e mesmo 
simplesmente posslveis; a sua sabedoria ln!alivel que 
tudo previu, e tudo ordenou nun1 ilniCO ato eterno; 
o seu poder criador, ao qual nada é lmposslvel, a 
sua bondade lneftvel, o seu amor, e&e amor que 
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explica todas o.s .sua.s obro.s, amor que .serta a mats 
encantadora de tocla.s a.s sua.s perfeições, se em 
Deus uma perfe!çllo pudesse ser mais bela que as 
outr&$. Ora, toei&$ essas perfeições, tllo bem unidas. 
e tund!da.s Juntas, que não fazem senllo uma so. 
alio vistas de modos diversos pelos eleitos, segundo 
o poder de v!sAo de cada um; e a alma perfe!t.a pe
netra mUlto mais profundamente que n alma Imper
feita nesse abismo !n!lnlto de bele•a.s. e encontra 
alegrias multo superiores no ""petllculo de tama
nhas maravilhas. 

A vista de um Deus tão perfeito. tllo Inefável
mente encantador, acendeu no coraçA.o do eleito um 
amor proporcionado: à med!d:L que admira, ama. 
e por um maravilhoso retrocesso, à medida que 
ama, deseja contemplar, e CSS:L contemplaçAo corres
pondo ao seu amor. como esse amor corresponde à 
sua contemp!açllo. Demais, a força do seu amor au
mentou em cada ato sobrenatural que praticou c 
segundo o valor desses ato.s, como aumentou Igual
mente sua capacidade de vlsAo. o fogo de amor 
que, no cêu, abrasa a alma perfeita, o!. em relação 
ao da alma Imperfeita, como um braseiro Imenso, 
ou como o fogo que Invade uma tlorcsta em relação 
ao do humUde fogareiro. E todas 8$ a!egr!M cau
sadM por esse amor alio proporc!onadM a esse mes
mo amor: a alegria de ver esse Deus tllo perfeito e 
de vê-lo tllo sábio, tllo poderoso, tão santo; a lllegrla 
principalmente de o ver tllo feliz; a alegria de ver 
M três Pessoas divinas gozarem Infinitamente de 
seu amor mútuo. de sua doação reciproca, de sua 
un!lio Inefável. O amor tende à unção. Os eleitos de
sejam sempre, de acordo com o seu amor, possuir 
a Deus. E esse deseJo, sempre ardente, ê sempre 
satisfeito, pois Deus se dà, - e é esta a fonte das 
maiores alegrl&$ celestes - e cada um dos eleitos 
o recebe, segundo a capacidade e a grandeza do 
seu amor. 
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A8 almWi que receberam grandes graço.s, que sAo 
chamadas à perfeição o nilo a atingem porque nAo 
querem viver de uma vida toda de saeriflclos, hu
mildade c caridade, jamais comprecndere.o, aqul na 
terra, tudo quanto suaa ln11delldades, suas resistên
cias às lnsplraçOes celestes lhes fazem perder para 
a eternidade. E esses bens, de que poderiam gozar em 
maior abunda.ncla., mas que, devido à sua. moleza, na.o 
podcrê.o obter senão em medida multo Inferior, é 
o conhecimento Jnetável, é o o.mor, é a posse de seu 
Deus! 



C A P 1 T U L O V 

De Je1u.a vivendo em DÓI 

I. Unúlo Intima entre Jestu e a alma fiel. 

Quem lé as eplstolas de S. Paulo, nota logo a.s 
lórmulo.s de saudaçao que ele emprega com tanta 
trequêncla. A eplstoln nos colossenses é dirigida "a 
todos os santos e àqueles que silo seus fiéis lrmlos 
em Jesus Cristo"'; a epL•tola aos corlntlos, "aos fléls 
santificados em Jesus Cristo"'; aos flllpenBCs, "Aque
les que sAo santos no Crl.!to Jesus''; e u.os efé31os, 
"aos fléls em Jesus Cristo"". 

S. Paulo foi o primeiro a empregar e&a ma
neiro. de falar e emprega-a constantemente: "Fornos 
batizados em Jesus Cristo, diz alhurea. fomos sepul
tados com ele pelo batismo, sepultados em aua mor
te. . . fomos Incorporados a ele pela semelbança 
com a sua ressurreição (Rom 8, 3, 4, 5).  Doravantc 
nAo bavcrl!. mais condenaçAo para aqueles que es
tilo no Cristo Jesus (8. 1 ) .  Chama Aqulla PrlscUa. 
Urbano, seus cooperadores em Jesus Cristo (16, 3, 
9) ; Andrónico e Júnlo estiveram em Cristo antes 
de mlm (7) . Saudai aqueles da casa de Narciso, 
que estilo no Senhor (3).  Eu nAo em conhecido de 
vista no.s Igrejas da Judéia que estavam no Cristo" 
(Oál I, 22). "E" pela graça de Deus que estais no 
Cristo Jesus" (E! 2. lO) . Seria longo citar todas as 
po.ssagens em que o santo apóstolo se relere aos 
fiéis como que ligados ao Cristo, mais do que Isso, 
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como que vivendo nele, incorporados a ele, não fa
zentlo aenao um com ele. Eis aqui algumas paaoa
geDS que exprimem mat.o claramente ainda todo o 
seu penaamento: "'Ignorais que os vossos corpos aao 
os membros de Jesu.o; Cristo? ( 1  COr 6, 15). Assim 
como o corpo é um, embora tendo muitos mem
br<»J, o como todos os membros, apesar do seu nú
mero, nio formam sena.o um só corpo, a.sslm é o 
do Crl3to (13, 12) .  Cristo 6 nossa cabeça. Por ele o 
corpo rorma um todo harmOnlco e sólldo, cujas pBr
te.s, ligadas e unidas entre si, prestam..,;c um aW<lllo 
mutuo, cada membro aglntlo segundo sua medida 
de atividade; assim o corpo, crescendo, torna-se o 
ediflelo cristão fundado sobre a caridade (Ef 4, 16) . 
E' da cabeça, diz ele alhures, com o auxwo das arti
culações que lhe reUnem a.s diversas partes, que o 
corpo Inteiro recebe a vltla c cresce pelo Incremento 
que Deus lhe dQ" (Col 2, 19) . Antes de S. PaUlo, o 
Salvador mesmo havia empregado uma comparação 
que demonstra claramente a união Intima que exis
te entre ele c os almas: "Eu .sou a vldc e vós sols 
os ro.mGS . . .  aquele que perm:J.nece em mim e eu 
nele produz muitos frutos, pois sem mim, separadós 
de mim, vós nada podeis razer·· (Jo 15, 5) . 

2. Jesus, fonte e Instrumento de gr�a. 

Essa união Intima que existe entre Jesus e as 
almas é, pois, o principio da vida sobrenatural em 
nós. Essa vida sobrenatural està em Jesus, como em 
seu principio, em sua ronte tnesgotàvel ; dele se der
rame. em nossas almas e nós todos participamos de 
sua plenitude: De plenftudine etw omnes nos acce
pimw (Jo I, 16).  "Cristo, nos diz S. JoQo Crlsósto
mo, nao tem rival para <lar; é ele mesmo a fonte, 
a raiz de todos os bens; é a vida, a luz, a \"Crdade; 
nao guarda suas riquezas em seu selo, mas as es
palha sobre todos; e depois de tê-las prodigalizado, 
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permanece tAo completo e ta.o rico como o.ntc.s; fonte 
que brota .scmp1·c e sempre se derramo., conservo. 
sempre a mesma plenitude. A parte que possuo de 
um bem, eu a recebi àe outrem, parte Intima talvez 
do todo, simples gota retirada de um abismo in
sondável, de um oceano sem llmltes. Esta imagem é, 
porém, Imperfeita, pois, retira! uma gota do oceano, 
tereis d!mlnuldo o oceano, embora a perda seja lm
perceptlvel. Nê.o se pode dizer o mesmo da fonte 
em questê.o; podeis sacar à vontade, jamais a dl
mlnulre!s" (In Joan. Hom., 14) . De que modo é 
Jesus para nós o principio de todas as graças? An
tes de tudo ele mereceu a graça e a mereceu supe
rabundante, sem limites. 

O Verbo de DellS fez-se homem a fim de poder 
expiar os pecados dos homens, e como todos os atos 
que praticou em sua natureza humana e todos os 
sofrimentos que padeceu pertencem à sua Pessoa 
diviDa, esses têm um merecimento Infinito e sê.o mais 
que suficientes para pagar as dividas da humani
dade Inteira. 

E foi, de rato, parn a humanidade que esses 
lt".ereclmentos foram adquiridos. Pela vontade de 
Deus e pela vontade do Cristo, todos os atos da vida 
do Cristo, em si mesmos tão meritórios, foram em 
verdade praticados por nós, oferecidos por nós. A nós 
pertencem, portanto, essas reservas lnesgotl!.vels de 
graças que Jesus mereceu. Assim a g1·aça nos vem 
positivamente de Jesus. Mas de que maneira? 

Quem pensa que a humanidade do Cristo nao 
concorre scn4o moro.ln1ente para produzir o. graça., 
dlnl: Jesus Cristo se Incorpora aos homens, toma-os 
consigo, recobre-os de sua dignidade, fá-los como 
que um prolongamento de si mesmo, enquanto diz 
a seu Pai: faze! por eles o que fazels por mim, 
ponde neles o que pusestes em mim, essa graça san
tUicante que é uma partlclpaçi\o à vossa divindade, 
que torna a criatura semelhante ao seu criador, ca-
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pllZ de ntos sobren<LturaJ.,; e, port<Lnto, m<Lis divinos 
que humanos; que a herança à qual me dá direito 
o titulo de Filho de Deus lhes seja também dada, 
para que assim se tornem meus co-herdeiros. 

Mas, segundo os textos da Sagrada Escritura, é 
preciso Ir mais longe e dl2er que o Cristo concorre 
fisicamente em nO.s à produçilo da graça. Natural
mente é Deus mesmo quem derrama a graça na 
alma; serve-se, porém, da Humanidade de Cristo 
como de um Instrumento que lhe é unido. O ins
trumento, diz S. Tomás (3 p., q. 62, a. 5) , pode mul
to bem ser distinto daquele que o emprega, assim o 
açoite é distinto daquele que bate; mas a mAo é um 
Instrumento Intimamente llgado ao agente. Assim 
Deus derrama a graça, é a causa produtora, mas a 
humanidade de Cristo é seu Instrumento conjunto, 
c os sacramentos sãos .seus instrumentos dlstlntos. 
Estn é a doutrina ele S. Tomás c da maior parte 
dos teólogos. 

Há., por conseguinte, nçrio de Jesus em nosso.s 
almas para neles derramar graças, tanto as graças 
atuais, concedidas aos próprios pecadores, como a 
graça santlllcante, com as virtudes c os dons. Ora, 
toda a açao supOe presença e contacto; hà, pois, 
uma verdadeira união entre CrJ.,;to e os homens, 
união de ordem tão elevada e tão Intima que a lin
guagem humana n!o a pode explicar: permanece 
um mistério enquanto vivemos nas trevas da fé; 
sabemos que os laços que nos un'em ao Cristo silo 
laços lnUmos, mM não lhes percebemos senllo Im
perfeitamente a natureza. 

3. O amor que Jesw nos tem /4-lo desejar 
unlr·se a nós. 

Por outro lado devemos compreender bem que 
e.ssa unido é o efeito do amor lne!avel do Verbo eter
no para com o.s homens, seus Irma.os, e por al a dou-
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trina do Corpo mtsUco se prende estreitamente e. 
doutrina do Sagrado Coraçli.o. 

o amor tende à unl!lo; é uma força unltlva, 
u1s unltlva : " O  amor, diz S. Frnncl.sco de So.les, ou
trn col.sa ntlo é senão a união do amante ao obJ eto 
do seu amor". Foi o amor que levou o Verbo encar
nado a estreitar num forte abraço todas as almas 
que velo salvar, guarda-las Intimamente unidas à 
sua Pessoa dlvlna e a lhes comunicar sua vida e 
todos os seus bens. Essa unlAo, ele a realiza em pri
meiro lugar pelo batismo. " O  crl.st!lo, dlz S. LeAo, 
dcpol.s do batismo nO.o é o mesmo que antes: està 
preso pelo Cristo; prendeu-ae ele mesmo a Crl.sto; 
tanto que a carne do batizado se torna a carne do 
crucltlcado. Susceptus a Cluisto, Chrlstumque suscl
plens, non Idem est post lavacrum qui ante baptls
mum tuerat, sed caro regeneratl Jit caro cruclftl:i 
(Sermo XIV de Passlone) . 

Essa unlAo operada no batl.smo nAo bastou ao 
Coraç!lo de Jesus; qul.s nos provar melhor ainda o 
seu ardente deseJo de uma unlO.o Intima quando 
Instituiu o sacramento da Eucarbtla. All, nos diz S. 
Crl.sóstomo, ele ml.sturou-se a nós, pós o seu corpo no 
nosso, a fim de que não fizéssemos senão um, assim 
como a cabeça e o corpo não fazem senão um: aque
les que amam com um amor ardente tendem a unir
se desse modo (Bre\•lArlo, s.l!.bado na oitava de Cor
pus Chrl.sU) . 

Nlo podemos negar esse deseJo de unlAo, pob o 
encontramos em nós. E" certamente o.gTadavel a um 
coraç!lo fiel permanecer junto ao taberml.culo; mab 
agradllvel ainda contemplar com seus olhos a hós
tia santa exposta às suas a<loraçOes e, para aproxi
mar-se de seu Deus, a alma fervorosa se arranca 
às suas ocupaçOes, lmpOe-se sacriflclos. Entretanto 
essa alegria de sentir-se a dois passos de seu Salva
dor na.o lhe bl!llta; aspira a recebê-lo no mais In
timo de si mesma, tem sede da comunh!lo, e o ban-



quctc eucaristlco lhe causn as alelflas mais vivas 
• mnl.s profundas. 

Jâ que o desejo de união é o etelto natural do 
amor, como não se encontraria no Coração de Je
sus, que nos ama Incomparavelmente mais do que 
nós a ele? Por conseguinte é lmpos.slvel conceber o 
quanto nos.so Senhor aspira a unir-se tu. criaturas 
humaniiB. Como ele pode tudo quanto quer, realiza 
sempre de um certo modo essa união. Mas, respeitoso 
da liberdade de suas criaturas, une-se-lhes por la
ços mais ou menos estreitos, conforme se prestam, 
ou não, ao seu convite. A todos que estão sobre a 
terra, aqueles mesmos que nunca. a aceitaram, ele 
oferece a união completa, e esses convites afetuosos 
do Coração de Jesus, junto aos dlreltos que ja ad
quiriu sobre as almas, pelo multo que padeceu por 
el118, cria jâ um Inço entre ele e essa.s al11183 culpa
das. E' porque Nosso Senhor cll.sse a bem-aventurada 
Varo.nl: "Eu sou a cabeça de um corpo do qual to
dos os cristãos são os membros e do qual muitos me 
foram, me são, ou me serão arrancados pelo pecado 
mortal". 

Nosso Senhor chama também à un!Ao perfeita 
aquele.. que se converterll.o um dia e que, embora 
não lhe estejam unidos, nem mesmo pela fé, são, 
entretanto, o objeto de suas solicitudes e de suas 
amorasa.s esperanças. Aqueles que se encontram no 
pecado, mas que tém ré, estão presos a ele por mais 
um laço, e esse laço lhes vale, mal.s que aos de..cren
tes, socorros, luzes, graças atual.s, embora permane
çam ainda Imperfeitos, pois a selva dlvlna da gra
ça santlflcante nâo passa do cepo aos ramos parti
dos. A união verdadeiramente vlvl!lcante é a que 
exl.ste entre as almas fiéis e Cristo; essas all1183 re
cebem os Influxos divinos, e o Salvador derrama so
bre elas 118 ondas da vida divina, cuja plenitude 
possui. Entretanto, encontram-se ainda nll8 al11183 
Imperfeitas numerosos obstaculos que Impedem Je-
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sus de mglr nelas conforme desejaria. Ditosas, mil 
veze.. ditosas os almas perfeitas, sobre as quais Je
sus pode, segundo os deseJos de seu CoraçA.o, dl!un
dlr seus dons, e às quais se pode dar B sl mesmo, 
mlsturmndo-se lL sua vldB, comunicando-lhes suos 
Idéias, seus sentimentos, seus desejos, suas virtu
des, manl!estando-lhes por Inspirações diversos o que 
delas espera, levando-as a realizã-lo, mjudando-as e 
agindo nelas e por elas. Assim, pelos seus Intimes, 
Jesus continua a grande obra que velo fazer na 
terra. E' o que levava S. PaUlo a dizer: "O que falta 
aos sofrimentos de Cristo, em llllnba própria carne, 
eu o completo por seu corpo que é a IgreJa" (Co! 
1, 24) . NAo lhe disse Jesus, nas portas de Damasco, 
que era ele mesmo o perseguido na pessoa dos seus 
fléls? (At 9, 5) . E o sangue dos màrtlres que lhes 
enrubesceu as vestes, nl!.o foi também chamado o 
sangue do Cordeiro? (Apoe 7, 14) . 

E, no entanto, essa unlao tAo preciosa nll.o é 
alndB a unlll.o perfeita, pois a llnlca que merece 
este nome é a que existe entre Jesus Cristo e os 
eleitos. Aquela que o Senhor estabelece aqui na 
terra pela comunhão é tAo estreita quanto posslvel, 
mas é passageira e permanece obsCura, por se ocUl
tar o Verbo sob o véu das espécies sacramentais, 
mas, no céu, a comunbll.o, que serà certamente tAo 
intima quanto a da terra, serà perpétua e sem véus. 
As mais vivas alegrias que a comunhlio sacramentiLI 
proporciona neste mundo às almas mais santas, não 
silo sento UIIUI. sombra das que proporcionar! a co
munbA.o celeste. No céu ver-se-! claramente que os 
eleitos silo os membros de Cristo e que o Cristo estA 
verdadeiramente todo em todos: Omn1a et In omnl
bus Chrlstus (Co! 3, 1 1 ) ; no céu o corpo mlstlco de 
Jesus se revela em sua perfeita unidade e em todo 
o seu esplendor. 

Essa unllo tão eatrelta que, em seu Imenso amor, 
o Coraçll.o de Jesua rorma com suas criaturas, lncor-
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porando-as a si, fazendo de cada uma delll8 como 
que o prolongamento de si mesmo, explica as sua.s 
palavras sobre a csrldado fraterna: "O segundo 
mandamento: amarés o teu próximo, é semelhante 
no primeiro : amarll.s ao Senhor teu Deus. Tudo quan
to tiverdes feito ao menor de meus lrmAos, a mim 
mesmo o tereis feito. Eu tive fome e vOs me alimen
taste, tive sede e me destes de beber, csl.ava sem 
abrigo e me recolhestes, eslava nu e me cobriste., 
eslavo doente e me vlsltastes". 

4. Como nos dtvemos manter unidos a Jesus. 

Dessa doutrina do corpo mlstlco de Cristo, os 
autores espirituais, principalmente no século xvn. 
tiraram npllcaçOes priltiCRB que s�o mui consolado
rll8 e lindas. Ouvi Eudes (Reinado de Jesus. parte 
Il) : "Jesus, Filho de Deus e Filho do homem . . .  
nAo sendo sómente nosso Deus, nosso Salvador e so
berano Senhor; mas mesmo, sendo nossa cabeça e 
nOs os seus membros e seu corpo, diz S. Paulo, osso 
de seus ossos, e carne de sua cnrne (Ef 5, 30) e, 
por conseguinte, Mtando unidos a ele pela uniAo 
mais Intimo que posaa existir, tal a dos membros 
1>. cabeça; unidos a ele espiritualmente pela fé e pela 
graça que nos deu no santo batismo; unidos a ele 
corporalmente pela união do seu santlsslmo corpo 
com o nosso na santa Eucaristia, segue-se dai necM
sàrlamente que, como os membros s�o animados do 
Mplrlto da cabeça e vivem de sua vida, assim tam
bém devemos estar animados do esplrlto de Jesus 
Cristo, viver de sua vida, caminhar em sull8 veredas, 
revestir-nos de seus sentimentos e Inclinações, fazer 
Lodas os nossas ações nas dlsposlçOes e lntenç!les 
com que ele faz as suas, em uma palavra, continuar 
n realizar a vida, a rellgllio e a devoção que ele 
exerceu sobre a terra •·. 

NAo sAo estas palavras um excelente comentA-
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rto aos conselhos do grande apóstolo: Indutmtnt Je
rum Cllrt.stum, "Revesti-vos de Jesus Cristo" (Rom 
13, 14) . Indulte novum llomtnem, "Revesti-vos do 
nomem novo" (Er 4, 24) .  Hoc scntfte tn vobt.. quad 
ct tn Cllrt.sto Jesu, "Animal-vos dos sentimentos 
que animam a Jesus Cristo" (FIIlp 2, 5) . 

S. Jo4o Eudes apresenta numerosos tel<toB para 
estabelecer essa doutrina: "Não ouvls aquele que é 
a própria verdade dizer em diversas po.ssagens de 
seu Evangelho: "Eu sou a vida; e eu vim para que 
tivésseis a vida. Vós nii.o quereis >ir a mim a tlm 
de ter a vida. Eu vivo e vós vlverels. Nesse dia sa
berets que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu 
em vós" (Jo 6 ;  10, lO;  5. 40; 14, 19, 20) . Isto é, 
assim como eu estou em meu Pai, vivendo da vida 
de meu Pai, a qual ele me vai comunicando, assim 
também vós estais em mim, vivendo da mlnba vida, 
e eu estou em vós, comunicando-vos essa mesma 
vida, e assim eu vivo em vós c vós vlverels comigo 
e em mim. E o dlsclpulo bem-amado não nos clama 
também que Deus nos deu uma vida eterna c que 
essa vida esta em seu Filho, c que aquele que tem 
em sl o Filho de Deus tem a vida; e, ao contrário, 
aquele que nAo tem o Filho de Deus em si, não tem 
a vida (I Jo 5, 11, 12) ; e que Deus nos enviou seu FI
lho ao mundo, a tim de que vivamos por ele (I Jo 
4, 9) ; e que estamos neste mundo como Jesus aqui 
esteve (Heb 2, 17) , Isto é, que estamos em seu lu
gar e que devemos viver como ele mesmo viveu? 

E no Apocalipse, não nos anuncia que o esposo 
bem-a.mado de nossas almas, que é Jesus, vai sem
pre pregando e dizendo: " Vlnde, vlnde a mim e que 
aquele que tem sede venha e tome :l.gua da vida gra
tuitamente" (Apoc 22, 17).  Isto é, que venha e beba 
em mim a ll.gua da vida? . . .  (Jo 7, 37) . 

E que nos prega a cada Instante o divino após
tolo S. Paulo, oenAo que estamos mortos e que a 
nossa vida eotâ escondida com Crloto em Deus (Col 
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3, 3) ; que o Pai eterno nos viVIficou com Jesus Cris
to e em Jesus Cristo (Ef 2, 5; Co! 2, 13),  Isto é, que 
não somente nos tez \'!ver como seu Filho. porém 
em seu Filho, e da vida de seu FUho, e que deve
mos manifestar e fazer tracsparecer a vida de Je
sus em nossos corpos (2 Cor 4, 10, 1 1 ) ,  que Jesus Cris
to é nossa vida (Co! 3, 4 ) ?  . . .  Em uma outra passa
gem, !alando aos cristãos, diz que pede a Deus que 
os torne dignos de sua vocnçAo (do seu chamado) , 
que realize plenamente nesses crlsUI.os todos os de
slgnlos de sua bondade e da obra da !é, a rim de 
que o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo seja glo
rJrlcado neles e eles em Jesus". 

Unir-nos a Jesus, pedir-lhe que trabalhe em nós, 
sofra em nós, interceda por nós, e nos considere co
mo um membro do Cristo, um Instrumento que ele 
mesmo deve pOr em movimento, um órgão que de
ve animar, é uma pra.tlca que consola e fortl!lca! 

Quando agimos. quando cumprimos com os nos
sos deveres de estado, sentimos vivamente a nossa 
Impotência; quando sofremos, verl!lcamos, com pe
sar, que não sabemos sofrer; quando rezamos, re
conhecemos a nossa Indignidade e temos consciência 
de que as nossas oraçOes em nada podem glorificar 
a Deus. Unamo-nos, pois, a Jesus, peçamos-lhe para 
cumprir por nós todos essas santas obrlgnçOes e de
pois consolemo-nos; Jesus, n quem chamamo.�. vem; 
ele aceita de trabalhar, sofrer, e orar em nós e de 
dar a todas as nossas obras uma dignidade, um 
mérito e uma eficácia que não teriam sem ele. "E' 
preciso, escreVIa S. Margarida Maria a uma vLsltan
dlna de Moullns, que nos consumamos todas nessa 
fornalha ardente do Sagrado Coração do nosso ado
rável Mestre . . . e depois de termos lançado o nosso 
coração, todo cheio de corrupçOes, nas chamas di
vinas do puro amor, ai devemos tomar um outro, 
novo, que nos !aça VIver para o futuro de urna vida 
renovada. . . é preciso que esse divino Coraçll.o de 
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Je.sw; tome de tal modo o lugar do nosso, que só ele 
ilva e atue em nós e por nós, que sua vontade man
�enha a nossa por tal forma aniquilada, que possa 
•glr sem resist�ncla alguma da nossn parte ; enfim, 
JUe sew; afetos, pensamentos e desejos tomem o lu
Jar dos nossos, mas principalmente o seu amor, que 
se amará a si mesmo em nOs e por nós" (Obras, t. 
li, p. 468). 

Todos conhecem a bela oraçA.o elo padre Oller: 
"O' Jesus, vivendo em MnrlB, vtndc e vlvel em nós, 
com o vosso esplrlto de santidade, na plenitude do 
vosso poder, na pertcição de vo.ssa.c; veredas, na ver
dade de vossns virtudes, na comunhAo de vossos di
vinos mlstcrlos; dominai em nOs todas as forças Ini
migas, na vh·tl'!le de vosso Esplrito e para a glória 
de vooso Pai'". Assim também, que Jesus reproduza 
em nós suas virtudes, comunicando-nos as disposl
çOes que o animavam nos diversos mist�rlos de sua 
vida mortal, n humildade de sua encarnaçllo, a po
breza de seu nnschnento, o recolhimento de sua vi
da escondida. o zelo de sua vida piibllca, o fervor de 
suas orações, a generosidade de sua lmolaça.o, para 
que Deus veja em cada um de nós, nAo mais a cria
tura com seus membros, porém, a Imagem fiel, a 
fotografia de seu divino Filho em quem pós todas 
as suns complacências. Digo mais: que ele veja em 
nós o próprio Jesus cobrindo-nos, envolvendo-nos, 
escondendo-nos em si, Jesl!8 anlm!Lndo-nos, movi
mentando-nos, agindo em nós e por nós. 

Eis as apllea.çOes de.•ta bela doutrina: nós BC
mos os membros do corpo mlsUco do qual Jesus é a 
cabeça ;  cad� membro está sujeito à sua Influência 
divina e dele recebe graças, ao menos graças atuais; 
Jesus = cad" um do nós com um amor lneravel 
e esse amor faz com que ele se mantenha unido a 
todos por uma unlllo que drsejn tornar cadn vez mais 
estreita, cada vez mais perfeita. Devemos, por conse

guinte, ver Jesw; em nos.o;o próximo. Devemos vê-lo 

72 



também em n6s c vivermos lntlmnmente unidos a 
ele, penetrando-nos de suos ldélos, de seus senti
mentos, unindo nOSSRli lntençllcs tis suas lntençOes, 
nossas orações às suas oraçOes, nossos trabalhos 
e nossos sofrimentos aos seus trabalhos e aos seus 
sofrimentos, sacrificando coll8tantemcnte nossa von
tade em favor da sua, e agindo em tudo com ele e 
como olc, e ele mesmo faró. o resto. Auxlllaró. os 
nossos esforços, Impregnar-nos-:!. de suas graçRli, co
municar-nos-ti suas luzes, suas atclçOes, sua força, 
animar-nos-é. c conduzir-nos-a pelo caminho da per
telçl!.o. Fnrll. de n6s um outro Josus, c entl!.o pode
remos dizer: uNAo sou mals eu quem vive, é Jesu.c; 
quem vive em mim" (01\l 2, 20) . 



C A P I T U L O  VI 

Da transformação da alma 
em Deus 

I. Deus quer Imprimir 110 homem a sua imagem. 

Para resumir em uma só palavra toda a ordem 
da vida espiritual, basta dizer: "a vida espiritual 
é o conjunto do trabalho da graça e dos esror�os 
da liberdade humana. a fim de reproduzir na alma a 
semelhança pertelta com Deus; toda a vida espiri
tual, dizem os santos Doutores, tende iL unlllo c iL 
transformação do. alma em Deus". 

"Façamos o homem à nossa Imagem e seme
lhança", havia ctito o Senhor no dia da crlaça.o. O 
pecado original velo destruir o plano divino; Deus, 
por�m. recomeçou sua obrn c a prossegue em cada 
um de nós. O trabalho de nsslmllação começa no 
batismo, quando Deus derrame. na alma do be.tlzan
do a sua �ça santl.!lcante com e.s virtudes e os 
dons Inerentes; " alma recebe entAo como que uma 
emanação dn Divindade, que lhe penetra a substAn
cla e e.s faculdades, dando à primeiro. uma beleza 
divina! e às outras o poder de operar divinamente, 
tornBndo-a participante da natureza divina: dlvlnae 
conaortes naturae (2 Ped 1, 4) . Mais tarde, quando 
n alma estiver em estado de produzir atos. Deus. 
por suas graças atuais, aglrà ainda sobre ela, e essa 
açAo tenderá a torna-la cada vez mBis semelhante 
a ele pela pratica das virtudes. 
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Deus tende, portanto, a reproduzir-se. Como o 
calor aquece e a luz Ilumina, Deus delllca, Isto é, 
torna semelhante a sl. Cada um de seus atrlbuto.t, 
operando sobre a alma, Imprime-lhe a sua seme
lhança. Sua sabedoria toma as criaturas sàblas; sua 
bondade torna-as boas; sua misericórdia torna-as 
compassivas e Indulgentes; sua Ionganlmldade tor
na-as suave.s e pacientes; sua verdade torna-as hu
mildes; enquanto sua pureza purifica-as, seu amor 
abrasa-as. Cada ato de virtude que praticamos é a 
reproduç!lo de um desses atributos, a partlclpaç!lo 
a uma dessas perfeições e cada pecado que comete
mos é, pelo contrário, a repulsão de um atributo di
vino, constrangido a manter-se Inativo, é o empeci
lho a uma obra de Deus, aniquilada. O homem, e 
t.ambém o anjo, embora criados livres, têm o triste 
poder de encadear, por um momento, a Deus. 

Por um momento apenas, posto que, sobrevindo 
a morte, Deus retoma a sua obra; quebram-se en
t!lo as barreiras opostas pela liberdade humana à 
operaç!lo dos atributos e o atributo divino age com 
um poder t.anto mais terrlvel quanto mais compri
mido fora. Os obstáculo.• que a alma opusera à ope
raç!lo divina, por suas resistências, permaneceram 
nela, se a penitência que expia e repara nli.o os ti
ver destruido. Então, quando os atributos divinos 
tornam novamente à liberdade, agem como vinga
dores e desenvolvem contra esses obstáculos uma 
atividade consumidora c dolorosa. 

Se os obsl.áculos, por parte da criatura, são 
faltas mort.als n!!.o retratadas, se, por conseguinte, 
se encontram em uma alma rebelde, definitivamente 
desviada de Deus e apegada ao mal, os atributos di
vinos cumprlr!lo eternamente sua obra de justiça e 
serllo um fogo que consumirá o réprobo. Como a von
t.ade do culpado, mantendo-se rebelde, sustent.arâ 
eternamente esses elementos perversos, a açllo vin
gadora encontrara sempre matéria na qual se exer-
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cer e os lorméntos serão sem fim. Deus, presente 
em toda parte, atua em toda parte, e, nas criaturas 
Livres, criadas para lhe reproduzirem a Imagem, a 
ln!luencla dlvlna tende a l.!Dprlmlr sua pureza, sua 
santidade, seu amor no condenado. Essa açiiO divi
na, Indo de encontro a uma vontade rebelde, tlxada 
eternamente no ódio a tudo quanto é pureza, sa.n
tldade e amor, causa terrlvelll torturas. 

se a vontade renunciou ao mal, voltando-ao para 
Deus, os atributos divinos lrQo, pouco a pouco, con
sumindo os obsti\culos que, maculando a o.lma, se 
opuseram, outrora, à sua açlio amorosa, e destruindo 
tudo que lhes for contn\rlo ou lhes vele o esplendor; 
esses atributos, porém, nilo acroscentarllo nenhum 
outro esplendor à alma, como fazem, antes da mor
te, àquela que se prestou à sua açilo, e na quo.! pe
netram mo.ls profunda, e se dilatam mais ampla
mente. Assim é que cada ato e mesmo cada pen.qa
mento que th·er contrariado voluntàrlamente a vi
da divina, ou sido uma barreira à expansilo, ao der
ramamento em nós da luz, da bondade, da paciên
cia, da caridade divina, seri\ um alimento para as 
chaiDJI& vingadora.•. Essa obra de destrulçilo, easa 
purltlcaçAo das faltas, que se fan\ no purgatório, 
seri\ tanto mais dolorosa, quanto mais graves e mais 
numerosas tiverem sido ns reslstênclo.s e tanto mo.l8 
longas quanto mnls tempo tiverem durado. 

Felizes dos que nllo esperam as penas horrlvel.s 
do purgatório para se desembaraçarem das manchas 
do pecado, e que se aplicam em tornar-se Jll. neste 
mundo um espelho tlel da Dh•lndade! Nessas ai!DAS 
justas, cadn ntrlbuto divino produz o seu fruto, ope
ra a .sua semelha.m;R: .�ua açA.o, amorosamente ofe
recldn por Deus, é amorosamente aceita pela alma. 
Deus dlz à sua crlaturn: Queres que a minha luz te 
Ilumine, que a minha bondade, n minha paciência, 
a minha caridade se comuniquem a ti? Custar-te-li. 
um pouco, pois será preciso que aa oposlç!les de tua 
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natureza pervertida sejam anlqulladiLS, porém te tor
narás cada vez mais semelhante a mim. E a alma 
nel aceita generosamente e participa das pertelçOe.s 
de Deus. 

E e.ssa participação pode ser de todos os lrultan
te.s. Cada um de nossos atos de virtude ê portanto 
como o transbordar da lJivlndade em nossas almas; 
e como essas sao recipientes de uma capacidade 
Imensa, e como é lnllnlto o oceano dns perfelçOe.s 
divinas, ao qual nos desalteramos, as almas genero
.sa.'l e l1del1sslmns, que se abrem, nAo pela metade, 
mns completamente, tornam-.se maravilhosamente 
ricas. A Divindade ILS cumula de bens; tendo em sl 
toda IL beleza, as em beleza e transngura; sendo a 
onipotência, as rortiílca; sendo a própria santidade, 
as aperfelçoo e santifica. 

Será nece&árlo acrescenta r que essa participa
ção nDS atrlbutDS dlvlnDS comporta lnúmerDS graus? 

No começo da vida espiritual, o trabalho da al
ma consiste em lutar contra as Inclinações vlclasas, 
em afastar DS atos pecaminosos, sendo-lho nece&á
rlo refletir e recorrer a longas conslderaçGes. E' por
que se decide mais ou menos lentamente a evitar 
o mal e praticar o bem. De certo a virtude assim 

praticada é, naturalmente, obra da graça divina e 
da liberdade; mas, no melo de&as dU!culdades do 
e.splrlto, que procura esclarecer-se, e das lutas da 
vontade que quer ss..lr de sua lndeclslo, a graça 
nAo tem plena facilidade de exercer sua açlo e os 
atributos nAo se reproduzem sen&.o Imperfeitamente. 

2. Devemos afastar tudo que nos Impede de n08 
assemellulr a Deus e nos delzar purificar. 

o primeiro dever da alma deve ser, pois, destruir 
tudo quiUlto nela se opOe t. açAo da graça e, pelas 
vitórias sobre seus defeitos, pelos sacrlflclos genero
sos, diminuir-lhe as má.'! tendências e fortificar-lhe 
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as boas dls)>()l;lçOes. All primeiras vitórias atraem 
sobre a alma novas graçoa, e mormente as luzes 
que lbe fortalecem e Iluminam a fé. Penetra ent.Ao 
na vida de piedade. Mais esclarecida, torna-se capaz 
de virtudes maiB altas; tem menos dificuldades e Jll 
maiores méritos; sua semelhança com Deus se acen
tua cada vez mais. 

Restam-lhe ainda, porém, numerosos obst.Aculos, 
:!Ue, sem fazer uma oposlç!to radical ê. graça., lbe 
tolhem ainda " açl!.o. Quantas condescendências 
consigo mesma, mais ou menos contessadu, quanta 
procura de satiBfaçOes pessoais, quanto amor próprio 
sempre vivo, quanto apego secreto em que o esplrlto 
•e compraz e se perde, quantos sentimentos, pura
mente naturais, desejos, preocupaçOes, dores e ale
grias que nada tém de divino e quo Impedem a a.ssl
mllaç4o do homem a Deus! o dever da alma pie
dosa é afastar para bem longe de si todas essas 
lmpertelçOes, esquecendo-se, tendo-se em conta de 
nada, renunciando-se conLinuamente. "Desde que 
nos despojamos de nós mesmos, dizia S. VIcente de 
Paulo, Deus nos encherá de si, pois ele n1to pode 
admitir o vazio'. E S. Joana de Chantal dizia tam
bém: "Quanto mais nos despojarmas de tudo que 
nllo é Deus, tanto mais ele nos encherá de si mesmo" 
I Obras, t. W, p. 264) .  Deus enche de si aqueles que 
se esvaZiam de si mesmos. Quilo fecundo é esse prin
cipio! Esvaziar o esplrtto, esvaziar o coração de tudo 
que nllo é divino ou sobrenatural, tal é o grande 
melo de que dlspOe a alma piedosa para atrair so
bre 1<1 os dons de Deus. Entretanto, mesmo os que 
trabalham fielmente nesse sentido, nllo conseguiriam 
purificar o e.<�plrlto c o cornçllo, se o Senhor os nl!.o 
ajudasse por provP.çOes multo penosas e longss, po
rém eminentemente salutares. 

1) VIda, por Abelly, 1. l, eop. XXI. Ver nu Pa.lavru 
Divtnae, XXX, 215, <:omo o Sonhar prometeu oocber de .cu. 
dona aqueJea que 1e esvaziarem de si me�moe. 
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A SagTada Escritura Insiste em dizer que a alma 
J WJta precisa desembaraçar-.!le de suas Impurezas, 
corno o ouro precisa passar pelo toso para se purifi
car das escOrias que lhe ernbaclam o fulsor. "O 
senhor conhece o meu caminho, diz o santo homem 
Job a Ellfaz, Isto é, sabe que me experimenta como 
no ouro que passa pelo fogo: 'PI'Obavlt me quast au
rum quoà pertgnem tranlllt" (Job 32, lO) . "Como 
a prata é posta à prova no crisol, e o ouro é puri
ficado no forno, assim o Senhor experimenta os 
coraç!les" (Prov 17, 3 ) .  " As almas dos Justos es
tão nas mAos de DeWJ . . .  Se aos olhos dos homens 
sofreram penas. . .  foi que Deus os experimentou e 
os achou diBf!OS de si; ele os pOs ti prova como o 
ouro na fornalha " (Sàb 3, 1-10).  "O ouro e a pra
ta se experimentam no fogo, c os homens agTadé.
vcls a Deus, no criao! da humllhnçAo" (Ecll 3, 5) . 
Em Zacarlas (13, 8) , o Senhor, depois de declarar 
que castigara os culpados, falando dos que forem 
fl�ls. diz: "Farei passar esta terceira parte pelo fogo; 
cú a purificarei corno se purifica a prata; eu a ex
perimentarei como se experimenta o ouro". "O Se
nhor, diz Malaqulas (3, 3 ) ,  se assentam como aquele 
que funde c purifica a prata; puriCicaré. os filhos de 
LevJ e os torno.rll. puros como o ouro c a prata. c eles 
oferecerflo então sacrlflclos ao Senhor em toda a 
santidade". "Deveis alcgTar-vas, escreve o apóstolo 
S. Pedro, embora vos seja neccssé.rlo passar ainda 
algum tempo por diversas provaçOcs, " nrn de que 
a vossa fo!, assim provada, mais preciosa que o ou
ro que se experimenta na fornalha, vos seja um 
rnoUvo de louvor, de glória e de honra quando se 
manifestar o Cristo Jesus" (I Ped I, 7) . "Meus 
bem-amados, nlo vos surpreenda o fogo ardente que 
SC!rve para vos provar, como se fosse uma coisa ex
t.raordlné.rla" (Ibld. 4, 12) . 

As graças purificadoras do necessé.rlas e pre
cedem as graças transrormadoras. Cada vez que o 
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Senhor se dispõe a conceder A lllma 1Jrllça.s mala 
elevadas, mais !lumlnatlvas, mais llptas a tornA-la 
semelhante a si, ele a prepara por provaçOes que lhe 
consomem os elementos Impuros, c essas purltlcnçOes 
suce.sslvas slo tanto mais rigorosas, qunnto mais a 
alma se lldlant.a na .santidade. Nos de..lgnlos de 
Deus, sem dúvida, e.ssas provações devem aumentar 
o mérito dos Justos, e tornar-lhes mais poderosas 
a.s lnt.erce.ssõcs em ra.vor de seus lrmdos, maa ex .. 
pllcam-se também, principalmente na primeira rase 
de sua vida, antes que tenha chegado 11 santidade 
consumada, pela necessidade que sentem esses ge
nerosos servos de Deus de se libertarem, nAo sOmen
te dos vestlglos do pecado, mas de tudo quanto ain
da têm de multo natural, de multo, ouso dizer de 
demll.'iladamente humano. Com efeito, toda preel
pltaçAo, todo ardor natural é um obstl\culo 11 ex
pansAo completa da graça, e Impede a plena trans
formaçl!.o dn almll em Deus. As almas pouco arden
tes na renúncin J ulgam-se multo provadas quando 
seu nmor próprio ó humilhado, quando sua vontade 
ê contrariada, q,ando sofrem quaisquer privações 
ou dores fislcas. Sl!.o, de fato, provações, porém o 
mais dns vezc.s não atingem senAo a superflcle da 
nlma, e quem não passou por outras, nAo pode ter 
•endo virtudes pouco profundas. As provações que 
purificam deveras sAo aquelas que penetram até ao 
Cl.mago da alma. 

3. A alma, enquanto se purlf1ca, dlviniza-se. 

sa.o numerosos os exemplos de.ssas provnções sa
lutar�• na vida dos grandM amigos de Deus. Um dos 
personagens .santos, no qual sobressai a obra purlfl· 
cadora da graça e os efeitos de transformação que 
produz, é o Plldre Oller. Tendo alcançado um grau 
heróico no amor de Deus, e havendo atingido, depois 
de dez anos de rigorosas penitências, um grau de 
pureza eminente pela pn!.tlca constante de virtudes 
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aclmlrl!.vels o por provações de toda sorte que a 
Providência lhe p1·eparou, rol reduzido a um estado 
de Invalidez completa. Suas faculdades sofreram 
uma c.speclc de po.rallsla, suo. Inteligência ficou em
botada, sua vont.adE, entorpecida. Aprendeu por ai 
a não ter mais confiança alguma em seu talento, 
a n9.o procurar apolo algum em suas quo.lldades na
turais e sim a tudo esperar do influxo da graça. 

Deus lhe concedeu entAo o favor de uma Ulllllo 
extraordinária com Jesus Cristo, que o fez partici
par, tanto quanto posslvel, dos atrtbutos divinos. 
"Nesse estado, dlz ele, po.rccc que tanto o homem 
exterior, como o Interior ni'lo tem outra vida senr.o 
a de seu divino chefe, porquanto a alma nlo pode 
descobrir em si outro principio que lhe Inspire as 
ações e os sentimentos, senão a Jesus Cristo que 
nela vive e opera. Eu sinto-lhe a dlreçlo no em
prego de mJnhRS faculdades naturais, e mesmo atê 
na composição do corpo que ero. outrora !Ao des
regrada. Sinto a�;ora o Esl>lrito de meu Benhor que 
me C.lrige na minha atit�:de, na minha conduta, 
até nas mlnhrui palnvras . . .  Quando quero escrever, 
sinto que esse divino lt<plrlto quer conduzir e regu
lar todos os movimentos de min..lla mlo. Eu me 
presto e me entrego a ele, como um Instrumento 
que na.o tem ação própria e pessoal . .  . Difunde-se 
por todo o men ser, como se estivesse no lugar de 
minha alma, como se fosse uma segunda alma a me 
animar e sustentar, e que se serve de todo o meu 
ser, como n alma dlspOe dos movimentos elo cor
po, porém, com maior doçura e maior forma . . .  
Experimento a mesma mudança em relaçlo 11.9 fa
culciades da alma e dos dons naturais. Em troca de 
trevas tão espe._o;sas, tenho agora multas luzes; em 
troca dn confusão de meu esplrlto, tanta clareza 
em meus pensamentos: em troca de aridez desola
dorv., efeitos tlo bons; em troca dessa detestâvel 
e funesta preocupação de mim mesmo, sentimentos 
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de amor e ue elevação para Deus. Sou obrigado a 
conlessá-lo: e o Esplrlto ulvlno que as.slm me penetrn 
e me poosul'' (VIda, por �'alllon, I parte, I. VW) .  

Raros são aqueles que nlcançam, J á  nesta. vida, 
uma uniAo tão perfeita com D<:us. As mais das ve
us, a transformação apenas se !az sentir enqunnto 
a alma permanece na prlsào do corpo. Inicia-se na 
vln purgativa, des::tbrocha na via UumlnnLiva, mas 
só se realiza na via unltlva, quando os dons do Es
plrlto Santo operam abundantemente na alma. En
tão será habltunlmente esclarecida, abrasada, pene
trada por esse divino Esplrlto, participando larga
mente das perreições divinas. 

São, pois, principalmente a.s almas unidas a 
Deus que podem aplicar-se a grande palavra de S. 
Paulo: "Refletindo como num espelho a glOria do 
Senhor, nOs somos transformados nessa mesma Ima
gem, com esplendor sempre maior". Gloriam Domtnt 
specul4ntes in eandem Imaginem transtormamur 
(2 Cor 3, 18) . Essa Imagem é a semelhança do Cristo; 
os traços de Jesus substituem pouco a pouco os nos
sos. Tornando-nos porém Imagem do CrJ..to, torna
mo-nos Jll. por Isso um:> Imagem de Deus cada vez 
mats !!el. E essa transrormação se opera pela açlio 
do Esplrlto Santo, que, transfigurando-nos, nos leva 
a subir de esplendor em esplendor: a clarttate In 
clarttatem a DomJnt SptrUu. 

Como !lcou dito acima, quando, no momento da 
morte, a obra de purHicaçll.o nlio estiver ainda com
pleta., Irá terminar-se no lugar de expiação; se Já 
estiver adlantad::t, será muito menos penosa; além 
disso, as santas dtsposlçOes que se encontram nas 
almas e que silo uma partlclpaçll.o 118 luzes e a<>S 
sent.lmcntos de Deus, lhes abrandam n.s penas. 

No céu a alma sente em si os eleitos beatl11cos 
dos atributos diVInos, pois tudo quanto é diVIno 
traz em si alegria e felicidade. A alma bem-aven
turada, na qual as mais leves manchas silo consu-
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mid!lj;, os mais fracos obstâculos são aniquilados, 
será entD.o traru;flgurada perfeitamente, e dlvlnlZada. 
Participando dWI perfelçOcs de Deus na medida em 
que del,.,. participou voluntàrlamente sobre a. terra, 
quanto mais se uniu pelas suas virtudes à dlvtnda.de 
ativa., tanto mais part.lclp:m!. da divindade beatifica.. 

"Meus bem-amados, escreve o apóstolo 8. JoAo 
(I Jo 3, 2) , n6s somos desde Jé. rtlhos de Deus, e o 

que �eremos depois nrr.o nos Iol manifestado ainda; 
sabemos, porém, que seremos semelhantes a ele: 
SfmUes ef ertmus. "O Cristo que esta todo em to
dos: omnla et in omnlbus Chrtstus, manifestar-se-à 
em ca.da. um dos eleitos. Vos cognosce!ls qula ego sum 
tn i'atre et vos in me ct ego In vobls (Jo 14, 20) . 
Ego tn patre ct pater tn me est (Ibld. 10) . Saberemos 
entAo e veremos que Jesus viverá. em nOs e operará 
em n6s, Jesus, que vlveré. em seu Pal c em quem 
seu Pai viverA; ho.verú, pois, uma unJAo maravi
lhosa, Inefável entre Deus e seus filhos. Embora 
delxa.ndo a ca.da um sua personalidade e sua liber
da.de, Deus se mostrar!!. como que penetrando e trans
figurando os eleitos. Veremos que nele vivemos, nos 
movemos, nele estamo.'i: ln tpso v1v,mus et movemur 
et sunius; veremos nossa substância mantida por 
ele, nossos pensamentos, nossas vontades, nossas 
operaçOes procedendo ao mesmo tempo dele e de 
n6s. Em nossa pessoa, entao toda purl!lca.da, toda 
llumlna.da, toda abra.sada, tudo serà digno de Deus; 
sem cessarmos de ser criaturas, seremos como que 
dlvlnlzados, transformados em Deus, cujo plano, 
anunciado desde a origem, será plenamente cum
prido. FacUJ.mus homtnem ad Imaginem et slmlll
tudlncm nostram: façamos o homem à nossa Imagem 
c semelhança. Ertt Deus omnla In omnlbus. Deus 
será tudo em n6s ( I  Cor 15, 28) . 
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SEGUNDA PARTE 

DOS MEIOS DE OBTER A PERFEIÇÃO 



C A P í T U L O  V I I  

Da g1•aça divina 

1. A JJTedestinaçt!o àiJ>ina e a cooperação nun�ana. 

"DeW> quer a salvaçii.o de todos oo homens: 
Deu.� t>Uit omnes h-o mines sahos ttert ( 1 Tim 2 ) .  
Non est voluntlts ante Patrem vestr11.1n qui in caells 
''"t, ut pereat unus ex pustllis istis. E' a vontade 
tltl vo..<so l'al que está. no céu �ue não se perca um 
.<ó de seW> fllhoo" (Mt 18, 14) . A todos oferece 
J.�raças suricicnt.�s pntéL �e sa1vnre1n. Ele não quts, 
a )Jrtori, por decl.são prévia, isto é, anterior à pre\•1-

,,ão dos méritos e doo pecados, sn1var uns e perder 
outroo; nem dis.<e tão pouco: quero antes de tudo, 
c a. todo custo, sal ''ar Pedro e perder Judas, e por 

J,;so vou conceder n Pedro graças a que hi1 de r.or
rr..'lponder, c a Judns graçD.s a que não há. de cor

responder. Não, no seu amor imenso, ele quer a. sal

vação eterna de todos. e pOderá dizer a cada um 
dús condenadoo : Q1tid est quod debut ultra ta
t:ere et non ject? Que deve1·1a eu fazer por ti que 

n!io tenl1a feito? (ls 5, ·�) .' 

1) Aqueles � quem �rturb:\. n roislórlo dll'- pt-<:dc.sUna
�J��>, lombrcmoa. estas palavras de S. Ago�llnbo: "Quais .são 
oH r.lclt..:s'? Vim, aP. n Q.Ui!lord.c�". "Qni"' P..S ::�te? Vl)s, ai vultia" 
( l u. E\•nng. · Joan. lr. 2<i, u . .:n. O céa foi prcpa.rado ruu-a ou

lt·o�t: Poia bem, sede outroa c o eéu teor& sido prêp!lrado 
p u t o  vóa. "Aliis piLl'O.tmr. c&l: ct, vc,.!'l' ;:�.111 �!utc c: vobia pu·o..-
1 u1;1 e!':t. (In p-!1. 1�6. r,. 'li). 
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No entanto, se ele quer salvar todos os homeruJ, 
e se, em virtude dessa vontade, se dlspOe a dar, a 
todos aqueles que nAo lhe opuserem ob.stll.eulos, gra
ças amplas c suficientes, nAo quer conceder a todoa 
a mesma medida de graças. Agindo livremente, por 
ser o senhor de seus dons, e segundo os deslgnlos 
lmpenetràvels de sua sabedorta ln!lnlta, determina 
que uns receberA.o grandes graças e outros graças 
menores. Na escolha dessas graças, nlo o gula a pre
VIBAo da maior fidelidade de """· c da menor fide
lidade de outros. NAo procuremos outros motivos se
nA.o o seu bel-pra2er e a sua lnsondtvel sabedoria. 
Além do maiS, no que faz para os menos favoreci
dos, fâ-lo guiado sempre pela bondade e pelo amor, 
e todos, mesmo os miSerâveiS que abusam de suas 
graças, rcconhecerAo um dia que foram alvo de seus 
beneficios.' 

Bem dúvida, Deus prevê que os pecadores obs
tinados nlo se aproveltarA.o dos seus convites, pre
ferindo perder..,.e. Ele mantêm, apesar diSso, o de
creto que os chama à existência, e pelo qual lhes 
darâ tala e tais auxUios, com os quais podertam al
cançar a salvaçll.o. Mantêm-na, porquanto ele, Se
nhor e soberano, nll.o pode depender de seus súd.ltos, 
nem aer tolhido e Impedido em seus dealgnlos pela 
DUI. vonto.de alheia. NAo é posslvcl que Deus seja 
obrlgndo, antes de conceder seus beneficios, a pros
trar-se diante de suas crtaturas, c lhes perguntar 
humildemente de que graças estariam diSpostas a se 
aproveitar. Nesse caso, diz S. JoAo Damasceno, seria 
o pecador quem havia de vencer a Deus, cujo poder 
limitaria (Fé ort., I. IV, cap. XXI) . 

Tanto a medida como o genero de graças diS
trlbuldas a cada um depende, antes de tudo, da 
vontade de Deus; como o rei da parâbola, ele dâ a 

2) "Nenhuma a.lma •e perde. dlzlo. NOSiao Senhor a uma 
&&rata ca.nnt�llta do Bcl'-m., Maria do JeaUII Cruclfleado, •em 
quo au IM tenha Calado mil vo&u •o c:oraçlo". 
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um cinco talentos; a outro, dois; a outro, um .só. 
Quem recebeu mais, podem ganhar multo mais. Deus, 
porêm, tez o homem Uvre e respeito-lhe a liberdade. 
Ora, sendo 11\'Te, ele pode se aproveitar fielmente 
das graçaa divinos que se sucedem sem lnterrupi;llo, 
c se multiplicam segundo os deslgnlos primeiros da 
Providência divina. Pode também, ao contrario, mos
trar-.se menos tlel, e, pela sua resistência ou negli
gência, opor obstâculos, maiores ou menores, à tor
rente dns liberalidades divinas. 

Imlmeros exemplos poderiam ser dados sobre 
os diversos modos de se nceltnrcm o.s gru.ço.s de 
Deus. Maria e Zacarlas recebernm ambos uma men
sagem dlvlnn por Intermédio de Gabriel. Maria acre
ditou na palavra do arcanjo, e Zacarlas, a quem 
entretanto !ol anunciado um mllagre menor, mo.s
trou-.se lncrêdulo a principio. Isaac e Ismael rece
beram a mesma educaçAo, nAo a aproveltoram, po
rém, do mesmo modo; deu-se o me!mo com Jo.cob 
e Esall, com Jos6 c seus lnnllos. E' verdade que IIB 
graças Intimas !oram talvez, desde o principio, mais 
fortes em Isoac, Jacob e José. Embora os auxlllos 
exteriores sejam os mesmos, a dlferença de mêrlto 
esta em serem mais abundantes as graças Interiores, 
mais Insistentes em uns que em outros. A verdade ê 
no entanto que graças Iguais produzem eleitos mul
to diferentes segundo as dlsposlç0e.9 subjetivas e o 
l!l"aU de fidelidade ou de lntldelldade de cada um. 
Todos os servos de que !ala Jesus, mL parãbola das 
mlnas, receberam uma mesma quantia, cada um uma 
mlna; um deles soube ganhar outras dez, o segundo, 
cinco, enquanto o terceiro nada fez render de todo 
o dep6slto que lhe !ora confiado. "Se os milagres 
que têm sido leitos aqui, disse um dla Jesus em Ca.
!arnaum, tivessem sido leitos em Tiro e em Bldon, 
de há multo que a.mbas teriam leito penitência na 
cinza e no clllclo" (Mt 11, 21).  

Podemos, por conseguinte, lazer fruUflca.r plena.-
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mente a graça recebida, ou enfraquecê-la de modo a 
só produzir frutos lnslgnl!lcantes ou ainda torna-la 
completamente ... tllrll. Slo Paulo regozlja-.se porque 
a graça que Deus lhe tez nw fol em vl\o: Gratla ejus 
ln me vacua non tutt (Cor 15, 10) . Allas, que triste 
poder o de tornar estérU a graça, de lnutlllzar o 
... rorço dlvlno! Deus, em sua lnflnlta bondade, abai
xa-se até nós; ele nos Uumlna. nos fort.lflca, para 

depol.s nos lmpellr a fazer um ato de virtude, a pra
ticar um sacrJflcio, a realizar, com seu auxlllo, uma 
obra de valor sobrenatural, obra !Ao divina quan
to humana, que o glorificara c nos aproveitara. 
Pois bem! podemo.< tornar lnútll essa llumlnaçAo, 
essa sollcltaçlio de Deus. E, no entanto, é por mera 
bondade Que nos oferece uma graca, a que nl!.o tl
nhamos direito all;!um, graça que nada em nossa 
vida teria podido ntralr, mas que nos foi únlcamen
te merecida por Jesus. Com efeito, foi precLw que 
o Verbo eterno descesse do céu, se humtlba.sse. se 

lmolssse. para aue essa graça nos fosse oferecida. 
O menor pensamento, o menor desejo sobrenatural 
do bem é fruto do ��angue de Jesus. 

Que respon•nbllidade Quando essa gmca. que 
!.Ante> custou a Jpsus. se torna lm\tll nor nossa cul
na! Que lngrRtklAo. one loucura. se a obra. ê. qual 
a. lli"BCR.. nos 1moele. obrtga e:ravemente. e se a re .. 
11Lc::tênela oue lhr. noomos �onstltul um pecado mor
tlll l E a resnoru<abllldRde é tanto ma1or quanto mals 
abundante e ma!s forte foi a '!raça. A h! quilo terrl
ve!s silo as maldições proferidas na Sagrada Escri
tura contra aqueles que abusam de grandes gra
ças. "A1 de ti, Corozalm, al de ti. Betsa.lda . . . No 
dla do Jutzo havera menos rigor para Tiro e para 
Sldon do que para vós". Tiro e Sldon eram cidades 
conhecidas pela suo. corrupel!.o, e multas vezes amal
diçoadas pelos profetas. "E tu, Cafarnaum, que te 
elevas até ao céu, seré.s abaixada até aos Infernos . . .  
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Sim, cu te digo, haverá menos rigor no dia do juizo 
)Jnra o pais de Sodoma que para ti " (Mt 11, 21).  

Aqueles que recebem grandes graças mantêm-se 
dl!lcUmente na mediocridade : ou se elevam bem 
alto na virtude ou se expõem a enterrar-se profun
damente no pecado. N!i.o houve med1ocres entre os 
dlsclpulos de Jesus; os que quiseram se aproveitar 
de .-:;ua.s graças, torno.ram-sc grnndes santos, enquan
to o único rebelde tornou-se um monstro de lnl
quldade. Um dia, a Madre Maria do Dh1no Coraç!i.o, 
ainda noviça, conressava-.sc a um religioso. "Eu tive, 
dlsse ela, um n.vlso de que esse padre scrla um sa.n
to ou um demOnlo". Infelizmente os fatos provaram 
que não se enganara : ele não quis ser um santo, e, 
passados alguns anos, afligia os catOUcos alemães 
por uma o.postnsla altamente proclamada, tornando
se amigo do Imperador e inimigo da Igreja! 

Não é .sómente repelindo obstinadamente a graça 
de Deus que esta se torna estéril e que se lhe diminui 
o curso, é também negllgcncland<>-a, nllo querendo 
esforçar-se paro. dela se npre>veltar. Nolf negllgere 
qratlam quae est 1n te, diz S. Paulo a Timóteo (1 
Tlm 4, 14) . "Não negligencies a graça que te foi 
dada". Nilo fo.o;se essa neRII�êncla. e haveria no 
mundo lelrtOes de almiUI perfeitas. "Por que, per�JUn
ta S. Francisco de Siües. nAo proctredlmos no amor 
de Deus como S. Agostinho. S. FrancL<;co de Assis. 
s. Catarina de Gênova, s. Francisca Romana? E', 
Tcótlmo, porque Deus ainda nAo no,q concedeu essa 
graça. E pOr que não n<>-la cnncedeu? Porque nAo 
correspondemos devidamente às suas lnsplraçOCs" 
(Amor de De\L�, 11, IT) . E o santo Doutor faz esta 
comparação: Se nos derem um remédio e o recu
sarmos por culpa própria, o remédio ficará sem 
efeito. Se, em vez de o tornarmos todo, bebermos 
apenas um gole. não produzirá o efeito desejado, 
e Isto ainda por nossa culpa. Assim se dA com a 
IJTaça: pede-nos multo. Se nD.o lhe dermos senão 
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uma parte do que nos pede, ou se, em vez de lhe 
darmDS tudo de boa vontade, lho dermos com certa 
re..erva, com certo receio, e, por aaslm dizer, de 
mau grado, a graça nAo produzira os efeitos Mluta
res que Deus desejava operar por seu melo; sem 
se tornar Inteiramente e..térll, será., por nOSM culpa, 
pouco fecunda. 

"Um ato telto com fervor, ""crevla S. Ináelo aos 
jesult8.'1 de Coimbra, nos é mais proveitoso que mil 
outros feitos com Indolência". A graça nos leva a 
rezar bem, c rezamos sem atençAo, sem fervor, por· 
que, para rezar bem, seria necessa.rlo um esforço 
enérgico e Isso nos custa; a graça nos Insta a de
sempenharmos perfeitamente os nossos deveres de 
est.a.do, c nAo os pro.tlcn.mos .senAo com IndolênciA 
e descUido; Inspira-nos a nos dedicarmos ao próximo, 
a nos sacr\llcarmos pa.ra dar prazer e mais ainda 
para fazer o bem, e medimos a nossa dedlençlio. E' 
negllgenelar a graça. Quando a graça nos Impele 
a praticar atos de virtude que nAo sAo obrigatórios, 
prlvaçOes, mortlllcaçOes, podemos nAo lhe pr.,.tar ou
vidos sem por Isso nos tomarmos rebeldes, pois 
Deus nllo ordena, pede apenas. Se nos excusarma<�, 
pretextando motivos rotels, é ainda negllgenelar a 
graça. Há pessoas que encontram sempre desculpas 
para evitar tudo que Importuna; acabam por en
ganar-se a si mesmas. e perdem toda e qualquer 
lnsplraçll.o. Aqueles que as dirigem, surpreendem-.'Se 
o.nte o pouco progresso desso.s almas que aio no en
tanto pessoas de piedade e d""ejosas de perfelçAo. 
E' que negligenciam as graças que lhe.. sA.o eonee
dldas; Jesus lhes fala ao coração para pedir-Ih.,. 
aacrlflcl09, como faz com todos os seus fllhas; ela:�, 
porém, eneontram sempre pretextos rotels para se 
esqUivar. 
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2. Quanto são culpados e tnsensatos aqueles que 
correspond.em mal às graças àlvlnas. 

Aqueles, por�anto, que são pouco coraJosos, que 
não sabem fazer-se vlolOncin., tolhem os planos di· 
vlnos. Pela sua conduta dizem a Deus: N!l.o será. 
como vós o quisestes. Chamando-me à piedade, dan
do-me todos esses conhecimentos que n!l.o s!l.o da
das à maior parte dos cristãos, oferecendo-me tan
tas graças, o.o ponto de poder eu receber mal.s em 
um dla que outros em um ano, vós quisestes fazer 
de mim um cristão perfeito, e eu não quero ser se
ni.o uma alma vulgar. Quisestes que eu fosse para 
vós um con.solador c cu nQ.o vos do.rel essas consola
ções que tanto merece o vosso amor. Quisestes que 
eu tosse um reparador, e eu nAo repararei os pecados 
das outros, nem quero, mesmo neste mundo, fazer 
penltêncla pelas minhas próprias faltns. Qulsestes 
que eu fosse aqul na terra, mas sobretudo no céu, 
durante a Interminável eternidade, vosso amigo In
timo, e eu não o quero ser, contentando-me em ser 
um dos vossas servos. Vós perdereLs, pols eu não vos 
renderei a glória que esperáveis de mim. Eu perderei, 
e as alnms perderáo também, pois eu na.o farei o 
bem que poderia fazer, mas pouco me importa. Para 
corresponder aos vossos deslgntos, seria nece-ssário 
fazer-me vlolêncla, morttflcar o meu corpo, os meus 
gostos, reprimir a minha lmaglnaçAo, conter as mi
nhas palavras. renunciar-me constantemente. Cus
ta-me demais, prefiro viver suavemente e não me 
coru�tranger tanto. Seria preciso, quando \"ie.ssem as 
provaçOes, as contradições, as humilhações, aceitar 
tudo por amor; pois bem, eu não tenho essa cora
gem. Deixar-me-ei levar pela irritação ou pelo o.ba
tlmento, cedendo à minha natureza de preferência 
a combatê-la em obediência à graça. Embora aque
les que negligenciam a.s graças de Deus n!l.o pronun
ciem tais palavras, seus atos falam por eles, e toda 
a sua conduto. revela semelh�tnte linguagem. 
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Que loucura privar-nos de.ssos vantagens eter
no.s que Deus nos oferece paro. darmos à natureza 
satlstaçoes passngelras, ou não querer constrangê
la e Impor-lhe o IncOmodo, ou o sotrlmcnto de um 
Instante! 

Sim, loucura c culpa, que Deus castiga sem
pre, como sempre recompensa a fideUdade. E a pri
meira recompenso. da fidelidade à graça ó um acréa
clmo .. de graça, enquanto o primeiro castigo ela re.sls
�ncla o. graça é uma cllmlnutçiio de graça. Falan
do dos pagãos que haviam abandonado o verdaclelro 
Deus para cair na Idolatria, S. Paulo nos diz trêS 
vezes que Deus os entregou ao mal, ao mal que eles 
amavam : Traditltt eos in clestclerta corclls eorum : 
Entregou-os aos desejos de seus corações (Rom I, 
24) Tradidit eos in passkmes tgnomtnae: Entre
gou-os O.S paixões Indignas. Tradidit eos tn reprobum 
sensum: Entregou-os ao vicio condenado. Que des
graça! As P"ix6es as mal.s degradantes se encontram 
sempre no rundo da alma humn.na, e basta que 
Deus retire em parte suas graças, e diminua a sua 
proteçAo, para a alma cair no lodo. E' porque castiga 
o pecado pelo próprio pecado, e recompensa a vir
tude por um acréscimo de virtude. Demais, não é 
justamente o que desejam, e o pecaclor e o j usto? 
A alma fiel de.o;cja cada vez mais conhecer a Deus, 
conhecer-lhe ns perfeições, os bcnoflclos, os meios 
de servi-lo e de amA-lo sempre maL!; deseja tam
bém conhecer-se a si mesma, para humilhar-se e 
corrigir-se; deseja crescer em virtude e em amor. 
A alma lnrlel nflo aprecia esses conhecimentos que 
ihe Indicam um caminho que ela n!l.o quer seguir, 
e lhe apontam defeitos que não quer perceber e dos 
quais nli.o quer corrigir-se. Deus é, pola, Justo, conce
dendo graças u.os bons, e graçaa tanto maJores, quan
to mais tléls são. E é justo retirando essas mesmas 
graças aos pecaclores c retirando-as na medida de 
sua obstlnaçAo. Sem dúVIda, se a justiça é tempo-
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radn pela ml.!!erlcórdia, não é porém aniquilada. A 
bondade de Deus o Incita a conceder graçaa aos 
próprios pecadores; a J ustiçn, porém, obriga-o a di
minui-las e a punir o pecado, deixando-o produzir, 
ao meno.s em parte, seus funesto.s efeitos. 

O mau emprego das graças lhes acarreta, pois, 
8 dlmlnulçll.o. Isso se dá não sõmente com os peca
dores que rejeitam o gra.ça. para permanecerem em 
SCWI vielas, mas também, guardados o..s devldns pro
porçOes, com as n.lmas boas, porém negltgentes, que 
eorrespondem Imperfeitamente W! lnsplr8çoes divi
nas. Essas almas, é verdade, obedecem o mais das 
V<'Zes aos chamados de Deus, e, portanto, continuam 
a receber numerosas graças, mas as graças de escol, 
que lhes estavam reservadas, não recaem mais sobre 
elas em tão grande abundlmcin. 

Todavia, pelBB suas negllgl!nciBS, pelas suBB fal
tas, elas carecem, pnra retomar o caminho da per
felçAo, de auxwos mais poderosos. Com efeito, ca
da falta dellberada pre<llspOc a uma nova falta; ca
da concessll.o à natureza expoe a novas concessOes. 
O primeiro efeito de uma culpa é dlmlnulr o horror 
ao pecado ou a imperfeição voluntária, horror esse 
que é uma salvaguarda e um preservativo. O segundo 
efeito é falseo.r a lntellgêncta toda, pois a falta de
liberada se baseia num juJzo prático errOneo: a alma 
procura Iludir-se e legitimar a sua conduta por fal
sas razões. ser-lhes-a, portanto, mais dlflcll Julgar 
posteriormente com acerto, e distinguir 8 regra. de 
conduta a seguir. Sua vontade apega-se ainda mais 
ao pecado por tl!-lo aceito, nele se deleitado, procu
rando com pleno consentimento a satlsfaçAo da na
tureza. Um esforço se tmpoe agora se qul.!!er renun
ciar ao mal. Quando um trem se lança numa dlreçll.o 
errado., nlo pode mudar de rumo sem retroceder c 

voltar ao ponto de bl!urcaçAo que conduz ao termo; 

sera necessário manobrar de novo e ao trem retomar 
o seu Impulso. Ao contrario, enquanto permanecer 
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no bom caminho. n4o será preciso senio continuar 
a roda.r, aproveitando-se da velocidade adquirida. 

Uma única re.•L•tência à graçn Jà causa uma 
grande perdn e.splritual, mas uma longo. sêrle de In
fidelidades e o hAbito de aro..star as J.nsplraçOes di
vinas, produz efeitos ainda mais funestos. Quem 
niio .se admirou, ao ler a história das dez pragas do 
Egito, com a lncompreenatvel obstlnaçlo de FaraO? 
"Quem é Javé, disse ele a principio, para que eu 
lhe obedeça à voz? Eu nlo conheço o Senhor, e nlo 
deixarei partir o povo de Israel". Moisés desencadeia, 
cntlo, oobre todo o Egito, tcrrlvels fiagelos: a.s é.gua.s 
do Nilo se transformam em sangue; os anlma.ls noel
vos se multiplicam de uma maneira a.ssustndora: rls 
e sapos, mosquitos e mosco.s; o granizo lnuWiza as 
colbeltas, fazendo perecer rebanhos e pastoreB; 08 
gafanhotos devoram o que o granizo poupou; úlceras 
c pústulas aparecem; densas trevas sobrevêm enfim. 
Cada vez Faraó •• perturba, faz promessas; alastado, 
porém, o nacelo, retrata tudo quanto prometera, e 
só a décima praga, a morte elos primogênitos, con
segue v.encer-lhe o. obstlnnçiio. E nJndn, poucos dias 
depnls de deixar partir o povo de Lsrael, muda de 
parecer e pOe-se a persegui-lo. O seu coraçAo devia 
ser duro como um rochedo, Jà que acontecimentos 
tAo pavorosos nlo conseguiam movê-lo. Certamente 
esse monarca, que se mostrou tlo rebelde às ordens 
de Deus, sufocara multas vezes a voz de sua cons
ciência. O arco, que o esforço do momento vergou, 
retoma. a aua forma. AB.!Ilm também cx.Jste, em ca
da um de nós, uma dlsposlçlo Inerente, dominante, 
que é o efeito de nossos hàbltos bons ou maus, que 
nAo muda n.cllmente, e reaparece sempre que 
uma lmpresslo pa.saagelra, uma lnlluéncla feliz ou 
infeliz, um fato novo qualquer a modltlca momen
taneamente. E a.salm, os pecadores voltam aos seus 
pecados, os medlocres à sua mediocridade, as al
mas fervorosas à sua habitual generosidade. 
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como alio dcploré.vels a.s con.sequênclas do abuso 
da.s graças! Dessa.s resistências ao Esplrlto Santo 
provém principalmente a dlrerença, que aumenta to
das as dilUi, entre as perfeitos e aquele.! que nAo o 
são. A lmperfelçlo nlo Impressiona mais, a lntell
géncla' perde as suBS luzes. a vontade se torna cada 
, .•• maL• fraca para cumprir os atos de virtude ante 
os quais recuou. Ao me.!mo tempo, as lnsplraçOes 
divinas se tomam menos frequentes, mencm lnalaten
tes. Som dQnda, 6 sempre posslvel reagir: por melo 
de oraçoes e de corajosos e.!forços, pode-.w reconquls
tar o tcneno perdido. Mulkls, pon!m, nAo o ruem 
c se 0&9cmelham ao arqUiteto que, tendo recebido 
de seu soberano ricos materiais, para lhe construir 
um mognlflco palácio, belas pedms, mdrmores de 
alto valor, modelrllB preci088S, deiXasse perder-se 
qu...., tudo e se contentasse em edlllcar uma mo
desta cabana. 

No juizo particUlar, seré. revelado a essas al
mas, que se mantiverem longe da perfclçAo é. qual 
eram convtdadn.s, uma DlUltldAo de atas de fraqueza, 
de ego!smo, de .sensualidade, de amor próprio, de 
Impaciência, que cometeram, e que Deus nAo esque
ceu. 

Hodle si wcem Domlnl audlerltl.s, nollte obdu
rare cordlJ f'edra. Jé. que tan\U vezes ouvimOs a 
voz do Senhor, nAo tornemos lnsenslvels os nassos 
coraçoe.s, sejamos sempre dóceis, e entroremos um 
dia no •·epouso de Deus: lntrolbunt ln requlem 
meczm. 
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C A P :! T U L O  V I I I  

Da. perCeHa eorrespoadênela à 

gt'&i,,'& 

1.  Amor de Jesu• para com a alma fui. 
JIJ. dl.ssemas o quant.o perdem aquel.., que repe

lem ou descuram as graças dlvlna.s: ser-nos-a mais 
agradâvel agora mostrar o quant.o sa.o feliz.., as al
IIWI !léls. 

Essas almas !l�ls .sao mult.o queridas de J..,us, 
que se retere o. elas com grande ternura! .. Mlnh&:l 
ovelhas conhecem minha voz. Eu as conheço, o elas 
me seguem. Eu lhea darei o. vida eterna, elas nun
ca perecerão. e ninguém as arrancará de mJnbLS 
mAos" (Jo 10, 11) . Ouvindo essa linguagem, vê-..e 
que ovelhas fiéis consolam Jesus da lngraUdlio du 
outras. Como ele as ama. como se regozija com a sua 
fidelidade, feliz por t.omA-Ias felizes com ele durante 
toda a eternidade! Como aprecia ..,.as alm&9 que 
seu Pai lhe con!lou: "O que meu Pai me con!lou 
é maior que todB& as col.sas, ninguém o arrancará 
das ml\as de meu Pai". Sim, aos olhos de Deua, a.s 
almas fiéis são, de multo, superior.., a toda. a crla
çlio; são para Jesus o tesouro dos tuouros. E, quan
t.o mals fiéis a!l.o, tant.o mais se t.ornam o obJet.o de 
aua.s complacências. 

E no entanto o que essas alma.s ro.zent por ele, 
que tanto fez por elu, é bem pouco. Mesmo aos 
maiores santos, ao recebê-los no céu, o senhor pode 
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Ulzer em toda a verdade : "Coragem, bom e dedicado 
servo, porque toste f'lt'l em pequenas co1.aas, eu te 
e.otabelecerel sobre outras maiores". Ele aprecia, po
rém, essa ttdcltdo.de; · e  qualquer o.to, pequeno ou 
Krande, lhe encanta o coraçt.o; enquanto qualquer 
infidelidade, menor ou maior. o entrlstece. NA.o nos 
dLs.se ele: "Quem !or !lei nas pequeninas coisas, o 
••r� também no.s grandes"? (Lc 16, 10) . com eleito, 
por que deseja a alma lazer perfeitamente as me
nores coisas? Porque ama a seu Deus e quer agra
ciar-lhe em tudo. EstA sempre atenta t. voz d.lvlna 
que, no !undo ele sua alma, lhe pede ora para apli
car-se, oro. p(U'a renunciar-se, ora para tudo Aer1l1-
car no cumprimento da vontade de Deus: Vocem 
m<:am audlent. "As mlnhM ovelhas ouvem a mi
nha voz". Então, na.ca grandM oca.slOea. por aer vivo 
o seu amor, esse bom servo sera d�ll t. vo• de Deus, 
procurando sempre agradar-lhe. 

Por que seni aquele outro lnttel nas pequenas 
col.!as? Porque seu amor é fraco, quer-se demaLs a 
si me amo e menos a Dew: en tAo faz-se a urdo As 
lnsplra�es ela sraça, e obedece t.s ela natureza. E 
quando a tentação ror maJs forte, tlblo e Indolente 
como é. saberá. por acaso conservar-se fiel? 

O Coração de Jesus alegra-se tanto mala em 
encontrar uma alma plenamente d6ell, quanto me
lhor sabe todo o bem que pretende lhe !a1er, o ee 
resoz!Ja em eumulâ-la de riqueza. lnaprec!Avela. Na
da 6 lmposslvel no doce Salvador; do pecador mala 
Inveterado, pode lazer um santo. S. Paulo escreven
do o. Tito, acu dlaclpulo, n quem sasrara bispo de 
ereta, pinta-lhe dos eretenses um triste retrato: 
"Cretensea, sempre mentirosos, malvados e presul
çosos" CTt I, 12-13). 

B no entanto, a essa sente vlelacla, Tito devert 
ensinar todas as virtudes (lbld, cap. 2) .  O ap6stolo 
sabia, e sabia por experiência própria, que nada re
siste à greça e que esta opera maravlllw!. Os pe-
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cados passadas, uma vez confessados, deploradas, re
parados, em vez de serem um obstàculo a atos de vir
tude mais generosos, a.nte.os os favorecem. o peca
dor arrependido, que se humilha e faz pellltêncla, 
atrai aobre si ma.iores graçaS do que uma alma que, 
embora tenha pecado menos, nAo soube, todavia, 
humllllar-se nem fazer generQSQS &acri!lclos. Seja 
qual for o passado, onde houver malor generosidade, 
havera maior amor, docllldade, e é o amor, é a do
cWdade que fazem superabundar a graça. 

2. E:remplw ele fidelidade. 

São numerosos os exemplos de grandes pecado
res que se tornaram grande.. santos. Pedro foi mul
to culpado quando renegou o llileslre, acrescentando 
palavras de desprezo: "não conheço esse homem", 
e lmprecaçOes 11 sua vil mentira; essa grande falta, 
po�m. motivou as seus mais ternos atas de amor. 
O papa S. Clemente, seu contemporA.neo, nos conta 
que todas a.s manhll3, a parur do canto do galo, o 
apóstolo se punha a orar e chorava o aeu pecado, 
a tal ponto que a.s lo!.llrima.s lhe traçaram um sulco 
nas duas fnces. Santo Agostinho, S. CamUo de Lells, 
s. Maria Madalena, S. Margarida de COrtona, e quan
tos outros elevaram-se das profundezas do vicio aas 
elmos do amor 

E' bom considerar e.ossas ad1111râvels conquistas 
da graça e nada é mais conSolador, porque não há 
exemplo que nos mostre melhor até onde val a per
feita docllldade. "Iluminados pelo Eoplrito do Benhor, 
diz s. Paulo, subimos de esplendor em esplendor" 
(2 cor 3, 18) . o Esplrlto do Senhor age, com efeito, 
progressivamente; dâ primeiro um vislumbre da ver
dade e pede ligeiros atos de virtude, conquanto a 
fidelidade a essas primeiras lnsplraçOe.os habllite a 
alma a receber luze.os mais vivas e mals fortea Im
pulsos. A graça ae torna cada vez mais exigente, ca-
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da vez mais poderosa. Quem lhe é fiel penetra sem
(Jre mais avante no conhecimento .das verdades cllvl
naa, e vê sua força para o bem aumentar constan
temente. A o.lma piedosa é multo mais esclarecida 
c mUlto mala merecedoro. que o slmplcs crbt.Ao; a 
alma fervorosa, multo mais que a alma piedosa; a 
alma perfeita, multo mais que a alma fervorosa; a 
alma heróica, multo ma.ls que a alma perfeita. 

NlcodemO!I, ao ver Jesus operar mlla.gres, ficou 
lmpre..slonado. Enquanto seus colegas elo saneclrlm, 
desde o prtnclplo, se mostraram rebeldes ao esclare
cimento, ele delxou-:;e tocar pela graça. Mas era 
tlmldo, e procurou ter uma entrevista com o Mes
tre, ils escondidas. Essa tlmldez Impressionou por 
sua vez a S. João, pois cada vez que fala de Nlco
demos, nlio deixa de relembrar que ele fora à noite 
encontrar-se com Jesus (3, 2; 7, 'O; 19, 39) . Jesus, 
entretanto, não lho censurou, foi Indulgente para 
com essa alma reta, embora ainda fraca. Dois anos 
depois, o trabalho da graça. já produzira fruto em 
BUO. alma, e ele deu então prova de maior cora1em: 
o.os outros sanedrlstas f!Ue ext.trno.vam seu 6d.1o con
tra o Salvador, teve a audâcla ele responder: "Pode 
nossa lei condenar um homem sem primeiro o ouvtr, 
e sem saber o que fez?" Entretanto, nl!.o se declarava 
ainda dlsclpulo de Jesus, pois, quando os outrO! lhe 
perguntaram: "Tu também és Gallleu?" não rea
poncleu (Jo 7, 50-12) , mas Jt entlio protestava con
tra a InJustiça de que Jesus fora vitima. Enfim, 
seis meses mais tarde, quando Jeaus foi condenado, 
crucificado, quando sua causa parecia perdida pa
ra sempre, Nlcodemos mostrou-se abertamente seu 
disclpulo. 

S. Paulo resistira 11 graça durante multo tempo. 
Quando aplaudia a morte de Estêvlio, quando anula 
ll. condenaçlo elos outros mártires (At 26, 10), quan
do procurava ameaçar de morte 0!1 dlsclpuiO!I do 
Senhor, e partia para Damasco a fim de ai repre-
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sentAr o papel de perseguidor, recebia certamente 
graça.s que desprezava. Se, Iludido pelo seu zelo fa
risaico em !avor da lei de MolséB, nlo compreendia 
toda a perversidade de sua conduta, ao menos nlo 
podia deixar de saber que esse procedimento san
gulnll.rlo desagradava a Deus'. Vencido por uma 
graça mais forte no caminho de Dama.sco, mostrar
se-é. para sempre plenamente dócil. "Senhor, que 
quereis vós que eu raça?" E o Senhor nada lhe pe
de a. principio, senlo essa humilde docllldade: "Le
vanta-te e entra na cidade; lê. te dlrlo o que de
ves fazer". E Paulo, tomado de aJTependlmento, pas
sa três dla.s a orar, sem comer nem beber. O Se
nhor, para experimenta-lo, deixa-o nas trevas du
rante algum tempo e depois lhe envln Ananla.s. Ape
nas Instruido por esse enviado de Deus, Paulo faz 
brilhar o seu zelo; vai é.s sinagogas, e ele, o perse
guidor da véspera, calcando aos péB todo respeito 
humano, proclama que Jesus é o Me..,.IM, o Filho 
de Deus. Entretanto, nllo estll. pronto ainda para a 
sua grande missão e, assim como os outros apósto
los passaram três anos de noviciado na escola de 
Jesus, ele também pa....ou três anos na solldllo, re
colhendo-se, orando, formando-•• 11. vida Interior. 
AI "Deus lhe revelou seu Filho" (Gál 1, 16) . De
pois, durante quatro ou cinco anos, ele se Inicia na 
evangellzaçAo, defendendo o. causa de Jesus e ga
nhnndo-lhe dl.sclpulos. Passados sete ou oito anoo 
de sua conversão, por ordem do Esplrlto Santo, é 
elevado ao episcopado e parte para suas longas mls
SOes. Entao vai cumprir-se a palavra de Deus a 
Ananla.s: "Eu lhe mostrarei tudo quanto deve sofrer 
pelo meu nome" (At 9, 16) : seus trabalhos lnce&S&n
tes, suas privações, suas tribulações de toda espécie, 

1) Slo Paulo atutou a eua. culpabilidade, alegando. po
r6m, a lUa lanorlncla: "F\11 outrora um blnlfemador, um per
.eguldnr, um Insultado:-, mu alCMcel rnlnrlcórdla, porqua 
agia por lgnorlnela" U Tlm 1, 13). 
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suas orações c suas virtudes, fizeram-no subir até 
ao cume da santidade. E S. Paulo resumia toda essa 
vida de a.acensl!os continuas, dizendo: "Tudo quan
to sou, eu o sou pela graça, mas a graça em mim 
n!lo foi estér!! ". 

3. O lucro ll4$ al1114s retll3 e corajo&ll3. 

Como não hâ de prodUZir maravilhas em um 
coração dóc!! essa graça divina? Deus, o Ser, Infi
nitamente bom e Infinitamente santo, nAo deseja 
senão comunicar o.s seus bens, e levar o seus filhos 
a compartilhar de sua santidade e ventura. Seu 
olhar paterno fita-os constantemente, esperando me
recer-lhes a boa vontade e parecendo mendigar-lhes 
o consentimento pa.rn cumuhi-lo.s de riquezas. Em 
sua sabedoria conhece bem os camlnho.s que eles 
devem seguir para tomarem-se santos e fellzes. 
Quanto nll.o ganham, pois, aqueles que, sempre c em 
tudo, se deixam levar por um gula ta.o santo e ta.o 
amante? Neles o Influxo de graças vai sempre cres
cendo. A principio, era qual orvalho Intermitente, 
depois riacho pequeno, em seguida ribeiro, para ae&
bar rio largo e nl.p!do. E as graças, l medida que 
sllo mais abundantes, são também mais puras e 
mais In tensas. 

Deixemo-nos, pois, conduzir pelo Senhor, como 
os soldado.s valentes que sllo guiados pelos seus ca
pltAes, como as crianças que seguem, com Inge
nuidade e candura, os conselhos dos pais. As qua
lidades necessá.rlas para sermos constantemente fiéis 
à graça sAo a coragem e a ret!d!l.o, enquanto a ln
doltncla é, com efeito, u!Wl. das causas de nossas 
Infidelidades. O Deus sàblo e santo que nos conduz 
leva-nos sempre pelo caminho rude da renQncla e 
do sacr!f!clo, e os coraçGes pouco generosos recusam
.cre, nâo raras vezes, a segui-lo. 

A retidão nAo é menos necessária. Quam llonus 
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Israel Deus llis qui recto sunt corde. Quão bom é o 
Senhor para com seu povo, quão bom para os que 
têm o coraçl!.o sincero e puro! zaq ueu era pecador, 
abraçara, por amor ao ganho, uma pro!wl!.o lnd!g
na, e enriquecera, niio sem cometer Injustiças. Era, 
porém, franco e sincero. Jesus o encantou, Zaqueu 
tomou-se de amor pelo bom Mestre e Imediatamente 
reconheceu simples c abertamente os seus erros, 
orereceu-sc para rcparé.-los com superabundância, 
tomou-se um fervoroso disclpulo e mais tarde um 
santo. 

Tem o coraça.o sincero quem, esquecendo-se de 
a! mesmo, n!lo procura sen!lo a Deus, quem se apli
ca à virtude, n!lO por amor da própria perfeição, nem 
para dela retirar prazer e glórln, mas para agradar a 
Deus'. Assim conduzida pelo amor, a alma reta 
nAo se deixa prender pelo próximo, nem por si 
mesma. Bem diferente dessas peaaoaa - !Ao nume
rosas ln!ellzmentel - que, desejando servir a Deus 
e poupar a natureza, procuram pretextos para legi
tln18r seus atos e chegam a persuadir-se de que têm 
boas lntençOes; a alma reta, se é tentada a procurar 
o que lhe agrada aos •entldos, lhe satisfaz ao amor 
próprio, lhe ravorccc a preguiça, ou lhe deleita a 
curiosidade, não recorre a falsao rnzões para con
vencer-se de que nlio quer senão a vontade de Deus. 
Confeaaa suas faltas, reza e luta; vencida, levanta-se, 
volta ao combate, c Deus lhe vem em auxilio. Se é 
tAo co1·ajosa c lll'dente, quanto reta, obedecert\ n1e-

2) Uma célebN rtsltand.ina, a. madre BoUJI('r, morta em 
od.or de anUdade e que foi tio aprec!ad!l. pot· S. lofargar!diL 
Maria. CICNVCU: "0 que faz o l'neanlo du olhoa da �eposo. 
da qual o esposo taz o pnneglrico (Ct. -4, 0), é o olhar reto 
o tlmpk!l que lhe ln.nç.:s. sem oa pt·eocupw.· conalgo, olhar tAo 
penetrante em sua slmplicidRdo o lão dicaz am .sua J"((lidã.o, 
que o eaposo é obrigado a oonf�wrs.r que seu cora.ç.Ao se 
eento . torldo; dal decorrem no co111.Çlo da r.�poan tonàntCIB 
de graça e de b6nçA.o'' (VIe de la M�rc Boulier. Avia, m 
partle, n. XXV>. 
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lhor à graça, dia a dia, e dentro em pouco voam 
nas reg!Oes do puro amor. 

''Ama multo a Jeaus, dlllla uma. voz celeate a. S. 
Gema Oalgo.nl, nllo oponhas obatJ.culo algum a. aeus 
dcslgnlos, e verâs que percurso ele te farâ fazer em 
pouco tempo"'. "Em um mês, dlzla., durante um êx
tase, uma santa carmellta multo favorecida por Deus, 
Maria de Jesus Crucltlca.do, umn alma. grulharà mal& 
que outra em cinquenta nnos de vida reUgtosa ". E 
quando lhe perguntavam quais eram essas almas tão 
merecedoras e tão queridas de Deus, respondia: 
.. Aqueles que tem o cora.çAo sincero e o esplrlto hu
milde". E falando a almiL'I que tinham essa •lncerl
dade de coraçllo, lhes dlzlo.: "Ficarel& admiradas 
um dia ao ver todas as almas que terel& salvo". 

A almo. reta e corajosa, sempre fiel à graça, en
contra jâ na terra uma recompensa à sua fidelidade; 
os sac•·Jtlclllll, tantas veze• praticados, Cll3tam-lhe 
cada vez menos, a \-irtude torna-se-lhe uma ne
cessidade, o amor, um hábito delicioso; sell3 atos 
meritórios se multiplicam frequente e Inconsciente
mente. Assim é que terâ, ao chegar no outro mundo, 
agradivcls •urpre.sas: verá a sabedoria e a bon
dllde com que Deus a conduziu, os méritos que lhe 
fez ganhar, os benetlclos que concedeu por seu in
termédio a outras almas, e que teoouro Imenso, além 
úc toda a expectativa, ele lhe reoervou, tesouro de 
amor, de glOrio., de felicidade. 

3) D!ogrft!la. Roma, 1910, cap. VDI, p. M. 



C A P t T U L O  I X  

Dos caml.nbos da rraça 
f 

1. A �ao ela yr�a opera, em primeiro lugar, por 
melo ci<u rctlez6es c elas lntpress6es sensloeu. 

Uma das mais doces alegrias no céu seré. con
siderar qunl.s os cnmlnhos do Senhor em relaçll.o a 
seus eleitos, ,·er como ele agiu poderosamente sobre 
cada qual, para levá-lo à prática da virtude, e como 
essa nçll.o poderosa, sem a qual nll.o pode haver ato 
sobrenatural algum, nem sequer um bom desejo, 
tem sido, entretanto, suave, ao ponto de deixar In
tacta a nossa liberdade c completo o nosso mérito. 
"A sabedorln atinge, com força, de uma extremida
de do mundo à outm, e dl.spõe tudo com doçura" 
(Sâb 8, 1 ) .  "Deus opera em nós o querer e o fazer" 
(Fillp 2, 13) ; dele nos vem a Idéia do bem, dele, o Im
pulao Inicial da vontade Inclinada a praticar um 
ato sobrenatural, pois, por si mesma, nll.o poderia 
dirigir-se po.nL o bem. 

Deus se serve, primeiro, doo . meios exteriores: 
pregações, lclturn.s, bons conselhos, exemplos, acon .. 
teelmentoo felizes ou Infelizes da vida, que nAo são 
graças pràpr!ameute ditas, porém ocasiOes de gra
ças. Ao mesmo tempo que por esses meloo Deus nos 
toca exteriormente, toca também o Intimo da alma, 
Ilumina a lnttllgêncla, concede-lhe salutar"" pensa
mentos, exclla a vontade c lhe clé. uma santa lncll
naçll.o para a virtude. Assim Influenciada, a von-

106 



Lade nâo é coagida; entre o.s ben.s que a sollcltam, 
uns reais e outros falsos, ela conserva o poder de 
ncelt.ar aqueles e de rejeitar estes, ou de preferir 
os faLsos e desprezar o.s ••erdadelro.s; pode anuir il 
insplraçê.o divina, ou recusâ-la. 

Para agir assim sobre as almas, o Senhor em
prega meios muito variados, segundo as necessidades 
e as aptidões de cada um. Aos pastores, enviou os 
anjos; aos olhos dos magos, que eram astrOnomos, 
fez brilhar uma estrela; aos escribas e doutores, Je
sus citava. as profecias; enquanto ganhava o comçlio 
dos doentes, curando-os, e comovia a multidão, ope .. 
rando milagres. Para esclarecer as crianças serve-se 
da autoridade dos pa� e dos mestres; para chamar 
a si os !IIOsofos e os sábios, patentea-lbes a sublimi
dade de sua doutrina. Uns sAo atraldos a Deus ou 
levados a servi-lo com mais piedade pela bondade 
c pelo zelo de seus ministros, <>utros pela dedicação 
das almas religiosas, outras ainda pelos bons exem
plos, pelas virtudes sólidas das almas profundamen
te cristAs. 

Enquanto a alma faz pouco progresso nas ve
redas do amor, a graça não pode agir sobre ela 
scnAo levemente c com Intervalos; toda mergulha
da niiS preocupações seculares, ou na procura das 
comodidades e satisfações, só ouvirá de vez em quan
do a voz de Deus. A alma piedosa recolhe-se multo 
mw frequentemente, entrega-se a exerclclos reli
giosos, a santas leituras, e o Senhor, que a encon
tra sempre atenta, fala-lhe ao coraça.o; as luzes 
que recebe jé. sAo preclooas, e os atos de virtude que 
a gTaça lhe faz praticar s!io mais numerosoo e se 
Inspiram num maior amor. Restam, porém, na alma 
piedosa multas imperfeições, muitos apegos, muitos 
defeitos, outroo tantos obstácu!GS il graça, que Im
pedem a voz de Deus de se fazer ouvir no recOndlto 
da alma. o Senhor se serve entlo de leituras, de 
meditações, de exortações, para . comunicar-lhe as 
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suas luzes; toca-a, insta junto dela, Inspira-lhe boas 
re.soluçOes, Incita-a a velar sobre si mesma, a apli
car-se ê. correçQo de seus defeitos e ê. prAtica das 
vlr�ud08 que lhe a9.o mais necessàrlas. 

Nessas pessoas a parte Inferior ê o.lnda multo 
forte; a Imaginação e a senslbll1dade não foram 
vencidas, e multas vezes dominam a. Inteligência e 
a vontade. Assim, em geral, pa.ra le,•ar essss almas 
ainda fracas " amar o dever, e praticar a virtude, 
a graça se apossa das potências Inferiores, lmpres
slcfla a lrnaglnação, comove a sensibilidade e por 
ai atinge o esptrlto e a vontade. Poderia, sem dll.vlda, 
levl!.-las ao bem, apresentando il ra.z9.o, simples e 
secamente, "'' motivos de fé, mas ent.ê.o o lmpeto 
seria menos forte. Se a alma jll. deu provas de cer
ta generosidade, Deus a aj udarâ mais eficazmente, 
�cando-lhe o coraç9.o. Essa açQo da graça sobre as 
potências lnferlorea se faz notar principalmente nos 
Jovens, quando começam a. mostrar-se generosos. A 
mocidade é sempre Impressionável e ardente, o fu
turo a encanto e seduz, o entusiasmo se aposso dela 
fàcllmento e lhe Imprime um vigoroso Impulso. Seus 
defeitos são mais Impetuosos e menos refietfdos que 
os das pessoas de Idade madura; as reflexões, mes
mo as mais s611das, n9.o bastam para combatê-los; 
a graça divina opõe ent.ê.o 11 seduçAo do mal o san� 
entusiasmo para o bem, ao fogo dllS paixões, os san
tos transportes do amor divino. Essa graça divina se 
�ma lnsisten te; faz brllha.r aos olhos um nobre Ideal, 
pedindo, para atingi-lo, atos de coragem e de ener
gia; Impele à prática das virtudes, com entusiasmo 
e generosidade, sobretudo aquelas que a9.o contrâ
rla.s aos defeitos a ser extirpados. Quando, por con
seguinte, unm almn Jovem ainda, e abwldantemen
te provida dos auxlllos espirituais, se mostra he
sitante, tlmlda, mole e Indolente na prática da re
nll.ncla, é que resiste multo à graça. 

Esse ardor Impetuoso da juventude deve ser mo-
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derado pela prud�ncla e regulado pela obed1êncla, 
mas nunca apagado; a juventude deve ser dirigida, 
não paralisada. A remincla é, com efeito, coisa dl
ncll à natureza, a mortltlcaçl!.o lhe repugna, e se, 
principalmente no começo da vida eJ�plrltual, B alma 
não se atlrnr com ardor e oanto en tuslasmo à prática 
das virtudes ditlcels, ou se diretores Imprudentes, 
multas vezes eles megmos pouco generosos. contra
riarem a obra da graça e lmped1rem essa alma de 
apllcar_,e il renúncia universal, é para recear que 
ela permaneça sempre abaixo do gmu de amor ao 
qual Deus a chama v a. E' multo raro ver uma pessoa, 
que em sua mocidade mostrou pouco ardor no sa.
crlflclo, e caminhou sempre a p8.880S contados, tor
nar-se mais tarde corajosa e enérgica no cumpri
mento de seus deveres. O predomlnlo do.s potências 
Inferiores, aparente no começo da vida espiritual, é 
um obstaculo à pcrfelçQo. Observadores supertlclals 
podem Iludir-se rê.cllmente. Ao ver essas almas Jo
vens, cheias de entusiasmo e de generosidade, Jul
gam-nas mais adiantadas do que na verdade es
tio. A virtude s6 é profunda e s6llda quando foi ex
perimentada, quando ao primeiro fervor, fruto da 
lmaglnaçii.o e da senslbllldade, sucedeu a resoluçlo 
fria e calma, porém forte e constante, da vontade. 
E' ainda a graça que dâ aos generosos servos de 
Deus essa firmeza no dever, esse pleno elomlnlo so
bre si mesmoo, essa vlt6rla sobre as palxOes, ele que 
resulta a constante igualdade de t.nlmo, uma das 
provas elo perfeito amor. 

2. Açl!o d.treta do Esplrlto Santo na 
parte supertor da alma. 

Para conduzir a. alma a esse estado Ul.o deselã

vel de força, de constt.ncla, de plena posse de ai 
mesma. a. graça. modifica seu primeiro modo de agir. 
Com efeito, depois do perloclo de fervor aenslvel, 
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quando a virtude se tomou um pouco maiB sólida, 
a Inteligência mais eselare31da e a vontade mais 
nrme e apeaada ao bem, a graça de Deus, sua pa
lavra luminosa c forte, mais penetrante, diZ S. Paulo, 
que uma espada de dois gumes, penetra até ao mala 
Intimo do ser, até as profundezas em que residem 
as duas partes da alma humana: a Inferior, sen.slvel, 
animal, e a superior e espiritual, e ai opera a se
paração entre essas duas partes: VjvUI ut sermo 
Del et Bl/lca:z' et penetrablllor omnl gladlo anclpUI 
ct pertlngens usque ad dlvlslonem anlmae ac 6pln
lU1 (Heb 4, 12) . E' precl.so entllo que a a.Jma oe 
preste a essa operação da graça, que refreie e con
tenha a lmaglnaçll.o, que se desprenda do senslvel, 
acellando amorosamente a aridez e o tédio, que 
amorteça tamiM!m a atividade do esplrlto e forUflque 
a vontade pela prática, mais penosa, ele todas as 
virtudes. Trabalho longo e ârduo que só os coraçOes 
generosos e mui fiéis realizam com pleno êlllto. A 
mslor parte dos servos de Deus nt.o correspondem 
senAo por ums meia fidelidade a essas graças que 
purificam e fortificam; ganham méritos, é verdade, 
praticam atos de virtude, ma.. nll.o ae entregam In
teiramente a Deus, c ndo recebem em troca, ao me
nos de uma maneira habitual, os ImpuLsos t11o pre
ciosos do Esplrlto Santo. E' que o Esplrlto Santo, 
que nunca deixou de persegui-los com suas graças, 
quer agora apoderar-se completamente de seu cora
ç4o, tornar-se-lhes, por ass1m dJZer, de um modo 
continuo, o seu doce e poderoso motor. Mesmo nos 
principiantes o_Esplrlto Santo age por aeus dons, 
dando-lhes luzes Infusas, Impulsos poderosos e lrre-

1) Diz S. Paulo: ''A palavra d.e Deua � palavra criadora 
como o .. Fiat lus''; palavn. raall&adom como o •J1at. flr
mameotum In n1edlo aquarum et dlvida.l aquu ab aqula" 
(Qtn 1, 0). Palavra que sepa.ra a parte auprem.a da parte 
Intima da allniL Por quo não a aplicar 6. wraça, quo Ilu
mino. a lntellg�nela, fortifica o. vontade e deeprende ..... 
potenclu do Jugo du faculdade• aeoelvels? 
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fletldo.s para o bem; fi-lo, porém, raramente, em 
casos ur��:entes e excepclonala, por nl1o lhes convir 
eaoe modo de aç!io todo e.splrltual porque siW! pai
><Oe.s sao ainda multo vivas, seus defeitos tenazea, 
e ele.s se acham ainda sob o lloml.nlo das fllculda.
des Inferiores. O exerclclo dos do.ns se toma mais 
ireque.nte nos dias do fervor s�nslvel, porque as al
mas generosas, tendo sinceramente renunciado a 
seus defeitos, sAo mais dóceis sob a mAo divina; 
mas a açao do Esplrlto Santo nao se exerce com 
liberdade enquanto a lmaglnaçao, " se.nslbWdade e 
n faculdade de reflexllo conservam toda a sua ener
fjla. Com etelto, a alma pOe então ela mesma em 
movimento essas faculdades para aJudar-se a fazer 
o bem; retlete, raciocina, persuade-se; e B8S1m che
ga 11 pnUca da vlrtuàe sem delllo.r multo 11 açto 
direta <lo Esplrlto divino'. Mas, quando a po.rte su
prema da Inteligência e a ponta da vont.ade, des
prendidas e separadas <las faculdades Inferiores, se 
tomarem capazes de agir por si, o Esplrlto de luz, 
lle amor e de santidade produz na alma efeitos ma
ravUhosos, porque é nessa parte, a mala elevada. 
!la alma humana, que o Esplrlto Sllnto opera por 
seus dona, c porque a o.lma, que se tornou multo 
dócil, nlo lhe opOe mais obsticulo algum. 

Dá-se então o triunfo da. l!l'BÇil. Até ai o Senhor 
tratnva. o homem como um servo, e dnva.-lhe or
dens; agora, porém, vai trati-lo como um fUho, que 
o pai leva pela. mAo, guiando-o e, em caso de ne
cessidade, tomando-o nos braços. Qulcumque Splrltu 
Dei aguntur 11 sunt JUII Del: "Aqueles que alo mo-

2) Meemo nu nlD\&9 ardente�� sulnlatem obat,culos que 
Impedem o Uvre exerclclo d011 dona; qUBDlo b nlmu ple
do.u.-, mu pouco gt�nei'OIJ.IU, QUO conaorvam mull01 apego1 
na.turaia, que recuaam com f1·equêncla oa •acrificloa que 
lhea alo pedldo1, e nA.o eatão dlspostas a le\"ar mullo longe 
a ronúncla, oa obatéculos à ação do X.plrtlo Santo do 
multo mata numetoBos o oa dons se exercem muito 
DleDle. 
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vldos pelo Esplrlto Snnto, silo os tllho.s de Deus" 
(Rom 8, 14) . A o.lma que possula os dons do Espl
rlto Snnto e deles nAo se servia senAo raramente, 
u.semelhava-se a uma barca, cu)aa veiBS utavam 
enroladBB em torno das vergas c que só caminhava 
com o awo:lllo dos remo.s; agora ...., velas ut.Ao des
rraldadllll e o sopro do vento Impele a embarcação 
com torça e suavidade. 

Essa lnnuêncla dos dons do Esplrlto Santo nAo 
parece ser sutlclentemente conhecida. Quem nAo os 
leva em conta, Jamais podem compreender a alma 
do.s santos. Acreditar que seja po&!l!vel chegar à 
santidade, e mesmo à pertelç!l.o ordlnirla. com a 
graça comum, pelo bom governo de si mesmo, pe
lllll renexoes, boas leituras. exames, serla um gran
de erro; ê preciso a açAo multo forte e habllual do 
Esplrlto Bnnto. Ninguém, quer-nos parecer, contesta 
que os mArtlres tenham sido fortes, n!l.o de uma 
torça humana, mas de uma força divina. 8. Felici
dade, dando à luz em sua prlslo, dava gritos de 
dor: ·•se tu te quelxas agora, disse-lhe o carcereiro, 
que sern ent.Ao quando rores despedaçada pelos anl
mala ferozes?" A santa respondeu: "Agora sou eu 
quem sofre, depola um outro estara comigo que so
trern por mim, porque cu sofrerei por ele'". E al
guns dlllll mala tarde, ela suportava herOicamente 
o martlrlo. Esses generosos eonfe.MOres eram, com 
efeito, sustentados pelo esplrlto de Deus em seus 
horrlvela tormentos; eles nlo tinham sOmente a vir
tude da torça, praticada por melo do racloclnlo e 
das renexOes; po&!lulam o dom da torça, que, unido 
aos outros dons do Esplrlto Santo, Ih.., comunicava 
uma cofBIII!m supra-humana. Bern preciso menor 
coragem, menor dedlcaç!l.o tulal para praticar. n!l.o 
um dia e de pa.ssagem, mllll durante anos seguidos, 
o perfeito amor, que supOe a renllncla universal e o 
anlquUamento constante da prOprla vontade ante 
a vontade divina? 
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S. �·rnncL•co de Sales (Amor de Deus, XI, 15) 
• no.-.t.ra que a.'i dons do E.splrlto Santo estio lntl
•uamcllLc ligado!.> uo perfeito amor. "Eles nAo sâo 
. q �t·mt.'> ln:·a�pal'{lvcls da caridade, mas todas as eol
:::c·: tomadas em consideração c prl>prlamente ditas, 
s�lo a .. o.c princlpals virtudes, propriedades c quaUdades 
<i :L cnrldade ". Sll.o ao mesmo tempc o efeito e a 
cntLia do amor; decorrem desse amor, enquanto o 
alimentam e fazem-no crescer. "A sabedoria, diz 
ainda o santo doutor, outra cot.sa nlo é senAo o 
t'mor que saboreia, soza e sente o quanto Deus é 
•uavc". A a.llllll plenamente tlel, encontrando em seu 
amor urna satls!açAo profunda. e multo doce, com
preenderá melhor 11. nll14bllidade divina, c se sen
tira impelida a amar alndo. mais um Deus tAo bom 
c !Ao meigo. A lnt<:llgéucla é "o amor atento a con
•lderar e a penetrar a beleza das verdades da tê para 
al conhecet· Deus em sl mesmo". A e.sso. alma t4o 
ansiosa por pensar em seu Deus, o Esplrlto santo 
comunica grandes luzes, e ela se comove mais fa
cilmente com as grandezas e as amabilidades de 
Deus, amando-o cada vez mais. A alma plenamente 
tlel ê t1\o o.palxonado. per Deus que tudo o mais, 
em compo.raçll.o, lhe parece pcuca coisa; o Esplrlto 
Santo, ao mesmo tempc que lhe dê. esse amor que 
a desprende das crlll.turas, lhe faz compreender, pelo 
dom dn clênclo., o nadn de lodos cases seres criados 

e o seu próprio nada, flrm11.ndo-a ainda mais no 
amor. "O conselho é também o amor, no sentido 
que nos torna dlllgentes, !\tentos o hé.bels para es
colher bem os meios próprios pam servir a Deus 
•antamente". Graças a esse dom, as almas que pos
suem o amor divino sabem, de outro modo que as 
n.lmn.s menos amantes, como convém servir ao Bem
Amado; rlipldamente e sem carecer de longas rene
xOes, esse dom lhe mostra o que devem fazer para 
alegr11.r o CoraçAo de Jesus. A rorç11. é o amor que 
vence todos os obsta.eulos e realiza obras dlflcels. O 
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Esplrlt.o Santo nAo derramar1a na. o.1ma um amor 
pertello, ae nAo lhe eomuntcasse ao meamo tempo 
a torça que torna poa.,lvel.s os genef'O!os sacrtl1cl06, 
a unta paciência e a constanela na pré.UCo. da.a fi'8Jl
dt.s virtudes. "A piedade 6 o amor quo suaviza o 
tro.balho e faz eom que nos enl.reg:uemos cordlal e 
amàvelmente, com ale&o rulal, &I ordena que &IJ'&
dam a. DeliB, nQS.So Pai''. O Esplrlt.o Santo comunlca, 
com eralto, às almas que ae entrepm inteiramente 
a elo, sonUmentos, nio de t.emor, ma.s de amor n
lhllj nll.O somente fB-laa dtzer, mas ft-laa gritar bem 
alto, tio vlva. ó sua confiança, que Deua é para olas 
um bom Pa.l. In quo cl4mamus Abb4, Pater. O dom 
do t.ernor ae Deus é ali:Kla 1liD. eleito do amor Infuso; 
ca.�e amor é cioso de fazer para Deua, tanto quanto 
pouJvet, e n:cela tudo que poderia enfraquecê-lo; 
tDrna. pois, a alUUL vlg111Ulte o pruciente. 

Essa. influência dm dona do EspJrlto santo ox
pUca o renOmeno, tA.o fr�!Quen\emento observado, pe
lo quaJ u pe!.SOB.1 mtW .simples, por vez.es lletradu, 
quando 1lé14. do rna.Ls uclareckla.s que outras dou
tas, porém pouco generosu; lrmAos leiga&, como S. 
Atonso Rod.rtgue-�. aimple.! reiiglo.\P.3, do neste ponto 
mul;o aupenore.s o. tcólogQ.'i &blas, porém pouco 
desprendidos. Ess3.s pr.c.sow; ccmprcet�dem mult.o me
lhor o quanto Deus ó r:ronde, Mm. digno de amor. 
c o qunnto toc.1a crl.o.l::m é mL1crávcl, e s3.bem mul
\0 bem quanto o amor dlvtno exlae de delleader.u 
e de renerosld�e. Assim esclarcclcl.a.s, cloa &Mlam 
por amar ead.a Ve-3 ma.lS n Deus, dcdJcar-.se por ele, 
ver alargar-se o .seu roLno, contribuindo para l&w 
com suas oraçoes, seus trabalhos, .ecua .so.ertflcloa. 
Têm, ao mesmo tempo, muita coraccm, multa fir
meza, multa perae-rerança. Mu cssu luzes, esses 
so.nr.c. desejos, eaa. meama torça de lnlmo, D.l.o o 
devem às aua..s reflede.s próprias nem aos estorças 
mctód.lcoa empregados pan adquirir u vtrtudes; e&
sca eatorçoo, �es atos de virtude laboriosamente 
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lmlllcadai, preparam-nu e d.hi:pGem-nu apeuu a 
ll�:."�ber maloru gra.ç.u, e .s&o eu&$ sravaa ma.&. po
deroso.a que o Eaplrtlo de DetW deJTama c11ret.unen· 
le t10bre elas. • 

sao Paulo, ao viaJar da Mac:ed6nla para a Pa· 
lt'.<tLina, encontrava, nas ddadu por onde paas&1'&, 
profetas que lhe anunciavam u mult.u tribulações 
r n prlslo que o esperanm em Jef'tlial�m. Oa fl�l3 
suplicavam-no de mudar os planos e nl.o lr 1\ cldade 
:ian&a. E o apõatolo respondia: AlltDatua euo SptrltK 
tlado in JcrUIIIalem: "E!lou unldo ao Esplrlto 8a.nt.o 
que me conduz a Jeru.u.lém" (At 00, 22·23). Estava, 
de fato, como Que acorrentado ao Esptrtto clivtno, 
n cujas 1Dsplraç0ea n:lo QUeriA Ja.ma..Ls ·resiBUr. 

Asslm também o próprio Jeaua eau.vera sempre 
:wb a dlrcçio do .E!plrlto &autO. Deua Jl\ o anun
cl.o.ra a acu profet.o: Requtucet .tUper etlm SptrUus 
Dom1nf, SJ)Iritul saptcnUae et �ntelf.ectw . . . "SObro 
ele rcpoUA.n\ o Esplr1to de sabedoria e de lbtellgên· 
cio.. Espirito d(l �nselho o d.e 1'o�a. Esplrlto de eo-
nheclmento e de temor de Deus" (IB 11, 2). O mea
mo profeta o repete alhures e Jesus mesmo a apll· 
cou estas out.ras palavras: Splrltu.s Domfnf ••per 
me: "O Eaplrlto do Senhor e.\t.i .sobre mtm .. (la 
M, 1; Lc o. 18). No começo de .sua vida píabUca, con
lnm os evangelbta.s, Je.sua rol conduzido pelo Esplri
lo divino ao d....,rlo (Mt 4, I ;  Me I, 12; Lc 4, 1 ) ,  
J)ILfa a i  prow.r toda a austeridade d o  JeJum e d a  ao-

:1) Por UM8 dou dG lllplritG Santo, • alma erwaa ao 
IIUP S. Fri&AdKo de Sales c=ma "O btuo du Gbna O da 
,•kla. . . AlcSm do. mandamni.OI dlv1no!l. h.i INp!raç&. ce-
lcd.al para a Clll&c:Uçi.o daa q_Wld D.l.o li p��lao llll!lom4n'- que 
J)o,•ull bOI eleva ftclma. d011 iuUalal o da1 l11clln�u da 
n011:111 D&tu.-.-.. pol8, CIOIII}U&nlo c.lõU lldplraç6ea ni.O &e
jluo cuat.Muiu t. raz.6o ballllllla. cua.tado • acedem. a do
mlniUII e IM 1111\o .mperlorN. de I!Orte que dc:M:o mtiD Já 
nlo levun� llllnwn-:.e ama '1"!0 elvll, honllllta • e:rtatJ.. mu 
uma \ida a.p.-.·bama.a&. m�piritua.L devota c esl4Uce, Wto 6, 
111nn VIda qutl 1111tL aob todat w po11tm de vl..lbl, fota e 
ntlma da noaa oondi.ç.á.o natural" (.t.Jnor do Doua, Vll, 1). 
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lldlio. Pelo mCo'lmo Esplrlto, tol também enviado para 
anunciar aoo pobre3 a boa nova e curar aquele3 que 
tinham o coração ferido (Lc 4, 18) . Ainda pelo me3-
mo Esplrlto, expulsava oo demOnios: In Splrltu Det 
ejlclo ttaemonla; e l.n.strula os apóstolos: Praeclplens 
apostolls per Splrltum Sanctum (At 1, 2) . Ma.l8 tar
de foi conduzido, oempre pelo Esplrlto Santo, a Je
rusalém para aJ ser cruclílcado: Per Splrltum San
ctum se71lettpsum obtullt (Heb 9, 14). "Eu nada 
faço de m1m mesmo, dizia ele". A melpso taelo nlhU 
(Jo 8, 28) . ··o Pai que vtve em mim laz ele mesmo 
as minhas obras ": Pater In me manens lpse tactt ope
ra ( 14, 10) . E era pelo Esplrlto Santo que o Pai pro
duzia as suas obras divinas. Oil.-sc o mCo'lmo com 
todas as almas que renunciaram completamente à 
prOprla von�e. que se abandonarwn oem reoerva 
nas mãos de Deus e entraram plenamente na vta 
WliUva. Elas recebem de maneira habitual a direção 
do Esplrlto Santo e a aceitam com amor. Têm ainda 
lutas e sustentar, provaçOes a suportar, violências 
a se fazerem. Continuam a fazer coll81deraçl!es dtel.s; 
e perceber claramente os moUvos que exigem delas 
atos de vlrtuele, compreendendo toda a força elesses 
mesmos moUvos. Nelas a lrnaglnaçlo, a sell81bllldade 
e a razQo est4o Inertes; sQo, porém, potências do
núnadas, cuja atividade é moderada c dirigida por 
aquele que traz o cetro, aquele a quem elas me3ma.9 
deram todo o poder sobre o seu oer, o Esplrlto Santo. 
Pelas luzes e pelo amor que derrama sobre elas, ele 
as mantém na Wllào com Deus, e por Inspirações 
multo frequentes !à-las produzir excelente3 atos de 
virtude. Llberatl a peccato servi tactl estls justltlae 
(Rom 6, 18) . IJbertadas do pecado, tornam-ae e3Cra
vas da virtude e ela pcrtelçQo, e3Cravas voluntârlas 
e mll vezes elltosas do Esplrlto ele 11mor. 

Essa escravldlo é a llbcrdade perfeita. Ubl Spl
rltus tbl libertas (2 Cor 3, 17) , llberdade de esplrlto, 
de roraçll.o, liberdade que vem do conhecimento que 
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o :;1•r lrrnclonnl nlo tem e que cresce à medida que 
. . ,  ... ,rrm as luzes. O esplrlto é escravizado pelo erro 
''"'' o Reduz, arrasta e perde; esclarecido pelo I!:spl

• l ln divino. liberta-se do erro, e mergulha na ver
•lnd•• com dellcla. Quanto ao coraç!l.o, ISII.O as palxlles 
,,.,,.  u reduzem l escravldlo. O homem que cede aos 
m•u:; maus lruUntos aente..ae eonfundldo: qulsen. nlo 

manchar, nlo se aviltar, c 3Im praticar a virtude 
,. pr�redlr na perfelçAo; dominado, porém, por hl\
hllus Imperfeitos, sem coragem. torna-se um escravo. 
A alma generosa, ao contrl\rlo, arde do desejo de 
'"'rvlr bem a Deus; goza, portanto, da perfeita ll
lu·r<lade quando se deixa levar, ou nntes, se faz levar 
r•·lo Esplrlto do amor, pois esse Esplrlto divino nAo 
l"'nctm e nlo move senAo aqueles que desejam re
•·••bcr-lhe os Impulsos, que os chamam, os pedem. 

,. •rue, pela sua generosidade, preparam-se para re
•·•·b�-los. Quem viaja de automóvel, quem prlnelpal
mrntc adquiriu o seu carro a custo de rudes traba
lho.•. 6 t!l.o livre e tAo merecedor como quem cami
nha R pé, porém vai mais longe, e com mais rapidez . 
.. omodldade e gozo. Assim também a alma unida 
" Deus e dirigida pelo Esplrlto Santo faz progres
'"" multo mais rl\pldos, e ti-los com multo mais 
Fllcllldade e alegria, penetrando multo adlants nas 
r<•glOes do puro amor. 



C A P i T U L O  X 

De eomo devemos reparar 
nossaa Infidelidades 

1. Podemos frtalrar .,. deslgniO& de Deus sobre nós. 

Toda alma que atingiu o fervor deve conslde
rar-ae como uma privilegiada do Senhor, pois as 
graças que a levaram até ai foram !numeras e po
derosas. Comparadas t.s que recebem o comum dO& 
mortais e mesmo a grande IIUIMa dos cristãos, -
um simples tllete de ê.guas da gro.ça, - formam co
mo uma torrente. Exortaç!ies, bons exemplos, exer
clclos piedosos, leituras. oraç!ies, comunhOes fre
quentes, e sobretudo os auxlllos lntlmos, luzes pre
ciosas, ln.splraç!ies Instantes, nada lhe faltou. E Deus, 
Jê. o dissemos, se fez essa diferença entre ulllll8 e 
outras, foi porque assim o quis. Antes de considerar 
os méritos posslvels dessa o.lmo., e o grau de aua ge
nerO&Idade, ele resolveu conceder-lhe uma grande 
parte de seus favores. Mas se Deus pOe aulm, 11. 
dlsposlç&o das almas que chama ao fervor, meios de 
santlflcaçAo que nAo da 11. maioria dos tllhos dos 
homens, nAo se afasta, todavia, da lei geral que es
tabeleceu para todos: a felicidade lncomparê.vel que 

lbes quer dar a gozar nos séculos dos séculos, serê. 
uma felicidade conquistada, felicidade que constitui 
aem dllvlda um dom, mas que sera, ao meamo tem
po, para "" adultos, uma recompena bem ganha, 
da qual poderllo dizer que, na verdade, lhes perten-
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.. , .. ,. que a obtiveram pela sua coragem e sua cons-
1 fn ll'la. N�o é, de fato, IJ\al.s glorioso para Deus re
• 'nlllJ)(''ll."'u .sOmente quem se tornou digno de re
, ... I I I JH'Jtsa, asslm como só serã salvo quem tiver 
,, .. ,.,,<lo salvar-se, só ser>!. colocado entre os perfeitos 
11 . . . . .  ;1 thcr qli.erido ser santo? Haverá., portanto, no 
,., . . , ,  muitos eleitos que nAo gozarAo do grau de gl0-
1 la ,. de tellcldade que lhes fora reservado. Nosso 
tk1 1hor, em sua bela pard.bola dos talentos, nos re· 
l'�'�'·""nta os servos dizendo no Mestre: ••senhor, vOs 
1no· lmvels confiado cinco talentos, eis aqui mais cln
•·u (JIIe eu ganhei . .  . Senhor, vós me haveis entre· 
""" dois talentos, eis aqui dois outros que eu adqui
ri". Assim poderAo exclamar todos os bons servos 
''"" tiverem correspondldo aos deslgnlos de Deus e 
llllroveltado bem das graças recebidas. Quantos ou
Lros, men03 fiéis, deverllo dizer: "senhor, v6s me 
hnvlels dado cinco tlllentos; om vez de ganhar ou
tros cinco, como o esperé.vels de mim, eu nAo vos 
!>OSSO oferecer senAo um, dois, ou tr6s talentos". 

Certamente, mesmo para ......,, não haverã no 
céu um arrependimento que lhes possa caii8Br a 
mlnlma dor; Isso seria lncompatlvel com a posse 
do Bem Infinito, que satisfaz a todas as aspira� 
rto coração. Demais, os eleitos têm um tal amor A 
vontade de Deus, um tal respeito A sua Justiça, que 
ncelto.m com alcgrln o nAo ter uma felicidade acima 
ela que merecerem; sua humlldl\de é Uio grande, seu 
reconhecimento tão vivo, que se JUlgam felizes de
mais com a parte que lhes cabe. Aqueles, porém, 
que foram plenamente fiéis, gozam de uma alegria 
que nAo têm os outros, a alegria de poder dizer: 
"Meu Deus, eu vos dou toda a glOria que, em VOSS<l3 
primeirOS deslgnlCIS, me havlels predestinado a pro
porcionar-vos; catl3o ê. alma de meu salvador, A 
SantLs.slma VIrgem, a meus protetores e amigos do 
céu, Lauta alegria acidental quanto devia causar; 
.. rranquel ao Inferno tanto.s Rlma.s quantas v6s de-
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sejAvels ver salvas por mim". Que felicidade incom
parAvel para aqueles que podem prestar-se seme
lhante te$temunho; e para obter tal alegria, que 
não acabarA mais, quando nos deveriam parecer 
pouca coisa os 8Bcrlflclos praUcados tllo rllplda
mente, as provaçOM pusadas tllo depreMR. 

2. O purgatório da.s alma.s pouco fUI.&. 

Se no céu hA dolorosos pesares, nAo podemos 
dizer o mesmo do purgatório. Nesse lugar de expla
çll.o, o abuo da8 graças é castigado de uma manei
ra aallust.adora. Que dor horrlvel é para a alma cUl
pada, esclarecida por uma luz lnexorAvel, conhecer 
tudo quanto perdeu. Vê n obediência e o nmor que 
Dous merecia, vê quanto foi lndlgnn a sua lngratldAo, 
e Infeliz a •ua resistência aos chamados divinos. E 
quanto mais conhece a amabWdade de Dous, tan
to mal.s amargo ae toma o seu pe.mr. Snbo também 
todo o vo.lor da felicidade do cc!u, do grnu mlnlmo 
de l(lórla, que uma v:tda Inteira de aacrl!lclos nll.o 
paa:arla caro demais, pois que ao menor mêrlto cor
responde um aumento de nmor e de poose de Deus 
que duram eternamente. Vê que, por sua culpa, per
deu lndmeros méritos. E essas perdn.s all.o lrreparA
velsl Oh! se ela pudesse recomeçar a v:tda, se lhe 
fossem concedidos apena.� nlguns anos para fazer 
penitência, como seria ardente, corajosa, como mUl
tiplicaria os esforços, os sacrlflclos, até recuperar 
sem demora os méritos perdidos! 

Enquanto as almas do purgatório, ao menos as 
almas sa<:l!rdotals e aquelas cuja vocaçAo era traba
lhar pela salvaçll.o de seus lrmAos, descobrem o 
que perderam para si mesmas, mantendo'""e aquém 
de seu dever, descobrem também qunnt.o.s almas te
riam podido salvar, e deiXaram cair no pavoroso 
abismo. Santa Margarida viu um dia uma religiosa 
morta havia multo tempo: "Ela me dt.sse, conta a 
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:-:lltl.a, que sofria multo no purgatório, IIUlS que Deus 
.�.·:lh:\Ya de lhe fazer .sofrer uma dor lncompa.rt.vel, 
q 1 1 : d  a. de ver uma c:le suas parentas precipitada no 
1 1 1 : •·rno". 8er4 temertrlo pensar que, ,se essa reU-
1: ln·.:1 tlves:Je &Ido mal.s generosa em vida, teria ob· 
l lt lu  para aua parenta graças de conversAo, e que 
'"' por niLo o ter feito que precisou sofrer aquela 
.,. , .:·.u dolorosa? Aqueles que ae acham no melo das 
1 " 1 1amn..s. devorados pelo desejo de ver a Deus, com
pn·,·ndem, muito melhor que nós na terra, qulo 
' " "'''·eJ � 11 pena do dano. e sentem mui vivamente 
a l.rl,teza de haverem delxo.do as almas se perderem. 

:1. nevemos pedir a graça de reparar as nossas !altas 
e es!orçar-nos por e;rpU1-Ias. 

Depois da desgraça da dano.çiLo eterna, nll.o M 
mnlor Infelicidade que o abuso das graças divinas. 
E seré. !!&Se mal reparé.vel? Em uma oraçAo espa
lhada em ccrU\8 comunidades - o veneré.vel padre 
Baudoln !azia rezar aos seus religiosos uma se
melhante - é formulado este trlpllce pedido: Meu 
Deus, tende a m1serlc6rlda e a llber&lldade de me 
razer reparar, antes da minha morte, todos os abu
sos de graças que eu tenha tido a Infelicidade ou 
:t loucura de cometer. Fazel-me chegar ao grau de 
mérito e de perfelçll.o ao qual desejavcll! condul!:lr
me segundo a vossa primeira lntençll.o, e que eu 
tive a desgraça de frustrar por m.lnhaa Infidelidades. 
Tende tam�m a bondade de reparar nos outros oa 
abusos de graças que cometeram por minha culpa.' 

Nada m1111! Justo que este pedido. Deus pode, ae 
lho pedirmos, aumentar as graçu que destinava a 
uma o.lma e, se esta se mostrar fiel aos novos con
vites que Deus lhe fizer, esse aumento de graças po
<lc reparar as perdas anteriores; a quem nll.o soube 

-�adro I.&ll�mand on.stna que devamoe dlriclr fr. 
qunnl"mento a Deue e&:IU lrfs pedidos (IV Prlnc.., cap. D, 
nrt. 1.0, I 8). 
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se aproveltor duma provação, o Senhor poderâ do
bror as provaçOes subsequentes, mELndando-lhe aque
IEL.! que teria suportado, se tivesse sido sempre fiel, 
e outras mais, destinadas a substituir as que nlo 
produziram frutos; as ocasiOes de sacrl!lclos podem 
ser Igualmente duplicadas para suprir os sacrl!lclos 
recusados; as graças de esclarecimento podem ser da
das com maior abundàncla; a vontade pode receber 
maior energia; um amor mais Intenso e mais puro po
de lhe ser comunicado. Essas substltulçOes nlo ultra
passam o poder de Deus, nem tr.o pouco a sua Jus
tlça; a oração, à qual Deus prometeu tudo, pode, 
portanto, obtê-las. 

Como expUcar de outro modo a santidade emi
nente de grandes pecadores? Suas !altas passadas 
!oram pelo arrepenellmento oca.siOes de maior vir
tude; o desejo de repara-las levou-os a praticar ter
rlvels austerlelades e a redobrar de amor. As légr!
mas de Pedro, que duraram, diz S. Clemente, enquan
to durou a sua vida, nllo teriam corrido com tama
nha obundl!.ncla se ele nlo tivesse renegado a seu 
Mestre e, por conseguinte, o apóstolo nllo teria pro
duzido tantos atos de amor. Nosso Senhor dlase um 
Clla a S. Margarida de Cortona que suas penitências 
haviam tllo bem opogado os seus nove anos ele des
mandos, que ele a colocaria no céu no melo das 
virgens. Esses exemplos, e tantos outros, bem mos
tram que nunca devemos desanimar depois das tal
tas, mas mostram também que nllo devemos nos 
contentar em deplonl.-las, e sim explé-las. 

O que torna a explaçlo mais necessérla ainda 
é que, sem ela, nllo oómente deveremos lamentar 
a perda das graças passadas, como também a prl
vaçllo para o ruturo de graças preciosas que Deus 
nos destinara. E' sabido que hé duas partes bem 
distintas na penll.éncla : a volta da vontade a Deus, 
pela acusaçlo e pelo pesar sincero das faltas come
tidas, e a reporaçAo do orensa ou da simples lrrc-
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\'t·r(tnda fcll.a a Deus, cuja honra o pcco.do feriu. 
Aqtlt'll!s que se contentam em arrepender-se de sua.s 
1 " 11"" obtêm, sem dúvida, o perdll.o; ma.s, se nll.o 
u· 1  n•J>rl.rarem neste mundo, deverão sofrer certas 
•·n••::c·qu�ncJas mui tune.stas: Deus será. menos pró
o l l o·.u ele graças, e a alma enfraquecida pelo pecado 
""" r>rntleara. a virtude com a pcrfclçllo deseJada. 
'"'  11um momento de aluclno.çft.o, cheio de cOlero. 
··outra um de meus amigos, fizer estragos em sun 
''"'"'· certamente nlo bastara manifestar-lhe o meu 
arn·r>endlmento; será preciso ainda reparar os da
uu.'>. Se eu tardasse em desempenhar-me desse de
v•·r. ou se o adla.s.sc demasiadamente, daria provas 
<ll' uma fraca amizade, e o meu amigo, ,sem se afas
tar de mim, nll.o me teria a mesma boa vontade. 
!Jc outro lado, Deus, que é o Deus de toda a san
Utlade, se eompraz tanto mais na alma, quanto 
mais pura é, e derrama sobre ela as suas graças em 
proporção dessa pureza, que o encanta. Ora, as fal
t.ns nll.o reparadas deixam vestlglos na alma, tor
nom-na menos bela e menos agradl\vel aos olhos 
de Deus. Aqueles que se contentam em renegar os 
seus pecados, mas não querem reparé.-los, useme
lham-se, ao meu ver, a carvoeiros ou a limpadores 
de chaminé, que se contentassem em passar no ros
to e nas mll.os algumas gotas de âgua para tirar o 
que Inspira maior repugna.ncla, sem querer, todavia, 
.'!<!rvtr-se do sabll.o para lavar-se. 

Enfim, todas as faltas cometlda.o, exceto as de 
pura fragilidade, ocasionam uma dlmlnulçll.o de luz 
no esplrlto que pecou contra a luz, e um enfraque
cimento na vontade que, tendo-se afastado do bem 
c se aproximado do mal, vê diminuir a atraçll.o pa
ra o bem e aumentar a lncllnaçll.o para o mal 1 
qual cedeu. Pela simples reprovação das faltas co
metidas, a Inteligência recupera parte de suas lu
zes e a vontade parte de sua atraça.o para a vir
tude; essas duas potências, porém, n!o podem rea-
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ver tudo quanto perderam, senll.o por atos generosos 
que contrabalancem os efeitos do pecado e restituam 
ê. alma seu vigor primitivo. 

A explaçll.o torna Deus mals favorável, atrai 
graças multo mals poderosas, afasta os obstáculos 
que o pecado deixara na alma e que Impediriam a 
prâtlca das virtudes perfeitas. Assim, nAo sOmente 
a expiação repara as faltas anteriores, mas per
mite também à alma elevar-se mais alto na vlrtu�e 
do que se nAo tivesse pecado, c n&im se verifica a 
palavra audaciosa de santo Agostinho, completando 
outra de S. Paulo: D!llgenttbus Deum omnia coope
ralltur In bonum, ettam peccata. Tudo coopera ao 
bem daqueles que amam a Deus, mesmo os seus pe
cados. 

Se, ao contrtlrlo, a ulma nl!.o tomar o. peito ex
piar as faltas e reparar o abuso que fez elas graças 
oferecidas pela bondade divina, o Senhor derrama
ré. sobre outras essas graças que nl!.o foram aceitas, 
e entl!.o almas mais fiéis delas se aproveltarAo: Au
Jerte ab lllo minam et date llll qui decem minas 
lulbet : Retlrai-lhe a mina c dal-a àquele que já 
tem clez, diz o rei na parábola das minas, e, como 
os servos lhe objet=em ser aquele o melhor aqui
nhoado: Domine, lulbet decem minas, o rei, man
tendo a sua sentença, diz estas palavras que o Sal
vaclor tantas vezes repetiu: Omnt lulbent! dabttur et 
abundablt, ab eo autem qui no11 habet et quod ha
bet auferetur ab eo (Lc 26, ct. Mt 13, 12; 25, 29) . 
A quem Jll. possui, será dado mais; a quem nll.o tem, 
serâ tirado aquUo que tem. A fldelldacle 11.s graças 
recebidas atrai outras novas e assim se explica o 
Imenso tesouro de graçM concedido aos santos. 
r:;. 

4. A quem se mostra cheio de coragem na reparaç4o 
Deu.s restitui as graças perdtdas. 

E' um consolo penmr que, mesmo depois de a 
alma ter sido Inflei, ela ·pode, pela generosidade, 
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recuperar o perdido. Muitos corações timldos ima

!llnam nâo poder mais voltar ao grau de fervor do 
<1ua1 decalram. E' desconhecer a longanlmidade e a 
utlsertcórdla divinas. Que releiam w; passagens dos 
profetas quando cantam essa mlscrlcórdla infinita. 
N!•o posso citar aqui senão alguns deles; mas con
vém nào esquecer que suas palavras eram cllrlgld!IB 
a um povo que rccah• constantemente no pecado c 
abusava dos favores divinos de um modo lncrlvel. 
"Se o mau se afastar dos pecados que cometeu, se 
obliervar todos os meus preceitos c agir segundo o 
dlreito e a Justiça, ele viverá e não morrerá; todas as 
transgressoes que cometeu nâo serão mais relembra
dW!, e devido á j ustiça que praticou, ele viverá" (Ez 
28, 21-22) . "Mesmo que eu tenha dito ao pecador: 
tu morrerlls, se ele se afw;tar do pecado e fizer o 
que � justo e direito, se r""tltulr o que tirou, se ob
servar os mo.ndamentos sem fnzer nenhum mal, cer
tamente ele viverá, e ninguém se lembrará mais 
dos pecados que cometeu" (Ibld. 33, 14-16). "Volta 
a Javé, Israel, po;.,; caistc pela tua própria lnlqul
dade. Que voltem a Javé . . .  e eu lhes curarei a ln
tlclelldade, amil.-los-el de todo o coraçao, e a mi
nha cólera se apaziguará. Serei qual orvalho para 
Israel. Ele norescerã como o llrlo, estenderá suas 
raizes como o Llbsno, seus brotos se multlpllcar!O, 
sua glórla serã como a da oliveira, e seu perfume 
como o do L!bano" (Os 14, 2-5) . "Agora ainda, diz 
Javé, voltal para mim de todo o vosso coração, pe
los jejuns, pelas lãgrlmas, pelas lo.mentaçOOs. Ras
gai os vossos corações e n!i.o as vossas vestes, e 
voltal-vos para Javé, vosso Deus, pois ele é rnlserl
cordloso, compassivo, lento a castigar, rico em bon
dade, e se aflige com o mal que envia" (Joel 2, 12). 
"Lavai-vos, purificai-vos, retira! de dlante de meus 
olhos a rnallcla de vossas açOOs, deixai de proce
der mal, aprende! a fazer o bem, procurai a Jus-
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Uçn, protegei o ór!ll.o e defendei a vhlva. . . e em
bora voasos pecados fcssem rubros como o eoearla
te, tomar-se-ao brancos como a neve, se forem 
vermelhos como a pQrpura, tornar-se-ao como a 
IA" (IB I, 16-18) . "O' Israel, tu nll.o serás esquecido 
por mim; apaguei tuas tl'ansgressões como uma nu
vem (que o vento dl.sslpa) , e teus pecados como 
uma névoa; volta para mim, pois te resgatei" (Ibld. 
44, 22) . "Que o mau abandone o seu caminho, e o 
criminoso os seus pensamentos culpáveis, e se con
verta a Javé, que o lndulta.râ; que volte ao nosso 
Deus, pois ele é generoso para perdoar; meus pen
samentos, com eleito, nâo Sâo vossos pensamentos 
e vossas veredas não Sào as minhas veredas, diz 
Javé; assim como os céus se elevam acima da ter
ra, assim também os meus caminhos se elevam aci
ma dos vossos caminhos" (!bld. S5, 7-9). I.sao quer 
dizer que a mlserlcórd.l.a de Deus, essa misericórdia 
que enche o universo, mlsertcordia Domfnf plena 
est terra, ultrapassa, de muito, a Idéia que dela po
dem fazer as Cracas Inteligências humana•. 

Mesmo aqueles que mais abusaram. por mais 
terem recebido, devem csperur sempre, poi&, se tan
to receberam outrora, é porque foram os preferidos 
do Senhor, e só depende deles voltar a ü-lo ain
da". ..Quando Deus concede Q.9 aeu.s dons, nos en
sina S. Paulo, ou chama um povo - e também, evl
dentementa, uma alma - a uma graça elevada, nll.o 
se arrependeri ". Sfrte poenUentw aunt dona et vo
catfo Del (Rom 11, 2-28).  Naturalmente, quando o 
homem opOe obsticulos, os deslgn.los divinos ficam 
suspensos, ma.s Deus nAo revoga a sua escolha; re
movam-..e esses obstâcuiO! c cumprir-se-ao os pla
nO! primitivos da Providência. E' referindo-se aos 
Judeus que S. Paulo nos ensina esu. coiiBOiadora 
verclade de que, tenclo eles rejelt.ndo o Evan�tlho, 
Deus precisou trati-10! como Inimigos de seu Filho 
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e dar aos gentios as riquezas que eles recusavam. 
A sua lnlldelldade enriqueceu por conse&ulnte o 
mundo, maa eles permanecem o povo eleito e, porque 
sa.o sempre queridos de Deus, quando se converte
rem, essa conversAo trarA ao munc:lo valiosos tesou
ros de graças. Aqueles, pois, que experimentaram os 
dons de Deus, que tiveram uma vocação de escol, 
se foram favorecidos por graças mlstlcas, podem 
ter perdido, pela Infidelidade, favores tão preciosos; 
Deus, porém, que os tratou como privilegiados, está 
sempre disposto a cumulâ-los de graças Insignes, se 
quiserem expiar generosamente as suas faltas. 

Devemas, portanto, alimentar a santa ambição 
de adquirir para a vida eterna essa soma de fellcl
dode, ou, melhor ainda, jli que nossa felicidade con
.s�tlnl no amor e na pos.se do Deus amado, essa ao
ma de amor que Deus, ao criar-nos, nGS destinou. 
Por maiores que tenham oldo até e.9Se dia as nos
""" ln!ldelldades, creiamos com firme conflnnça que, 
medtnnto o auxUlo de Deus, poàemas reparA-Iao e 
recuperar o perdido; mas eompreendamos bem que, 
para obter esoe resu!Lodo tAo desejê.vel, devemos 
ser de uma generasldade a toda prova. 

Deus vos convida, alma fiel, a uma grande vlr
tuLle, e uma grande virtude é sempre dltlcll de ad
quirir. Nunca <ligais: a tarefa é ê.rdua demais e 
realmente acima de minhas forças. Só os coraçoes 
pusilânimes se escusam desse modo; quem gosta de 
confessar a si mesmo sua preguiça e sua covardia? 
Antes pretere Julgar a pertelçAo como tmposslvel, a 
reconhecer falta de coragem. CrmJortore et esto ro
bwtus. Sé enérgico e cheio de força. Esta recomen
dação, que aparece com frequêncla na Sagrada Es
critura, que Deus fez e repetiu a Josué (Jos I, 6; 7, 
9, 18), que David, ao morrer, dizia a Salomão (3 
Rs 2, 2) , que o anJo fazia a Daniel (Dan lO, 19) , to
memo-la para nós; enquanto fizermos violência a 
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Deus por Incessante oraçW, façamos também vio
lência a n6S me.amos por uma renúncia de todos 
os Instantes. A oraçlo nos obteri graças abundantes, 
e a coragem na pnl.tlca óas virtudes nos permltlrt 
corresponder a e.ssas graças. Enta.o a vontade de 
Deus se cumprlrâ em n6S: Haec est roluntas Del 
aanctlflcatto veatTa. 



C A P í T U L O  X I  

Da neeeosldade de vencer-se 
a lodo coslo 

1. Ndo há vUorta sem combate. 

"Aquele que vencer, eu darei a comer da árvore 
de vida, que esta. no paralso do meu Deus (Apoc 2, 7).  
Aquele que vencer darei o mané. escondido e lhe 
conrerlrei um novo nome' que ntnguêm conhece, 
senAo quem o recebe (5, 17) .  Aquele que vencer e 
guardar até ao fim os meus preceitos, darei poder 
sobre as naçOes (5, 26) . Aquele que vencer será re
vesUdo de vestes bro.nca.s . . .  confessarei seu nome 
diante de Deus e de seus anjos (3, 5).  Daquele que 
vencer eu farei uma coluna no templo de Deus 
(5, 12) . Aquele que vencer, farei sentar-se comi
go no meu trono (5, 21) . Aquele que tem sede, darei 
gratuitamente da fonte da água viva. Aquele que 
vencer possuirá. todos esses bens, eu serei o seu 
Deus e ele será o meu filho" (21, 7).  

"Os olhos do homem n4o viram, seus ouvidas 
nAo ouviram, seu coração nAo pode compreender 
os grandes bens que Deus preparou para aqueles 
que o nmam". Mas esses dons - acabamos de ou
vir a Insistência com que Jesus o declarou ao seu 
apOstolo bem-amado - nlo serlo dados senD.o aos 

1) Quer DWI parecer que na Jinruo.g�m augll!llca, que ' 
a doa eloltos. um só nome pode exprimir todu u vlrtudu 
e todu u obras do eleito. 
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vencedores, àqueles que nll.o se deixam "levar pelo 
mal, mo.• que triunfam do mal pelo bem" (Rom 12, 
2 1 ) .  ao "" que alcançarem a vitória, deram ao Se
nhor provas de amor. ··eombate o bom combate, 
cllz e repete S. Paulo a seu dlselpulo, conquista a 
vida eterna, à qual foste chamado" (1 Tlm I, 18; 
8, 12) .  A vida eterna é, pois, uma conquista, e Je
sus, o grande conquistador, quer ter em tomo de 
81 uma corte composta de almas valorosas que te
rAo como ele conquistado o psralso. NAo viu S. Jolo 
todos os eleitos trazendo na mlo a palma da vitó
ria? (Apoc 7, 9 ).  Sim, todos, no céu, a11.o conquistado
res, mesmo os eleitos da ultima hom que, depois de 
umo. vida de pecado. convertemm-.!c no momento 
da morte. Pequena rol " vitória, e pequeno serà o 
.seu triunfo na. eternidade; fol-lhc.s, entretanto, ne
cessl\rlo renunciar o.o pecndo c arrancar-se às gar
ras de satanàs. Or:lndes, ao contrll..rlo, e lnumerà
vels sAo as vitórias das almas amantes, pois o amor 
divino só progride nB alma, segundo as vitórias por 
ela alcançadas; mas cada vitória purifica e aumen
ta o amor. 

2. A lut4 contra os dem6711os. 

Querendo que vençamos por DO&SBS próprias 
rolos e que DO&SBS glórias e nossas alegrias celestes 
�Jam o rruto de nossas vitórias, o Senhor permitiu 
a seus Inimigos tomarem��• os nossos e fazerem
nos uma guerra veemente, Incessante e desapiedada. 
"NII.o temos que lutar contra a carne e o sangue", 
diZ o apóstolo, Isto é, contra os homens, estes se
riam menos temlvels, "mas contra QS prlnclpos, con
tra as potências, contra .., dominadores de.sse mun
do de treva.s, contra os esplrlt.o.s mo.u.s espalhados no 
o.r" (Er 6, 12) . os homens, quando se fazem ten
tadores, - e sAo o joguete de Satanàs e de seus 
auXIliares, - d4o-se mais f&.cllmente a conhecer. E' 
verdade que certos personagens, condescendentes ou 
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aduladores, por palavras de falsa compaixão, ou por 
uma arelçflo de mau quilate, nos levam às vezes à 
amargurn, 110 murm\lrto, u avel'slio, e só descobrimo.'> 
tarde demo.l.:l que esses· falsos amigos são lnlmlgos 
de nossa o.lma; mo.s, em geral, a.s tentações que nos 
vêm pelas crlaturos humanas silo mais abertas e 
por Isso mesmo multo menos pt!rfidas. O demOnio 
� mo.l.:l hll.bll; dlaslmula-se, sugere ldêlas falsas de 
tal modo que a pobre alma fica quase sempre per
suadida de que os pensamentos lhe vem do coraç!\o 
e enquanto n!\o discernir as perfldlas do Inimigo, 
deixa-se mais fàcllmente seduzir. 

Esse Inimigo lnvlslvcl e dissimUlado e maiS ror
te que o homem; sabe multo melhor que as crla
tu1'118 humanas Inflamar a lmaginaçlio, sublevar as 
palxOes, excitar a cobiça, fazer ferver Interiormente 
os sentidos de contrariedade, de lrrllaçlio, ou entlio 
suscitar no esplrlto nuvens escunts, angústias tor
turantes, ldélss que tendem a deprimir, a tirar to
da coragem. E' também mUlto tenaz; repelido uma 
vez, dez vezes, volta à carga c redobra os golpes. 
S. Paulo, falando dos Inimigos de nas.'IBS almas, no
meia os prlnclpes, os potências, os dominadores des
se mundo de trevas, parecendo querer Indicar os dc
m6nlos dos ordens superiores. Houve, de rato, re
beldea em todos os degraus da hierarquia angélica, 
e como estes conservam n. sua natureza, segue-.se 
dal que hll., entre eles, alguns cuja força ê dez ve
zes, cem vozes, provàvelmente mil vezes superior à 
dos outros. Quando os ataques provêm desses prlncl
pes do reino Infernal; a lula pode ser de uma vio
lência Inaudita. "Salvn-me, O meu Deus, exclama 
o salmista, pois as àguas sobem ate à minha alma; 
estou enterrado numa vasa profunda, em que nlio 
hll. onde coloca•· o pé; eal num abismo de ll.gua e 
as vagas me submergem" (SI 68, 1 ) .  

Entretanto, a vitOria contra esses temlvels Ini
migas 6 aempre posslvel, c, por mais bll.beis que se-
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jam os demtlnlos, a sua estratégia é multo talha. 
E como nAo bavlam de errar pela eeguelra eaaes 
mlsertvels, vlt.IIIlU conatantes do Odlo, aempre le
vados pela cólera, sempre tranavlados pelo orgulho? 
Se têm um conhecimento admlrâvel de n_,. natu
reza, dos nossos defeitos, das nos.sa.s palx6es e de 
todos os males que são a consequêncla tanto da cul
pa original, como dos nossos pecados pessoais, em 
compeDSaçtlo escapam-lhes os elementos sobrenatu
rais, as graças, as lnsplraçOes dlvtnas, os auzWos da
dos por Deus. E quanto maior for a medida do so
brenatural, tanto menos a di81Jnguem. "Uma alma 
batizada lhes é mais oculta que um Infiel; um 11111-
to mala que um pecador; um santo mais que um 
justo comum'". Além disso, quanto mais a sua men
talldu.de difere da das al.ntaJ; tentadas, tanto me
nos a compreendem. com !requêncla atacam fora de 
tempo, c, confiantes em &l mesmos, multas vezes, 
vl.o desastradamente ao encontro de derrotas eer
tas. 

Embora fosse lmpecá vel a aua peraplcAcla, e per
feita a sua babilidade, embora tosae a pobre cria
tura multo l1111orante e fraca, eles nunca deveriam 
contar com o êxito, pois "Deus é !lei e nunca per
mite que sejamos tentados acima das nosaas tor
ças" (I Cor 10, 13).  Se a alma for multo fraca, 
Deus retém a violência das tentaçOes, modera-as, 
pOe un1 termo aos seus assaltos, tornando a vitória 
sempre posalvel a quem for tentado. Deus estabe
leceu a lei - e mais de uma vez os demOnlos, ror
çadoa pelos exorcistas, a reconheceram, enraivecidos, 
- que a tentaçl.o repelida recai pesadamente sobre 
o tentador, causando-lhe um aumento de sofrimen
to' até obrlgl\-lo, com o correr do tempo, a retlrar-ae 
tempor/l.rlamente, como o declara S. Tlago: Reaullte 
dklbolo et tuulet a oob!s. Os demOnloa auperlores tem 

2) Ml'r. Gay, VIda e vtrtudn, t. D. p. 122. 
3) ct. Co.ula.Do: "Conterbclu", VD, 20. 
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mais força e podem prolongar a luta que dirigem 
também com maior vigor, mas, se a alma na.o ceder, 
mesmo estes serAo constrangidos a se retirar e deixar 
" alma corajosa tomar algum deacanao. VoltarAo 
mais tarde, quando seu venceclor Uver recuperado 
:os torças. Esses podero.so.s demOnlos se attrain tl.s 
almas mais fortes, enquanto Inspiram, dominam e 
conduzem o.s mlseràvels que, mergulhados no peca
do, em vez de lhea opOr resistência, entrego.m-ae-lheo, 
procurando os melo.s de fazer maior mal. O• demo
nlos Interiores atacam as almas mais fraC88. A.s81m, 
todoa os demOnios, tanto oa prlnclpea do Inferno co
mo os rnlnimoa eaplrltos maua. nll.o podem )amais 
vencer sena.o quem consente em ser vencido. Deus, 
que sustenta seus filhos, proporciona-lhes sempre 
melo.s de tirar vantagens das tentaçOes: taclet cum 
tentattone proventum. 

Querendo perder as almas, Satanás lhes oferece, 
pelo contràrio, ocasllo de se purltlcarem, de se for
tificarem; e faz santos quando quisera fazer con
denados. "Sela-vos motivo de )llbllo, diz S. Tlago 
(!, 2 ) ,  vo.s achardes exposto.s a provaçOea, a ten
taçOes de toda sorte". Omne gaudtum extsttmate, 
tratres, cum ln tentatlones vanas lnctdentts. Os 
soldado.s valentes regozijam-se quando lhes é anun
ciada a hora da batalha e, entretanto, apeaar de 
sua coragem, podem ser vencidos. O soldado de Deua, 
porém, se quiser vencer, eatâ seguro da vitória. 

3. A mt6rl4 é uma qUilstdo lU vontade. 

Quem quer triunfar triunfa, e quem quer capi
tular capitula, tal é a lei. A vontade to! dada ao 
homem como faculdade mestra. que lhe deve dlrtglr 
a vlda, mas nA.o pode, sem n graça, praticar um 
ato sobrenatural. A graça, porém, nunca lhe falta, 
de modo que a vontade, com esse auxDlo, pode sem
pre seguir as leis divinas e realizar atos merltórlo.s. 
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De um lado as palxO� nos solicitam, de outro a 
virtude nos at.ral; os homens por suas palavras, por 
seUB exemplos nos levam uns ao bem, outros ao mal: 
os anjos, por suas lnsplraçOes, nos Impelem para 
Deus; os demOnlo.•. pelas tentaçOes, procuram o.fas
tar-nos dele; pela nossa vontade, porém, permane
cemos senhores de nossos atos. A lmagtnaçl.o pode 
ser lmpre.oslonada, Impulsionada, entuslumac!a para 
o bem, e pode também ser perturbada, atonnenta
da pelo mal. A Inteligência pode �ar razOes boas e 
mas, mas a vontade. permanece sempre Inviolada, 
e nenhuma criatura a pode malear: Ela e llnlcamen
te ela pode dobrar-se, voltar-se para os verdadei
ros ou faLsos bens, pois é sempre livre e dela depen
dem os nossos destinos eternos. 

Esta bela faculdade, cujo papel é ta.o Impor
tante, recebeu todo o poder para o bom deaempe
nho do seu emprego, mas � poder é dado, em 
genne, a principio, 3egundo as leis que regem o 
mundo. Só com o tempo atinge o seu pleno desen
volvimento, precisando ser cultivada para fortifi
car-se e ser dirigida, Isto é, desviada do mal e apli
cada ao bem. E' a parte da educaçlo. Os educadores, 
ocupando-se da vontade da criança, tlo Inocente, 
tl.o caprichosa, tão apegada iul coisas fQtels, tlo 
fãcllmente seduzida pelos obJetos nocivos, procuram 
emendá-la, fortalecê-la. Mas aqui vemos que a von
tade é realmente rainha, e os educadores nada con
seguem enquanto essa vontade nl.o consentir em se 
corrigir a si mesma, enquanto nl.o se esforçar por si 
mesma para tomar-se mais forte. 

Uma vez bem dirigida e firmada, poderá realizar 
grandes obras. Nos negócios temporais, os bomens, 
cuja vontade � ardent.e e tenaz, vencem os obstl
culos, triunfam das oposlçOeo e acabam por levar 
a bem os seus empreendimentos; mas aqueles que 
sao Irresolutos, Inconstantes, tlmldos, pusllê.mlnes, 
nada fazem que valha a pena. Os comerciantes, os 
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lucl ustrlals, nAo conseguem éxlto nos seus negócios, 
'•''"�o por melo de penosos trabalhos, que provêm 
ch·  uma vontade firme e lnaba!Avel. Os grandes es
<'l'i l<>res, os grandes generais, os grandes polltlcos, 
lnram homens que quiseram a todo custo aperfel
'··oar-se em sua arte, e que o conseguiram à força de 
c•11ergla e perseverança. Disse alguém que o gênio é 
urna longa paciência. Mo.s o gênio exige multa coisa 
nl�m da paciência, porque supõe dons eminentes, 
sO concedidos a uma minoria, e esses dons sO ama
durecem à custa de um trabalho paciente e obstina
do. A obro. toda sobrenatural de nossa perfelçl!.o 
reclama ainda maiores trabalhos e esforços, uma 
vontade mais reta e mo.ls enérgica. Essa vontade 
deve, desde o principio, apoderar-se do governo das 
faculdades Inferiores, dominar a sensualidade, re
frear a lmaglnaçl!.o, subjugar o apetite concuplsel
vel e o apetite lrasclvel, Impor ao ""!>lrlto o amor 
às verdades da fé, a renWicla aos pensamentos fd
tels e a.. especulaçOes lndtels, a procura e o estudo 
dos melhores meios de fazer o bem. 

4. Como a vontade &e fortalece. 

Para fortificar a vontade e assegurar-lhe o ple
no domlnlo sobre si mesma e sobre as outras potên
cias, para torné.-la pouco a pouco capaz de grandes 
açOes, Deus a trabalha longamente com maravilhosa 
sabedoria e paternal bondade. A principio faz brUhar 
aos nossos olhos a beleza da virtude e o horror do 
mal, esclarecendo a nossa Inteligência, enquanto os 
desejos, outros tantos Impulsos dados é. nossa von
tade pela graça divina, nos levam é. pré.tlca das 
virtudes; esses desejos nâo passam ainda de velei
dades, Isto é, de anelos espontAneos e Ineficazes, 
mas, se forem consentidos, se a vontade passar de
liberadamente do desejo é. resolução, então eles se 
tornarl!.o livres e meritórios. 
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Ao lnlclar-..e uma vida de piedade, quando a 
alma dé. provas de boas dL>poslçOes, o con.senU.men
to é fé.cU, poL> a graça se faz suave e con.sola.n�e. 
As outras po�ênclas aJudam a vontade a procurar 
o bem; os sentidos e a Imaginação Impressionam-se 
santamenre, o coração comove-..e, e as cerimOnla.s. 
os exerclclos de piedade, a oração, a comunhão e 
a pré.tlca de certas virtudes, proporcionam à alma 
gozos puros. Mas, ao mesmo �empo que ele torna 
agradAveL> esses exerclclos piedosos, o Senhor re
clama atos de virtude que custam e obrigam a von
tade a desenvolver certo vigor. 

Jé. então, as almas coraJosas se dL>tlnguem da.s 
almas pregulçosns e egolstas, aquelas mostrando-se 
multo generosas, est:.as comprazendo-se em doçuras 
e evitando sacrlflcios. As almas Indolentes só progre
dirão se abandonarem a sua moleza e se sua vontade 
fizer esforços enérglcos. Quanto às almas fiéis, o 
Senhor continua a lhes oferecer ocasiões de vitória; 
um esforço pa.ssagelro seria coisa fácU, entllo as 
lutas se prolongam; os demOnlos redobram 08 ata
ques; a natureza, mll vezes dominada, contrariada, 
nlo cessa de reclamar o que lhe agrada, nem de 
se opor ao que lhe repugna; 08 homen.s procuram, 
por suas criticas, .seus conselhos ou seus exemplos, 
desvié.-las do dever. E' precL>o vencer �od08 esses 
lnlmlg08 e empregar nesses combates uma energia 
sempre maior. 

Toda virtude, para ser perfeita, exige gra.ndes 
lutas, e é preciso adquirir, em sua plenitude, as vir
tudes fundamentais que arrastarão as outras. A re
forma do caré.ter é obra diflcil, e o natural tende 
sempre a voltar. Tomar-se um homem de recolhi
mento e de oraçAo, requer grande força de vontade; 
praticar a renll.ncia a tudo quanto seduz a vontade 
humana, pede long08 e penosos es!orÇOB. pois é ne
cessé.rlo mortificar o coração, o corpo, os g08tos, o 
prOprio juizo, e dominar as repugnAnclas. A pra.tlca 
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da humildade e da caridade exige também uma 
l{rande vigilância e um arduo trabalho. Deus Impõe 
t\ sua criatura numerosos combates, por�m nAo ees
·'" de aj udt!.-Ja. As graças que concede nem sempre 
�ilo consoladoras e chega o dia em que, para obrigar 
11. vontade a maiores esforços e a maior firmeza, o 
Senhor retira â alma os seus au11Jio.s. Fã-la passar 
por grande aridez e por estados de aparente Impo
tência; as outras faculdades, em vez de ajuda-la 
como a principio, sil.o-Jhe antes obstàculo.s; a lma
glnaçllo, toda entregue a dlvagaçOes, cUstral a ln
tellg�ncla e afasta-a das verdades da fé para oeupé.
la com coisas passageiras; o cornçllo é nlio sómente 
frio e Indiferente ao bem, mas nlnda sente grande 
avcrslio por aquilo que o encantava outrora: lei
turas, orações, piedosos cxerclcios, deveres de es
tado. A vontade preclsaré. então empregar todas as 
suas forças para cumprir com os deveres mais co
muns. Nesses momentos crltlcos, o Inimigo procura 
entorpecer as nlmas, persuadindo-as de que todo 
esforço é lniltll ou lmposslvel. "Eu nAo posso", pa
lavra fntal, persu8B9.o extremamente funesta, que 
Impede a alma de se fazer violência no momento em 
que atos de grande energia se lmpOem mnls que 
nunca.. uNão posso rezar", mas a oraçAo é um de
ver e .se, por vezes, se torna árdua, entretanto a 
graça nunca fnlta. A Igreja condenou os quletlstas, 
por pretenderem que a alma se devia manter em 
completo silêncio, sem jamnls formular um pedido. 
Santo Inâclo (Exerelclos, 13, anotaçAo) recomenda 
que a oração seja prolongada, quando se torna mais 
ctiflcll "a fim de que, por esse melo, a nlma se ha
bitue não sómente a resistir ao Inimigo, mas tam
bém a aterrl!.-Jo". A vontade deve ainda desenvol
ver suas forças quando a natureza se revolta, quan
do a lrrltaçlio .sobreexclta os nervos, quando as pal
xOes se lntlamam. Podem sempre dominar, mas com 
a eondlçAo de empregar toda a �ua energia. "E' mais 
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forte do que eu, nlio posso vencer-me", tal é a des
culpa das almas pouco amantes, mas é uma des
culpa falsa. Uma pessoa, lutando com grande.s ten
taçllea contra a fé, declarou ê. bem-aventurada Ana 
de Slo Bartolomeu que lhe era lmposslvel fazer um 
ato desta virtude; a santa carmellta, tomada de 
compalllll.o, Intercedeu por ela, e o Senhor lhe res
pondeu: "Dize-lhe que é uma mentira ; o auxUlo 
de minha graça é maior que o seu sofrimento" 
(Cf. "Divinas Palavras", 19, 8) . 

Quem qu..,er permanecer fiel a Deus e ami-lo 
com um perfeito amor, deve tomlll' por dlvlaa: "a to
do custo". Deve estar resolvido a fnzer-se grandes e 
continuas violências, e então a célebre palavra da 
/mlttu;4o (1, 25) se realizará: "Quanto mais te fi
zeres violênciA, tanto mais progruso fanl.s'". Vlrl
llter agite et oontortamlnl: "Sede viris, forUflcal
vos", dlliiA S. Paulo (I Cor 16, 13) com o &alm.Lsta 
(30, 25). Deus colocou no fundo de nossas almas 
uma mln�< de santos energias, de cuja existênciA 
talvez nem desconfiamos. e ê. qual quer que demos 
o devido valor. Que não permaneça oculta. 

Saibamos fazer valer todo o poder que a nossa 
vontade traz em getme e que pode crescer maravi
lhosamente. AI de nós! quAo numerosas 8Ao as pes
soas do pouca coragem, capazca sbmente de esfor
ços mlnlmos, os bastantes apenas para se manterem 
virtuosas, mas nl!.o o bastante para se tornlll'em 
perfeitas. Depois de dez, vinte, trinta anos de uma 
vida de piedade, a oraçAo mental lhes custa ainda, 
suas preces sAo cheias de distrações e sua mortlflca
çlio pouco generosa. O seu carater ainda não se re
formou, nAo puderam suavlzà-lo, se era rude, nem 

4) E' hom lcmbroz a propã.ito desta palavra d• Tomú 
de Kempl1 nta. outra de S. lnãcio: "E' predso que \od011 
.. tbe.m que! fari.o progras��o• na vida eeptrllu.al D& propor
ção em que se dnpojarem do amor próprio, da voatacle 
pr6prla. do l.Dtereue próprio". 2 Semana, Elelçl.o. 
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lnrt.alecê-lo se era traco; sua paclênct.a se esgota 
•k11ressa. As penas que as alma.. coraJosa.. conside
ram leves, lhes pnrecem multo pesada.., e Julgam 
J:\ lazer multo, suportando-as sem se Irritar. Essas 
Jll'.'iSOII8 nunca saem da Infância espiritual. Seme
lhantes à.s criança.. que, Incapazes de se entregarem 
aos mesmos traba.lhQ'!!: e de carregar as mesmas car
gas que os adultos, nAo podem prestar senlo U
gelros serviços, também elas não praticam senAo 
leves virtudes e S() dão a Deus uma glória reduzida. 

Quem fez esforços maiores adquiriu virtudes e 
méritos superiores, mas qul\o fortes se tomaram 
aqueles que se fizeram violência em tudo e não dei
xaram de lutar sempre contra 81 mesmos. As metas 
vitórias deixam a alma ainda fraca, IIUI8 a vitOria 
completa, fruto de enérgicos esforços, enfraquece o 
tnlm.lgo, fortifica o vencedor, e faclllta novos êxi
tos, até que um dia a vontade, ,desprendida de seus 
apegos, desembaraçada de seus defeitos, se toma 
um Instrumento dócll nas m!las divinas. O Esplrlto 
Santo entAo se apossa dela, e a forUflca e dirige. 
Até ai o dom da força não se exercia senão por In
tervalos, em circunstâncias dlflcels, quando, por 
exemplo, se Impunham saerlflclos excepcionais, co
mo fossem o momento de corresponder a uma vo
caçAo vivamente combatida, ou a ocasião de um 
grande sofrimento. a morte do pai, da mAe, de 
um ente querido. Mas de ora em diante esse dom 
produzirA efeitos habituais, e quão preciosos I A al
ma gozarA de uma constante Igualdade de Animo, 
pot.s o Esplrlto Santo, que a torna forte, é lmutlvel ; 
consenarl sempre o pleno domtnlo sobre sl mesma, 
que nAo se desmentirA nem nos casos de penosa 
surpresa ou de contrarlednde.s Irritantes, nem nos 
acontecimentos mat.s desconcertante.s. E' a força 
unida à suavidade, porquanto a ação divina é sem
pre forte e suave (Sab 8, 1 ) .  As almas sobre as 
quab se exerce o dom da força nl.o tem mais, por 
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conaegulnte, a dureza e a obstlnaç!o daqueles cUja 
firmeza de vontade é toda natural e que deoeJam 
ver tudo ceder em sua presença. E&sa.s almBB, fortes 
contra o demOnlo e contra a natureza, sll.o suaves 
para com seus lrm!os, duras para consigo mesmas. 
Elas praUcam, sem hesltaçlo e sem precl.sar racio
cinar, atos de virtude que custam multo aos crlstlos 
ordlnârlos; é a prova de que esta facUldade nlo é 
sbmente o efeito dos hábitos adquiridos e da firmeza 
da vontade, mu também, e principalmente, da aç!o 
do Esplrlto Santo que as penetra e as move, é a 
paz Interior, profunda, toda sobrenatural que lhes 
acompanha a prâtlca da virtude; gozam dessa paz 
no mesmo Instante em que se renunciam; nlo é, 
pois, a satLsfaçAo da vitOria conquistada, satlsfaç!o 
que nll.o pode ser sentida senAo depois da luta, mas 
é a alegria sobre-humana do sacrlflclo. 

AJJ dLsposlçOea, que acabamos de descrever, sAo 
as das almas que atingiram a via unltlvo.; com maior 
razll.o e com outra perfeiçll.o, esso.s dlsposlçOea se en
contram nas almas herólco.s. · Todos os so.ntos pro
nunciaram o "custe o que custar". Todos quiseram, 
com uma. vontade lnfiexlvel, amar a Deus, traba
lhar c Imolar-se por ele; para agradar-lhe, nada 
lhes pareceu duro demais, nAo pouparam esforço 
al11um, n!io recuaram diante de nenbum sacrlflclo. 
Camlnbaram de vitOria em vitOria. NOs também, 
"custe o que custar", devemos lutar sempre com 
toda a energia de que somos capazes; os soldados 
que combatem salvam seu prlnclpe e seu pais, e a 
sua pâtrla toda participa dos seus triunfos. Solda
dos de Deus, combatamos por seu amor e por sua 
glória, e nossas vltOrlo.s ser!o suo.s vltOrlaB. 
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C A P l T U L O  X I I  

Dao provaçlia 

1. Fim providencial d4s provaç6es. 

"SimAo, rllho de JoAo, tu me ama.. mais do que 
<'stes? - Senhor, vós sabels que eu vos amo. - 81-
mllo, filho de JoAo, tu me amas? - Senhor, vós bem 
sabels que eu vos amo. - Slmllo, filho de Jollo, tu 
me amas? - Senhor, vós que conheceis todas as coi
sas, sabels que eu vos amo" (Jo 21 ) .  Deus nos faz 
esta mesma pergunta todas as Ve2eS que põe à prova 
a nossa virtude, pois ele mesmo dl&se: "Javé, vosso 
Deus, vos provn, para ver .se vOs o amais de todo o 
V0880 coração e de toda a V088a alma" (Dt 13, 3) . 

NAo basta ao nosso Deus que lhe protestemos 
uma só vez o nosso amor. Ele nl!.o se cansa de no-lo 
ver testemunhar sempre, pedindo-nos sempre no
vas provas. E' que o n088o pobre coraçllo é Incons
tante, suas afeições n!l.o têm sempre Igual profun
deza, nem Igual ardor. Deus quer que o amemos 
acima de tudo e que o nosso amor vA aumentando 
sempre. Ora, como esse amor encontra em nossas al
mas numerQSQS obstAculos, Deus quer vê-los venci
dos e quer um amor mais forte e mais profundo em 
virtude elos esforços que fizer e elas vitórias que 
alcançar. 

Tal é o fim das provnçoes. r fazer-nos experi
mentar esse amor e fazê-lo crescer em nós. Ao en
viar-nos a provaçl!.o, Deus nos pergunta: "Meu filho, 
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tu me amas? Levas o amor até fazer por mim este 
aacrltlclo, até praticar este ato de virtude que me 
alegrllrll., e mo glorltlcu.r•l '! " St llOS mt;>Strarmos ge
nerosos, .so dermos n. Dclw o que ele nos pedlr, po· 
deremos responder-lhe: Senhor, eis aqui a prova de 
que eu vos amo". Por esse melo repelimos, e aca
bamos por destrui-los, os obstaculos que em n6s se 
opunham a& progre.ssos do amor e nosso amor, 
com cada nova prova valentemente aceita, se puri
fica e tortltlca. 

Como poderlamos aquilatar as nossas virtudes, 
se nll.o tossem experimentadas? A:; obras humanas 
só podem ser bem avaliadas pela experiência. Uma 
ponte sobre a qual <levem pnssar trens expressos e 
pesados acaba de ser conatrulda; as aparências alo 
boas, qual ser!!. a sua capacidade de resistência? An
tes de aceita-la, quem a encomendou exige que seja 
posta à prova. Quando vier a suportar pesadas car
gas, e tor atravessada por earros rll.pld09, talvez 09 
muros venham a ceder e os arcos a vergar e entll.o 
tudo desmorona. Al de n6s, é multas vezes o que 
se dll. com as virtudes humanas. Quantas pessoas 
aparentam um .o.anto ardor, nutrem grande adml
raçll.o pela virtude, apreciam os cxerclclos piedosos, 
as belas cerimônias, as leituras edltlcantes. Mas, se 
repentinamente sobrevêm tent.aç6es, se grandes con
trariedades, reveses, enfermidades, contradlç6es, se 
arremessam sobre elas, el.s que suportam mal esses 
contratempos. Descobrimos entlo que .suas virtudes 
slo pouco firmes e mais brilhantes que sólidas. 

V6s que ensalal.s apenas os primeiros passos nas 
veredll8 esplrltual.s, que ainda nlo encontrastes se
nlo encanto e lllcgrla, preparai-vos para as prova
çl5es. Job vivera longos anoo na prll.Uca das virtu
des familiares e sociais; era, contam-nas, o pai dos 
pobres, a vista dos cegos, o apolo dos aleljadoo, e 
todos lhe tinham consideração e amiZade. Em sua 
presença 09 velhoo ficavam de pé, os chefes do po-
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vo continham suas palavras. E ele mesmo só dese
]<\VIl continuar essa vldll virtuosa e suave. Dtcebam: 
111 t�ic!t<lo meo rnorlur et slcut palmo 711Uitlpllcaba 
dlcs: "Eu me dlzla.: morrerei em meu pequeno ni
nho depois de ter vivido longoo dias sobre a tem" 
(Job 29, 18) . 

Quantas almas boas não fazem semelhantes so
nlloo! Que belo quadro pintam do futuro lnQmeros 
:;crvos de Deus, principalmente aquelea que a ell
pcrlêncla nAo Instruiu. 

Servir a Deus fielmente, desempenhar-..e dos de
veres de piedade com desvelo e pontUIIlldade, ded.J
car-se alegremente ao bem do prOxlmo, quão belo, 
<iulo suave, quAo consolador nAo é Isto! Aplicar-me-e! 
eom tanto gosto à ornçlo, à leltur<L, à meditação, 
<iUe encontrarei nesses eKerciclos toda sorte de doçu
ra e, quanto mais progredir, tanto mais aumentara 
o meu fervor, tanto mais el!perlmentarel esses trans
portes de amor, e.s..5WJ ternuras ao coraçAo. Ser-me-é. 
likll, então, entregar-me às obras de caridade, de 
instrução, de dedicação, de zelo. Mostrarei tanta 
afelçlo àqueles a quem me dedicar, que certamen
te lhes ganharei os coraç!les. Quero .ser prudente, 
bom, terno, quero dlspender-me sem me poupar. O 
meu próximo nAo poderá. negar minhas qualidades, 
.ser-me-11. grato pelos meus serviços e mostrar-..e-11. 
t·econhecldo e afetuoso. Assim se passara a minha 
vida, e morrerei tranqullo no meu ninho, abençoado 
por Deus e querido dos homens. 

Talvez tenhamos embelezado um pouco e.sses so
nhoo de mocidade; entretanto quem ousara negar 
que tenha sonhado algo de semelhante? Quem, ao 
abraçar um estado de vida, nlo o viu sob cores se
dutoras? Que Jovem, que donzela, no momento de 
contrair nQpclas, ou de empreender uma vida de 
boas obras, que seminarista às portas do sacerdócio, 
que noviço, exercitando-se à vida religiosa, nAo viu 
apresentar-se a seus olhos um futuro r�onho e sua-

143 



ve, honrooo e próspero? Tudo nAo é Uusl!.o nessas es
peranças que concebem os Jovens coraç6es; é gran
de a parte da verdade. Sim, o tuturo ql>e lhes pre
para o Deus que tanto os ama é um tiLturo tellz e 
brühante. Se lhe !orem plenamente tléls, "" >1rtudes 
que praticarem serAo mais merltórlu do G!Ue supõem, 
as obras que realizarem serAo mais gl<>rlosas para 
Deus, mais úteis para a Igreja do que p ensam. Eles 
exercerAo, porém, essas virtudes e executarão essas 
obras de uma maneira diferente do que Imaginam. 
As provações que os aguardam serAo o principal 
melo de os purificar, de os fortalecer e lazer deles 
dedicados openlrlos do Senhor. 

2. Exemplos de provaçDes enviadas pelo Senhor. 

Mesmo na antiga lei, antes dos e:xemplos do 
Homem-Deus, e quando a Justiça divina. se exercia 
por sanções temporais, punindo aa desordens e re
compensando "" boas obras na vida presente, o Se
nhor, para assegurar-se da tldelldade de seus ser
vos, punha-lhes a virtude à prova. Abraão deixara o 
seu pais por ordem de Deus sem saber qual o mo
tivo desse exlüo; acreditara, apesar de todas as apa
rências em contnlrlo, na palavra do Senhor que 
lhe promete um filho em sua velhice; entlm, mos
trar-se-a pronto a Imolar ele próprio esse tllho ama
do. Isaac, em vinte anos de casamento, esperara 
uma posteridade e a esperaré, porque Deus lha pro
metera e, finalmente, Esaú e Jacob vêm ao mundo; 
vlvenl como estra.ngelro por entre povos diversos e 
permanecen!. !lei ao verdadeiro Deus no melo de IdO
latras. Jacob, expulso da casa paterna pela cólera de 
Esaú, reduzido a servir a LabAo durante l ongos anos, 
privado de seu !Uho José, nunca perdenl a confiança 
em Deus. Dos !Uhos de Jacob, Joaé, o mais vlrtuooo, 
é também o mais provado; sera, porém, fiel a Deus; 
casto, afronta a cólera da mUlher de .seu patrAo, 
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puro. não llULcular n sua pureza; mostra-se lndul .. 
"''ntc, bom e suave pnra com os irmãos que haviam 
sido tii.o crué!a para com ele. 

A hLstórla da salda do Egito e da pennanêncla 
lloo hebreus no deserto é notável pela alternativa 
de grandes beneficios que Deus prodigalizou ao seu 
povo e de provações às qun!a ele o submeteu cons
tantemente. Javé, aquele que é, deu a MoLsés e a 
Ar.l.o o poder de operar milagres; :l. vista desses pro
dlglos e ao ouVIr esses dois mensageiros de Deua lhes 
prometerem a $1LIVaç&.o, os l.sraelltas sentem uma 

grande alegria, mas Deua, para lhes tornar mala me
o·ltórln a confiança, permite que FaraO, longe de 
lhes dar a liberdade, lhes torne mal.s duro o cati
veiro; é a primeira provo., mnl recebida, pois o povo 
começa a murmurar. Vencido pelas dez pragas que 
afligiram o Egito, mas poupavam sempre os hebreus, 
FaraO deixa-os partir, para logo dcpol.s Ir persegui
los. Ante a ameaçn, os hebreus, que deveriam estar 
saturados de confiança à VIsta dos recentes prodl
glos, corno também por outro grande milagre que 
acabam de ver e vêem ainda, o da nuvem refrescan
te e luminosa, recomeçam todavta a murmurar. Dà
se entll.o a pas$agem <lo Mar Vermelho, nova prova 
evidente eLo. proteçll.o divina. Três dias depol.s, ao 
chegar em Mara, o povo sO encontn ai fontes amar
gas; s&.o novas provas, seguidas de novas murmu
rações. Deus permite mal.s um milagre: Mol.W! torna 
pota\·els as àguas salobras. Passados alguns dias, os 
viveres vêm a faltar: Deus quer um novo ato de 
eonftança, a que certamente tem direito. Redobram 
os queixumes. Deus dà então o. seu povo o mo.nà. 
Em Rafldlm, é a seca, as águas e.stAo estancadas 

no oásis, outra provação mal recebida; Deus, en
trctnnto, faz novo milagre e a égua brota do roc.he
clo. No Sinal, manifesta com brUho seu poder e sua 
majestade; os relA.mpagos cintilam, os trovOes re
bOQ.m, e a voz de Javé se faz ouVIr de todos e procla-
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ma o Decé.logo. A !é do povo JA e.�tá bem ampara
da e deve ser capaz de suport.:lr qualquer provaçllo. 
O Senhor lhe dé entáo :>. ocasião de se e:�ercltar, e, 
durante quarenta dias, retém MoL�u sobre a mon
tanha; em vez de pcrlllllnecer 11el, esse povo Lngrato 
que, entretanto, cada dia se alimentava com o mané 
e gozava da coluna luminosa, prostra-se diante do 
bezerro de ouro. Ao deixar o Sinal, os hebreus so
frem com a caminhada, nAo sabem suportar ea.sa 
fadiga, e murmuram de novo; um rogo vingador os 
cutlga, e Moisés devera, como nas revoltas ante
riores, Interceder para lazer cessar o fiageto. Entllo 
o bando de e,trangelros, que os hebreus haviam 
trazido consigo do Et!lto, lcvant.:l novas queixas, e 
o povo lhes raz eco, lamentando não ter para co· 
mer senAo o · mané.; Deus os castiga, concedendo
lhes o que desejavam, codorna.s em tal quantidade 
que adoecem por devora-la.s. Em Cades, o Senhor 
manda que doze explorador ... Lnspeclonem o pais de 
Ca.naa.n; ao voltarem, suscitam o desânimo, e o povo 
murmura com eles. Desta vez, o Senhor, Indignado 
com tanta lngratldBo, Lnterrompe-lhes a marcha, 
condena-os a ncar quarenta anos no deserto e pro
clama que nenhum daqueles lncorrlgtvels murmura
dores entrara na terra prometida. E esse povo de 
I.sro.cl, porque era sensual e nllo queria tolerar pri
vação nem sofrimento, suportou mUlto mal mllltl
pllces contrariedades. Para Moisés, encarregado de 
conduzir toda essa mul!.ldlo, essa.s trlbulaçOes to
ram o.lnda mais penosas do que para o próprio povo; 
mas a fé, a confiança e o amor desse grande servo 
de Deus foram tllo fortes, quanto foram tracas as 
virtudes dos Israelitas, e as provaçiles que tomaram 
tllo culpados os hebrcus, tomaram-no, a ele, cada 
vez mais santo. 

A hlst.Orla de Dnv!d, de Elias, de Ellseu, de To
bias, de Job, mostra-nos sempre a virtude posta A 
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prum. saindo triunfante de todas a.s luta.s, forta
lo'• 'j ·Hdo-.se e crescendo com as vltórlo.s. 

1.1uando Jesus velo à terra, ele soube, por seus 
.. ,.;,·mplos diVinos, por .suas palavras tAo santu e tao 

1H·r�uasivas, tomar a virtude atraente. DepoU;, po
' ''"'· de haver exortado, esclarecido e comovido seus 
uuvlntes, não deiXava de pO-los à prova e de lhes 
lornccer a ocasião de fortalecer sua virtude. NAo 
multo longe de cafarnaum, Jesus opera o grande 
milagre da mu!UplicaçAo dos paes, dando desse mo
do uos gallleus um mamvUhoso uuxlllo parn lhes 
lorllflcar a fé. A confiança da multld(Lo é ta.o gran
de, seu entusiasmo é tal, que o querem proclamar 
rei. No dia seguinte, na sinagoga, Jesus propOe, a 
t'.:i.SCS mesmos homens, o mlstérlo euc:ar1stlco. Anun
da que lhes darA sua carne a comer e seu sangue 
a beber. Propositalmente, ele deixa velar, por densa 
nuvem, tAo lnefAvel mistério, e, às objeçOes premen
tes que lhe fazem, respondo por aflrmaçOes categó
ricas, pondo a.sslm à prova a fé e a confiança da
quela gente. Infelizmente, que proveito tiraram eles 
dessa provação? Ex hoc 1nultt dt.sclpulorum ejus 
a!>lcrunt relro et jam non cum co ambulabant: a 
partir desse momento, muitos de seus dlsclpulos o 
abandonaram e, entre os murmuradores e os Incré
dulos, houve um apóstolo, Judas, a quem Je.ous, nesse 
dia, qualificou de demOnlo (Jo 6, 70) . Esses rebeldes 
foram os que se amavam a si mesmos mais que a 
Jesus. Quanto aos amigos verdadeiros, o amor fê-los 
compreender que Jesus não lltcs podia propOr coisa 
t.ão grosseira como a de fazê-los devorar sua carne 
como se devora uma comida, e Imaginaram que, 
sendo Jesus tAo poderoso, tAo bom, tAo sábio, devia 
saber bem o que dizia e possuir meios, que desconhe
cemos, de dar o que prometia. Não Unha ele, como 
lhe dizia S. Pedro, palavras de vida eterna? Aque
les que raciocinaram desse modo, tiraram proveito 
da provação, cresceram na fé e no amor. A mesma 
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provnçli.o fortificou, pois, a uns e ara.stou a outros, 
opemnclo cis4o en�re o& bons e '"' tlbl03. 

JeBus procedeu ci& mesma forma com aeus com
pa�rlot.a.s <ie Nazaré. Começou por lmprea&lona-los 
com sua eloquéncia toc1a celesw: Et 011me& testlmo
nlum IUI aaba71t, et mirabantur de verbls gratkle 
quae procedebant de ore !psiU&: 'rocl03 lhe preBta
Vo.n.L te.st�mu.nno, ad.D111'avam as palavras de graça 
que llle sa1am aos ll&bios (l..c 4, �3). J(l conheciam 
"" milagres é.SLuptmlos que ele opera e a que se 
allar-a uma prova a<lmlré.vel cie sua S:lbedorla divi
na; uada, pola, in"" faltava para que ncredlta&sem 
em sua palavra quando lhes declarou que em o 
enviado de Deus. Mo.s eles desojavo.m ver Jesus ope
rar <lianw deles procllgl03 que lhes sa�latlzessem a 
curiosidade. o Balvaclor decllllou que nlo o faria. 
Queria provar-lhes a fé; e a provação era fácll de 
suportar; eles, porém, se irTiwam e, entrep.ndo-ae 
a sua cólera, quiseram precipitâ-lo do alto da mon
tanha al�uada ao sul da ciciado; a provaçlo, que "" 
ele via wr san Utlcaclo, moU vou a sua perda. 

Quando Jesus foi a Jerusalém, por ocasiA.o da 
festa elos u.bemáculos, sua.s palavra.s causaram, lo
go, admlraçlo entre "" judeus e fez nuc:er neles a 
fé: Haec mo loquente multi credlderunt in eum: 
"Por falo.r assim muUos acreditaram nele" (Jo 8, 
30). Eles haviam �ambém presenciado milagres su
rlclenwo para que a sua fé se robustecesse. Jesus 
en� os pO.s a prova. Disse-lhes que a verdade os 
tomaria livres, e essa palavra lhes ofendeu o amor 
próprio. "'N6s nunca tomos escravos de peasoa al
guma", repllcarn.m a!Uvamente. Jeaus respondeu: 
"Em verclade, em verdade, tu vos digo: �o aquele 
que comete pecado, é escravo do pecado". E pro
cura esciarecé-los, mostrar-lhes os seus erros; quan
to mals, porém, llles recorda os deveres, tanto maJs 
eles se Irritam. Jesus conUnuo a talar-lhea bran
damente, mas afirma a sua dlvlnclade, e declara 
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•·xlstlr antes de Abra.Ao. EntAo eles tomnm pedras e 
'l"erem lapidá-lo. 

Eram relativamente pequenM e proporcionadas à 
:ma pouca virtude as provaçoe.s lmpm�ta.s a esses 
L'l-:telltas grosseiros e Ignorantes. As nlmas mnta 
adiantadas, e que Jesus amava de modo partlculnr, 
rle Impunha outros, bem maiores. Num dia em que 
se dirigia a Jerusalém, passando pela Peréla, um 
Jovem, um dos grandes do pais, foi-lhe ao encon
tro, perguntando-lhe: "'Bom Mestre, que devo eu 
razer para obter a vida eterna?" Era um mancebo 
bom e virtuoso, que observara fielmente desde a 
in!Ancla as leis divinas. Jesus fitou-lhe os olhos e 
nmou-o. lntultus eum dllerlt eum (Me 10, 21) . E 
porque o amo., vai submetê-lo o. uma grande pro
va, propor-lhe um grande saerlffclo: uuma coisa 
te falta: se qu!seres ser perfeito, vende tudo quan
to tens e dá-o aos pobres e terlLs um tesouro no 
céu; vem, então, e segue-me". O jovem na.o se apro
veitou da prova, na.o quis ser perfeito e afastou-se 
triste. 

A mulher cananéla foi maL• prudente. o Senhor, 
que era t4o compassivo, que. frequentemente, como 
em Nalm, nAo esperava que lhe pedissem para ope
rar mllal!l"es de bondade, desejava vivamente aten
der-lhe o pedido; entretanto, começou por repeli-la 
duramente; a prova, porém, fez resplandeseer a hu
mildade e a grande confiança dessa pobre ma.e. 

As duas lrmAs de Lâ.za.ro eram almas de escol, 
multo queridas do divino MesLre: DtUgebat Jesus 
Martllam et sororem etus Mariam et La.2arum. Por 
oeaslll.o da enfermidade de seu lrmAo, elas se apres
sam em mandar ao Senhor esta comovente men
sagem: "Senhor, aquele que amo.Js estA doente". 
E eis que Jesus nAo somente nAo responde, mas nAo 
se mexe, demora-se alnda dois dias no mesmo tu
pr, delundo morrer o .seu amigo. Depois, quando 
havia Já quatro dias que Lázaro Jazia no ttlmuto, 



Je.sw; vai a Betânia. N; dllWI lrmAB nll.o se melln
drom eom n. aparente lrleza do Mestre, que bem 
teria podido livrar Lázaro da morte. Acelta.ra.m per
feitamente essa dura prova, sem se queixarem, sem 
duvidarem um Instante da bondade, do amor de 
Jesu.o; em Marta foi a rrslgnaçào, em Maria, o aban
dono. Tendo elas correspondldo têo bem à expectati
va do Salvador, foram recompensadas pela ressur
relçlío do lrmlío. 

Essa ressurrelçao foi um grande milagre, o maior 
que tenha operado Jesu.o, e toda a cidade de Jeru
.mlém, que conhecia Lâzaro e sabia de sua morte e 
de seu sepultamento, ncou certamente edificada. 
Jesus Jli havia dado provas suficientes de seu po
der, de sua virtude, de sua sabedoria, porém esse 
novo prodtglo Impressionou o povo. "Muitos, diz S. 
JoAo, acreditaram nele", tanto que os Inimigos do 
Salvador se perturbaram vivamente: "Se o deixar
mos continuar, todos acreditarão nele" (Jo 11 ,  45, 
48). Begundo a regra geral, tambêm easa fê dos 
l udeu.o precLsou ser posta a prova, e Isso se deu logo 
depoLs. Este Jesus, que operou tantas maravilhas, 
a quem, no seu entusiasmo, receberam em trtunto, 
eles o verão alguns dias maLs tarde preso por seus 
Inimigos, amarrado, maltratado, escarnecido, nage
lado, crucificado. E nada maLs restam do seu poder. 
Sbmente a sua doçura sobre-humana, a sua paz, a 
11ua calma, atestar!o ainda a sua divindade. Alguns, 
como o eenturlll.o e Nlcodemos, se deixam lmpreaslo
nar antes pela sua bondade e sua paciência celeste, 
do que pelas suas fraquezas aparentes; sua fê sai 
da prova fortsleclda e maravilhosamente esclareci
da, enquanto outros se escandalizam e a fé nascente 
se exUngue! 

Quando Jesus subiu ao cêu, conUnuou a pro
var seus amigos e a vida de seus apóstolos foi uma 
longa série de trlbulaçOes. E Jesus Blnda fa.z o mes
mo. A provaçll.o é a lei unlversBJ, e os amlg011 de 
Jesus a experimentam mais que 011 outroo. 
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'1. H feitos, provd!osos ou funestos, elas provaç/Jes. 

fi t>rovnção �. port.:>nto, algo de providencial, 
qw· nas sollclta, ou mesmo nos obriga, n. praticar 
•nwt virtude num grau mais perfeito e mo.ls cus
tu.'-.�• à. natureza. Por vezes, um acontecimento nos 
pi'w .,m presença de deveres a que nAo n09 podemos 
rurlar sem nos tomarmos culpados. Talvez seja uma 
1wrst·gulçAo, que obrigue o crlstAo o. faur atos de 
renuncia e de energia, sem os quw vlolarln os dl
relt.os de Deus e da Igreja. ou talvez Deus prove a 
nossa genero&dade, dlllcu!tanclo-nos a prAtica dos 
ronselhos evangéllcos; neMe ca.so, recuar nlo é co
meter uma falta, mas é arastar-.'!e da pertelçlo. 

Exl.stem provações grandes e provaçôes peque
na.s; provaçOcs exteriores e provações Intimas, co
nhecidas apenas de quem as serre. Ora teremos 
que trabalhar e nas esforçar, e entAo é nossa dedlca
çAo que ê posta à prova; ora teremos que renunciar 
ao trabalho e sofrer e entAo é nossn paciência que 
é eliJ)erimentada. Outras vezes sem a confiança, o 
perfeito abandono. que Deus querem despertar. Pes
soas, que até entAo vlvtam calmas, tem repentina
mente sentimentos violentos de antipatia, que lhes 
dificUltam muito a prAtica da caridade, ou, entAo, 
ao contrArio, sentem em seu coração simpatias mUl

to vtvas, e cntAo deverAo suportar duros combates 
po.ra desapegar-se e chegar " um amor sobrenatu
ral. 

Hà provações que sAo decisivas numa vida. 
Quando, em 1790, rol votada na França a Lei In
fame da constltulçAo civil do clero, a provo.çAo foi 
grave para as ministros de Deus. Na diocese de 
Angers a maioria do clero permaneceu fiel. O pa
dre Gruget. recapitulando paróquia por paróqUia a 
história dessa Infeliz tentativa de cl.sma, diz que 
quase todos que se recusaram a prestar o juramen
to ciBmAtlco eram sacerdotes mUlto estimados e ver-
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dadelrarriente virtuosos, e os que tralram os seus 
votos eram quase todos sacerdotes pouco �rios e 
pouco considerados. Os primeiros fizeram o que era 
de esperar, os segundos o que era de recear. Houve 
entretanto certas exceçOes: alguns padres dignos e 
piedosos sucumbiram iL prova, e outros, levianos e 
mundanos, eumpriramm corajosamente com o seu 
dever. Ora, os primeiros, depois da queda - ao me
nos os que nlio se retrataram Imediatamente - cal
ram cada vez mais baixo, chegando até a perseguir 
seus companheiros que permaneceram fiéis, enquan
to os segundos, ao contrl!.rlo, se tornaram homens 
de virtude. A todos, nessas clrcnnstiLnclas tiLo gra
ves, Deus havia perguntado: "Meu tllho, tu me 
amas?" Aqueles que lhe recusaram seu amor afas
taram-se cada vez mais do dlvíno Mestre; mas aque
les que, ao contrArio, fizeram um nto de amor ge
neroso e forte, aproximaram-se dele, unindo-se mais 
firmemente a Deus. 

As pequenWI provaçOes duram toda a vida. Além 
das pn\tlci\S de virtude que escolhemos pessoalmen
te ou M quais nos obrigam os deveres de estado, as 
diversas clrcunstiLncla.s nos Mo de Impor sempre 
multas outras OCMII!es de pacl�ncla. de rendncla iL 
nossa vontade, de serviços a prestar, de dedlcacll.o 
a exercer; elas fazem de tal modo parte da vida 
humana que apenas convém menclonll.-las no nd
mero das provaçOes. No entretanto, se soubermos 
aproveltll.-las e praticar as virtudes Inerentes, delas 
retiraremos grandes fruto.•. Outras provaçOes menos 
comuns, mas lne.�peradas, pedem maior coragem e 
maior ndelldade; eln.s parecem ter sido preparadas 
particularmente pela Providência para darmos pro
vas Insignes de amor e adquirirmos grande firmeza 
e generosidade no seu serviço. AI de nOsl para mul
tas almas, em vez de levA-las ao seu tlm providencial, 
aer-lhes-Ao o escolho em que lhes naufraga a vir
tude; quantas pe.ssoas, depois de terem dado doces 

162 



''"l'orançns, causam amarga.s decepçGea, porque fo
ram Infiéis no momento da provação'; quan� crls
l nns. depois de haver recebido uma boa edueação, 
cl<' lxam o exerclclo da virtude e abandonam até os 
ch- w•res essenciais da religião; quanta.s almas pie
""''"" llcam em melo caminho da perfeição, porque, 
nas ocas10e$ dUicels, demonstram pouca generosi
dade. 

J\s provaçl!e$ representam, pois, em nossa vida 
espiritual, papel saliente e são fatores decisivos de 
llrogresso. Aa almu mais santa.s são aquelas que 
suportaram provaçOes maiores, mais numerosas, que 
as aceitaram com mais coragem e mnls nmor. Aa 
almas medlocre.os sâo as que, sem serem Inteiramente 
rebeldes, revelam pouca energia ; evitam as grandes 
rnltns, mas não praticam senão uma virtude trivial; 
suas provaçl!e$, tidas sempre por ela.s em conta de 
grandes, rornm na verclade pequenas, pois Deus sou
be poupar-lhes as lutaa que teriam sido Incapazes 
de sustentar bem. Aa almas Infiéis aão aquelas cjue, 

1) O pad.re ll"aber ( Progrt"SSo DO. vida. espiritual, cap. 
XIXl, Indaga qual a. ca� da. dccad�nci3. dese:u almu que, 
t�ndo começado bem, vAm maJe tardo a perder o fervor c 
nh·ihul tão deploni.vol relaxamento CLD falo de não terem 
lido um verdadeiro arrepcndlmf'nto de eu- falta•. Pareco
noH antea aparênc:ia de ren·or, e é justamente por nunca te
n-m eldo baal&nle gent>ro .... que nlo tlvei'&ID luu. but.anl• 
para compreender todo o horror de suu faltas, nem amor 
pnrn ehori�lae. Tauler (edição do Surlua. tn.d. Noel, 1.0 &r
mão pua a c!rcu.nclaio) i.Ddlca trãs eauau freq,uoula que 
lrvnm ao relnxarnenlo e portAnto co ata.atamento de Deue: 
uma ntelt",iO dea�gra.d.a. e nio co:nba.Uda: falta de bumll
dnd4:', ou, enLão, pouco recolhimento. Nio aeria mala jUJlo dl
uor que u al:::nu se relaxam porque, sendo lnflüe l � 
1·rcu.1.0.ndo oe •ner1ftcioa e rezando &em tervor, não aabem 
:u�eitar u pro,"B.ç6e:e quo Deus lhee envia a tlm de Jev6,..1u a 
mur.er a .:!li mesmu, e nlo querem renuDc:lar-ee! Eutão U• 
:IZLII prova.ç-6os, que dovorlam aumentar e aperfeiçoar au& 
f'OI·idade, aumentam, ao contrArio, o amor de el m�. 
nri7Uitando-e. a cometer faltu quo acarretam ..,ande dlmt .. 
nulção do fervor prlmlti'\'O. 
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no dia do combate, sucumbiram e se afastaram de 
Deus'. 

4. Meios para bem se aprot•eitar das prootU;óes. 

Que nos cabe fazer nas horas de crise? Antes 
de tudo, redobrar as orações e pedir forças e cora
gem. Falaremos em breve da oraçio: digamos sO
mente aqui que as almas que não rezam sucumbem 
sempre; as que rezam sem fervor ou deixam de re
zar, caem ou nllo tiram proveito da provação; as 
que redobram de Insistência junto a Deus para ob
ter, nê.o o repouso, mas a coragem do sacrlflclo, que 
perseveram na oraçAo enquanto dura a luta, saem 
sempre vitoriosas. 

Oremos, pois, e oremos mesmo quando somos 
provados, oremos e amemos. Jâ que as trlbulaçOell 
têm o fim especial de manifestar e consolidar o nos
so amor, devemos, quando as experimentamos, exer
cer esse amor. O grande obstâculo ao amor de Deus 
é o amor de n6s mesmos; tomaremos nossas pro
vações salutares se nos esforçarmos por nos esque
cer, se ttzermos pouco caso de n6s mesmos para nAo 
procurarmos senlo a glória, senAo os Interesses de 
Deus. Quantas pessoas, demasiadamente amigas de 
si mesm83, entristecem-se e queixam-se quando 
Deus as experimenta; .  perdem a coragem e sucum
bem porque pensam demais na dificuldade, porque 
se detêm multo a considerar seus sofrimentos. Ten
demos sempre a aumentar os nossos males e a exa
gerar as dirlculdades de nOESOS atos, pois a imagl-

2) NJ.o lndlcamu aqui 1enão &li dlterenÇAII bom aOCJn.� 
tuadu na maneira de se aeeltarem as provaçõ•; mas, as 
dltoronçu de fidelidade ou de Infidelidade do multo mal1 
,gTftduadu: a.s pro .. -açóc3 podem ser sofrldu multo bem ou 
quua multo brom, ou bem ou aotrlvclmente, ou medlocre
mente. ou qual'e mftl, ou mnl, e, portanto, os cfelt08 que 
produum aiD ou multo bou, ou quaae multo boiU ou bou, 
ou p&Mivels, o� medlocr•, ou mau., ou multo mau•. 
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t � o l l : : tn procura, na .. "i provo.çOc:;, exercer a .suo. lnfluên
' ''' l ' l l��au:ulora c diminuir n nossa coragem.· Quando 
, , , ,  :.ul4lados. nos horrores da guerra, querem ganhar 
, ,. ,  H ' 1 1o c expulsar o lnlmtgo de suas trlnchelro.s, eles 

pn·dplt.am ao primeiro sinal, sem demorar, sem 
, ,  . . . .  r , : u·. srm indagar se serão contidos em sua car-
1 1 ' ! 1  a .  <!Uanto mais lmpctuoso for o entusiasmo, tan
' u ru:doJ·c.s probnbUldadcs terllo de vencer. Assim 
' : l rulu'•m devemos nós, com generoso entusiasmo, a ti
l : lr · l l o.:; ao sacrtlfclo quando esse se nos apresenta, 
\'I'IHio :.Omcnte Deus e o nosso dever. "Por vós, meu 
1 ,,.,., . .. devemos dizer, se sobrevier algo de penoso a 
11raUear. "Tuclo quanto quiserdes, meu Deus, contan
ru llllt' cu vos ame", deve ser o grito de nosso cora
•::\n, quando tivermos que exercer um ato de paclên
,., ... sorrer qualquer dor, revês ciu humllhaçl!.o; ou 
•·n U\o, pensando na IgreJa, no reino de Deus, na 
"alvação das almas: "Tudo quanto quiserdes, meu 
Bens, contanto que os homens vos amem". 

s. Francl.9co de Sales nos propOe, como acabado 
modelo a. Imitar em nossos sofrimentos, a. filha. de 
um clrurg!Ao, que, doente, e precisando ser sangra
''"· contentava-se em repetir, enquanto o pa.l lhe 
l:.ncetava a veln: "Meu pai me quer bem, e eu sou 
loda dele" (Amor de Deus, IX, 15) . Ela nli.o toma
va em conslderaçl!.o o seu mal, c na.da perguntava.; 
hnstava.-lhe exercer o seu amor. Tal t! o abandono 
tias almas plenamente unidas a Deus. 

Quanto maL! se esquecem de si mesmas, tanto 
m:.ls Deus tâ-las pensar em suas bondades, em suas 
amabilidades, penetrando-as de zelo pelos seus In
teresses e pela. sua. glória.. Então, quando Deus lhes 
puser à prova. sua virtude, o amor que obtiveram 
,. que Deus conserva em seu coraçl!.o, sua.vlza.-lhes 
os sacrlflclos e lhes garante a fidelidade. Balba.mos 
amar assim, e cada. uma de nossas provações nos 
!ornará mais amantes e mais amados do Deus do 
amor. 
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C A P ! T V L O  X I I I  

Da lmportãnela da vida Interior 

1. Erro du almru que n4o cultlt'am a t>Ula interior. 

O padre QUer, ao encontrar um dia um jovem 
eele..lllstlco, perguntou-lhe em que pensava. Res
pondeu-lhe este que nlio pensava em nada. "Como? 
disse o servo de Deus com surpresa, serâ posslvel 
que um ecleslllstlco esteja sem pensar em Deus e 
sem lhe p=tar alguma homenagem em seu cora
ção?" (VIda, por Fnlllon, t. n, p. 389) . Se vivesse 
hoJe, o santo fundador da Companhia de S. Sulpiclo 
teria ainda semelhantes surpresas. Poderia. encon
trar pessoas respelt.âvels, homens de açl!.o, mulheres 
de zelo, religiosas, eclcsldstlcos, que lhe fariam a 
mesma declaraçl!.o, e o fariam sem constrangimen
to. E' que nl!.o têm, pela vttla Interior, como um gran
de nwnero de cr!Bt.âos, a estima que esta merece. 

Quando Jesus reapareceu em Nazaré. depois de 
haver operado Importantes milagres em Cararnaum, 
seus compatriotas nlio quiseram crer em sua m!Bsl!.o; 
n11o acreditavam tlio pouco na eminente santidade 
de José, nem na tte Maria. A vida de Jesus em 
NBZILré, como a de Maria e tle José, Unha sido uma 

vida Interior; Jesus nada havia feito do que atrlll 
os olhos. Ora, os habitantes de Nazaré, gente gros
seira e pouco espiritual, levantlo uma vida exterior, 
n11o apreciavam senll.o o que aparecia, e para exci
tar-lhe.. a admlraçlo e conqu!Btar-lhe.s a estima 
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l,r• 1 l 1 1  sido neccssur•o praticar atos de osrentaçâo, 
olmc' de brilho. TaL<; são, em geral, o.s sentimentos 
1 1 111uanos, mns o juJw de Deu.s é inteiramente dl
H r:;u: homo vtdct quae parent, Domlnu.s autem tn
l udur cor ( 1  Rs 16, 7) . 

Não sômente os cristãos mundanos ou os crls
l<:o relaxados que de.sconhecem a lmportãncla da 
vl<la Interior. Pe-"''lls que fazem pro!wê.o de pie
dade, apllcam-sc antes em buscar as virtudes ex
teriores, em corrigir os defeitos ostensivos, do que 
em reformar o Intimo de sua alma. Se ta1s crlllturas 
forem chamadas a dar conselhos, a dtrlglr outras, 
prescreverAo principalmente práticas numerosas, re
comendarão obras exteriores, inslstlrAo em fazer de
saparecer o que choca exteriormente, avisos e.sse.s 
que terll.o a sua utilidade; mas delxarll.o de chamar a 
atençll.o das o.lmas que dirigem sobre os virtudes 
Intimas; não saberão enslnar-lhe.s a viver de santos 
pensamentos e a alimentar os coraçOes de sentimen
tos sobrenaturais e divinos. HA pregadores de reti
ro que falam com cloquéncla dos defeitos aparen
te.s de seus ouvintes, e que nll.o dAo sequer uma 
lnsuuçilo sobre a vlaa Interior, nem lhe.s recomen
dam que vivam na presença de Deus, em unlâo com 
Jesus. 

Tal nll.o era o método de B. l''ranclsco de Bales. 
""flnba por principio que, na dlreçAo das aLm&s, é 
preciso ocupar-se multo mais do coração do que do 
exterior, porque; uma vez ganho e.ste reduto, dlzla 
ele, o re.sto nll.o se mantem em pé. Quando bâ fogo 
em uma ca.sa, jogam-se os móveis pelas Janelas; 
assim também quanào o amor ele Deus se apossa 
de um coração, tudo o que nllo é Deus lhe parece 
lnslgnlficante'". "Quando Deus me envia uma alma 
generosa a dlrlglr, dlzlll ele ainda, cu procuro atear 
o rogo do amor divino nos quatro cantos da casa, 

1) "Vida", por HamoD, t. ll, p. !j;Q4.. 
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certo de que � misérias. as frivolidades mundanas, 
se eXIstirem ainda, acabarll.o por abismar-se e per
der-se nease lncendlo". 

Não será realmente mais rápido, a quem quer 
destruir uma floresta, pOr-lhe o fogo do que 

·
arran

car as ârvores u1na " uma? Assim também a no
resta de no.o;.so.• defeitos serã d<strulda mala depres
sa se, por uma vida Interior bem dirigida, chegu
mos " um amor ardente e generoso, em vez de os 
atacumos penosamente um depoLs do outro. A vida 
é uma alternativa constante de rencxOes e de açOes; 
mas estas dependem daquelas. Toda a conduta do 
homem esté. sujeltm ao curso habitual de seus pensa
mentos e de seus sentimentos; é, pois, sobre eases 
dois pontos que ele deverá, em primeiro lugar, exer
cer a vlgllé.ncla. 

Ajuntemos pensamentos e sentimentos, porque 
se encadeiam: ubf es! !heStJurus ves!er, ibf et cur 
ves!mm erlt: nosso coraçD.o está onde est.é. o nosso 
tesouro, nosso.. pensamentos acompanham o objeto 
do nosso amor. O amor dirige por conseguinte os 
pensamentos. Em compensaçD.o, os pensamentos ati
vam e aumentam o amor que, por sua vez, Inspira 
as palavras e os atos. 

Sacamos, portanto, tudo do nosso Interior, e, 
quanto vmle esse Interior, tanto vale o que dele po
demos tirar. Bonus homo de bo>lo thesauru projert 
bona: o homem bom tem no fundo de seu coraçlo 
um tesouro de amor de onde só escapam atos de 
virtude: malw homo de maio thesauro projert mala, 
o mau traz em sl um reservatório de vlclos, de onde 
.saem naturalmente coisas mé.s (Mt 12, 35) . Quanto 
IWLls perfeitos os sentimentos ln!Jmos, tanto mais 
meritórios os atos que deles emanam. 

Feliz, pois, daquele que vela sobre seus pensa
mentos e purifica seus sentimentos, feliz do que 
vive a vida Interior. A vida Interior se desenvolve se 
for cultivada; as virtudes que únem a alma a Deus, 

158 



1 (·. l'SPf. ranço. e amor, crescem com os atos, perdendo, 
au cuutrArlo, s. suL\ força quando essea forem negll-
1:c-nclados. As mais forte.'l verdades; em geral, pouco 
im!Jresslonam oo que nAo vivem da vida Interior, 
porque seu esplrlto, absorvido por mil perutamentos 
imltels, ocupado por mil il usOes frlvolas, dlstraldo 
1>0r toda sorte de preocupações, estA fechado às re
flexoes sérias e nO.O sabe tirar proveito das mais 
santas doutrinas. A alma sem vida Interior é forço
samente disSipada; é o eamlnho trilhado da pará
bola que atravessa a chusma doo transeuntes, Isto é, 
Uldas as noticias, todas as futllldades. As aves ai 
esvoaçam à vontade, pois as lmal(lnações mais vis, 
passando pelo esptrtto, levam a boa semente que ai 
!ora depooltada. E, em lugar da.. perutamentos de fé 
e dos sentimentos sobrenaturais, as almas disSipadas, 
ou simplesmente dlst.raldas, vêem lhes aflulrem Idéias 
bal.xa.s, asplraçOes naturais e multas vezes vlclo.sas: 
a vaidade, o amor próprio, o amor das comodidades, 
o apego aos bens deste mundo. 

"VOs sois de baixo, dizia Jesus, e eu sou de ci
ma: Vos de dcorsum estf3, ego de supernls sum; 
vos vlvels nas baillczas e no terra-a-terra e nll.o, 
como eu, noo pensarnen tos do céu, no amor dos 
bens eternos; vós nAo desejais senll.o as alegrias da 
terra, os gozos vis; aspirais a satisfazer o corpo, os 
sentidos; o fim da vossa vida são o bem-estar e os 
prazeres deste mundo. 

Sem dQvlda, as almas piedosas nll.o caem do 
mesmo modo que oo judeus, a quem Jesus se dirigia; 
resta-lhes sempre vida Interior suficiente para con
servar sentimentos sobrenaturais, mas só uma vida 
Interior Intensa pode dominar as lncllnaçOea per
versas, e manter as santas dlsposlçOes que tornam 
a alma semelhante a Deus. Sem e.sta vida Interior 
constante, lmposslvcl é sequer guardar a pureza de 
lntençll.o. "Cuidai, dizia o Salvador, de nll.o fazer 
vossas obras perante os homens para serdes vistos 
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por eles". Purificai, pois, vassas Intenções, procurai 
nao dar a vossos atos scn!l.o intençOes sobrenaturais 
c santas; vossa açAo vale o que vale vossa lnt.ençAo; 
quantas obras, belas aos olhos dos homens, s!l.o pou
co meritórias aos olhos de Deus; a vaidade, princi
palmente, de que devemos sempre desconfiar, como 
no-lo recomenda nosso Senhor, é uma lnutlllzadora 
de méritos. 

E' raro um cristão verdadeiramente piedoso agir 
ilnlcamente para adqulrtr a estima ou a aprovação 
das criaturas, mas nAo é raro serem suas Intenções 
menos puras e ao desejo da glória de Deus se juntar 
uma segunda int.ençi!.o de glória humana. Como es
capariam a esses sentimentos, que brotam tão espon
tàneamente no coração humano, aqueles que vivem 
de urna vldo. toda exterior, que nAo procuram aten
tamente, a cada Instante, reanimar a fé c aquecer 
o coraç!l.o? Cederão com frequêncla, sem o perceber 
e sem se censurar. 

2. Frutos obtidos pelos que se apllc4m 4 vida tntenor. 

Aqueles, ao contrário, que vivem da vida Inte
rior, conhecem os ímpetos de seu comça.o, e se sur
gir algum sentimento em suo. o.lll\11 que nllo tiver 
a Deus por objeto, lamentam-se e o reprovam Ime
diatamente. 

E' por que nosso Senhor recomendava com Insis
tência a seus queridos apóstolos que permanecessem 
Intimamente unidos a ele: "Permanecei em mim 
e eu em vós". Manete tn me et epo in vobls. Saiba
mos permanecer nele. E' de justiça, posto que Jesus 
vive em nós, e a Santlsslma Trindade estabeleceu 
em nós sua morada. "Se alguém me ama, nós vire
mos a ele e nele faremos nossa morada" (Jo 14, 13).  

O Padre, o Filho e o Esplrlto Santo comprazem
se em permanecer em nossas almas, como em um 
santuário, em um lugar de delicias, como no-lo pro-
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va a palavra que acabamos de citar. E quando ve
mos Nosso Senhor Instituir a Eucaristia a fim de 

·''" unir a nó.s, corpo a corpo, esplrlto a esp1r1to, 
alma a alma, compreendemos melhor ainda ..,;e 
nmor forte que o atrai ê.s suas pobres criaturas, ln
dm<lndo-o a Iormar com elas essa unlll.o. Como qua
IIC!car, pois, aqueles que dão pouca atenção ao hó.s
pcdc divino de sua alma? Jesus ali esta por amor 
e eles nem sequer se lembram disso! Que lndllerença, 
<JUC Ingratidão! 

"Permanecei em mim c cu en1 vó.s. Como o sar
mento nll.o pode por si mesmo produzir fruto, se não 
se mantiver unido à vinha, assim também vó.s nil.o 
o podereis, se não permanecerdes em mim. Eu sou 
a vlnba, vós sois os sarmentos. Aquele que perma
nece em mhn e eln quem cu permo.neço, produzirá 
muitos frutos; porém, separados de mim, nada po
deis fazer" (Jo 15) . Sem duvida, basta que a alma 
esteja unida a Jesus pela graça sant!Ilcante, para 
poder produzir frutos de vldn, mas quem ousaria 
negar que, quanto mals estreita é a união com Jesus, 
tanto mais se exerce sua Influência e tanto mais 
eficaz é? 

Permanecei em mlm, primeiro, por uma fé vtva; 
acreditai n!l.o sOmente em mlnha.s palavras, mas 
alimentai-vos delas, e assim vó.s vos unlrels a mim, 
pensando o que eu penso, e julgando como eu jul
go. Tereis, poi:;, entrado em mim, compartuhado 
dos meus sentimentos, e eu terei entrado em vós, 
transmltlndo-vos minhas Idéias, meus desejos, ml
nhas afeiçOes, minhas aversOes. E como sou " ver
diLdelra pureza, a verdadeira santidade, vó.s partici
pareis da mlnba pureza. E já participastes dela; jam 
mundi estis propter sermonem quem locutus sum 
vobls : ja estais puros por causa das palavras que eu 
vos disse; meu cn.•lnan1cnto vos Inspirou o amor 
de Deus e o horror do mal, e portanto vos purl!lcou. 
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Mn.s quanto mais vos Impregnardes de minha dou
trina, tanto mais vos tornareis puros e santos. 

Permanecei também em mim, realiZando aa 
obras que eu reaUzel. Que " vossa té seja uma f6 
ativa, eficaz, pois uma fé morta nAo purltlea; quem 
age contra a té não expcrl.menta os seus efeitos. 
Para permanecer un.ldo a J83us é preciso não sil
mente pensar o que ele pensa, mas querer o que 
ele quer e fazer o que ele taz. Para permanecer em 
Jesus, é preciso agir com ele e por ele; é preciso 
manter-se unido a ele pelo amor no melo dos tra
balhos e no cumprimento de todos os deveres; Jesus 
habita entAo na alma, Iluminando-a, abrasando-a, 
comunicando-lhe sua vida, Isto é, suas luzes, seus 
gostos, suas asplraçOes, suas virtudes. 

"Se permanec�rdcs em mim e minhas palavras · 
permanecçrem em vós, tudo quanto quiserdes, vós 
o pedlrels e vo-lo sera concedido" (lbld.).  Eis as 
duas cond.lçO.... que tomam um homem todo pode
raso aquJ na terra: VIver na unlâo com Deus e se
guir em tudo as recomendaçOes, os ensinamentos, 
as lnaplraçOes secretas de Jesus. NAo é Isso levar 
vida angélica? Nossos anjos da guarda nlio perdem 
de vista seu Senhor e seu Deus: semper vldent ta
clem Patrl.t, e executam com fidelidade pertelt.a to
das as suas vontades. Aqueles que nAo perdem a 
presença de Deus e sAo fiéis em taur tudo que nos
so Senhor lhes ensina, tudo que lhes pede, sil têm 
•antas ...,plraçOes. Ja anlqullaram sua vontade pu
ramente natural, para nlio querer mais senão o que 
Deus quer. Eles expOem continuamente a Deus os 
deseJos todo sobrenaturnls que nlio os abandonam, 
ou, ao menos, ae na.o os enunciam expressamente, 
sua atitude, toda de submL'ISiio e de amor, Jl!. vale por 
uma oraçllo, e rezam mesmo quando nlio exprimem 
ped.ldos. Vendo-os tlio nmantes, o Senhor se compraz 
em satlstazer-lhes os desejos. Sua oraçlio é, pois, 
continua, Inteiramente conforme à vontade d.lvtna. 
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t �umo nAo hl\ de .ser atendida essa oro.çlo e aempre 
r•nllzada a aua vontade? 

Ohl quilo abundantes frutos produzem UIM 
11ln"cros amigos de Deu.s, Intimamente unidos a ela 
J H•In vontede. Como glorificam n Deu.sl SAo, nJL ver
o ln<le, os JLmlgos de Jesus! "E' a glória de meu Pai, 
til.'"" o Salvador, que produzals multo.• trutas e que 
'"·Jnl.• meus dl.8clpulosl "  Sim, muitos frulos, lato é, 
muitos atos de virtude, e também multo bem ezer
ddo por melo de vOa, seja em torno de vOa, seja 
longe e sem o vosso conhecimento. 

Ninguém suspeita do namoro o do valor doa 
nlos sobrenaturais que os crlstlos unldDS a Deua 
praUcam no lntl.mo de seu comçA.o e nlngu�m lma
lllna o bem que eles !JLzem, as almas que aalvam, 
n glOria, glOria eternJL, que procuram a Deus! 

Alcançar .....,. vldJL de unlllo, unir as obras eii
Lcrlores ao e11erclclo Interior da presença de Deua, 
requer esforços. A madre Maria do Divino Coraçlo 
(�omparavo. a alnm que, no melo de acWJ t.rabalhoa, 
•• mantém unida a Deus, u.o pianista que com uma 
<IM m.ll.os toca o co.nto c com a outra taz o acom
l>tmhamento. O artista oó depois de longos esforços 
,. penosoa exerclclos consegue executar esse duplo 
movimento, mao ent.llo jll nlo encontra a menor dl· 
llculdade. DA-se o mesmo nu vida espiritual, e tanto 
mn.ls quanto a nlma., que se exercitou com ardor e 
l"'rseverança na pn\Uca da presença do Deua e da 
t·cmlncla generosa, soube esvaziar o seu eoraçllo dos 
•enUmentoa naturais e dao preocupaçOea profanas; 
t•nL4o recebe poderosas gro.;as que a firmam no amor 
,. lhe permitem gozur de todas aa vantagens da 
v ldJL Interior, sem se descuidar de nenhum do>ver da 
vldn extllrlor. 
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C A P l T U L O  X I V  

Da prâtlca da vida Interior 

1. E' menos cllflcU do qu.e parece guardar a 
presença de Deu.s. 

S. Paulo recomenda aos colossense.s de u a.ndar 
no Cristo", isto ê, de viver nele, de agir com ele, t4o 
fortemente apegados o. ele como a ll.rvore às suas 
raizes, tão sOlidamente apoiados nele como o edltlclo 
nos seus alicerces: In ipso ambulate, radlcatl et 
superaedi/icati in ipso <co! 2, 8, 7) . 

Os justos da lei antiga. viviam, eles também, 
apoiados em Deus, enraizados em Deus. "A Escritu
ra, diz Monsenhor Gay, parece resumir a vida, as 
obras, as virtudes dos patriarcas, quando diz de ca
do. um deles: o.ndou aqUI na terra 6. race do Senhor" 
(On 5. 6, 9; 17, 1: 24, 40) . o salmtsta diz de si mes
mo: '"Ponho constantemente o Senhor diante de 
meus olhos, pois ele estai. à minha direita" (15, 8) . 
"Tenho constantemente os olhos voltados para Javé" 
(24, 15) .  

Na lei antiga, os homens dirigiam-se direta
mente a Deus Criador. O espetll.culo de suas obras 
e a lembrança de seus beneficios vivificavam-lhes a 
fé e fortlflcavant-lhes o amor. Na lei nova, eles po
dem, e devem, acrescentn.r a c.s.ses proveitosos meios 
a lembrança da bondade, das pertelçOes de Jesus, 
que é, aliáS, o caminho que condll2 ao Pai: Nemo 
ventt ad Patrem nisi per me. VIver com Jesus, per-
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um.ncccr em suo. companhia, manter com ele umo. 
dor.e Intimidade; v1ver nn. presença de Deus, nn 
1111U\o com e.�e Pai tão bom que estabeleceu sua mo
nu h' dentro de nossas almas, é viver da vida. lnte
rl�t�', 11N4o vos esqueçais jamais, dizia S. Francisco de 
Hn lt'.< às aua.s !Uha.s da VlsltaçAo, de que nada de
VI'IIIo., deseJnr ne.ste mundo senAo a uniAo de nos
"'"' nlmas com Deus" (VIda, por Hamon, 1. VI, cap. 
X I ) .  E S. Tomàs de Aqulno, no seu leito de morte, 
recomendava, aoa rellglosoa que o assistiam, o santo 
rxrrclclo da presença de Deus. 

Ouvimos, às vezes, doa lllblos de peaoa.s que 
lll?.cm proflssAo de piedade, a seguinte objeção: "E' 
11 u.•no querer guardar sempre o pensamento de Deus. 
Nno temos nós deveres, tmbalhos, preocupaçc'!e.<l que 
no.'l absorvem " atenção? Forçosamente se pnssario 
horas Inteiras em que o perderemos de vlsla; mu, 
como lhe fazemos a vontade, e pela manhll tlvemOB 
o cuidado de lhe oferecer todos os nossos atos, o 
merecimento será o mesmo e Deus se agradará. dos 
:teus serv�". Na verdade assim procedem os servos. 
Mns quando dua.s pessoas se amam com um amor 
1\rdente, ê-lhes por acaao dltlcll pensar coll.'lt.ante
mente um no outro? Dltlcll, pelo contrario, lhes se
ri!\, mesmo durante uma hora, perder a lembrança 
do ente amado. Quando voltam à calma, o pensa� 
menta voa logo para o obJeto de seu carinho. As.slm 
rnzem a mAe com seus ruhos, e o Jovem esposo, ou 
esposa, com o cOnjugo querido. Mais ainda, oo tra
b"lhos nAo os absorvem ao ponto de lhes Interrom
per todo o Impulso do coracio. E essa lembrança, 
entretido. com ternura, aumenta alndR o amor. O 
c1ue pode o amor humano, o amor divino to.mbém o 
pode e melhor alnda. "Eu nAo quero, dlzlo. uma al
ma santa, que a esposa de um mortal me sirva de 
modelo e me exceda no amor de meu Esposo-DeUB" 
( VIda de Marle Almêe de Jt!sus, cap. VIII ) .  

E vOs, que alega.ls nAo poder conservar a lezn-
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C A P i T U L O  X I V  

Da pritlea da vida Interior 

1. E' menos dl/leU do que parece guarclllr a 
pre�ença de Deus. 

S. Paulo recomenda aos colossenaea: de "'andar 
no Crlato", Isto e, de viver nele, de agir com ele, tAo 
fortemente apegadoa a ele como a 4rvore 11.8 auu 
ralze.s, tAo SOlidamente apoiados nele como o edl!lclo 
nos seus alicerces: In lp&o ambula!e, radfcatl et 
superaedl/fcatl ln lpso (9Gl 2, 8, 7).  

os Justos da lei antiga viviam, eles tambem, 
apoiados em Deus, enraizados em Deus. "A Bacrltu
ra, diz Monsenhor oay, parece resumir a vida, as 
obras, as virtudes dos patrlarca.s, quando diz de ca
da um deles: andou aqUI na terra à raee do Senhor" 
(Gn 5. 6, O; 17, 1 :  24, 40) . O aalmtsta diz de ai mes
mo: "Ponho constantemente o Senhor diante de 
meus olhos, pola ele está 11 minha direita" (15, 8).  
"Tenho constantemente os olhos voltados para Javê" 
(24, 15).  

Na lei antlp, os homens dirigiam-se direta
mente a Deus Criador. O espetllculo de suas obras 
e a lembrança de seus benctlclos vlvltlcavam-lhes a 
til e rortlt!cavam-lhes o amor. Na lei nova, eles po
dem, e devem, acrescentar a esses proveitosos mtloa 
a lembrança da bondade, das perfeições de Jesus, 
que é, nllds, o caminho que condu• ao Pai: Nemo 
venlt aa Patrem nl.tl per me. VIver com Jesus, per-
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•nu.ru•c('r em sun companhia, manter com ele uma 
tlt�o lntlmldude; viver na. presença de Deus, na 
uniAo con1 esse Pn.l tio bom que estabeleceu sua mo
r.uta dentro de nossa.s aJ.mas. ê viver da vida lnte
rlur. "Ndo vos esqueçais jamais, dizia S. Francl.<co de 
H11h•.• 11s suas tllhas da VlsltaçAo, de que nada de
v••rno.'l desejar nesto mundo sendo a. unllo de nos· 
au.• nlmas com Deus" (VIda, por Hamon, I. VI, cap. 
X I ) .  E S. Tomáa de Aqulno, no seu leito de morte, 
rrromendava, aos religiosos que o asslsUam, o .santo 
<'Xrrclclo da pre.sença. de Deua. 

Ouvimos, às vezes, dos lllblos de pessoas que 
ln>.•m protiSs!o de piedade, a seguinte obje<;Ao: "E' 
11 u.c;ão querer guardar sempre o pensamento de Deus. 
N4o temos nO.S deveres, trabalhos, preocupaçoes que 
nos absorvem a atençAo? Forçcwunente se puso.rio 
horas Inteiras em que o perderemos de vista ;  mas, 
como lhe fazemos a vonta.de, e pela manhA. tivemos 
o cuidado de lhe oterecer todos os nossos atos, o 
merecimento sert o mesmo e Deus ae agradará. dos 
seus servos". Na verdade asstm procedem os servos. 
Mo.s quando duas pe&OB.a se a.mo.m com um o.mor 
nrdente, é-lhes por acaso dlllcll pensar constante
mente um no outro? Dlllcll, pelo contrArio, lhes se
ria, mesmo durante uma hora, perder a lembrança 
do ente amado. Quando voltam A calma, o penaa
mento voa logo para o objeto de seu carinho. Assim 
fl\zcm a mie com aew filhos, e o Jovem esposo, ou 
co.o;;pasa, com o cOnJuge qnertdo. Mal.s ainda, os tra· 
bnlhos nAo os absorvem ao ponto de lhes Interrom
per todo o lmpul&o do coração. E essa lembrança, 
entretida com ternura, aumenta ainda o amor. O 
que pode o amor humano, o amor divino também o 
pode e melhor ainda. "Eu nAo quero, dizia uma al
ma santa, que a esposa de um mortal me sirva de 
modelo e me exceda no amor de meu Esposo-Deus" 
(VIda de Marte Almt\c de Jésus, cap. VTII). 

E vO.S. que alesals nAo poder conservar a lem-

165 



branca de va.s.so Deus no meio da vos.so.s ocupaçOes, 
consentia em ama.r menos aquele que tanto vos 
ama, do que o.-; n.mnnt.e.s da terra uma crJatura. 
Quantos pcn:mment.os frlvolos, supérfiuos, nAo entre
tendes durante o dlo.? A o.pllcaçA.o aos vos.soa tra
balhos, ao.o.; va.'iSOS deveres de estado, não vos prende 
no ponto de nêo vos deixar penso.r em mll preocu
pações lndlvlduats, lnUt.els e mesmo nocivas. se su
prlmL'ISCI8 e.ssa.s futilidade•. quantos momentos nAo 
podcrlels consagrar à le:mbrança de vosso melhor 
amigo, daquele que vos criou, que vos salvou, e a 
quem deveis tudo? Ele ai estA, no fundo de nosoas 
alma.s, como num •antuArlo, pois n6s somas as tem
plos do Esplrlto Santo. Ele pema em n6s, desejando 
sempre fazer-nos o bem, e espera que nOS também 
pensemos nele. Pora IMo, 6 preclso que, de vez em 
quando, tenhamos o cuidado de nos recolher aê
rlo.mente, Isto é, de nos •eparar de tudo quanto é 
profano, lnlltll, cfOmero, de tudo quanto nAo for de 
nosso dever atual e urgente, e de reunir as forças 
de nosso e.spir1t.o, ns asplrl\çOes de nos:so eoraçAo, as 
lntençõ"' de n088a vontnde para dirlgl-lao a Deus. 
Depol.s, fora dCMes momentos de recolhimento com
pleto e enquanto nas ocupamos de no.ss08 trabalhos, 
procuremos voltar-nos frequentemente a ele por um 
pemamento rópldo, uma elevaçAo do coraçl.o, uma 
oraçAo curta. porém ardente, ou então um protes
to de amor. 

2. Obstáculos 4 vida interior. 

Não alo a.s ocupaçoes pcrmltldn.s por Deus que 
obstam a vida Interior; tem havido santos constan
temente unidos " Deuo em todos os .. lados de vida. 
O obst.dculo vem o.nte.s de nós, que de fora. Vem, 
por exemplo, de nos expandirmos demais. "Quem 
&Dlll verdaclelramente " Je8us, dlzta a e. Gema 081-
g:anl o seu anjo da guarda, fala pouco e ,suporta 
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Ludo"'. E lho recomendava de nunca dar o seu pa
rf'rc-r sem que lho pedissem, cJe nunca. .SU3tentar sua 
CJIJinliio, mas de calar·se imediatamente (VIda, 
XXIII). O ob>U.culo vem ainda da nGSSa curlostda
d•·. "A curiosidade, dizia S. VIcente de Paulo, é a 
po•sLc da vldn espiritual " (VIda, por Abelly, I. m, 
CD.JJ. XXIV) . As pessoas ávidas de ver tudo, tmpa· 
cientes por tudo sa.ber ou que se ocupam com prazer 
daquilo que Mo lhes diz respeito, .ao forçosamente 
multo dlslraldo.s, Incapazes de vida Interior, e jamais 
poderão receber de Deu.s abundantes graças. De to
da.s as mlssOes de S. Paulo que consts.m dos Atos 
dos Apóstolos, a quo produziu menos fruto foi a de 
Atenas e o autor Inspirado nos revela a ro.ztlo, quan
do dlz: '"Todos os atenlen8C8 c os estrnnge.iros esta
belecidos na cidade paSSRvam o tempo a dizer c 
a ou,1r novidades" (At 17). Há multo.• almas pie
dosas que caem neste erro, parecendo nAo com
preender de que beneficios se privam. Tauler nos 
retere que Nosso Senhor se queixou um dla a um 
santo religioso dessa dis.slpnç6.o que encontrava em 
um grande número de setlS servos: "Quando me 
aproximo dcle.s, dl�e o bom Mestre, com o desejo 
de lhes encher o coraçâo, a alma e os sentidos de 
mtm mesmo e lhes comunicar alegria. c amor, cu os 
encontro tAo distro.tdos, tão ocupados, que sou obri
gado a me retirar" (Tauler, VII, p. 305). 

Oh! como é bom rugir o mais pGSSlvel dos ruJ
dos do mundo, renunciar às covldn.des, reservando· 

se horas e, quando posslvcl, dias de solldAo! Tal o 
exemplo que Jesus nos deu prtnclpalmente quando 
se d.Jspunha a. operar gro.ndes coisas: antes de CO· 
meçar o seu ministério evangélico, permaneceu sO
zinho durante quarenta dla.s no deserto; antes de 
terminar sua mlssA.o e entregar·se aos seus algozes, 
Interrompeu durante certo tempo, talvez grande 
parte do tnvemo, .seus trabalhos de mlaalonárlo, o 
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retU'ou-se com ·seu:; apostolOS a .l:ilrem l.IO .u, :::t'tJ , 
perto do deserto, levando com eles, nesse lugar re-1 
tirado, uma vida calma e de oraçlo. f 

3. L11ta contra a lmaglnaçflo. 
! 

·o.. ruldos do mundo podem, pois, ser para nós 
uma oea.slllo de perturbaçAo. E' entretanto relativa
mente fâcU afa.star de no.sso esplrlto a lembrança dos 
acontecimentos que nos sAo estranhos, mu quan
to aos fatos que nos tocam pMSoalmente, que atin
gem nossas afeiçoes, nossos Interesses, ou nossa re
putaçll.o, esses sll.o multo mais Impressionantes. E' 
bem dlflcll e custa-nos aCastâ-los. Deixar-nos levar 
pela corrente de nossos pensamentos é para nOs co
mo uma necessidade; é um gozo, cuja doçura nota
mos quando a ela queremos renunciar. A primeira 
satlsfaçAo que procura o eoraçll.o preso por qual
quer afeto é a do pensar no objeto amado; todas 
as vezes que o coraçll.o está emocionado, a lmlll!l· 
naçAo trabalha. Quando formamos qualquer proje
to, somos levados a acaricia-lo; quando sentimos 
qualquer o.legrlo., queremos saborell.-la.; se temos al
gum desejo, acompanha-nos sem querer; em nossoa 
temores, angl1stlas e tristezas, Instintivamente, nos
so esplrlto se transporta para o que o antge e o 
inquieto.. Prender, ou antes dlrls"lr a lmllglnaçl!.o, é, 
pois, um trabalho i!.rduo, que exige, para consegui-lo, 
embora ligeiramente, esforçoa enérgicos e verdadei
ro espiÍ1to de renllncla. 

Por outro lado, nosso Inimigo enfurecido tem 
poder sobre nossa lmaginaçll.o e, para tel'tar-noa, 
agirA sobre essa faculdade lnstãvel. Os pensamen
tos que Importunam as almas flc!ls, produzindo per
turbaçOes de toda espécie, aumentando-lhes as preo
cupaçOes, avivando-lhes a contranedade ou atiçan
do-lhes a concupiscência, SO.o lnllmeras vezes efeito 
de sugestOes dlabóllc:a.s. S. Pedro nos diz que o de-
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111o>11lo gira constantemente em torno de nós, ar
�··Hdo no desejo de no.s perder. Emprega, nesse aen
tl<lo, loda sua ast(lcla, su.sclta Imagens aos olhos 
de uossa alma, relembra à nossa memória fatos ca
pa1A·s de nos seduztr ou perturbar; e apresenta-os 
sob um aspecto llu.sórlo, a IIm de excitar nossaa 
t>alxiles, seja acariciando-as, seja Irritando-as; au
mento. ainda os ratos, altera-os, compara-os com 
outros que pouco ou nada lhes d.Jzcm respeito, e 
llesvla, assim, nossa atençlío daquilo que poderia 
levar-nos a reconhecer nosso erro ou acalmar-nos. 

Eis o trabalho ao qual se entregam continua
mente os dcmónlos tentadores, se os deixarmos agir; 
mas, se lhes resistirmos, enta.o a batalha será vio
lenta. NAo nos lembramos bastante de que nossos 
combates são Interiores, c que tanto as grandes der
rotas como as grandes vitórias &Ao em geral Intimas, 
desconhecidas dos homens, que só lhes vêem as con
sequênclas. 

Aqueles que nll.o se aplicam em refrear a Ima
ginação nll.o podem possuir senll.o virtudes mediocres. 
"Ninguém poderá atingir a perfeiçAo, d1zla S. Fran
cisco de Sales ILs suas tllhas da Vl.oltaçll.o, enquanto 
tiver afeto a qualquer lmperfelçl!.o, por pequena que 
seja, até mesmo a um pensamento ln(ltil; nll.o po
deis Imaginar o quanto Isso prej udlca li alma, pois, 
desde que tiverdes dado ao vosso espirlto a liber
dade de pensar em uma coisa in(ltll, ele pensar!!. 
Jogo em uma coisa perniciosa" (Entretenlmen�. 
Vill) .  Felizes, ao contmrlo, aqueles que se aplicam 
oomjosamcnte ao recolhimento. No decorrer de um 
s6 dia, quantas vitórias obtêm essas almas fervorosas 
<tue lutam com energia contra sua imaglnaçll.o. Só 
nou.s as pode contar e ele as recompensarA no gran
llo dia da eternidade, generosamente. Muito meritó
rias sl\o, com efeito, essas vitórias. Jé. que o esplrlto 
se deixa conduzir pelo coraçll.o, e cada um aonha 
cum aquilo que ama, ou se preocupa com o que re-
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cela, quantos atos de perfeita renW!cla ou de com-/ 
pleto abandono fazem aqueles que dirigem .sempre 
bem .seus pensamentos, e sabem retreã-los quandb 
.se desvlo.m. Que amor constante e forte exercem 
essas almas para com Deus. 

Por outro lado, quantas tentações evitam, ou de 
quanto..• triunfam sem dificuldade, e como lhes c 
fãcU o exerclclo de todas as virtudes! AM!m como 
o atesta a venerãvel Maria da Encarnação, a su
prcssAo d8o9 reflexlles lmUels sobre tudo o que ten
dia a Deus lhe fora, em vida, o mais poderoso melo 
de progresso (Carta, 56) . 

Raras .sAo, Infelizmente, essas alm8o9 que vlo as
sim de vitória em vitória. A mor pa)jft das pe.&WaS 
plcdOSL9 luta contra seWI pcnsament."os, mas fazem
no com Indolência demasiada para ficarem bem 
unidas a DeWI; mantêm-se a meia altura, entre os 
elmos da montanha e os pãnto.nos da planlcle; um&.9, 
mala perto dos balx!os, respiram a miudo os mlas
m8o9; outras, um pouco mais alto, .sAo mala vigilan
tes e mais generosas no combate, portlm, bem poucas 
sabem manter-se constantemente nas alturas e es
capar ê.s Influências mê.s. Aquelas que se queixam 
de suas dlstraçlles, aspiram a uma vida Interior 
mais perfeita, mas não sabem reconhecer que a falta 
de firmeza e de coragem nos combates lntlmos é a 
verdadeira causa de .seu pouco recolhimento. 

A cUlpa nunca é de Deus, que não poupou suas 
graças. Logo no Inicio de umo. vida de piedade, se 
a alma nAo recusar ao Senhor os sacrlflclos que ele 
lhe reclama - oa almas sem generosidade alo sem
pre trtas e dlstraldas - .se souber fazer-se certa vio
lência e praUcar as virtudes custosas, começar! a. 
aentlr as doçuraa do recolhimento. E' uma. delica
deza. do Amigo divino, que quer habituar sua pobre 
criatura o. perma.necer Junto dele e fazê-la ezperl
mefltar desde entAo a. verdade destas palavras da. 
Im1taçAo (2, 1) : "Se preparares a Jesus,\ dentro de 
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1.1 mesmo, uma morada digna dele, ele vlr{l, a ti e te 
,.,,·hcr{l, de suas consolaçoes, pois ele se compraz 
'"' Intimo do coração . . .  Quando Jesus est.á presente, 
l.u<ln é suave e nado. parece dlflcll . . .  estar com Je

mos é um paraíso de delicias . .  , estar com Jesus é 
JH•<sulr riquezas ln!lnltas". Esse primeiro recolhl
nll'nt.o nlo dura sena.o um certo tempo, mostrando 
npcnas as vantagens da unlâo perfeita, cujo desejo 
desperta. A alma, que uma vez o experimentou, o 
procura com mais ardor. Vem, em seguida, a hora 
da provação, e a alma, Importunada por preocupa
çOcs, por desejos, é levada aos cálculos, ll.s hipóte
ses, aos devaneios; o demOnlo redobra de violência 
para mantê-la nas dlstraçOes, nos cuidados, nos 
pcllB8mentos inlltels. Então serã preciso, ao preço 
de grandes esforços, reconquistar o que a princi
pio lhe pareceu t4o suave. 

Quae sursum sunt quaerlt, diz S. Paulo aos co
rlntios (3, 1, 2) . "Procurai as coisas que estilo no 
alto". Quae sursum su11t sapitc, n&n quae super 
terram : "Ambicionai as coisas do alto, nllo as da 
terra". Que vossos pensamentos e vossos atetos se 
elevem para o céu, onde o Cristo está sentado iL di
reita de Deus. Conservai-vos sempre acima da terra, 
com os olhos fitos no céu. Quereis atingir os elmos 
do amor e a dlst4ncla é longa, o termo é elevado. 
Emprepl o melo mais seguro para vencer todos os 
obstãculos e Ir depressa e longe: o aeroplano. Se 
fordc.s a pé, ocupa.ndo-vos de tudo que estiver ao 
vosso alcance, pouco caminhareis; se fordes pela es
trada de ferro, o peao da locomotiva, dos carros, o 
rodar sobre os trilhos, diminuem a marcha e as pa
radas nas estaçOcs vos retardar4o. � aviadores v4o 
multo mais depressa porque na.o estáo preaos à terra 
c se elevam com facll1dade. lmltal-os, elevai-vos 
acima de todos os obstãculos, de todas as contradl
çOcs e .mtlsfações, acima dos sofrimentos, dos gozos, 
das esperança& humanas, da.s .lnquletaçlleo e das 
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perturbaçOes. Junto de vós os homens se agitam; 
e..te parece estar errado, aquele, ter raz4o; se nll.o vos 
cabo velar sobre eles, se a caridade nll.o vos pede pa
ra In terv!r, oral por todos, mas nA o J ulguels pessoa 
alguma, nAo vos retardels por esses Incidentes, per
maneéel em vosso avlll.o. Mas agora nAo $ sõmente 
junto de vós que eles se agitam, vossa pessoa estA 
em Jogo, exposta a criticas e a louvores, a oposlçOea 
e contrariedades; pois bem, lembrai-vos de que tudo 
passa, alegrias e sofrimentos e que amanhA, ou 
dentro de oito dias, dentro de um mês, nAo mais 
vos lembrareis dos acontecimentos de hoje; nlo 
abandoneis, por coisas tão efêmeras, o vosso aero
plano, e continuai o voo pelas reg!Oes do amor. 

4. A lembrança da Jesus. 

Que vos htl. de manter nas alturas? O pensa
mento de Jesus, de seu divino Coraç!IP, em que de
veis penetrar para nunca mais solr. "'t\credltal-me, 
dizia S. Teresa às suas tllhas, e permanecei o quan
to puderdes em companhia de Ulo excelente amigo. 
Se tornardes o hábito de tê-lo sempre perto de vós, 
e se ele vir que procedels assim por amor, esforçan
do-vos por lhe agradar, então niLo podereis mais, 
por assim dizer, desfazer-vos dele. Ble nunca vos 
abandonaré., ele vos ajudaré. em vossos trabalhos 
e vós o encontrareis por toda parte. Pensais, por 
acaso, que é pouca coisa ter constantemente ao vos
so lado semelhante amigo? (Caminho da perfelçlo, 
cnp. XXVI) . 

Em sua humUdade, nosso doce Salvador ê tão 
belo, tão bom, t§.o amável! Em sua divindade, tlo 
grande, tll.o admirável, Ulo amante! Quem o con
templa nlo pode deiXar de admlril.-lo, e quem o 
admira sente-se atraldo a ele e feliz de se lhe unir 
pelo amor. Contemplemo-lo tão pequeno, tAo humil
de em seu presépio, esse divino Infante que faz 
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ouvir seus brandos vagidos e se dalxn nmamcntar 
IK>r Maria; contemplemo-lo Ulo gracioso no Egito, 
onde começa a balbuciar e a dar os primeiros pa.s
'""'· ele o Todo-poderoso; Ulo encantador em Naza
,.�. criança de quatro, sete anos, simples e obedien
te, cheio de carinho por Maria e José, ele, o Senhor 
do mundo. Aoo treze anos, começa sua aprendiza
gem, aplaina a madeira na oficina de S. José, acom
pnnha-o à ca..a dos fregueses; depois, durante quinze 
anos, ele mesmo ganha penosamente a vida, como 
um pobre operá.rlo; cansa-se, sua, depois reparte 
com Maria o pAo que ganhou, e come os allmentoo 
singelos e pobre•, que •ua mlle lhe preparou, ele, o 
Criador do universo. Aos trinta anos, começa sua 
vida mlsslond.rla; depois de quarenta dlu de Jejum 
absoluto e de oraçOes, percorre primeiro a Judéia, 
depois a Oallh!la, vivendo de esmolu, curando os 
doentes, formando seus ap6sto108. Mostra-..e sempre 
Ulo meigo e acolhedor, Ulo slmpleo e afável, que a 
ninguém lntlmlda. E' bom para com todos. E, diante 
de seus algoo:es, que paciência, que humlldade, que 
dignidade! Com que dedlcaçê.o vai ao encontro dos 
mais horrlvels supllclos! Como desejou derramar 
seu sangue, como desejou sofrer por mim! E tantoo 
beneficios nllo lhe bD.Stam. Em seu amor e em sua 
sabedoria, Inventa algo de mais maravilhoso: a Eu
caristia. Na h6stla santa elo se abaiXa ainda mais 
do que nn Encarnaçê.o, aniquila-se, faz-se prisionei
ro para dar a todos, para se unir Intimamente a 
cada um de seus filhos. Hd. dezenove séculoo que 
reside em uma multidão de sa.ntud.rlos e, do fundo 
dos muitos tabernáculos, ele nunca deixou de olhar 
para m.lm, e, antes mesmo que eu viesse ao mundo, 
Já pensava em mim, lembrando-se com prazer de 
todas as graças que me queria comunicar, de to
das as alegrias com que me queria Inundar depois 
de me ter Introduzido em seu paralso. E esse meigo 
Jesus é o grande Deus, o Deus que se definiu a si 
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mesmo: Aquele que é, o Eterno, o Todo-poderoso, 
o Infinito. Ele vive em companhia elo Pai e elo 
Esplrlto santo, no e:��erclclo ele um amor sem limi
tes, Ininterrupto, de um amor sempre radiante e 
tme!lllamentc feliz. E é com esse amor Infinito que 
ele ama desde tocla a eternidade e que me hé. ele 
amar nos séculos elos séculos. E onde esta ele, esse 
grande Deus? Estl\ em mim; Jesus, que velo a mim 
pel,. eomunlul.o, permanece em mlm; as trê.s Pessoas 
divinas não me deixam e aqui estão no mala Intimo 
recesso do meu coração; PO&SO apertar a Dul.o sobre 
o peito com clellcla, eu as tenho, eu as possuo, e elaa 
me possuem a mim. 

Quem se habitua a pOr BSBim diante elos olbos 
o quadro de conjunto ela vida de Jesus, e ele suas 
lnefl\vel.s perrelçoes ; quem se recorda ele sua doce 
presençà, e Isto logo pela manhã, ao começar a me
ditação; quem tem o cuidado de mergulhar-se no 
Coração ele Jesus, durante o dl.s, PU!lclpalmente 
antes da oração, não pode deixar de viver na prA
tica constante da ré. da confiança e do amor; quem 
vive assim pratica a vida Interior, na medida em 
que depende dele. 

E quão feliz Jesus se sente quando a alma que
rida, e da qual nAo se separa, faz generosos esforços 
para afastar-se das criaturas e não pensar senão 
nele. "Enquanto um outro tiver o direito de falar 
no templo de vossa alma, diz Tauler (Traduçlio 
Noel, t. D, p. 242),  CrlsLo se cala, nlio esta em sua 
casa. Não, ele não se sente em sua casa. enquanto 
vosaa alma admite h6spedes estranhos, com os qual.s 
nlio lbe agrada entrar em conversa.Çiio". "Se não 
rlzerdes calar em v6s, dizia às suas novlçaa S. 
Margarida Maria, todas essas vozes que nlio falam 
elo amor elo divino Bem-amado, não lbe ouvlrel.s a 
voz" (lblcl., t. II, p. 691 ) .  Mas quando as lutas perse
verantes conseguiram dominar um pouco a fogosa 
Imaginação, quando o coraçlio, à torça ele a.tastar 
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" lembrança dos objetos criados que o cativavam e 
o perturbavam, tornou.....se mais llvre, entlLO Jesus 
me�mo aperta � laços que o unem à alma multo 
nm11<1a. Ao recolh1mento que ela conquistou, ele 
ncrc.•centa outro, mais profundo, mais doce e ao 
llw.,mo tempo mais forte, e que os esforços dessa 
alma corajosa nunca lhe teriam podido dar. Desde 
' lltlLo, ela vê que tende sempre para Deus, como a 
IH'dfl\ tende sempre para a terra; os aconteclmen
'""'· os negócios, os deveres, ocupam-lhe naturalmen
'·" o esplrlto, mas, na vontade, permanece sempre 
""'" propena4o simples, suave, amorosa, continua 
1mm Deus. Logo que essa alma se acha sO, volta-se 
p11ra Deus; logo que cessam os colóquios humanos, 
Lorna aos colóquios divinos. Multas vezes também, en
''""nto conversa com os homens, principalmente se 
uver qualquer conselho a dar, qualquer declsll.o a to
ml\r, qualquer mal a evitar, ela recorre Interiormente 
110 seu protetor, ao seu gula, ao seu amigo divino, so
l icitando-lhe auxilio, esclarecimento, coragem. E fé.
lo sem esforço, elevando naturalmente, e como que 
ln.stlnUvamente, a cada Instante, o esplrlto e o cora
çllo ao Bem-amado. 

E' um dom Insigne o dom da vida Interior, o dom 
da união amorosa; não t! mais, como nos prlnclplan
t.to.•. superficial e efêmero, 6 profundo e duradouro. 
11 alma que atingiu assim a via unltlva esté., como o 
recomendava S. Paulo, bem enraizada em CrLsto. 
F.la vive em Cristo e Cristo vi v e nela. 



C A P f T U L O  X V  

Da devoçio ao SaJ'I'a.do 
Coraçio de .lesaa 

I. Vantagem do caminho do amor. 

A prAtica da presença de Deus e a lembrança 
habitual de Je.<sus siLo os dois gre.ndes meios de en
treter em nOs a vida Interior e de nos tacWtar o 
exerclclo de tod83 113 virtudes. M83 é o Deus-amor 
que devemos considerar, é ao Deus-Amor que deve
mos ficar unidos. Grande número df almas fh�ls 
n!Lo vivem bastaute desse pensamento de que Deus 
113 ama; elas o consideram como seu Criador, seu 
Me...tre e seu Senhor, mas nli.o como o Amigo gene
roso, o Eleito de seu coração. Entretanto, elas o 
amam com amor sincero, pois nAo querem desagra
dar-lhe e sua dlsposlçlo Inerente é de obedecer ês 
suas leis, de lhe fazer a vontade e mesmo trabalhar 
para sua glória, mas nlo hA ternura neJ�Se amor. 
Diante de uma declsAo a tomar, de uma norma de 
conduta a seguir, cogitam antes de tudo na mora
lldade e na oportunidade do ato a praticar. Em 
�uas oraçoes, quando meditam sobre as virtudes, ou 
durante o dia, quando se lhes apre...enta qualquer 
ocasiAo de exercê-las, elas se animam e se decidem, 
considerando o que há nisso de belo, de acertado 
e de justo. Meditam também, de vez em quando, 
sobre os favores de Deus, sem que esses motivos de 
Bmor exerçllm nelas a devida lnfiuêncla. O caml-
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nho que seguem é bom, porque o amor nl!.o lhe é 
estranho, e porque querem sempre obter um amor 
maior, pela pr(lUca das virtudes, para a qual con
vergem toda a sua energia. 

Hà, porém, outro caminho que nos parece mais 
f(lcll, mais direto e mais seguro. E' o caminho das 
almas que se esforçam por dllatar seu amor pelo 
exerclclo do próprio amor, e assim chegar à pnl.Uca 
perfeita das virtudes. Sem nunca desprezar seus de
veres, e lu se aplicam prlnclpalmen te a conhecer 
bem a Jesus, a admirá-lo, a allll\-lo ternamente, a 
unlr-.se Intimamente a ele e a lhe permanecer sem
pre multo unidas. Ent.Ao, para agradar-lhe, para 
provar-lhe seu amor, e am-lo cada vez mais, es
forçam-.se por afutar de sua lembrança os objetos 
profanDS e procuram pensar só em Jesus e nos de
veres que ele lhes Impõe, visando a prática da com
pleta remlncla, a fim de ntiO amar sentiO a JesU8 e 
aquilo que Jesu• quer que el83 o.mem. Esforçam-se 
também por corrigir o que nel83 !ui de Imperfeito 
e reformar seu temperamento, para que nada lhes 
fique do que descontenta a Jesus, praticando .., vir
tudes que Jesus praticou e como ele as praticou. 

Meditar no amor de Jesus, no Homem-Deus, 
lembrar-se continuamente desae amor, e desempe
Jihar-se generosamente de todos os deveres da vida. 
para lhe ser agradàvel, retribuir-lhe assim em to
das as coisas amor por amor, aplicar-se a. consolar 
Jesus tCLo ofendido, a proporcionar-lhe doce.s ale
grias, que é, senl!.o praticar com perfelçll.o a devo
ção ao sagrado Coraç9.o? 

Esse doce Salvador nos amou multo, nos ama. 
multo, e nos hé. de amar multo durante toda a 
eternidade. Em sua alma humana. ele nos ama com 
um amor admirável e, em sua divindade, Jesus, o 
Verbo divino, nos ama. com o mesmo amor que o 
Pul e o Esplrlto Santo, amor eterno e lntlnlto. 
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2. O amor humano de Jesus. 

Admirável 6 o amor com que c. alma humana de 
Jesus nos o.mn. Dl!u.s, todo amor, ao criar a alma 
de Jesus, querendo ruz�-1a ll sua perrelta semelhan
ça, núo podia deixar de Iazé-la l.oda amor. o amor 
� a vida da alma de Jesus; o amor Inspira-lhe todos 
os pensamentos, de.;ejos, obras, e tanto as suas ale
grias como os seus sofrimentos tiveram origem no 
amor. 

E qual a torça deste amor? Vejamos, simples
mente: a alma de Jesus é a obra prima de Deus, 
que a rez t4o maravilhosamente perfeita quanto pos
slvel a uma criatura. Ora, n Onlpotc!ncln divina pode 
tomar uma alma capaz ele um amor tal que, por 
si só, excedn em intensidade ao de todos os homens 
que existiram, existem e hão de existir, ao o.mor 
de l.odos os anjos e no diL próprio. Mnrla, reunidos 
num só. E este amor imenso fol o amor que Deus 
p6s na nlma de seu Filho. 

E' h� com este amor quo nos ama, em ,seu presé
pio, o Infante, que vela todas "" auu qualidades, 
que oculta todos os C-9plendores ela aua Inteligência, 
l.odos os sentimentos llrdentc.s elo seu CoraçA.o. Ele 
nos vê anteclplldamente, a co.cln um de nós, e oferece 
por todos nós humllhnçOc.s, sofrimentos e oraçOes. 
Ahl esse adoré.vel adol�cente que cresce em Nazaré, 
esse jovem aprendiz, use pobre co.rplntelro, que ga
nha o pAo com o suor do rosto, nllo deiXa, nem 
m0-9mo durante o sono, de pensar um só Instante 
em nós e de nos amar, nos trinta anos ele sua vida 
oculta; o amor que tem no coraçllo causa-lhe um 
martlrlo terrlvel, porque não pode ainda exercer 
o seu zelo. Vê as necessidades esplrltua.ls ele tantas 
criaturas humanas, a quem poderia Instruir, ensi
nar, converter, e deve permanecer sllenetoso e es
condido. Mas, chegada, enfim, a hora em que, se
gundo os deslgnlos cllvlnos, deve começar o seu mi
nistério evangélico, entrega-se-lhe, Inteiramente e 
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1·um que ded.icaçlo! Quanto amor nos patenteia nos 
l•·lnns rigorosos a que se condena por nOs, no.s ca
l l l lulmdas fatigantes sob o sol ardente da Palestina, 
uhrl..:;ado, por vezes, pela extenuaç4o, a deter-se, 
�·ou•u aconteceu Junto ao poço de Jaeob. Quanto 
nmur nas longas entrev18ta.s, nas audlênclas, conee
ol lllas a todos que se apresentavam e que nem se
'1 '"''' lhe deixavam tempo para comer, ao ponto de 
'" .,c<IS próprios amigos o tratarem de louco (Me 3, 
:' 1 ) .  Quanto amor nessas longas oraçOes nas quais 
l""'""''va, frequentemente, parte da noite ou noites 
lnh•lr..,l Ele, Senhor do mundo, como se da a to
tio.">, como se dedica, como vat ao encontro de todos 
'" lnfort(J.n!os ! NAo espera que a vi(J.va de Nalm 
llll' Implore a compalldlo - ela nAo teria ousado 
ht1.ê-lo, Julgando sua desgraça irreparável - mas 
vC-a chorar e ressuscita-lhe o !llho. Que alegria 
:;ent.e em consolar os anltos, em rastltutr aos en
rumos a .sa(lde e o. felicidade, e mormente em ga
uhar as almas à virtude, rormá-la.s no o.mor de seu 
Pnl! QuAo senslvel é seu amor, o Jesus quo chora 
diante do tllmulo de IAzaro, o Jesus que derrama 
l�grlmas ao contemplar Jerusalém do monte d.., 
Ollvelro.s, porque o. cidade lngrBta nAo qul.s conver
tt•r-se e estava ameat;Bdo. de desgroças horrlvels 
llcntro em breve. Chegado o momento de consumar 
sua obra, ele comunica a seus o.póstolos os três gran
llos desejos que nunca deixou de aUmentar em seu 
coração, o desejo de dar-se-lhes na Eucaristia: De
slclcrlo delfderal>l hoc pasclla 7114nducare vobl.scum 
(Lc 22, 15) ; o des�Jo de derramar todo o seu sangue 
i>Cln glória do Pai e a salvaçAo das almas: BaptiJJmo 
IICII>co baptlzart et quomodo coarctor u.sque dum 
,ocr/lclatur (Le 12, 50) ; o deaejo de acender em to
dos os coraçOes o fogo do amor divino: Ignem venl 
mltlere tn te"am et quld volo niJJf ut accend4tur 
(l.c 12, 49). E em sua patxAo nAo rol ele sempre todo 
nmor? A vlslo dos ultrajes sem nllmero feitos a seu 
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Pai, a vlsào dos pecados da humanidade e dos malea 
que acarretam, a vJsa.o da danaçao eterna de tantos 
que nAo se querem o.provelt.ar de seu sangue, tol a 
grande torturo. de Jesus. Mas o o.mor que o lll&ftlrl
zava também o �ustentava. Ele via antecipadamente 
os frutos de �u11 palxAo, e essa vJsa.o lhe tornava 
su11ve.s os mais cruciantes tormentos. Por que, depots 
de su11 r�urrelç!Lo, nAo se mostra ele a seus Inimi
gos vivo, lnvulnen\vel, num resplandecente manto 
de glória? Por que é tAo modesto em seu U'lunfo, 
niLo se revelando senão a seus o.mlgos? E' que não 
quer reinar pelo esplendor de sua majestade, nem 
pela manifestação de seu poder, mas s6mente pelo 
amor, pela bondade, pelo. doçura, pela humildade'. 

Ce&90u Jesus de nos amar depois que deixou a 
terra? Nlio, e B. João declara que mesmo os pecadores 
lhe siLo ainda multo caros, porque lhes advoga a cau
sa junto de seu Pai (I Jo 2, 1 ) .  E assim, o próprio 
pecado, e o pecado mortal que lhe Inspira tanto 
horror, nlio lhe altera os sentimentos do CoraçAo. 
Seu olhar de amor nlio se muda em olhar de ódio ou 
de cólera; e sim em olhar de ternura entristecida, 
de compalxAo para com o pobre louco, o mlscro In
grato que Jesus continua ainda a amar e por quem 
Intercede Junto ao Pai. Lembrando-lhe que sofreu 
pelo seu pecado, que pagou por ele, aupUca e Implora 
uma graça de contrlç!Lo, que obt.lm scmpre, mas li 
qual o Infeliz pode opOr obstAculos. Roga também a 
graço. de uma perfeita penitência, de forma a perml
t.lr ao pecador, se assim o qUiser, reparar plenamen-

u A.ulm tambám quer Jnut triunfar om .ua lfreja. 
om aeua •ant08, em todoe 011 soua t1�1t nrvos. El.s por que 
pormlte elo tanW ve� que •cua ami•OI .ajam duconbe
cldOII, doaprczndo•, pcnaguldol. Somo11 Jeva.do1 llc:llmonlo o. 
quenr para a ISTCja um triun(o um tanto ltJmelhante ao 
reino quo 01 judeu• sonhavam para o Mnaiu. Embora per· 
seguida e despojada do seu• bent, a ll'reja lriUD.fa, qua.Ddo 
e.tendo •uu eonqulalat aobr«� u almu, quando vê vlrtudot 
heróleu floreacontaa oDlre H\U filho•. 
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1.•· "'"' falta. Se Jesus, no céu, ama tanto aoo peca
' '""''·'· quanto n�o amará aos justos? Quanto, prlnct
' """"'nte, nllo amará seus verdadeiros amigos? 

llrnn-os a tal ponto que, se tosse prudente reco
•n''';ar para cado. qual suo. dolorosa palxAo, imolaria 
nlnlll\  u sua vida como o fez na cruz, sofrendo os 
IIII'.'HilOS tormentos QUe padeceu DO C31VâriO. "TAO 
'"'"'"" é o seu amor, diz S. Jollo Eudes', que ele 
o·.,Larla pronto a sacrificar sua vida no universo tn
ldro e com sofrimentos lmensos; e porque o seu 
n mor é eterno, estaria pronto ainda a sacrificá-lo 
1·tcrnnmente e com dores eternas". 

Sim, ele sofreria de boa vontade uma nova pat
xllo por cada um dos tllhos dos homens. Ama-os 
lanto que estaria pronto a fazer por cada qual o 
qne tez por todos c assim todos n6s podemos dizer 
r.om S. Paulo: "Ele amou-me, e entregou-se por 
mim". 

Nilo podendo a Sabedoria divina permitir a re
pctlçl!.o do drama do Calvá.rto, Jesus soube encon
trar um meto de renová-lo misticamente e de lhe 
aplicar os frutos: lmola-..e cada dia mala de cem 
mil vezes nos nossos altares, onde se abalza e se 
aniquila ainda mala que na cruz; por n6s e em nosso 
nome, ele adora, agradece, repara, suplica. Quanto 
se sente feliz de poder, graças ao sacrlrtclo da mt.s
·"'· derramar sobre o mundo torrentes de graça! E 
nllo basta atnda ao seu amor. Nilo sõmente desce 
'obre nossos altares, e multiplica em todos os luga
rc.• sua presença eucartstlca, mas ainda se faz nos
·'o h6spede n11 comunhl!.o, e dá-se-nos todo Inteiro, 
"onvtdando-nos a renovar cada dia essa unlAo tl!.o 
<loce ao seu CoraçAo. 

'l) O coraçlo admlr6veJ da. MA.a de Deue. A frue que 
,.nn•"lOII ae encontra no duod�c:hno livro que trata todo ele 
dn. devoçlo ao Coraçlo d.e .r.u.. 
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3. O amor dlolno de Juw. 

Inefll.vel 6 o amor com que Jesus nos ama em 
sua alma humana. Mns que é Isso em comparaçAo 
do amor eterno, Infinito, com o qual nos ama em 
sua Divindade? Amor eterno. Dew, sem dO.vlda, bas
ta-se n si mesmo, e nO.o tem nect.SSidade alguma de 
nós. A.'> tré.s Pesson.s dtvlnas encontram em al mes
mas a origem de uma felicidade sem limites; amam
se c se procuram uma à outra, com atraçAo Infini
ta. "Se a natureza nl\o aa unisse entre si, o amor 
ns lançaria uma na outra, aa uniria, e faria delaa 
um só e mesmo Deus .... Mas a. natureza as une, e 
elaa se possuem ml'ltuamente segundo aa suaa aspl
raçOes. Nada falta, pois, à sua Infinita fellcldade, 
;\ qual nóa, pobres criaturas, nada podemos acres
centar. Perante Deus que somos nóa? Perante o ser 
todo-poderoso, para quem é uma bagatela fazer do 
nada mundos admlràvets, que é a pequenina criatura, 
Incapaz de viver se Dew nAo lhe swtentar a exis
tência, Incapaz de respirar se Deus nAo lhe prestar 
o seu auxlllo? Perante o Infinito, que opera ao mes
mo tempo em todaa aa partes deste Imenso univer
so, que é o pobre filho de AdAo, cuJo horizonte é 
tao limitado e cuja açao é tao restrita? Perante o 
Eterno, que nAo teve começo, e é sempre semelhante 
a si mesmo, que é esse meaqulnho passageiro da 
vida, em que ninguém pensava hll. um século, que 
apareceu sobre a terra lu1 tao pouco tempo? Pe
rante o Santl&slmo, que é a mlseràvel criatura naa
clda no pecado, manchada por tantas culpas e tao 
fortemente Induzida ao mal? E, entretanto, deade 
toda a eternidade, em todos esse séculos sem come
ço que precederam a crlaçAo, aa três Pessoas dlvl· 
nas nAo passaram um só Instante sem penaar em 
cada um de nóa. Em seu Filho, que é o espelho de sua 
aubslsténcla, Deus Pai sempre me viu, em seu Verbo, 

3) Uon.unhor Go.y. laatruçOOJ am forrM de raUro, p. 180. 
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que I! sua palavra eterna, Deus sempre me nomeou. 
" Ao ver-se, Deus me \'la . . .  Ao amar-se a sl mesmo, 
me amava; seu amor por mim data da hora lm
l•oss!vel em que ele começou a se amar'". Carltate 
J>CrpetU4 dllexU te. 

E com que amor nos ama Deus? Ele nlo nos 
!>ode amar com um amor t!blo, pois nada havendo 
llc t!blo em Deus c tudo nele sendo Infinito, Infi
nitos lhe •Ao o amor ·e a bondade. "Beu amor por 
nós é um amor total, Deus nAo é dlvls!vel. Quando 
1\ma, ama Inteiramente!'". E' verdade que ama a 
uns mais que a outros, que tem preferências, e pre
ferências marcadas. Mas, .se nos quer conceder suas 
riquezas de maneira desigual, é um mesmo ato de 
sua vontade que as dita; .seu amor é aempre Infini
tamente ardente, mesmo poro com aqueles a ·  quem 
destina uma quota menor desse dom lnefd.vel que é 
ele me&mo. 

o dom de ai mesmo, tal é, com efeito, o termo do 
amor que Deus nos dedica. Ele nos ama desejando 
ver-nos felbes e santos, ou antes, felizes pela san
tidade, felizes da felicidade que é fruto da virtude 
c do puro amor. A virtude, a santidade é a ruga, 
o 6dlo, a destrulçAo do mal, do pecado e a procura 
do bem. Ora, o verdadeiro Bem, o Bem supremo, o 
Bem es.senetal, nlo é outro senlo Deus. ser virtuoso, 
ser santo, é, pois, amar a Deus, procurar a Deus, 
dirigir-se n Deus, e o termo da santidade é a posse 
de Deus. Deus quer ser procurado por nós, a fim de 
que um dia possa dar-se a nós. Apesar de rlqulaslmo, 
n�o nos podo deAe)ar maior bem. Ele se dl!., pois, e a 
graça santlflcante outra coisa nAo é senAo Deus 
dando-se ê. alma, vivendo nela, unJndo-.se a ela, pe
netrando-a até ê.s profundezas de seu ser, transfigu
rando-a, divinizando-a. E, para proporcionar-nos 
e -'Se Bem supremo, Deu" empregou melas divinos: 

4) Faber: Criador e çrlatun, 1.  11, cap. IL 
:n Ibidem. 
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nada se pode conceber que ultrapasse a Encarnaçáb, 
a Paixão e li morte de um Deus, ou a Eucaristia e 
a comunhlo. "Deus amou tanto o mundo que lhe 
deu o seu Fllho. - E o Verbo se fez carne". Quan
to amor nesse rebaiXamento! Se um homem consen
tisse, sem nada perder de sua Inteligência, em tor
nar-se um verme <la terra, um vil Inseto, aviltar-se
la multo menos que um Deus ao tomar a forma 
humana. Deus Pai quis essa humllhaçAo lncom
preenslvel ae �eu Filho multo amado. Mais ainda, 
como o faz notar S. Paulo, não poupou esse Filho 
tlo querl<lo: Proprio Fmo suo non pepercft Deus. 
Enquanto Jesus lhe dlrtgtn esta oraçllo: "Pai, se tor 
posslvel, que se afaste de mim este cálice", Deus 
Pai lhe Impunha, por nossa causa, que o bebellse até 
11. tlltlma gota. Quis pois, por nosso amor, que um 
Deus se encarn-e, que um Deus fOSiie profunda
mente humilhado, que um Deus pad�esse todG!I 09 
sofrimentos, que um Deus fosse levado a. morte! 

QuAo belo e sublime é esse amor de Deus por 
seus pobres fllhe.s! No céu, onde se ezerceré. em 
toda Uberdade, n6s lhe provaremos os frutos dellclo
SG!I, e encontraremos sen.pre novas e Jnefê.velB ale
grias em serme.s amade.s por ele. "Dcpol.s de passar
mos um mllhlo de anos no selo de nosso Pai ce
leste, n6s nos abismaremos sempre, e cada vez mais, 
nesse mar desconhecido de amor, sem jamais alcan
çarmos o fundo dessa lndlzlvel verdade e dessas lne
xaurlvels delicias"'. 

Mas por que razAo Deus nos ama com e.sse ar
dor lnflnlto? Por que razAo usou de meios tlo lne
té.velB? Que h4 em n6s para ezeltar suas compla
cências? Nada, absolutamente nada, senl!.o aqullo 
que ele nos concedeu em seu amor. Seu amor é, pois, 
anterior a. todas as nossas qualidades, a todG!I G9 
nOSBG!I atos. E ainda essas quaUdades, que ele nos 

8) Faber, lbld. 
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•·onccdeu porque nos amou, nós as alteramo.s, as dl
mlnu!mos pelo pecado. Se todavia a obra de DeWI 
'"' realizou, se a alma se purificou, se a virtude se 
th•scmolveu, é porque Deus fez superabundar mara
vilhosamente a graça, ali onde havia abundado o 
twcado; é porque supriu a todas as nossas fraquezas 
,. reparou todas 118 nossas loucuras. Tudo quanto 
11odemos fazer por ele, nAo é senAo nosso estrito de
ver, c tudo quanto ele raz por nós foi a mais gra
Lulla dn.s liberalidades. NAo é em nós, é nele que 
elevemos procurar as razões de seu amor. 

SerA por ser justo que ele nos ama com tama
nho �r? Nilo, a justiça lhe acompanha o amor, 
nllo o produz. Quilo adorAvel é a justiça de Deus! 
Não é, como a nossa, o respeito dos direitos de ou
trem, pois Deus nQo pode de maneira alguma depen
der da criatura; é a consequêncla do amor Infinito 
que tem pela ordem, pelo bem perfeito. Manifesta
se a sua J ustlça pelas promessas que fez, quando, 
por exemplo, declarou repetidas vezes que recom
pensaria cada qual segundo os seus méritos. Mas, 
ai, ainda, seu amor opera tanto quanto sua justiça, 
pois se nossas obras têm algum valor é porque ele 
quis lmprlmlr nelas o cunho sobrenatural; e para 
que ele possa premiar )Witamente nasso.s pobres tra
balbo.s, para que possa, na hora da recompensa, nll.o 
mais levar em conta os nossos desmerecimentos, 
rol preciso que o seu sangue precloslsslmo e a pal
xAo Infinitamente satls!atlJrla do Homem-Deus ti
vessem pago as nossM faltn.s e ganho para o.s nossas 
obrw; o seu valor merltlJrlo. 

Será a santidade de Deus que produz o seu 
amor? Deus é santo por essência. Em nós, a san
Udnde é um predicado acrescido Q nossa natureza, 
J:'l porque, Infelizmente, é passlvel ser homem sem 
ser santo. Mas se Deus nll.o fosse santo, nll.o seria 
mais Deus, porquanto a aanUdade e aua natureza, 
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aua substância. A santidade consiste em amar o bem, 
em afastar, em combater, em destruir o mal. Ora, 
o Bem aupremo, essencial. é Deus, o verdadeiro, o 
ilnlco Bem. Enquanto que na criatura o amor pró
prio se torna logo desregrado c degenera em odioso 
egolsmo. om Deu.•, o amor de ai mcamo, é pura aan
tldade; Deus é santo porque ele se ama Infinitamen
te. se pudéssemos di8Ungulr realmente em Deus 
seus atributos, que, na verdade, estê.o todos fundi
dos em sua lnalterá.vcl unidade, deverlamos dizer; 
Deu.• é amor antes de ser santidade. 

serd a misericórdia que explica o seu amor? 
A misericórdia é a compaixão, por parte ele Deus, 
ela fraque:ta do homem; é a simpatia, a condescen
dência elo Deus forte e poderoso por sua débil cria
tura; é a Indulgência do Deus aanto, a lnclinaçê.o que 
sente para perdoar o filho pecador; a misericórdia 
nAo produz o amor, supOe-no; é filha e nAo mAe 
do amor. 

Deus nos ama porque ele é todo amor. Deus é 
amor, e a vida das três Pessoas, que constituem a 
lnefàvel Trindade, outra coisa nll.o é senAo um amor 
reciproco, lnllnltamente ardente e santo; sua eter
nidade passa-se em se contemplar e em so amar. 
E' um amor necessário, pois nlio podem deixar de 
se amar. Em relaçlo às criaturas, o amor ele Deus 
é livre; mas quAo bem responde aos desejos de seu 
CoraçAol Deus se compra.z, por conseguln�:m amar, 
ele quer amar e amn suas criaturas e er...mo comuni
ca-lhes seus dons, c esses dons, dons sobrenatumls 
e divinos, verdadeiramente dignos de auaa compla
cências, alerram·lhe o amor e o excitam ainda mais. 

Mas se Deus nos ama, quer também ser amado, 
P, como em Deus nada é pequeno, e.o;se desejo nAo é 
fraco, mas sim ele um ardor Infinito. "Deus tem 
um tal desejo que o amemos, diz Tauler, nue desse 
amor parece depender a sua felicidade. Todas as 
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crlnturas sAo outras tantas \'Ozes que nos convidam 
n amá-lo. Tudo o que ele fez, tudo o que ainda faz, 
ele o fez ou faz para levar a alma a ouvir-lhe aa 
sdpllcM e a amll-lo" (TrnduçQo Noel, t. IV, p. 128) . 
Assim, o menor ato de amor da mais rnlscrllvel de 
8UBS criaturas O encanta mais que toda a magnl
tlctnela de suas obras materiais, ou todo o esplendor 
dos astros, com que guarneceu o espaço. Parece nlo 
poder suportar a perda do nosso amor e todas as 
•uM obras, quer na ordem da natureza, quer na da 
graça, slo feitas para ganhar · os nossos corações, 
c os mesmos cMtlgos eternos, pelos quais pune as 
almas Ingratas e obstinadas e os corações pertinaz
mente fechados ao amor. visam ainda levar outros 
coraçOe.s a se abrirem. E que sollcltude nAo emprega 
para. conquistar de novo os corações lnlh!is! "Deus, 
diz Tauler, ê mala pronto em perdoar que um bra
seiro em corummlr algumas palhas ou estopM lan
çadas nas challlM " (Ibld. VIII, p. 48). "Uma mAe, 
vendo queimar-se o seu tllho, nl.o corre mais pressu
rosa em seu auxwo do que Deu.• em au:xlllo do pe
cador" (Ibld. t. IV, p. 139). 

Como rectL'IIIr ao nosso Dcun a(Jullo que ele tanto 
deseja, que pcdc com tnntn lnst�ncb? AI t1e n6•! em 
vez de amor, ele ni.Q cncon\rR em r,crn\ .-.enllo tlble
::a e covardia, ou, então, ln:IIferença, ofensa, ul
traje. Quilo doloroso é ao coraçll.o nmante o espet:l.
culo de tamanha bondade de uma parte, c de ta
manha lngratldAo de outra! Exlt113 aquarum dedu
xerunt ocu!l mel qul<l ncn CllSiodlerun! kgem tuam: 
meus olhos derramaram rios de lngrlmas, porque nlo 
é oboervndn a lei (SI 118, 136). Se nos to! dado com
preender n sua t:>rnurn e o seu desejo de ser amado, 
àevemos esforçar-nos por compeJ�,;o\-la pela nossa 
�:cnerosldade, pela nossa fldelldade. Serll tanto mais 
suave ao seu ComçAo receber provas de nosso amor 
quanto menos M recebe de nossos lrml.os. 
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Como o amor foi a vida de Jesus, que o amor 
seja também toda a nOI!Sa vida, e l' que fom011 cria
dOI! para amar a Deus, l' que durante os séculos 
dos aêculos, no céu, nossu ocupa.çOea, DOBBU ale
grla.a, nOI!Sa vida serà amar, comecemos aqui na 
terra., e que todos 011 nOSSOII atos sejam lnaplra.dos 
pelo amor. 

O' Jesus, vOa que me amais tanto, faze! que eu 
compreenda vosso amor e que lhe corresponde.l 



C A P l T U L O  X V I  

Da oraçio 

1. vantagens da oraçdo. 

Onde encontra o homem sua verdadeira gmn
deza, aua beleza moral, sua torça para o bem? Em 
suas relaçOea com DeW!. E nll.o pode ser de outra 
manelm, Já que, de si mesmo, ele é o nada e a 
fraqueza, Já que sua natureza corrompida 6 tao vio
lentamente lncllnadn ao mal. Ele tem, é verdade, 
a luz da razll.o para resistir às suas pai><Oes, mas, 
como no-lo prova a experiência, não lhe basta o 
simples conhecimento dos deveres, para que CIS cum
pra fielmente ou. ao menos, que os cumpra todos. 
E'-lhe necessário o au:cUlo de Deus, alcançado pe
la oraçll.o. 

Quanto mal.9 os deveres são dltlcels, tanto mais 
a gmça deve ser ln.slstente e eficaz. Os predUetos do 
Senhor, aqueles que ntulto receberam e que em tro
cn multo devem dar, aqueles que são chamados a 
viver, nAo de uma vldn correu e honesta, mas de 
uma vida perfeltn, toda de dedicação e de puro 
amor, não a podem levar senAo com a condlçAo de 
rezarem multo e de rezarem bem. A recomendaçAo 
de Jesus: Oporlel semper orare et non deflcere 
(Lc 18, 1 ) .  repetida alndn pouco antes de sua pai
xão: Vigilate, omnt tempore orantes (Lc 21, 36) , e 

reiterada, com rrequêncla, por S. Paulo: Stne tnter
mtsslone orate (I Ts 5, 17) . Oratlont imtate (Co! 4 e 
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Rom 12),  dirige-se a eles de um modo especial. NAo 
foram eles escolhld03 para produzir na Igreja fru
tos abundantes por suas obras e sobretudo por aua.s 
orações? Ego elegt vos, disse Jesus, et posut vos ut 
utts et tructum aiJeratts. . . ut quodcumque petle
rltts Patrem In nomfne meo det vobts (Jo 15, 16) . 
Eu voo c.scolhl para serdes llllssloné.rlos: ut eatts, e 
poder03os lntercessoru: ut quodcumque petterftfs. 

Serem03 ba.stante gratos ao Senhor pela nossa 
vocaçAo t. oraçllo? Almas pledGSBS e vós, principal
mente, alma.s consagradn.s IL Deu.�. compreendels 
bem o quanto é grande IL VQSSa felicidade de poder 
dar t. oraçAo uma parte multo maior que os crlstll.os 
em gemi? 

E' t.Ao proveitoso rezar! A oraçAo bem feita pro
duz sempre frutos e pOe t. nossa dlsposlçil.o a onl· 
potencla de Deus. Jacob mereceu o nome de Jarael, 
porque !oi forte contra o próprio Deus. E como pOde 
ele conquistar a vitOria na luta contra o anjo? O 
profeta Osélas nos diz que foi graças ê.s suas 11\grt
mas e t.s suas oraçOes: Et fnvalmt ad angelum et 
ccmjortatus est : flevlt et rogamt eum (Os 12, 4) . 
Com efeito, a oraçil.o enternece o Coraçil.o de Deus, 
é uma homenagem prestiLda ao seu poder, t. sua 
sai>edorla, t. sua bondade, ao seu amor, que aprOJtl· 
ma de Deus; quem reza, une-se a Deus e nll.o pode 
deiXar de lucrar com esse contacto, e seu lucro ó 
divinizar-se cada vez mais, porquanto Deus esparge 
suas perfeições sobre todos que dele se acercam. 
A oraçAo nos une aos santos e nos obtém da parte 
desses prlnclpes da corte celeste uma proteçil.o mais 
vigilante, uma amlziLde mais Intima. A oraçAo une 
também entre cw a.s 11lmas virtuosas que, anima· 
das dos mo..•mos sentimentos, oferecem " Deus as 
mesmas homenagens, lhe fiL'Ilem os mesmGS pedldGS 
e atraem, uma sobre as outras, graças precl03as. 
Duas pessoas que r�zam uma pela outra, embora 
sepamdaS pelo oceano, estAo mais Intimamente uni· 
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dwo que outras dua.s que vivem Juntas mas nlio re
•nm. A alma. pela oraçl1o, aurere as riquezas elo 
próprio Deu.s, goza dos !rutos de uma Intimidade 
com os santos do céu, e permanece em unllio com 
os ju.stos desta terra e participa elos seus méritos. 

Qulio comoventes slio os convites ele nosso Se
nhor à oraçlio! Vlgllate et orate: Vela! e oral. E esta 
outra palavra que cllz c repete : ""Pedi e recebereis; 
procurai e achareis; batei e vos será. aberto"" (Mt 
7, 21; Lc 11, 9) . Quantas vezes n!io renovou ele esta 
promessa: " Tudo quanto pedlrcles com té, ser-vos-á. 
concedido" (Mt 21, 22). ··se dois dentre v6s estive
rem ele acordo - pols a.� oraçOes sem caridade n!io 
tem essa faculdade - aquilo que pecllrdcs vos sem 
concccllclo por meu Pai que Mti!. no céu" (Mt 18, 19) . 
""Tudo quanto pedlrdes a meu Pai em meu nome, 
eu o !arei" (Jo 16, 13).  ""Se v6s permanecerdes em 
mim e se minhas palavras permanecerem em v6s, 
tudo quanto qulserdes pedir, ser-vos-a concedido"" 
(Jo 15, 7) .  

E '  !acll acreditar em t!io comoventes promessas. 
Como nlio nos atendcrll Deu.s? Nunca lhe dirigimos 
uma boa oraçllo sem sermos levados e ajudados por 
suo. graça; é ele mesmo que nos inspira o desejo dos 
bens sobrenaturais e a confiança ele os obter. Ele 
mesmo nos solicita, pois, a lhe dirigirmos nossos pe
didos, porque nos quer dar multo mals do que de
sejamos receber. Assim, quando rezamos, alegramos 
o Coraçlio de Deu.s, proporcionamos-lhe a ocasllio 
de nos razer o bem que tanto deseja. Sem de ad
mirar que seja tl1o liberal? 

2. Qualidades da oraçllo. 

Quando se deu o milagre ela multlpllcaçil.o elos 
pll.es, cada um recebeu quanto queria: D!stnbult 
dl.scumbentlbu.s . . .  auantum t>Olebant (Jo 6, 1 1 ) .  A:l
slm também agora. Naturalmente, Deus n!o nos faz 
n vontade, senll.o quando esta é sincera, prudente 
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e santa, mas podemos Imprimir fàcllmente e3tas 
qualidades aos nossos de3ejos, e enta.o serAo aten
didos. 

"Pedls e nAo obtende3, diz S. Tlago, porque pedls 
mal; pedia com o fim de satisfazer vossa avidez e 
vo.ssns paixões". Deus é sâblo demais para ceder aos 
vossos caprichos. Entretanto, se vosso pedido Im
prudente provém de vossa lgnorll.ncla, se estiverdes 
de boo fé, se fordes respeitosos e confiantes, vossa 
oraçdo nAo ser{l lnutil; Deus vos concedem enta.o, 
nilo o que pedirdes, mas coisa muito melhor: vOs 
lhe pcdls uma pedra, ele vos dará um pão; desejais 
uma serpente, ele vos mandará um peixe. 

Mesmo quando pcdls coisas excelentes, talvez 
vossos desejos ndo .sejam tAo sinceros, prudentes e 
santos quanto deveriam ser. Mesmo assim vossa ora
ção sem atendida, mas nAo na forma expressa : pe
dis a humildade, mas nAo quereis as humllhaçOcs. 
E enta.o vosso desejo nll.o é sincero. Desejareis tê-la 
por simples veleidade, mas de fato nO.o a quereis 
com uma verdadeira e firme determlnaçAo. Ou, en
tão, de3ejais talvez possuir essa virtude, mas sem 
grande combate, sem grande esforço, sem vos fa
zer violência. Seria contràrlo à sabedoria e à san
tidade de Deus vo-la conceder nessas condlçOes e 
seria contrário, também, aos vossos genulnos dese
Jos. Com efeito, quem reza com tais diBposlçOes, nllo 
ambiciona senAo uma humildade pequena; e se a 
obtiver de acordo com os seus desejos, nAo serll de 
certo grande. Pedls o amor de Deus, e o desejais, 
mas nAo quereis esquecer-vos, renunciar-vos, ou Imo
lar-vos. Na verdade, embora melo Inconscientemente, 
aspirais a um troco amor, e, portanto, só obterels 
um fraco amor. Quando pedlrdes uma virtude, re
zai, antes, para que vos seja dado um real desejo 
dessa mesma virtude, e dize! depois, em toda a sin
ceridade de vosso coraçllo: Senhor, fazel-me praticar 
csso. virtude, custe o que custar; estou pronto a tudo: 
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Paratu1n cor mcum, Deus� paratum cor 1neum.: ma.n
do.!-mc tudo 'IUillllo quiserdes, quero obter vosso 
amor, u tollo cu.sLo. 

A J usUça c u sabedoria divinas eXIgem também, 
às vc,.es, que limitemos os nossos pedidos. Se pedia· 
seis u Deus a llbertaça.o de todas as alma.s do purga
tório ou tautos milagres da graça quantos são os 
pecadores apegados ao pecado, para que nenhum 
calsse no ln1erno, ou a santidade elevada do todos 
os vossos parentes e amigos, seria contrario il sa
bedoria divina atender a semelhanLe.'l pedidos. E se, 
tomando em consideração a Bimpllcldade dos pe
dintes, Deus levasse em conta tais oraç6es, ele só 
concederia uma parte daquilo que lhe tora pedido, 
segundo o valor da oraçllo. Pelo mesmo principio, 
se ped!.ssels para possuir, desde hoje, uma virtude em 
toda a sua perfeição, vosso pedido se assemelharia. 
ao de um mendigo que quisesse receber, de uma só 
vez, mU contos de rêls; a tal homem, embora. digno 
de compaiXIlo, vOs darlels o razoQvel, porém nQo 
toda a soma pedida. 

Assim também cada uma da.s orações que tlzer
des, para obter uma virtude perfeita, vos levam a 
progredir nessa virtude, nQo mudam, porém, os pla
nos de Deus, que deseja vê-la conquistada pela luta 
c por longos e constantes esforços. 

Pode acontecer também que, apesar dos nossos 
pedidos serem multo desinteressados e Justos, sll.o, 
porém, contrll.rlos aos planos da sabedoria divina. 
Quando B. Pedro to! preso por Herodes, "a IgreJa, 
diz S. Lucas, nQo cessou de dirigir, por ele, oraç6es 
a Deus" (At 12, 2) .  E Deus ouviu essas oraç6es e 
mandou o seu anjo retirar Pedro da prisll.o. Quando, 
porém, vinte c cinco anos mais tarde, Pedro to! no
vamente preso por Nero, os ílêls de Roma nQo pedi
ram certamente com menos ardor sua liberdade que 
outrora os de Jerusalém, mas, segundo os planos 
divinos, havia chegado a hora de seu martlrlo. A 
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oraç!lo dlL Igreja de Roma n!l.o pOde obter a pro
longaç�o da vida. de S. Pedro, conquanto obttvuse 
outras graças. 

Acreditemos sempre na ertco!.cla de noesas ora
ções: quanto maior for a nossa conftança, tanto 
mais nos seril. dado. O cego de Betsalda (Me 8, 23) ,  
conduzido a Jesus nllo por própria, mas por alheia 
deliberação, parece nllo ter tido, a principio, grande 
conftança e nllo foi radicalmente curado: "Eu vejo, 
disse ele, os homens que andam, semelhantes a 
arvores". Este primeiro prodlglo lhe aumentou a 
confiança, e, quando Jesus lmpos-lhe de novo as 
mãos, ele viu claramente todas as coisas. Multas 
almas permanecem apenas melo-esctarecldas, melo
curadas de suas enfermidades, porque s!l.o melo
confiantes. 

A oraçAo agrada tanto a Deus, e é tllo útil ao 
homem, a quem faz praticar as virtudes magnas de 
fé, esperança, amor e humildade, que o Senhor, pa
ra nos fazer rezar sempre mais, exige como condl
ç!lo da boa oraçllo a perseverança. Demais, ele tem 
o direito de nos pOr a prova, por esse meio, e verl
ncar quilo sinceros e ardentes são os nossos dese
jos e quilo tlrme é a nossa esperança. As obras de 
Deus se fazem lentamente, para que os homens as 
apreciem melhor, e lhes prestem um concurso mata 
trabalhoso e ma.ls meritório. Houve uma espera de 
mais de quarenta séculos antes da Encarna.ç!l.o. Os 
patriarcas desejaram ardentemente o Sa.lvador do 
mundo, os profetas e os justos da lei antiga oraram 
com fervor, mas era necessé.rla uma grande quan
tidade de ora.çOes para obter um tllo grande benefi
cio. Demorando em conceder-nos os dons que sollcl
tamos, o Senhor nos faz compreender melhor o seu 
valor e a necessidade que dele.� temos. Se nos fossem 
concedidos logo ao primeiro pedido, todos os nos
sos sofrimentos seriam suprimidos, ou nada dura
riam, e a vida nAo seria mata uma prova.çllo. De-
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i '"'" o i• h�vc1·moo obUdo t!lo tàcUmentP o objeto de 
n • o&·u•.: deseJos, nào ter!a.mos bastante 1ratldA.o. E' 
I • '  ,l l.·1o, (J018, vultu.rmQS multas vezes A carga., e mUl
l lplkurmos nossas sdpUcas sem jamals desanimar. 
· · · · """ ·"' lembram da paré.bola do amigo que vem 
. t w ., , , ,  . . :l noite acorclo.r o amlgo, obrigando-o, à for
,.,. o l o ·  bater na porta, a lhe aceder ao pedido, e de 
ou I rn mais comovente ainda, do. pobre vliJ.va que 
l l l opurtuna de tal maneira o juiz sem consciência 
'""" ''"" lhe faça justiça, que este, a tlm de pôr 
r •·rmn às suas lnsl8tênclas, lhe atende ao desejo. 
(joll'lll, senl!.o Jesus, teria ousado dar semelhante 
•·xo•mJllo e comparar nosso Pai celeste, !Ao bom, !Ao 
,.,·on to a prodigalizar seus dons, a esse homem sem 
o'III':IÇIIO? 0 Salvador O tez a fim de que compreen
<l�sscmos que, com multo maior razAo, nossas lnsls
t�nclas reiteradas ser&.o ouvidas e alcançarão do 
comç&.o de Deus tesouros de graças. 

E' necessArlo ser humUde para perseverar assim 
un oraç&.o e Isso é mais uma razAo para que o Se
nhor exija a perseverança, fruto de nossa humildade. 
Sem preciso lembrar que a oraÇIIo, quanto mais hu
milde ror, tanto mais poderosa seré.? Oratfo huml
llnntts se nubes penetrabit: a oraçllo daquele que 
.,c humUhar, atravessa as nuvens (Ecll 36, 21).  

A humildade nl!.o pode deixar de agradar mul
tlsslmo a Deus. E não é esta a 6nlca atitude que 
convém à pobre criatura em presença de seu Cria
dor? ao pecador, à face do Santo dos santos? ao na
da diante do Infinito? Jesus se comoveu com a 
humildade do centurll!.o (Lc 7, 9) e pôs em rude 
prova a pobre cananéia, a cU)o pedido entretanto de
sejava atender, mas tlcou radiante ao ver-lhe a fé 
e a humildade. Imitemos essa pobre mãe, e diga
mos do fundo do coraç!lo: O' Jesus, nAo me ·repUals; 
peço-vos a caridade, o amor das cruzes, n humUdade 
perfeita, a verdadeira abnegaÇIIo e parece-me no 
entanto que nAo me ouvls, e mesmo que me respon-
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deis, como à cananéla, que essa.s belas e grandes vir
tudes sll.o para vossos filhos fiéis, para aqueles que 
vos amam com amor todo filial, e nll.o para os In
fiéis, os miseráveis como eu: Non est bonum su
mere panem JWoru111 et mlttere cantbu.s. - Mas Je
sus ettam. Domine; essos virtude., são para todos, 
mesmo para aqueles, que. como eu, delas tanto abu
saram. Se nlo mas derdes, como aos santos, numa 
proporçl!.o superabundante e num grau heróico, dal
me ao menos as migalhas de vossa mesa. - N!i.o é 
temerarlo pensar que Deus deixa frequentemente o 
homem entregue à sua miséria. para mantê-lo na 
humildade. AI daquele que, ao ver-se !Ao pobre e !Ao 
vU, se afasta ou desanima, e feliz daquele que en
t.!i.o se abaixa, humilha e redobra as oraçoes. 

O recolhimento deve aliar-se sempre ao pedido. 
A homenagem à bondade de Deus, o louvor àS suas 
grandezas, os protesUls de zelo pelos Interesses di
vinos. devem brotar de nossos corações antes de co
gitarmos dos nossos Interesses pessoais. "Quando re
zals, diz S. BasUio, não vos apresseis em pedir; senlo 
prej udlcals a vossa Intenção, parecendo suplicar a 
Deus por necessidade. Portanto, ao começar a oraç!i.o, 
esquecei toda a criatura e louvai primeiro aquele 
que tudo criou". (Const. mon., I) . 

Na oraç!i.o que nos foi dada como modelo su
premo, a alma começa a dar a Deus o belo titulo de 
Pai, em seguida pede a glOria divina e ao depois ex
poe suas próprias necessidades. Tobias, mergulhado 
na afllç!i.o, volta-se para o Senhor e de seus l.tblos 
brota antes de tudo uma comovedora homenagem 
à bondade dlvtna: "Senhor, voo sois justo; todos os 
vossos jUizos slo retos, e os vossos caminhos sa.o 
mLserlcOrdla, verdade e justiça"; é dizer: "adoro 
vossa vontade, e acetto as m.Jnhas prova�es". use
nhor, acrescenta ele, não Ureis vingança de meus 
pecados; nl!.o guardeis em vossa memória minhaS 
faltas, nem os de meus antepassados. Foi porque 
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l • u u:.,�n·dlmo.o,; vossas leis que nos entregastes à pl-
IIH•l'  . . . l l l ,  t\ ('.�crnvldào, à morte ; agora, Senhor, tra-
hd . . .  ,. �c·gmulo vossa vontade e ordenai que meu 
· ··ph l l o  permaneça em paz (Tob 3) . uA.sslm tam
hf'l l l l  :la m. a prima de Tobias, nAo menos provada 
' '" qn• · ''lc, começa sua oração prestando homeno.
t � · · •u :l Deus: uBendlto seja o vosso nome, Deus de 
. . . ,·�· ,, ... , ttntepassados, que, quando estais Irritado, 
o'IIJI:I III IScriCOrdJOSO, e QUe, nO tempO das trlbU)QÇi)eS, 
'"'"'""'"' os pecados àqueles que vos Invocam" (Ibld ) .  
1·:1.·: nl a prece d e  um cora.çAo cheio d e  n.mor, prece 
• t w· va.l diretamente ao Comçio de Deus. 

3. Que devemos pedir ao Senhor? 

Qual del'e ser o nm de nossas oraçOes? Podemos 
''"llr tudo que é bom e santo, tudo o que nos pode 
·"·r utll. Mas antes de tudo devemos desejar e pedir 
''"" DeWI seja conhecido, amado e glorificado: Sanc-
11/lcctur nomen tuum, advenlat regnum tuum. A 
nllldre Marla Francisca da Mãe de Deu.'J, santa car
m�llla do século XVII, dizia ao oferecer-se a si mes
""' como vitima para a glória de Deus: "Que ele 
mnte, contanto que reine". Podemos fazer um pe
•lldo semelhante quando recitamos a doxologta: Glo
ria Patri et Filio et Splrltul Sancto. 

Assim, também, o terceiro pedido do Pater: 
l•'l<lt vorunta.s tua, que Jesus rez ele mesmo de modo 
l/lo comovedor em Getsêmanl, é um dos que devem 
brotar com trequêncla de nossos làblos, e que pare
"� resumir todos os outros. 

Mas se Deus nAo pode procurar senAo sua pró
pria glória, se n!l.o pode querer senD.o o que � bom, 
J •.-to e santo, pode todavia dispor livremente dos 
meios, e escolher para nós o triunfo ou a humllha
�no, a enfermidade ou a saude, a morte ou a l•lda. 
se ele manifestou sua vontade, se um dado aconte
cimento nos patenteia o melo que houve por bem 
nmpregar, dovemoa dizer: Flat !>oluntaa tua, mas é 
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um /lat de submlasllo, de aqul...,�ncla à vontade 
divina, e nll.o um slmple.. pedido. Antecipando um 
acontecimento, aob a ameaça de uma provaç&o que 
se anuncia, podemos pedir, Jê que Deus pode alte
rar a ordem comum de suu lelli Mtabelecldu, que 
a provaçll.o no.s seJa poupada, se Deus, cuja sabedo
ria nAo erra, achar bom chegar ao moamo resul
tado por outros caminhos. 

Tnl foi a oraçll.o do Salvador: "Meu Pai, se for 
posstvel, que se afaste de mim e..se céJicc; mu que 
a vossa vontade seJa feita e nll.o a minha" . 

.A.sslm devemos .sempre, apertando-a ao coraçlo, 
adorar, louvar e amar a vontade de Deus. HA, po
rém, uma outra vontade de Deus, que deve dirigir 
as criaturas no bom uso que fazem de sua Uberdade, 
e essa liberdade elo. a respeita; embora delxando-n"" 
o. faculdade de agir ao nosso gosto, ele nos raz saber 
aquilo que espera de nós, e o modo pelo qual deseja 
que procedamos, manltestando-nos essa vontade por 
auaa !ela, .., .. , conselhos, suos lnsplraçoes, e aJu
dando-nos com sua graça a cumpri-lo.. Assim é que 
o cumprimento des.'IB vontade dlvlna depende das 
criaturas, mo.s das criaturas obedientes 11. lnfiuênela 
da graça. Devemos amar CMa vontade acima de tudo, 
devemos executa-la em todas as clrcunstll.nclaa e, 
com toda a nossa. força, levar os outros tam!Mm a 
executa-la. Mu como essa vontade nAo pode aer 
cumprida sem o auxUio da graça e que ela é tanto 
mal.s ""gura e perfeitamente cumprida quanto malli 
poderosa for a graça, devemoo pedir lnslatentemente 
ao Benhor, tanto para nós como para nossoa lrmll.os, 
graças preciosas e abundantes. 

O' meu Deus, seJa feita a vossa vontade, e Jê 
que essa vontade é nossa santlllcaçll.o, tazel que nos 
tomemos cada dia mala aantoll. 

Vosso amor no.s deseja grandes bens, Senhor, 
contentai o VOS50 amor. Afastai todoo os obstáculos e 
multiplicai os auxWos que concedel.s 11. fraqueza hu-
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u m n u ;  doi n vossos Illbos. a todos aqueles pelos 
t jurtL'. f'll Imploro, luze.a mal.s vlvo.s e maior coragem 
•• r•nf"rl(la., a fim de que conheçam melhor a VO&U. 

\'uul adc e que a cumpram plenamente, santJflean
du :w a sl mesmos e trabalhando eflcazmcnto po.ra a. 
1111 n 1 1rkuçdo do próximo. 

Cum estas palavra.s: ".seja feita a vossa von-
1 ulllr···. podemos formular todas as nossas oraçoe.s. 
l 'r·�,·umcl.� para que se faça em nós a vontade de 
1 "'"" Vó.• desejal.s, ó meu Deus, que cu .seja piedoso, 
hu111 1ldc, desapegado, mortlttcado, caridoso; tornai
. . . ... pois, mesmo contra a minha vontade, se preciso 
tur, c• custe o que custar, tal qual me desejais: FUJt 

r·otunlas tua. Quanto nos meles pelos quals eu me 
:.nutlrlcarel, e3colhel-os vós mesmo: Non stcut eoo 

l'uto. •ted stcut tu: na..o como eu quisera, mas como 
\'t'L'I o quereis. Se re?.amos por nossos pa.rent,e., ou 
:unlgos, ou pelas almas que nos sAo confiadas, que 
Jtudemos pedir de melhor para ele-s senllo a vontade 
•le Deu.? Flat volutas tua: jâ que voosa vontade, 6 
nwu Deus, é que eles .se santlflquem, santltlcal-os 
d(• acordo com vossos desejos; esclarecei-os, por con
::o·gutnte, e fortificai-os no bem. Se rezal.s pela vos

·"' plltrla, a vontade de Deus é vê-la verdadeira
ment-e cristA. Fazel, Senhor, com que ela o seJa; 
•·scll>recel os eleitores e tocai-lhes o corac;Ao, a fim 
de que eles procedam com prudência e retldAo de 
e.,plrlto e que déem ao nosso pais um bom governo. 
Dul-nos principalmente santcs sacerdotes, bons ope
rAdos apostólicos, reanima! a nOSSR fé e avivai o 
uo."'o amor. Tal é a vo.ssa vontade, que nll.o aguuda 
scnl!.o o.s nossas orações para poder realizar-se. 

Não raras vezes, sentimo-nos Impelidos a pedir 
umn medldn que nos parece boa. a reallzac;Ao da
<lullo que nos parece QUI e desejável, ou entllo o afas
tamento daquilo que nos parece dOSil.grndável ou 
prejudicial. NOS8a lntençlio é reta, mas nll.o somos 
lnfallvel.s e: sobretudo •• tivermos preferências ou 
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aversões, se a natureza deseJar ou temer este ou 
aquele acontecimento, estamos muito sujeitos a en
ganar-nos, a preferir o que nos agrada, embora 
seja menos vantajoso, a Julgar prejudicial o que nos 
desagrada e que talvez fosse mais proveitoso. Diga
mos, então, com sinceridade perfeita : Senhor, v6s 
sabels e quereis o que convém mais: razel a vossa 
vontade, Inspirai-me c IMplral aos outros as medidas 
a.s mais sábias, dal a todos prudência e força, dal luz 
ILO esplrlto e energia 11. vontade, e que tudo se raça 
aegundo a vossa sabedoria e as vossas preferências, 
para vossa maior glória e para o nosso maior bem. 

4. Jesu.s, modelo de oraçllo. 

Melhor do que todas a.s llçOes, os exemplos que nos 
deu o divino Mestre nos ensln!Lm como devemos re
zar. Se alguém sobre a terra parece nAo ter tido 
o dever da oração, foi JcsU3, o Deus encarnado, o 
Igual ao Pai eterno e ao Esplrlto Santo, o Todo-po
deroso, o Senhor do mundo. Ele era homem, ê ver
dade, e como homem devia prestar homenagem ao 
Pai celeste; mas Jà que sun vldn Intima era um ato 
perpétuo de amor a seu Pai, já que seu recolhimento 
era continuo e sua.s relaçOes com o Pai Eterno Inin
terruptas, por que tantas horas de solld!lo e de ora
çOes? E' que ele baixou 11. terra para ser o nosso mo
delo, e como n!lo temos dever mais Imperioso que o da 
oração, ele no-lo quis recomendar por seus exem
plos. JesU3 nos ensina quando e como devemos re
zar. Dlluculo l7aldc surgens cgrc•sus est In cleser
tum locum, ib!que orabat (Me I, 35) . Jfl multo cedo, 
enquanto seus dlsclpuios dormiam, pois ele sabia 
que, apenas levant.lldos, seria ccrciLdo e mantido prl· 
sloneiro, o Salvador deixava sua casa de Cafarnaum 
e retirava-se para um lugar ermo, onde se entregava 
à oração. S. Lucas no-lo mo.•tra, Interrompendo se113 
trabalhos apostólicos e retirando-se à solldl!.o para 
orar (Lc 5, 15). Depois do milagre da muitlpllcaçllo 
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• h •·: p�c.s. Jesus raz embarcar seus apóstolos; despede 
.. povo, e, sôzlnho, sobe à montanha a orar (Mt 
1 1 . :!:1) e ai permanece longa parte da noite. Como 

ru" notar S. Crlsóstomo, ele se aproveita de todas 
"'' O'I I'ClUlStancias ravorê.vels, afasta-se de toda crla
l n ra, delx.a os terrenos balxos e sobe a montanha., 
h•111:" do bullclo humano. Escolhe a noite, tempo de 
:.11�11clo, c sacrifica seu repouso, ensinando-nos a 
uo·n·.<ccntar ê. oraçll.o o sacrlrlclo, que lhe multiplica 
u valor. Assim também, na véspera do dia em que 
oh·vla escolher seus apóstolos, ele se retirou sobre a 
montanha e passou a noite Inteira em oraçOes (Lc 
11, 12) . Sublime oraçll.o! que atos de adomçll.o, de sub
ml:-::;1\o, que protestos de obediência, que orereclmen
lo de s.l mesmo, que ações de graças para aqueles 
'I"" ele la associar ê. sua obra, como também para 
loKlos os povos, todas as geraçoes, todas as a.lmasl 
.lf•su.s, nessa noite, pensou em mim, orou por mlm. 

Jesus orava quando João o batizou (Lc 3, 21) . 
l•'oi para orar com seus dlsclpulos d.l.letos, Pedro, 
'l'lngo e Joll.o, que Jesus os levou consigo ao Tabor 
( l.c 9, 28) , e foi enquanto orava que se deu o ml
lar�re da TransflguraçAo. Em suas caminhadas, ele 
"" ofastava de seus dlsclpu.los. Qufd In via lractaba
tls: "Que dlzlels no caminho?" lhes perguntou um 
dia (Me 9, 32; Lc 9, 18) ; em outra circunstancia, 
dizem-nos que ele assim procedia a fim de orar. 
Qunm so!us esse! orans, eranl cum Ufa et dlsclpull. 
Os apóstolos, ainda pouco adiantados na vida Interior, 
c·onversavam, mas ele deixava-os caminhar a certa 
dlstJmcla e entregava-se ê. oraçll.o. 

E ouvimos sair-lhe dos lé.blos toda sorte de ora
�olcs: oraçll.o de açll.o de graças, quando, com tao 
I"Oil\ovedora emoção, ele agradece ao Pai o ter-se re
\'clado aos humildes c aos pequenos (Mt 11, 25) ; 
1:rlt.o de angll:!tla da alma esmagada pela dor em 
c;cl.sémanl: Pai, se for posslvel, 

. 
afastai de mim 

e:-.e caJice; oraçll.o de zelo sobre a cruz: Pai, perdoai-
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lhes: Ignosce lllls. Orações curtns quAo ardentes; 
tais devem ser, muitas vezes, a.s nossas orações, gritos 
do coraçAo ao nosso Pai celeste. 

Mas outras vezes, também, devemos rezar longa
mente, e ainda aqui Jesus nos ensinou como devemos 
regular essas longas orações. S. Jo!o nos conservou 
o que fez o Salvador depois da cela. Vemo-lo derra
mar seu Coraçt.o no coraçll.o de seu Pai. Fâ-lo sim
plesmente, familiarmente, enunciando um pensa
mento, depois outro, para, em seguida, voltar ao 
primeiro. Ele repete, Insiste, faz valer um motJvo, 
depois outro, e outros muitos como um bom advo
gado: attvocatum /tabemus aputt Patrem Jesum C/trls
tum (I Jo 2, 1 ) ,  mas sempre com o abandono cheio 
de confiança, que convém a um tllho multo que
rido do pai. 

Ele ora por si mesmo, depois pelos apóstolos, em 
seguida pelos lléls em geral, presentes e futuros. 
Para si mesmo pede ao Pai que lhe conceda a vi
tória sobre aqueles que querem confundi-lo e im
pedir-lhe a missão. "Pai, glorificai vosso Filho, pa
ra que vosso Filho vos glorifique". Sim, ant� de tu
do, que Deus seja glorificado, t.al deve ser a primei
ra de nossas Intenções, o primeiro objeto de nossos 
desejos e de nossos pedidos, o primeiro motivo a. 
fazer valer. "Ji'l. que vós lhe destes autoridade so
bre todos, continua Jesus, fnzel que a todos que vós 
lhe entregastes, ele dê a vida eterna ". Eis agora. 
uma. segunda razão: j:i. que vós me confiastes tAo 
bela missão, fnzei com que seja bem sucedida.; vosso 
fim nAo seria atingido, vosso plano nAo seria. cum
prido, se vós nAo me fizêssels sa.lr triunfante dessa 
luta; eu apelo para a vossa sabedoria, como apelei 
para vossa glória. "Eu vos glorifiquei sobre a terra, 
e acabei a obra que me destes para fazer. Agora, ó 
Pai, glorificai-me". Jesus podia ainda alegar outro 
motivo Importante : "Ouvi-me, vós a quem eu obe-



do·d ta.o bem". AI de nós! se na.o podemos Invocar 
IHL'l.">OS obras, podemos, todavia, alegar a.s de Jesus: 
"·' graças que pedimos nAo no-las mereceu ele? 

Jesus reza depois pelos apóstolos; esforça-.'le por 
'"'mover o Coração de Deus em seu favor; na.o são 
""''es os filhos predUetos do Pai celeste e não lhos 
confiou o Pai? E não lhe !oram eles !léis? Tantos 
outros !oram rebeldes à graça e, entre os dlselpulos, 
um !oi traidor, mas eles, ao contrArio, !oram dOcela; 
ouviram-lhe a palavra com amor, acreditaram na 
.,un origem divina, na sua missão, na sua dignidade 
de Messias (6, 8) . "Eles são meus, continua o divino 
Hnlvador, são, pois, vossos, e neles fui glorltlcado 
(9, 10) . Quando eu partir eles ficarão multo sós; 
oh! na.o os abandoneis! " "Pai santo, guardai em 
vosso nome aqueles que vós me destes, a fim de que 
eles sejam um, como nós somos um. . . faço esta 
oraçAo a !lm de que eles tenham a plenitude de nú
nha alegria" ( 1 1 ,  13) . E alega ainda em favor de 
seus apóstolos outro motivo: "Eles têm lnlnúgos 
aqui na terra e esses Inimigos .são os vossos e os 
meus" (14) . Santificai-nos na verdade. Ele Invoca 
ainda a grande mlssAo dos apóstolos: "Como vós 
me enviastes ao mundo, eu os enviei e me sacrifico 
eu mesmo por eles, a !lm de que eles também sejam 
snntlflcados em verdade" ( 18, 19) . 

Assim rezou Jesus por sl mesmo, assim rezou 
por aqueles que mals amava no mundo. QuAo ardente 
o! sua oraçiLo, quAo terna, confiante e santa. NAo 
vlaa senão a glOria de Deus e a santlflcaçAo das 
almas. Oremos como Jesus e nossa oraçiLo será per
feita. 

5. Valor diverso de nossas oraçlJes. 

Toda oraçiLo vale nn medida de atençiLo respel
l.osa, de confiança, de humildade e de puro amor 
que encerra, e •ua e!lellcla dcpe11dc do •eu vRJor. To-



do aquele que ora, retira alguma coisa do.s bens 

celestes, mas uns servem-se para esse fim de uma 
pequena casca de noz e outros de vasos e cântaros de 
dlverso.s tamanhos. As almas vulgares rezam pouco 
e pOem pouco amor em sullS oraçOes; as B.lmas ple
dosns rezam mais e multo melhor, e suas oraçlles 
sllo mais eficazes segundo o seu grau de d""prendl
mento e de caridade. Quanto âs almas perfeitas, lu
taram longa e coraJosamente para obter o dom da 
oraçllo. Durante anos fizeram ""forços enêrglcos pa
ra se recolherem, para afastar todo pensamento .,_ 
tranho, pedindo ao seu anjo da guarda, aos seus 
protetores celestes, que as auxlll.....,em a cumprir 
bem com tão grande dever. Deus abençoou-lhes a 
perseverança, e agora elas rezam constantemente e 
com tanto amor, que faz�m cair em torrente, 
sobre si e sobre o.s outros, as âguas da graça divina. 
E' porque todo.s aqueles que silo verdadeiramente 
dóceis ao Esplrito Santo possuem o amor da oraçlo, 
e sbmente esse.. produzem obras fecundas. Os após
tolo.s, vendo que as obras exterior"" os absorviam 
demasiadamente, delas encarregaram os dlàconos, 
a !lm de poder consagrar mais tempo ê. oraçlo: 
nos vero oratlonl et mlnlsterlo vcrbl Instante• erl
mus (At 6, 4).  "Os verdadeiros mlsslonArlo.s, dizia 
S. VIcente de Paulo, devem ser como os cartuxo.s 
em suas casas e como os apóstolos em sua vida 
exterior" (VIda, por Abelly, I, p. 89). O capltAo 
Marceau, que se consagrou com tanto zelo e gene
ro.sldade ao serviço das mlsslles, lamentava que os 
mlsslonârlo.s dessem tanto tempo aos trabo.lhos ex
teriores e táo pouco !1. oraçfi.o. Em geral, dizia ele, 
n!lo rezam bastante. Do padre Antonio Maria, cha
mado o santo de Tolosa (morto em 1907), seu bió
grafo pOde ""crever: "De todos os religiosos era o 
mais ocupado, o mais Importunado, e era todavia o 
que dedicava mais tempo a oraçlo" (3.• parte, cap. 



I ) .  S. Francisco de Ba.les, que tnmbém levava vida 
ntivlsslma, fS>.Ia pela manhã uma hora de meditação, 
e pela noite, dava outra hora ao terço, enquanto 
consagrava à oraçao todos os lnstant.�s do dia que 
uodla roubar aos seus afazeres, e ainda sacrificava 
seu repouso da noite para rezar mais (VIda, por 
Hamon, D, p. 360) . Assim fizeram todos os servos 
de Deus, aqueles de quem podemos dizer: viveu fa
zendo o bem. Nao vale, pois, a desculpa das almas 
que alegam não poder consagrar senao pouco tem
po à oraçllo. Quem tem verdadeiro amor à oração, 
ncha .sempre tempo para rezar e suprime, ou ao me
nos abrevia certos ocupaçOes que aos outros parecem 
lndlspeosâvels. Aqueles que se deixam dominar pelas 
preocupaçOes pessoais, pelos cuidados exteriores, re
zam pouco, e quando rezam, sao vitimas de dlstra
çOes; seus pensamcntós são naturais demais, seus 
sentimentos, humanas demais; sonham, calculam, 
esperam, lnqu!etnm-se e assim perdem o tempo. 
Aqueles, ao contrârlo, que pOem toda sua confiança 
em Deus e lhe entregam reputnçBo, sa�de, fellcldade, 
nao vivem mais senao para ele, e, nao desejando se
nao os seus Interesses, têm sempre o coraçBo eleva
do para ele e encontram um grande prazer em en
treter-se com ele. Enquanto aqueles gostnm de sa
ber tudo, de dizer tudo e procuram a companhia 
dos amigos, preferindo as conversaçOes ao recolhi
mento, esses, ao contrârlo, gostam da solldao e pro
curam o silêncio, para pensar mais livremente em 

Deus. Para eles a oraçao é uma necessidade, e as
piram a lançar-se em Deus, a amâ-lo e a lhe dizer 

o seu amor, a lhe recomendar suas obras, seus ami
gos, sua famll!a; aproveitam-se das Idas e vindas, 
dos mlnlmos instantes de liberdade para se unirem 
a Deus ou lhe implorarem as graças. Oh! como são 
poderosos, e como é fecunda a sua vida! No mundo, 
nem eles mesmos, nem o.queles que com elea tratam, 
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aabem todo o bem que fa2em, pois a lnnuêncla da 
oraoAo nAo é palpável, nAo é perceptlvel a06l aentl
dos, e frequentemente estende-ao ao lon�re, mUito 
além da nossa esfera de açll.o. Mu na eternidade 
tudo será. revelado, e entAo aparecem aos olhos de 
todos os eleitos a soma Imensa de beneficios realiza
do..• pelos homens de oraça.o, que receberll.o, em re
compensa, uma soma Imensa de gl6rla e de felici
dade. 



C A P i T U L O  X V I I  

Da oraçio mental 

1. A oraçdo � necess4rlo 4 sólida piedade. 

Santa Teresa, escrevendo ao seu antigo conleaoor, 
dom Afonso Vela.squez, então bispo de Osma, comu
nicava-lhe o que o Senhor lhe havia revelado a seu 
respeito: "Conquanto eu seja sempre fiel em pedir 
ao Senhor por vOs, a ordem que me destes h' dlliB 
nesse sentido tornou-se ainda mais ardente . .  . Ex
pus, ent�. a Deus as graças que sei que ele vos 
fez dando-vos a humlldade, o. caridade e esse zelo 
infatlpvel pela salvaçAo das almas e pela sua gló· 
ria . . .  No entanto foi-me dito que o principal vos 
faltava, Isto é, o fundamento de todas essas virtudes, 
e vOs sa.bels que onde faltam os alicerces, o edlflclo 
cal logo por terra. Ora, esse principal que vos falta, 
é a oraçAo com a limpada acesa, que é a luz da fé, 
é a perseverança na oraçAo com a força necesaArla. 
para romper tudo quanto se opOe à uniAo da alma, 
que outra col&a nAo é senAo a unçAo do Esplrlto 
Santo, •em a qual a alma .O experimenta aridez e 
dlssipaç�" (Maio, 1581 ) .  

Portanto, segundo es ta.  palavras do Senhor a 
Santa Teresa, a oração é o fundamento de todas 
118 virtudes; sem ela a piedade é toda superficial 
c as virtudes trâgels. Todos os santos proclamaram, 
ardentemente convictos, a necessidade da oraç� e 
.:elebraram-lhe as vantagens com Igual entuslaomo. 
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"0 que a espada é para o aoldado, dlzla S. VIcente 
de Paulo, a oraça.o o é para o sacerdote" (VIda, por 
Abelly, I. U, cap. V) . "Nii.o hll. multo que eaperar, 
dizia ele ainda, de wn homem que nlo gosta de ae 
en�reter com Deus" (Ibld 1. III, cap. VI) . Ele asse
gurava que sua congregaçD.o subsistiria enquanto 
nela fosse fielmente praticado o exerclclo da oraçao, 
porque a oraçD.o é uma defesa lnexpugné.vel que 
resguarda os mlsslonàrlos contra toda sorte de ata
ques; é um arsenal mlsUco, que lhes fornece toda 
espécie de armas, nto .sOmente para ae defenderem, 
mas também para asaaltarem e derrotarem todos 
os Inimigos da glória de Deus e da salvaçD.o das al
mas (lbld., cap. VII). o padre Oller tazla uma ho
ra de oraçD.o pela manhã, e outra à noite, ou ao 
menos uma meia hora. "Deus me tez a graça, dizia 
ele, de nunca omitir a hora Inteira da manha, qual
quer que tosse o meu estado" (VIda, por FaWon, 
1.• parte, I. VI) . S. A!onao declarava que todo ecle

alàstlco devia f112er uma hora de oraçAo mental, a 
fim de se conservar no recolhimento c no fervor 
(VIda, pelo padre Berthc, I. I, cap. V ) .  Aos aeua re
ligiosos, Impunha, em sua regra, três oraç!les coti
dianas. "Eu nAo me afligirei, dizia ele, se suprimir
eles qualquer coisa ao estudo, para dà-lo à oraç!o, 
porque carecemos ainda mais de santidade do que 
de ciência" (L. III, cap. IV ) .  Quanto maior ror o 
progresso na oraçAo, tanto maior o serà na santi
dade" (lbld. XV). 

M as  nlo bastarà  a oraçAo vocal? Baatari para a 
salvaçAo, para a prAtica das virtudes comuna, e 
muitos bons crlstAos contentam-se com ela; mas nAo 
bastari certamente para quem quer adiantar-se na 
piedade, fortalecer suas virtudes e tomar-se capaz 
ele tazer bem às almas; com maior raza.o ainda 
nAo poderé. a oraçao vocal levar uma alma à uniAo 
Intima e conBtante com Deus, sem a qual toda 
pertelçAo é lmposslvel. Todo aquele que é chamado· 
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por vocação a elevar-se acima de uma virtude vul
KILr, todo aquele que quer guardar as promessa.s do 
subdiaconato e cumprir dignamente os deveres diL 
vida sacerdotal, todo religioso e toda religiosa. que 
quer entregar-se com proveito ll.s obras de zelo, ou 
que aspira simplesmente a uma. .sólida piedade, deve 
aplicar-se ll. oraçllo. 

Para fazer progressos na vida espiritual nAo 
se torna necessário, com efeito, desenvolver em si 
n fé e aUmentar a. esperança por melo de piedosas 
re!lexOes? Nilo é preciso sobretudo exercer o amor? 
Ora, quem só reflete raramente nas grandes ver
dades, nAo se deixa Impressionar vivamente por 
elas, quem não se demora em considerar os bene
ficios de Deus, as provas de sua lncompreenslvel 
ternura, quem se contenta, quando se a.prolllma. de 
Deus, de recitar fOrmulu compostas por outrem, 
sem estimular o coraçAo, esse nuncn tenl. uma. cari
dade ardente. NAo sAo de fato multas as pessoas 
que recitam fórmulas lnterminll.vels e cuja virtude 
nllo passa do medlocre? "Quando rezardes, dizia. 
Jesus a seus dlsclpulos, nlo multipliqueis as palavras, 
como fazem os pagllos, que pensam ser atendidos 
à força de palavras" (Mt 6, 1 ) .  

A oração vocal, ao menos quando nll.o acompa
nhada e como que Impregnada diL oraçAo mental, 
nll.o esclarece quem a faz. A oraçll.o mental, porém, 
Uumlna a alma, transfigurando-a. Moisés, depois 
de seus colóquios com Deus, Unha o rosto tll.o bri
lhante que os JsraelltllB nflo ousavam olhar para 
ele. Desde que Jesus se pOs a orar sobre o Tabor, 
seu semblante tornou-se resplandescente. Oh! se pu
déssemos ver a.s almas das pessoas fervorosas e ge
nerosas, como nos pareceriam cintilantes, quando 
pela oraçll.o elas se pOem em comunicação Intima 
com Deus; quando, prlnclpa.lmente, nll.o hll., entre 
o esplendor do Deus que as Ilumina, e suas almas 
que recebem o ralo divino, as nuvens dos pensamen-
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tos lmltels e frlvolos, das preocupações de amor pró
prio, doo desejos naturais ou ap:�lxonados; quan
do, enfim, afast.nllos todos os véus, a alma se en
trega inteiramente a Deus e recebe as santas luzes 
da !(J e o puro amor, abrasando-se o transfigu
rando-se. 

2. Natureza e graus da oraçao. 
Que é ao certo esta oraçào ment.nl tào caloro

samente dccant.ada por todos os santos e doutores? 

A oraçll.o mental, diz S. Tomas (Prólog. do 
comcnt. In psnlmoo) é a elevaçll.o da alma n Deus. 
Mas, acrescenta o santo doutor, há para a alma 
quatro maneiras de .<e elevar a Deus. Ela se eleva 
para con.stdern.r a grnndeza de seu poder, é a ele .. 
vaçll.o pela fé. Ela se eleva pela n.•plração à felici
dade eterna, é a ele,•açào pela esperança. Ela se 
eleva para unir-se à bondade e à santidade de Deus, 
é a elovaçll.o pela caridade, é o amor nfctlvo. Enfim 
ela se eleva pela lmltaçll.o de suas obras, 6 a ele
vação pela j ustlça ou a prática de todas as virtu
des, é o amor efetivo. Em resumo, segundo o san
to doutor, a oraçAo é uma ascensão dn almn a Deus 
pela fé, pela esperança, c prlncipnlmente pelo amor. 

"Tomamos aqui a palavra oração, dlz S. Fran
cisco de Sales (Amor de DelL'I, VI, I ) ,  como S. Gre
gório Nlsseno, quando ensinava que a oraçll.o é um 
colóquio e uma conversaçll.o da alma com Deus, ou 
ont!lo como S. Crisóstomo, quando dizia que a ora
çll.o é um entretenimento da alma com a Majestade 
Divina, ou enfim como S. Agostinho e S. Damasceno, 
quando nflrmam que a oraçAo é um voo do esptrlto 
em Deus. Se a oraçAo é um colóquio, um entreteni
mento, uma conversação da alma com Deus, por 
ela falamos a Deus e reciprocamente Deus nos tala; 
w;ptra.mos nele e nele resptramtls, e mutuamente 
ele nos Inspira e respira sobre nOs". A oraçAo, se
gundo o santo doutor, é o exerclclo do amor afetivo. 
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ho�l•u· amor no..'i enche de complacência, de benevo
l �'� n •  1 1 1 ,  dt• cnLuslo..smo, de deseJos, de suspiros, de 
l l u • •:qmrlc.::t c.'iplrltuo.ls. ··são tantos e tio diversos os 
l tnpn l�·��• lntcrlorc-'i, que � lmpossh·cl exprlmt·los t.o
•ln:· · · ( Ibidem) . 

c >:; .<antas doutores vêem, pois, na oração men-
1 ,. 1 ,  ""' cxerclclo de tê e de amor, principalmente 
t i • ·  uumr. Quanto mais amor tiver a alma, quanto 
uull:. pul'o e forte for o .seu amor, tanto mais pro
,.,. l l n·;:c ·"'"á sua oraç!l.o. Quem medita, nlo o ta2 
.•.unll'nlc para se decidir a fazer o bem e excitar-se 

l "'• l l r  a grnça de praticá-lo, Dlns til-lo sobretudo 
p!ll"ll lncltar o seu amor, para resolver-se ao bem 
pnr amor. 

1\s almas cristAs nê.o praticam todavia o amor 
da nu-sma forma. Os mercenúrlos, os .servos, os fl
l l lo.-;, nmam o pai de fam11ia, mas seu amor se ma
Hifc·.<La de diversos modos; assim também os prln
dplantes, os adiantados e os perfeitos possuem a 
vlrLudc da caridade, porém a maneira pela qual a 
• ·x••rccm é multo diferente. Como multo bem o en
:.llla Suarez, resumindo ''toda a escola", o santo 
o·xc·rclclo da oração mental nAo pode ser praticado 
do me:mto modo por todos, porque todas nAo �tlo 
um• mesmas disposições. nem têm o mesmo amor; 
"' K'"''"' c os métodos de oraçl!.o variam segundo o 
o•.,tnclo Interior dos que a fazem; é, pois, razoâvel 
'I"''• 1mrn os três estados pelos qua.ls passam as al
"'""· haja três métodos diferentes de oração (De 
clo•vollone, XI, 3) , 

Uma alma simplesmente crlstl, a quem não po
ch'mos qualificar de alma piedosa, mas que, admltln
•lu IL"i verdades da fé. pouco pensa nelas e nunca u 
lll'roflmdn, ou que, lutando fortemente contra as 
'""'" paixões, sucumbe ainda com frequêncla, teni 
cl ll'kuldade em recolher-se e manter-se em oraçAo; 
'"'" nmor é trato demais para conservll-la multo 
lc•mtm e.•treltamente unida a Deus e precisará re-
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cordar com energia os santos enalnamentos da fé. 
A leitura lhe será um poderoso auxilio, enquanto 
as considerações que lhe terem apresentadas lhe se
rio de grande Interesse. Uma conduta metódica lmpe
cllrá que seu esplrlto divague, lhe tlxarà a atenção 
e a levarei a produzir atos que, de outra maneira, 
ela negllgenelaria. Os processos de composição do 
lugar, Isto é, a representação Imaginativa de um 
mistério ou de um tato a meditar, podem ser mul
to Otels. As pessoas que se encontram nes.se primei
ro grau da vida espiritual, embora queiram viver 
segundo as leis de Deus, nAo nutrem ainda muitos 
elesejos ele progreellr e, para elespert!ll' esoes elese
Jos, devemo empregar as razôes que lhes forem 
apresentaelas, e as reflexões a que se entregaram. 
Devcrito oJnda manifestà-los ao Senhor, peellnelo
lhe com Insistência luzes e força e tomar resoluções 
precl.sa.s e enérgicas. 

Aquele, ao contrário, que atingiu a pleelade, tem 
sinceros elesejos ele progreellr, eleseJos esses que ne
cessitam ser allmentaelos, para nâo serem logo su
focados pelas preocupações naturais, pelas distra
ções que acarretam os trabalhos e os negOclos. Além 
ellsso, esse crlstào piedoso nl!.o tem ainda bastante 
coragem· no sacrltlclo; tem necessidade de racioci
nar, de conslelerar a beleza das virtudes, as vanta
gens do fervor, os deveres de reconhecimento e de 
amor para com Deus; tem principalmente necessi
dade de rezar, de multiplicar suas sCipUcas para ob
ter as vlrtueles funelamentals que ainda pratica tão 
lmperfelt.nmente. A oração da alma em vias de pro
gresso nAo elitcre multo da elos principiantes; é, 
entretanto, mais suave, mais tácll, mal.s afetiva, e 
por conseguinte a alma piedosa sente menos neces
sidade de adstringir-se aos meios empregaelos ou

trora; as raZOes aptas a lmpresslonà-la, os destinos 
eternos, as provas elo amor de Deus Já ibe toram 
apresentadas multas vezes, e, se voltar a essas con-
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J• lth·nu.;nco .. a, deve fazê-lo ràpldamente ; ela sentlrtl 
l r1 1 1 1h•'•m uma nLração menor, e ê..s vezes até certa 
I IHknlrlactc, em representar-se os personagens, em 
1 " ,  , ·d •·�ar as clrcWJstMclas dos mistérios; passa lo-
1!" pcdldoo, e sao os pedidas que ma!s lhe con
''"'" ,\ medida que essa alma progride, dUntam-..e
" "' "" desejos de humildade e de renllnela, quel
-.: r, ' 1 c suas misérias, faz propostas de amor, e 

J r·u:, JH•dldOS 8e tomam rJ1AL9 ardentes. Assim, UM 
uu•m· •·r<"scente leva a alma a fazer, na oraçio, rne
, , .,. a parte do esplrlto e maior a do coração. Hl!. 
uu•uos renexlo e mals afetos. 

Mostramos dlversaa vezes. nos capltulos prece
'"'"l<•s, a transformaç!lo Importante que se opera na 
" ' ""' tlel depois que se exercitou generosa e perse
V<·rantemente no recolhimento, na mortlflcnçllo e na 
•·umpleta renllncla. A pràtlca do desprendimento, 
11 firme confiança em Deus, o perfeito abandono tl
�•·ram desaparecer, ou ao menoo dlmlnulr, as preo· 
enjlaçOes e a atividade natural, que cauaam tantaa 
ollslro.çGes e prejudicam tanto a vida Interior. Ao 
•·xcrcltar-R nessas vtrtnde.s, a alma .suprtmlu as 
ubstllculos que se opunham ao exerclclo dos dons 
''" Esplrlto Santo, e esse Divino Esp!rlto, aehan
<lo-n de um lado bem preparado., e de outro santa
monte ansiosa por essas graças, derrama preciosas 
l 1 17.cs em sua Inteligência e comunica à suo. vontade 
11m amor mais profWJdo, mais puro, mais estl!.vel. 
t:le na.o age mais, ou multo raramente, sobre as 
raculdo.des senslvels; age pouco também sobre a 
lnculdo.de do racloclnlo, mos sua operaçllo atinge a 
parte supremo. da Inteligência e da vontade, dando
lhe uma Idéio. elevada, por6m geral e Indistinta, da 
l ll'rtrlç�o lncompreenslvel, da amabilidade ln•fllvel 
rir• DetL•, e estabelecendo a vontade numa unlllo de 
amor firme e constante com esse Deus tllo santo. 

Até entllo, a alma se excitava para produzir 
lllos de amor; de ora em diante li!. n!lo se excita, 
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dlspOe-se apenas, despojando seu esplrlto d� pen
samentos proranos, avivando a lembrança da bon
dade de Deus e logo, menos pela sua açlo que pela 
açll.o do Esplrlto Santo, o amor de Deus desperta 
nela, penetra-a, c a mantém estreitamente unida ao 
Bem-Amado. Esse amor, sempre multo prorundo, é, 
em gemi, trnnquUo e sllencl�o; por vezes, porém, 
4! mnL• ardente, desejando a alma vivamente ver 
crescer o .seu amor ou content.A ... Jo por uma unllo 
mais perfeita, ou, ainda. suspirando por ver seu Deus 
mais conhecido e mais amado, e pedindo-lhe, an
siosa, que cuide de sua pr6prla gl6rla. 

A oraçll.o das almas que atingiram o puro amor 
dllere, pol.s, grandemente da medltaçll.o dos princi
piantes; dlrere também da oraçll.o areuva das almas 
piedosas, em que a nlma é ainda multo aUva, ao 
passo que na oraçll.o de união amorosa, que nlio ê · 
senAo o exerclclo dos dons do Esplrlto Santo, a alma 
recebe mais do que dA. 

Esta oraçlio de unlll.o amorosa sucede regular
mente 11.8 oraçOes de medltaçAo e de areto. "A me
dltaçll.o, diz �uet, é multo boa em seu tempo e 
multo 0111 no principio da vida espiritual, mas nAo 
convém nela permanecer, desde que a alma, por 
sua fidelidade em mortificar-se e em recolher-se, 
recebe, em geral, uma oração mal.s pura e mais In
Uma, que consiste em um simples olhar ou atençlo 
amorosa Interior dirigida a um objeto divino". 

3. Preparaçdo, luta c011tra as dfatraçDes. Regrcu 
prdticas, comuns a toda oraçclo. 

Existem regras prii.Ucas que sll.o comuns aos dl
versos graus de oraçlio, e outras que sAo pa.J"tlcu
lares a cnda um. Eis aqui as regras gerais : antes 
da oraçAo 4! preciso preparar-se; durante a oraçl.o, 
se as dL•traçOe..• se apresentarem, é preciso lutar 
energicamente e, em caso de aridez, é preciso reslg
nar-,e, embora a alma procure a Deu.•. que se es-
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• • •• n l t - ,  • ·url1 1 1 ,  a11tc."i tle tudo, na. ornçê.o, b preciso 
nplh"ul'-:uo ll amar. 

A nlt'lhor prt•parnçlo à oraçAo é a santlclndc de 
v hl 1 1  N:\o s1\u mlnele.s cujo esplrlto é mais fértil que 
' l l ·' • · t n .  maL" fàcllmente, belas considerações, nem 
n q • u·l•·:> cujo coração é rnal8 sens1vel, que conse
•Pw•n melhor fazer oraça.o, mas sJm aqueleB que se 
' "n • u w l:\m mals, que slo m.a.ls generosos em mortitl
• · n r  :.•·ns sentidos e sua vontade e seu amor próprio 
,, • 1 11•· . portanto, amam mais, pois o amor cresce 
•·on• a renímcla. Esses se comprazem na companhia. 
''" l h•m-Amado, e empregam bem o tempo que pas
:.um •�om ele. 

Ma., mesmo aqueles que estão cheios do amor 
olh·lno. enquanto permanecem aqui, na terra têm 
rwglJclos a tratar e trabalhos a reoJizar. Assim o 
''"L' a Providência. Em seWI deveres de estado en
"""Lram fontes de sofrimento, de preoeupaçGea, ou 
de verdadeira angllstla, e, multas vezes, pensamento& 
profanos Invadem o seu esplrlto. Pnra unir-se a DeWI 
�. pois, necessérlo afastA-los e fazer esforços para 
recolher-se. 

Deus esté aqui, ele me vê e ele me ama. E' pre
cl.,o que a alma se compenetre profundamente, antes 
de tudo, desss.. verdades. Digamo-lo com franqueza, 
rs.'" dever da preparaçAo ê frequentemente cumprido 
com negllgénclo. e moleza e esta é a causa do mau 
�ldto de multas oraçGea. Os esforços para se pOr em 
presença de Deus silo fracos demais, tanto para a 
oração como para os outros deveres, e é exato o adà
glo que diz: pequenos e.oforços, pequenos exltos ; mé
dios e.oforço.•. médios êllltos; grandes esforços, gran
des êxitos. Portanto, pequenos esforços, oraç!o me
dlocre, grandes esforços, oraçlo boa. 

N!l.o devemos negligenciar o esforço, nem tllo 
pouco R oraçAo. Trntn..:;c de obra sobrenatural para. 
a qual a graça c absohrtnmente necessarta; urgo, 
poi�. pedt-la: Domine, doce nos nrare: Senhor, ensi-



naJ-me, ajudai-me a orar bem. E' multo bom lnvocar
moo o anjo diL guarda, a SanUssima VIrgem, para que 
nos alcu.nccm a. graça Uto preciosa do uma fervo
rosa ornçfl.o. Devcmll!l dizer: "Que esta ornçll.o seja 
feita de tal modo, que, por ela, Deus seja glorifica
do, Jesus consolado, Maria e os santos alegrados, as 
almas do purgatório allvladas, que os pecadores, arre
pendidos, sejam convertidos e salvos, que eu mesmo 
e todos aqueles que me �o caros alcancemos a graça 
de um maJor amor". A quem formular de todo o 
cornçll.o estas santas Intenções, a graça oerll. dada 
em abundlncla e a oraçl.o tornar-..e-A mais fé.cU. 

Se a alma que se aplicou ao recolhlmento en
contrar, com trequêncla, uma doce famlllarldade 
em se entreter com seu Deus, não a encontraré. sem
pre. Mesmo quando forem enêrglcamente afastadas, 
as preocupações podem voltar, e causam entlo dls
uações que tornam a oraçl.o multo penosa. E' pre
ciso dizer, entretanto, que " oraçl.o de luta, durante 
a quo.l no.o fazemos outrn coisa senlo afaotar os 
pensamentos ln(Jtels e procurar aproximar-nos de 
Deus sem poder consegui-lo, é uma oraçll.o multo 
meritória; se nl.o agradar a quem combate, agrada 
todavia a Deus; o Senhor contempla com prazer 
a pobre o.lma que sustenta corajosamente esses vio
lentos nssaltos. HA multo amor nesses esforços, quan
do a!o cornjosos e perseverantes, e o fruto dessas 
orações laboriosas é multo maior do que supõe aque
le que mantém, sem fraquear, tio encarniçada luta. 

Quando ao distrações provêm das preocupações 
naturais, quer por sofrimentos do amor prOprlo, quer 
por desejos, multo humanos, que, embora fundados, 
s1o entretanto ardentes demais, convém evidente
monte ntostá-los, firmar-se em PQ!IIções de despren
dimento, e reiterar os protestos de conformidade 
com a vontade divina. Mas, quando ao distrações 
provêm dB8 preocupações legiUmas, sem bom e:o:
pO-lao ao senhor, como alguns o aconselham, e até 
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l tu n:\-lns n.ssunto da oraçAo? Sem díavlda. é bom 
1 t·n•n1cndar a Deus as pessoas que inspiram t.als 
o •nl o l:ulos, e fnlo.r das obras cujo êxito desejamos 
1 1 1 1 h':uucnte pnra sua glória; mas é necessârlo f-azê
In hwv•·mente e procurar mergulhar essa.s preocupa
\'111':;. nu. subml.Uio à Providência. na confiança e no 
:.auto abandono. Relembrar o que caWJo. tanta ln
•tulelaçào, seria renovll.-18.'1 e dlrlcultar a oraçlo; é, 
t ••ls, neces.sll.rlo elevar-se mala alto, subir até ao Co-
1":1\'M de Deus, e lá, pensando em sua sabedoria Jn

�ond:\vel, em sua bondade Infinita, unir-se a ele no 
nmor. 

As dlstraçOes slo mais temlvels em tempo de 
nrldez. Quando o Senhor se faz senllr, quando o 
cot·ação esta enternecido, ê msls fácU combater e 
afastar os pensamentos profanas; mas quando Deus 
se esconde, quando a alms se sente fria e lnsenslvel, 
a luta é multo mala penosa. 

A aridez é permitida por Deus, seJa como prova
çllo, seja como castigo. Para as almas Justas, é ums 
provaçlo, para o.s almss dissipadas, lmorUflcadas ou 
pouco carinhosas, é um castigo. Seja qual for a sua 
causa, a aridez deve ser aceita com subml.sslo, mas 
essa reslgoaçao nAo deve Ir até à lndiCerença. Quan
do, certa manbl, em Cafamaum, os apóstolos o a 
multidão perceberam que Jesus havia desaparecido, 
puseram-se todos à sua busca, porém com ardor dl
verso. Pedro, que melhor soube procura-lo, encon
trou-o (Me 1, 37). Quando Jesus se esconde, todos o 
desejam, mas todos nlo o procuram com Igual te
nacidade; ht!. almo.s pregutçosiUI que nlo se esforçam 
110r encontrA--lo. Ora, Jesus quer ser desejado. Nlo 
o vemos, eom os dlsctpulGS de Emaus, fazer como ae 
os quisesse dc!Jtar, e só ficar devido à sua Insistên
cia? 

As pessoas que ainda recorrem ao Uvro, para 
:ma oraçllo, devem, quando se sentem frias, reler de 
vez em quando algUDiliS frases para reanimar suas 
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boas dLsposlçOes. Aquelas que vO.O diretamente a 
Deus empregam outroo meloo. S. Gema Galganl ha
via reunido alguns verslculoo doo salmoo e dizia: 
'"Eu os recito quando Jesus se esconde"'. Umas re
correm a certas orações jaculatórias, outras aper
tam sobre o coraçli,o ou beijam o crucltlxo; umas 
dizem c repetem oo prllnelros pedidos do Pater, ou
tras rcclt.nm por partes algumas oraçOes, Interrom
pendo-as depois de cada frase para meditar e rezar; 
outras, enfim, pedem ao Senhor que nl!.o deiXe cair 
nesse dia tantas almas no Inferno. 

A alma que vive verdadeiramente unida a Deus, 
mesmo quando e.sti!. dLstralda ou preocupada, con
serva de uma maneira latente e ln.senslvel aa dLspo
slçOes que lhe foram dadas pelo Esplrlto Santo. 
Ser-lhe-é vantajoso, em sua luta contra as dLstra
çOes, produzir atos que correspondnm a e8888 dLspo
slçOe.s. Ora admirará, louvarâ, adorará o Deus Infi
nitamente perfeito; ora lhe agradecera, ou, huml
lba.ndo-se, pedir-lhe-á perdll.o para si e para o mun
d� culpado, mas ela exerceré principalmente o amor. 
quer o amor em toda a sua slmpUcldade, amando 
e aspirando amar sempre mais. quer o amor de con
formidade, aceitando de todo o coraçio a vontade 
divina, quer o amor de zelo, desejando que Deus 
seja cada vez maLs conhecido, servido, amado. Cada 
alma tem uma atraçio que deve cultivar, um gênero 
de oraçll.o que lhe convem maiB; é necessArlo conhe
cê-lo e servir-se dele. A quem o procura deste mo
do, Jesus acaba por se dar. Seja qual for o grau 
de oraçio alcançado, é preciso considerar sempre 
a oraçl!.o como um exerelclo de amor. Nll.o é ela a 
entrevLsta, o encontro com Deus, o colóquio afetivo 
com o mais carinhoso dos amigos? Triste de quem 
nfto vai à oraçll.o para am11.r! 

o primeiro cuidado de uma alma de oraça.o 
deve, portanto, ser o de dLspor-se ao amor. Mesmo 
quando meditamos as grandes verdade•. antes de 

218 



1 1 ' 1  h!Ur sobre os horrores da. morte, sobre a severl
d•"'" do juizo dlvlno, sobre as penas terrlveis do 
l o o rerno, seria bom recordar o amor e os beneficios 
•i<· Deus. Então o horror do pecado, o justo rigor 
•I<• seus castigos, serao mais compreenslveis, o cora
�"" sentirá melhor a verdadeira contrição, as reso
lu�Oes serao m�tis !lrmes, os pedidos mals conflan
h·s c mnis ardentes. Oh! que boB ora.çü.o é a.quela em 
que n alma se compenetra antes de tudo deste pen
mmento: Deus me ama Imensamente. 

Alma fiel, começa, pois, sempre, em tuas ora
ções, por te lembrares do amor de Jesus; recorda-te 
do quanto ele te amou antes de teu nascimento, do 
quanto ele te ama agora quando te Inunda de suas 
graças, do quanto ele te amarl!. quando te Uver ao 
seu lado em seu paralso. Slm, ele te amou antes ele 
teu nascimento. Vê-o, em seu presépio, pensando 
em ti, sorrindo-te, estendendo-te seus braclnhos apa
rentemente sem torças; mesmo enquanto dorme, ele 
pOde diZer: Eu durmo, mas meu comçao vela; sim, 
mesmo dormindo, ele pensa em ti e ora por ti. Vê-o 
trabalhar, logo que a Idade lho permite, íellz em te 
poder dar o exemplo de uma vida toda de fadigas, 
de privações, de dedicação. Vê-o em sua vida pQ
blica, dando-se todo a todos, Indo ao encontro de 
todos os sofrimentos, aliviando todas as misérias, 
curando, lruJtrulndo, exortando, reconfortando. Sua. 
bondade é tao grande que o leva a lavar os pés de 
seus ap6stolos. Depois de derramar água em uma 
bacia, o bom Salvador, cingindo uma toalha, lava os 
pés suados e poeirentos de Pedro. de seus compa
nheiros, do próprio Judas que já o vendeu! Ninguém 
o teme, ninguém se sente mal em sua companhia, 
tanto ele é bom, meigo, cheio de compaixão e lndul
gêncln. 

ora, ele é sempre Igualmente carinhoso, slm
plc.s, acolhedor. "Vlnde a mlm, vós todos que estaL• 
í�ttlgados c que vergais sob o peso de vossa carga, 
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e eu vos aliviarei". Vós que o tendes ofendido tanta.s 
vezes, tendes razão de arrepender-vos; que nunca, 
porém, a lembrança de vossas Infidelidades vos Im
peça de falar-lhe com ardente con!lança e filial fa
miliaridade. Repeliu jamais l'$Se doce Jesus uma 
alma pecadora? Lembrai-vos de como foi bom, amá
vel, compassivo com a samaritana e a mulher adúl
tera, com Zaqueu e Madalena e como foi Indulgen
te com o ladrao arrependido. Mesmo ao ml.semvel 
Judas que o traia, e não tinha o menor arrependi
mento de seu crime, ele o acolhe com bondade, mais 
do que l&so, com ternura, e procura ganbil.-lo ainda: 
Meu amigo, que vieste fazer? Sobre a cr112, orou por 
seus cruéis e vis algozes. No céu, diz S. Paulo, ele 
estã sempre vivo, e não cessa de Interceder por 
aqueles que se aproximam de Deus por melo dele 
(Heb 7, 25) ; mais ainda, ele se faz, ensina S. Joa.o, 
advogado e defende a e&\184 daqueles mesmos que o 
ofendem. E receal.s que ele vos dlrljn um olhar seve
ro? Oh! vós nâo conheceis a bondade de seu cora
ção, a grandeza de seu amor! NA.o, nAo, ele vos con
templa com ternura, e, porque vos ama, sente-se 
feliz em ver-vos no seu lado, c vos diz com carinhosa 
bl>ndade: alma querida, que vens fazer, que queres 
dizer-me, que me pedes? Responde!: Venho amar
vos, venho confessar meus pecados, reparar minhas 
falta.s, pedll"-vos que modlflquel.s minha vontade e 
me torneis mal.s forte e mal.s fiel. Sim, sede con
fiantes, Imensamente confiantes, sede familiares; as 
almas que mais se adiantam são as mais confiantes, 
as mal.s simples, as mal.s generosas, as que mais se 
esquecem de si mesmas. 

Entretanto, ao contemplardes suas bondades, 
nâo vos esqueçais de suas grandezas. Ele, que se faz 
tão pequeno, é o Todo-poderoso! Do nada e sem 
esforço, ele pode nlo sómente fazer um grAo de 
areia, e Isto Jil. é maravilhoso, mas também obras 
mais belas, mundos malorc.s que o nosso, anjos mais 
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t>erfeltos que os seratlns. Ele é a paz substancial, 
tnnlterável ; nunca sal de sua tranquWdade, e, sem 
:w mover, move todas as coiSas. Ele é o Onlclente e 
nada do passado, do presente, do futuro, eacapa ao 
"'"'' olhar. Ele é o Imenso, o Infinito, maior que 
t.<Kio.• os mundos ImagináveiS. Ele é o Eterno, e os 
milhares de séculos que podemos ealcular são me
nos, em .sua vida sem começo, que uma gota de 
ftgua no oceano. Ele é a suprema Beleza, a MaJes· 
l.ade lncompreenslvel, mas é também a suprema 
Bondade, e o seu amor, que o levou a aniquilar-se, 
a sofrer, a morrer, iguala sua grandeza. 

Mas que diSsemos? Dividimos o Indlvlslvel, dts
cernlmos nele per!elçOes que nAo sAo absolutamen
te distintas. Ele é o ser Infinitamente simples, es
sencialmente um. Ele n!!.o é, prOpriamente falando, 
nem poderoso, nem sàblo, nem J usto, nem mise
ricordioso, é mais que tudo Isso, é melhor que tudo 
Isso, é o Incxpllcé.vel, é o Incomensuravel, ele é, 
ele é, ele é!  

4. Oraç4o de unido amorosa. Regras particulares 
a cada grau de oraç4o. 

Jà Indicamos em que dl!erem as oraçOes segtmdo 
as graus de virtude e as dlsposlçOes de-'llguals das 
almas. As rerp:a.s particulares a cada um desses mé
todos de oração se deduzem fàcllmente do que aca
bamos de dizer. 

Quando uma alma começa a !azer oraçAo e tem 
que lutar ainda fortemente contl"a suas palxOes, nAo 
possuindo um vivo desejo das bens espirituais, é pre
ciso aconselhar-se a seguir um método e a servir
se de um Uvro; sem esses meios seria multo de re
cear que todo seu tempo se passasse em dlvagaçOes 
e sonhos. E' necessário que ela se persuada da.s van
tagens da virtude e dos m<Lles que acarreta o peca
do. Ela deve aplicar-se é.s grandes verdades: Memo-
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rare noutsihna tua, in aeternum 11on peccabts. Mas, 
ao mPsmo tempo, deve compenetrar-se do pensa
mento da.s rulserlcMdlas c da pnclêncln lnflnlta de 
Deus, porquanto a grande necessidade dc.ssa alma é 
um acréscimo de confiança, virtude essa que é mui
toa vezes o objeto do ataque dos lnlmlgos 

A esses prlnclpl.antes é mister recordar a mhldo 
que na oraçao a reflex.!l.o nilo é tudo, mas que de· 
ve levar às resoluções e sobretudo 9.<18 pedidos; a 
oração, o colóquio com Deus já ocupa enti!.o grande 
parte da medltaçlio; as leituras, os diversos proces
sos, nl!.o passam de meios para firmar os bons pro
pósitos e mormente racllltar a oraçAo. A alma ple· 
dosa, Já o observo.mos, recorre multo menos a mé
todos e llvros. Niío tardará en1 achar dl!lcll ads· 
trlngir-sc às convenções, como também aos assuntos 
que lhe forem sugeridos por outrem, devendo s6 
recorrer a eles nn medida de sua atração e do seu 
maior proveito. Jà que deve lnslstlr, como o dissemos 
acima, sobre a prãUca das virtudes fundamentais, 
humildade, mortlflcaçAo, ren(mcla, paciência, cari
dade, deve estudar e admirar a maneira pela qunl 
Nosso Senhor as praticou e rogar ardentemente a 
esse meigo Salvador que lha.s conceda. 

Finalmente, as almas na.s quais o Esplrlto Santo 
Infunde a fé e o amor, quando lhes for dada essa 
graça e o .!Seu amor for vivo, devem elevar-se aelma 
das cr\Bturo.s e unir-se a Deus, ao lnetàvcl, ao Mls· 
terloso. Que elas digam então: Ele està em mim, 
e eu nele; penetro em sua divindade, e não faço 
senAo um com ele; eu o amo, eu o amo, eu o amo! 
Ou entAo que adiram à sua vontade e lhe permane
çam unidas numa uniQ.o de conformidade simples e 
tranqulla. 

Pelos prlnclplos que aca�amos de estabelecer, 
fica resolvida uma questiio, vlva1nente discutida em 
outros tempos, mas sobre a qual, hoje, parece haver 
perfeito acordo. Hà poucos anos ainda, os partldà· 
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ri<" extremados da meditação metOdlca niio queriam 
• Jnt· u.s almo.s, tom raras ell:ceções, se afastu.ssem 
"' la. Se é boa, alegavam eles, n!l.o é prej udicial às ai
'""'' constrangê-las a tal; c como essa oraçAo é se
l '. rrra, evitam-se por melo dela muitos perigos, co-
1 nu a preguiça esplrltunl, a presunção, a ilusão. 

J,;,'"cs perigos existem, certamente; têm havido 
ahuso.<; contra os quais é nece.ssãrlo premunir-se, e 
"'' rcgri\S que acabamos de Indicar são um remédio 
, . rrma garantia ; ma.s o abuso contrãrlo é Igualmente 
!r r ncsto, e ê um grande erro garantir que quem lm
lll'<ic a alma de deixar a me<.lltaç�o mctodlca nAo 
lhe causa dano algum. A oraçll.o, Já o dLssemos, de
v•· . ...er 9.11tes de t.udo um exerclclo de amor. e o amor 
mais perfeito é o derramado diretamente por Deus 
na alma. Ora, o racloclnlo não ê amor, o trabalho 
ria imaginação nAo é amor; o processo da represen
tação do lugar, as leituras do assunto de medltaçlo 
!XJdem ser úteis para !lxnr a atençll.o e prevenir 
'" distraçOe.s, mas querer fazer disso a base ordiná
ria da oração seria embaraçar a graça e obstar os 
J>rogressos do amor. Quando a alma se tornou mais 
rervorosa, começa a receber as operações mais de
licadas do Espirlto Santo, precisa ser lnstrulda para 
recebê-las bem c nl!.o as arastar por sua atividade 
natural; e a experiência demonstra que as almas 
que nAo receberam essas llçOes entremeiam demais 
a sua prOprla ação à aç!l.o divina e nunca entram 
plenamente nessa vereda de simplicidade, nessa 
unl!l.o de amor, calma e !ortc, à qual eram chama
dlLS. Mas, ser-nos-á alegado, é o Esplrlto Santo a tal 
ponto dependente de suas criaturas? NAo ê antes a 
criatura que depende do Esplrlto Santo c que nlo 
i>ode resistir aos Impulsos que ele lhe dá? O Esplrlto 
<'ivlno pode certamente exercer uma aç!l.o poderosa 
c irresistivel; pode arrancar a alma àJ; suas refle
xões e aos seus métodos, e !1\-lo àJ; vezes, mas ra
ramente e por excePÇIIo. A ordem ordinária da Pro-
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vidência é, ao contrario, respeitar a liberdade hu
mana; Deus convida, mos nllo torça, nllo constrange ; 
compete, pois, à alma preparar-se· bem: ante ora tio
nem praepara anlm:�m t!Ulm et no!l esse quasl /!.o
mo qul tcntat neurn. Estais mergulhados nas preo
cupações de toda sorte, vossa atenção está absor
vida por pensamentos profanos, c começais a orar: 
Det .. , que poderia dl.ssipar vossas distrações, não o 
faro ; cabe-vos a!astl!.-las c esforcar-vos para re
colher-vos. Ou ainda, em vez de vos estabelecer
des nas disposições de amor, em vez de acalmardes 
os tumultos de vossa alma para vos manterdes em 
paz e gozardes desse amor, procurais recitar longas 
fórmulas ou seguir as eonslderaçOcs de outrem no 
livro que desejais mtdltar. Deus, que poderia ar
rancar-vos a essas considerações, o mais das vezes, 
nllo o fará, c perdereis o que vos daria a unlllo de 
amor, à qual ele vos convida. Dal as queixas dos 
aantos, de S. Teresa, de S. João da Cruz, de S. 
Joana de Chantal, contra os diretores que, nllo per
mitindo às almas deixar a meditação, fecham-lhes 
os caminhos da oraçllo c opOem-se aos deslgnlos de 
Deus. A oração de união amorosa é o termo ao qual 
deve osplrar a alma fervorosa, mas a ela na.o se 
deve entregar senão quando Deus lhe conceder essa 
graça, tornando-lhe multo penosa a meditação e 
fazendo-lhe encontrar uma profunda satlsfaçllo em 
permanecer só com ele, ocupada em am€1-lo. A al
ma coopera, ent.a.o, à ação da graça, nllo agindo ela 
mesma sobre suas faculdades, mas entregando-os 
alegremente ao Esplrlto Santo, que Ilumina ele mes
mo a Inteligência, dirige e abraso. a vontade e der
rama na alma luZes e amor. Não é mais a alma quem 
ora, mas é o Esplrlto Santo quem ora na alma por 
suspiros lnexprlmlvets e lnexprlmldos (Rom 8, 26) .  

Aqueles que est.!lo no estado de unl!lo amorosa, 
tema, ou llrlda, deverão deixar de pedir a Deus as 
suas graças? ND.o. E' verdade que a união pode valer 
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por um peclldo e a alma unida tem a lntenç!lo de 
atrair as graças de Deus sobre sl, para poder aer
vl-lo melhor, e sobre outras almas, j ust.as ou peca
doras, para as quais deseja vivamente as graças di
vinas. Seu desejo é que todo.s o.s atos de amor que 
brotarem de seu coraç!lo, todo.s o.s trabalho.s que 
executar, todos o.s sacrl!lelos que fizer, todo.s o.s lou
vores que der a Deus, sejam aceitos por ele como 
pedidos de graços. Tal é também o desejo do Senhor, 
e ele n!lo deixa de abençoá-la, bem como a todos 
aqueles que estilo presos por algum laço a essa alma 
querida. Mas a alma unida a Deus nAo estâ sempre 
num stlênclo amoroso; dlrlge com frequêncta aos 
céus oraçOes ardentes, principalmente quando expe
rimenta sua miséria, ou quando os seres que lhe 
silo caro.s lhe causam peno.sas a!llçOes. Entretanto, 
na oraç!lo, ela contempla Deus e contenta-se em 
amá-lo. "Ouve, Jesus, dlZia em êxtase a bem-aven
turada Gema Oalgnnl, a pergunta que me faz meu 
confessor: Que fazes, Gema, quando está-s diante de 
Jesus? Que faço? Se estou com Jesus crucificado, 
sofro; se estou cotn Jesus-hóstta, amo". Na verda .. 
de, a alma, nessa oração, ama a Deus e nenhuma 
palavra pode exprimir esse amor. E' porque multas 
vezes as palavras cansam e o silêncio, ou enta.o sim
ples asplraçOes, simples olhares, cllzem mais e agra
ciam mais ao Senhor que fórmulas recitadas de me
morta, mais que certos ImpulsOS, certos protestos, 
nos quais a atividade da natureza tem larga parte 
e tolhe a ação divina. 

o amor assim produzido pelo Esplrlto Santo 
nAo é sempre saboro.so; é frequentemente llrldo e 
a 'o'ontade, que nAo estâ abrasada, mantém-se, to
davia, numa unla.o firme e constante com a von
tade divina, a alma s6 desejando o que Deus deseja 
e querendo tudo quanto Deus quer. Tal dlsposlçAo 
11Ao foi adquirida por esforço próprio, mas procede de 
Deus. E a alma sente-se feliz por possui-la e por con-
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servi-la, embom a tcnhn recebido. "EnUI.o, diz S. 
Francisco de Sllles, a alma n�o ouve seu bem-ama
do, nll.o lhe fala, nem sente sinal alguÍn de �ua 
presença; sabe npenas que estl\ em presençn de 
Deus, que se apraz em tê-la au . . .  A vontade só age 
então por uma slmplc:� aqulescéncla ao bel-prazer 
divino, desejando estar na oraç�o sem outra pre
tensAo ocnào a de estar sob as vistas de Deus, se
gundo for de seu agrado" (Amor de Deus, VI, 11) . 
Quem sente, portanto, a vontade multo unida a Deus, 
mesmo quando as out.ras faculdades divagam, nll.o 
deve perturbar-se ; os desvios da Imaginação, que 
tanto fazem sof1·er a a.lma, na.o a Impedem de per
manecer numa dlsposlç!lo de fé e de amor multo 
meritória. E nllo é sómente à oraçl!.o mental que de
vemos apUcar eMe principio; o valor das oraçOes 
vocais depende dessa disposição de amor na qua.l 
persiste a vontade, embora essa vontade seja às 
vezes lmperceptlvel, e subsiste enquanto os léblos 
pronunciam as orações, pois as distrações Inteira
mente lnvoluntérlns nll.o privam a oraçll.o do seu 
va.lor. 

FeUz da alma que recebeu de Deus esse dom 
da untao de amor e que a sentiu aumentar em si, 
graças a sua tldcUdade, ao seu perfeito desprendi
mento; ent.Ao nll.o é mais sómente na oraçll.o que 
Deus a conserva assim est.reltamente unida, é ain
da no resto do dia, no melo de suas ocupações, de 
seus trabalhos, fazendo-a retirar dessa untao um 
auxlllo poderoslsslmo para cumprir com maior per
felçll.o seus deveres ae estado. Qui adhaeret Domino 
unus spl11tus est (I Cor 6, 17) : unida a Deus, ela 
forma com Deus, de quem é Instrumento dócU, um 
só esplrito, um só coraçllo, uma só vontade; nll.o é 
mais ela quem vive, é Deus quem vive nela; é ele 
quem nge, quem opera por ela; ele quem, nll.o en
cont.rando mais obstéculos em sua natureza vencida, 
realiza nela e por ela seus deslgnlos de amor. 
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TERCEIRA PARTE 

AS VIRTUDES PERFEITAS 



t : A 1 ' 1 T U L O  X V I I I  

Da virtude da Fé 

1. A fé, suas provações, seus graus. 

Os amigos de Delll! devem viver em unUlo intima 
com ele. Delll! llles pede essa união e eles mesmos 
a desej a.m. Ora, essa. união .se faz pelas três vir
tudes que consubstanciam a alma com Deus e que 
se chamam, por essa ra�ão, virtudes teologals ou 
divinas : a fé, a esperança, o amor. 

As virtudes teologals são inulto pouco aprecia
das, porque, infelizmente, o nosso dever para com 
Delll! é menos bem· compreendido do que o nosso de
ver para com o próximo. Quanta gente pode dizer : 
não matei, não roubei, nada tenho, pois, a repro
var-me, sem ter, entretanto, nem tê, nem esperança, 
nem amor de Deus. Quantas outras, mesmo entre as 
pessoas piedosas, dão maior valor à bondade, à man
sidão, à igualdade de gênio, qualidades multas ve
zes em grande parte naturais, do que à pureza, à 
vivacidade, à integridade da. fé, ou ao fervor, à ge
nerosidade do santo amor. E contudo, tanto Deus 
está acima do homem, quanto as virtudes teologals 
estão acima dos deveres para com o próximo. E se 

esses deveres para com o próximo são também san
t06 e .sagrados, não é porque decon·em de nossos de

veres para com Deus, na medida em que procedem 
das virtudes teologals? 

A tê é a primeira a aparecer na alma, é a base 



da ordem sobrenatural, de tal modo que dela de· 
pende todo o edltlclo espiritual e este nlo pode se 
estender além de seus a.llcerces. E' dizer que as ou
tras virtudes nlo podem ser grandes se a fé for 
pequena. Seja, portanto, grande a nossa fé. Os espl
rltos superttclalll sll.o levados a crer que todo bom 
crllltlo tem uma fé Idêntica; seria um grande erro 
pensar assim. Mesmo entre os sacerdotes, entre os 
religiosos e as religiosas, a fé varia de simplicida
de, de esclarecimento, de Intensidade, e, por conse
guinte, de poder e de Influência na dlrcçll.o da vida, 
em proporçOes que muitos nem sequer suspeitam. 

Os meios Indicados para desenvolver a f6 siLo, 
em primeiro lugar, suportar bem as provaçOes que 
lhe slo preparadas pela Providência e, em segundo 
lugar, exercltâ-la constantemente, vivendo dela. A 
fé é, antes de tudo, uma homenagem prestada l 
veracidade divina. Deus merece que acreditemos nele, 
tem o direito de exigir uma confiança absoluta em 
sua palavra; e, porque ele tem esse direito, e nóo 
temos o dever de crer, ele se apraz em experimentar 
a fé. A provaçllo, que é a grande lei da vida, oferece 
l criatura ocaslllo de mostrar sua fidelidade, en
quanto a faz praticar a virtude, que, posta assim 
em prova, se torna mais meritória e mais perfeita, 
e sobretudo toma a homenagem oferecida a Deus 
mais gloriosa e malll digna. dele. 

S. Paulo, na epllltola aos hebreus, celebra em 
termos entusiásticos a fé dos grandes homens do 
Antigo Testamento, dando-a como o principio de 
suas virtudes e das grandes ob= que realizaram. 
Todos Uveram merecimento em crer, justamente por
que sua fé era posta em prova. Noé acreditou na 
palavra de Deus, anunciando-lhe, com multa an
tecedência, um d.llll.vto que nada fazia prever, e 
construiu sua arca apesar da zombaria do povo. 
Abralo teve fé em Deus, que o fez sair de seu pais, 
sem alegar motivo algum, e lhe prometeu um filho 
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•ln .. uclo nem ele nem sua mulher podiam ma.ls ter 
ll,'l !�� "l 'ança.s; mas deu provas principalmente de uma 
r� ho•rOlcn, quando Deus lhe pediu que lmol�W�e ele 
u1c•:.uw seu tllho único. ANJim, também, os patrta.r
cn: .. o.-; profetas, os mártires e todos os heróis da 
" " ' '"" aliança foram submetidos a rudes provações, 
\'I'IU't·Pdo-a.s pela fé, enquanto que, ao seu lado, ou
r rm. i�ualmente experimentados, nlo se conserva
ram fl�ls. 

Quando Jesus pregou o Eva.nl!"lho, deu de sua 
ml"-'iâo dlvlna provas superabWlda.ntes pela subllml
dudc de au11 doutrinll, pela santidade de sua vida e 
r>elo esplendor ele seus milagres. E se muitos acredl
t.arnm, ele, porém, quis pOr em prova essa fé, e, na. 
sinagoga de Cafarnaum, a esses judeus, que na vés
r>era aUmentara mllagrosamente, multiplicando cin
co pAes de cevada e doll! pei.J:es, propOs o mbtérlo 
da Eucaristia ;  apreaentou-o em termos obscuros, dl
!lceL• de admitir, sem lhes querer dar sequer uma 
explicação. Exigia, portanto, uma confiança cega, uma 
!é absoluta. In!ellzmente, um grande ml.mero, e en
tre esses um de seus apóstolos, sucumbiu a tal pro
va. Aqueles que, ao contrArio, ae conservaram fiéis, 
tiveram u !é aumentada c lortaleclcla. A morte In
famante de Jesus na cruz foi outra provaçAo para 
seus dlsclpulos. E essa provação da fé perdurou 
ainda depois de sua ressurrelçAo. Os apóstolos pre
gurnm que ele, o condenado, o crucificado do Cal
voi.rlo, era. o Messias, o Filho de Deus que, por sua 
morte, resgatara o mundo. Essa pregação, aegundo 
a palavra de S. Paulo, pareceu aos paglos uma lou
cura e aos judeus um esclndalo; mas era susten
tada por milagres. Havia, pois, de um lado apolo 
para a fé, do outro dificuldades em crer. Era, como 
Ncmpre, a prova que dessn vez nlnda. encontrou fléb 
c rebeldes. 

Também em nOSSO.'! dias essa virtude tem sua.s 
prov11çOes, tanto para os bons como para os lncllfe-
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rentes, e mesmo para aqueles cuja fé é sólida. Bem 
suportadaa, tornam a f� mal.s firme e, principalmen
te, mais esclarecida; mal aceitas, dificultam-lhe a 
expansão e chegam até a ofusCil-la. 

o obstâculo a uma fé perfeita pode vir de um 
esplrlto apegado ao seu próprio critério, que se com
praz em suas fracas luzes, nl!.o admlt.lndo, nos fa
tos da vida, senAo expllcaçoes puramente naturaLs, 
e considerando a parte de Deus como a menor pos
slvel. 

Frequentemente ainda a oposlçl!.o vem da von
tade, à qual repugna a pura doutrina do Evangelho 
sobre a necessidade da renúncia e sobre a prática 
das virtudes. F&n lei da renllncla é, multas vezes, 
bem dura. Quem nl!.o quer ceder às suas exigências, 
nem tl!.o pouco se confessar covarde e Inflei, é le
vado a procurar pretextos para seguir as suas pró
prias lncllnaçOes e evitar o sacrlflclo, mas as razOes 
que se lhe apresentam entl!.o sl!.o contrárias às pu
ras lições da fé. Diante dessa tentaçl!.o ou a alma 
se entregar! a seus defeitos e ofuscará os esclare
cimentos, porque estes a condenam: omnf.s qui mole 
agi! odll lucem et non venit ad lucem ut non ar
guantur opera ejus (Jo 3, 20), ou preferirá o de
ver, e fará um ato meritório de fé, e entAo a fé se 
lhe tornará maLs viva e mais luminosa: qui autcm 
tacit veritatem venit ad lucem (Ibld., 21 ) .  Progre
dimos, portnnto, na verdade, à medida que progre
dimos no bem. Assim, existe um Inço Intimo entre 
a verdade, o belo e o bem, como também entre o 
erro, o feio e o mnl. Quem faz o bem, possui a ver
dade, e, fazendo-o, tem uma melhor compreensAo 
dessa mesma verdade. Quem faz o mal, vive no erro, 
e erra até iL loucura; e quanto maLs o praticar tan
to mais ficará obcecado. 

Além do maLs, Deus retlrn suas luzes àqueles 
que dela.<l nbus11m; é um ato de justiça, e também 
de mlserlcOrdla, poLs eMas Juzea, das quais abuaa-
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1 1 11111  alndu, nAo servlrlam scnAo a agravar-lhes a 
1 'Hip1a .  E havJam de abusar delas, pois a vontade, 
l"'"'"mecendo rebelde, continuaria a afastar a luz. 
Nnu se mostravam, em vida de Jesus, os Judeus ln
•· n'ilulos ainda mais empedernidos depois de seus 
u1 ll:q:rcs? "Ele que deu a vista ao cego de nascl
uu·utn, dlZlam eles em Bet.ànla, nAo podia ter lmpe
• l hlu •1ue lhe morresse o amigo?" Desgraçados, que 
"'' s�rvlam da ocasiAo de um milagre magnlfleo pa
m murmurar. E quando Jesus ressuscitou Lázaro, o 
s�u furor cresceu e resolveram precipitar-lhe a mor
te. Quid tacfmus quta hfc homo multa slgna facft? 
Ali lllo ergo dte cogttaverunt ut !nterttcerent eum 
(Jo 11, 47, 53) . O mesmo milagre que fortalecera e 
aumentara a fé dos dlselpulos, fortaleceu a Incredu
lidade dos lnlm.lgos de Jesus e aumentou-lhes a ce
gueira. 

Vemos constantemente na Igreja, entre os ho
mens, essa diferença de atitudes em relaçAo ao Sal
vador. Os nazarenos conheciam Jesus e sabiam dos 
milagres que havia operado e todavia mostraram_,.e 
Incrédulos. Os samaritanos, entre os quais no entanto 
nllo parece haver operado prodlglos, acreditaram ne
le Imediatamente, uns sob a fé da palavra da pe
cadora do poço de Jacob : " Ele me disse quanto eu 
hn via fetto", outros:, em maior n1lmero, conquistados 
pela .�ua pregaçl!.o (Jo 4, 39, 41) . A fé do oficial de 
Cafarnaum foi fraca c Imperfeita, a da cananéla, 
humilde e ardente. 

Quando a Jesus, que lhe dizia: "Pai, glorltlcal 
vosso nome", o Padre eterno respondia: "Ji!. o glo
rifiquei, mas o glorltlcarel ainda" (Jo 12, 28) , nu
merosos Judeus, que estavam presentes, nl!.o ouvi
ram senão um vago rumor : "é um trovAo", cllsse
rmn - provAvelmente os que nl!.o Unham boas dis
posições. - Outros perceberam uma voz, sem dts· 
t.lngulr as palavras. e exclamaram: "Um anjo fa
lnu-lhe". Os ap6stolos, sem cldvlcla, porque sua pre-
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paração era melhor, ouviram nitidamente. Assim 
também a doutrina de Deus, a sua palavra, é mais 
ou menos bem compreendida, conforme o estado de 
alma daqueles que a ouvem, e a fé varia, nlo tan
to segundo as provas exteriores que mo dadas das 
verdades sobl'enatural.s, como segundo as disposições 
Intimas daqueles a ·quem são apresentadas. SI qui$ 
voluer!t voZuntatem ejtts tacere, counoscet <U doe
trina utrum <U Deo slt: aquele que quiser fazer 
a vontade de Deus, dizia Nosso Senhor, sabem que 
a doutrina que eu ensino vem de Deus (Jo 7, 17).  

2. A fé cresce com o amor. 

Se a fé provém da boa vontade, quanto mais 
a vontade for reta, apegada ao dever, unida à von
tade divina, tanto mais esclarecida sem a fé. Quem 
conserva a fé, embora seja pecador, permanecerA 
crente; quem resolutamente nlo quiser cometer pe
cados mortais, compreendem multo melhor que os 
pecadores a gravidade do pecado; quem não qui
ser cometer falta alguma, por mais leve que seja, 
terá. luzes maiores ainda. Ah! qulo esclarecida é a 
fé daqueles que renunciaram plenamente à sua von
tade, aniquilada que estâ na vontade divina, re
solvidos a renunciar-se em tudo c a nlo procurar 
sen!io o bel prazer de Deus! 

Nunca Insistiremos demais sobre este ponto: as 
verdades divinas, que Deus nos propõe, penetram 
na alma humana na medida do acolhimento que 
lhes é feito, segundo o amor, a Indiferença ou o 
ódio que a alma. lhes vota.. Alguns têm Odlo à ver
dade, tais nqueles a quem Jesus dizia.: "Minhas pa
lavras nlo vos Impressionam . . . VOs nlo ouvls as 
palavras divinas que saem de meus lll.blos, porque 
n!io sois de Deus (Jo 8, 37, 47) . Eu venho de Deus, 
falo a. linguagem de Deus, e essa linguagem vos 
desagrada, é pura demais, santa. demais, para vos-



··m·a.;õcs pervertidos; nao podeis ouvir minhas 
' " ' ' " ''ras. vó.• que sols filhos do demOnlo" (Ibld. 44) . 
l i• ,.,d,. que vos cobrlstes de pecados, que estais como 
•I'��"  I mersos nos pecados, que vosso coração nlo 
num  • ·  mlo quer senQo o pecado, existe em vOs uma 
npo.•th:ao a seus Cl1.91no.mentos, à.s verdades que pro
' ' '""'" · oposlçao que val até no Odlo. 

out.ros nl!.o têm ódio, e slm Indiferença pela 
vo·nl:ulc. Foi o caso de Pilotos. Jesus lhe disse:  "Todo 
aqurlr que é pela verdade, escuta a minha voz"; 
1.<1<> e, todo aquele que ama a verdade, que se põe 
llu Indo da verdade, crê em minhas palavras. "Que 
e a verdade?" perguntou Pllatos, e, sem esperar 
""posto, saiu. Que Importava a esse egolsta conhe
,,.,. n verdade? nlio procurava senD.o seus Interesses, 
" o resto era-lhe Indiferente. 

Tals slio as cau.sa.s da incredulldade: ou o ódio 
ao bem e ll. verdade, ou uma Indiferença desdenhosa; 
r esse ódio e essa Indiferença se encontram na
<iUeles que nl!.o amam a Deu.s. 

Os que crêem, ao contràrlo, têm um certo amor 
pelo bem e pela verdade, porque têm também, para 
•�om Deus, no menos um começo de o.mor . .. Quem 
e do partido de Deus, crê nas palavras de Deus", 
disse Nosso Senhor. Qut u Deo est, verba Det aud!t 
(Jo 8, 47) . E' porque quem tem para com Deus, ao 
menos, certos sentimentos de estima, de respeito, de 
al'elçllo tWal, abraça com amor as verdades que ele 
1u·opOe. Assim a criança aceita com amor as pala
., .... do pai que venero, da mD.e, cujas virtudes e 
<l••dlcaçAo compreende. Sentimo-nos Inclinados a du
vlctnr, quando a pessoa que nos fala é antipática; 
l.cmos prazer, ao contrário, em acreditar numa pes
soa querida, desejamos ouvi-la, sentimo-nos felizes 
•·m assimilar-lhe as Idéias, em aproveitar-nos de 
::ua prudência, de sun sabedoria. O amor de Deus 
uos leva, com maior força olndn que o amor hu
mano, a procurar as ensinamentos do bem-amado. 
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a go ... r-lbe e saborear-lhe a dout.rlna. A fé aumen
t.a, quando aumenta o amor. 

DemalB, o objeto dessa fé aAo aa perfelçllea de 
Deus, os deslgnlos de sua Providência, tl.o prudente 
e tl.o amorosa. Ora, o amor faz sobre.ssalr as quali
dades. Por conseguinte, quanto mals amamos a Deus, 
tanto maJs cremos de bom grado na sua grandeza, 
no seu poder, na sua bondade, na sua lnefa\vel ter
num. Assim, o amor, quando tem por objeto criatu
ras multo Imperfeitas, é cego ao ponto de nlo lhes 
ver os defeitos, e lbes at.rlbulr qualidades que nlo 
possuem; quando, ao contn1rlo, t.em por objeto os san
tos, cujas admlmvels virtudes sfo tlo dlflcels de 
compreender, ou sobretudo quando visa a Deus, cujas 
perfelç!!es nlo podem ser exageradas, esclarece a 
lllma. B. Jo4o conhecia a Jesus melhor que Judas, e 
Maria melhor que J olo. 

Nlo é sômente porque oeu amor as dlspOe a 
creditar a Deus as maiores maravilhas, que as al
mas generosns e santas o conhecem melhor que as 
almas Imperfeitas; é também porque Deus, vendo-as 
tl.o desejosas de conhecê-lo, tl.o felizes em adml
ré.-lo, concede-lhes luzes multo malB vivas, que lhes 
revelam as perfeiç!!es de seu bem-amado. As almas 
de virtude comum, Deus concede luzes que provêm 
de suas próprias considerações e renexGes, mas às 
lllmas eminentes em virtude, ele comunica, sem es
forço de sua pQl"te e sem estudo, luzes multo mllls 
preciosas, pensamentos retos e fecundos. Blo ma
ravilhosamente esclarecidas sobre as pertelçGes ln
compreensivels de Deus; fazem dele uma Idéia mul
to elevndn, embora, em geral, dltlcU de exprimir; 
compreendem, sem poder bem definir seu pensamen
to, as grandezas, a bondade e a santidade de Deus, 
o horror que têm ao mal, a enormidade da ofensa 
que lhe é feita, o nada das coisas criadas, o valor 
das coisas celestes e sabem principalmente avaliar 
a felicidade de ver Deu.s face a face e de ama\-lo 
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o·tl·rnnmente. Elas percebem perfeitamente a beleza, 
" valor, a extensllo das diferentes virtudes, a lmpor
U\ncla do recolhimento, as doçuras da humildade, 
'"' delicadezas da caridade fraterna. Elas sabem 
tumbém apreciar, sob outro aspecto, os diversos fatos 
oh• vida e ver neles a mllo suave e forte da Pro
vld�ncla. Elas têm pela vontade de Deus grande 
•·a"JUmu. e grande amor, porque avaliam, muito me· 
lhor que as almas vulgares, o quanto � prudente, 
santa, boa e amora&a essa vontade divina e, mes
mo quando nAo vêem o por que dos acontecimen
tos deste mundo, como nunca se esquecem de que 
o Deus Imenso que tanto admiram a tudo dirige, 
permanecem resignadas e em paz. Non jam dtcam 
110s servos; nAo vos chamare! mais meus servos, dt
zla Jesus a seus ap6stolos, poli! o servo lanora o que 
fnz o amo; chamar-vos-e! meus amigos, porque tu
do quanto aprendi de meu Pai, eu vo-lo ensinei. 
&<!sas almas generosas estão no nWr&ero dos amigos 
de Jesus, e o divino Mestre lhes comunica suas 
luzes. 

3. Vant4gens da /� perJett4. 

Nas almas perfeitas, a fé produz efeitos mara

vUhosos. A funçAo desta virtude é unir-nos a Deus, 
Verdade tnftnlta, Wlll' nosso esplrlto à Inteligência 
divina, fazer-nos pensar o que Deus pensa, e Julgar 
como Deus Julga. Deus nAo falou aos homens senAo 
para lhes ensinar as verdades belas, santas, fecun
das, que contempla, e das quab se alimenta desde 
Loda a eternidade; acreditando-as, sob sua palavra, 
participamos da sua ciência e sabedoria. Ora, aque
las que recebem de Deus essas grandes luzes da fé, 
derramadas diretamente por ele na alma, aprofun
dam-ae cada vez mais no conhecimento dessas ver
dades e participam de modo multo mais abundan
te da. ciência e da sabedoria dlvtnas. 

A t�. por supor o a.mor e ser uma homenagem 
prestada à sua veraclda.de, agrada multo a. Deus, 
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cujas graçu atrai, e é tanto mais poderosa quan
to mais pura • mais Intensa for. "Se tlvéaaels fé 
como um grão de mustarda, diZia Jesus a seus dls
clpulos, d.lrlels a est11 amoreira: extirpa tull.'i raizes 
e vai plantar-te no mar, e ela vos obedeceria" (Lc 
17, 6 ) .  Nosso Senhor estav11 entlo provAvelmente 
à3 bordD.'I do Mar Morto. Outra vez, encontrando
se perto do Hermon, montanha gigantesca, disse 
ainda: "Se tivésseis fé do tamanho de um grlo de 
mostarda, d.lrlels a esta montanha: transporta-te 
daqui para au, e ela se l.ranaportarla, e nada vos se
rln lmposslvel". Ele aproveltnva-se da prtmetra com
paraça.o que se lhe apresentava para afirmar que, 
com um grãozinho de fé, se reaUzarlnm prodi!Jios. 
Os que têm e..sa verdadeira fé nlo pedem prodlglos 
materiais, e slro morais, lncomparàvelmente mals 
l)tels. Fazer 'clesapareeer uma montanha de orgulho 
e pOr em seu lugar um vale de humildade; trans
plantnr as virtudes elo paralso, como o esquecimento 
de ai mesmo, a caridade, c fazê-las criar raizes num 
coraçlo humano, tAo a!Jitado e tAo Inconstante como 
as ondas do mar, na.o é de rato um verdadeiro pro
dlglo? Mas para realizA-lo é necessária uma fé pura 
e santa, que revela Deus tal qual é. 

Bll substAnclaa venenosas de um poder formldll
vel, e uma .só gota, contanto que seja pura, basta 
para matar um homem; derramai uma gota, ou 
mesmo algumas gotas, em um copo de égua, e o ve
neno se dilui e perde a sua torça. A té genulna re
vela Deus, e mostra-o ta.o belo, ta.o bom, tAo grande, 
que tudo o maJs desaparece. A alma que possui um 
grilo bem puro de.ssa fé nlo eauma senAo a Deus 
e o. nada mais leva em conta. EntAo puros do ��eua 
desejos, ardentes suas oraçOea, lnaballlvel sua con
fiança, generoso seu amor! E sabem realizar pro
dlglos de virtude. 

Véde, ao contrArio, esse crlata.o que, aos pés do 
altar, se entrega à oraçlo, à medltaçAo, mB.'i com 
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"'"  ••plrlto preocupado, com um coração dividido. 
, .,., r�. sem duvida. e é esta que o leva nos pée de 
r ��.�. .. -....u senhor. mWi nê.o é o. fé eselareelcla, que d4 
oh· ll<·tL< urna Idéia elevada; a essa gota de fé que 
ptL.'�.:.;ul, Junt.am .. se multas outras coisas no vaso de 
, ,., •·uro.çAo, pois ele est.á todo Impregnado de pen
: .mwnLos profanos, de preocupações naturais; dat, 
'"1 1  !IL<trações que lhe dificultam as oraçOes, lhe 
1 omam a medltaç!IO penosa e pouco protlcuB. Tem, 
,·. '"·rl.o, algo dessa conflançB em Deus, que provém 
da ri'. porém embebldB de temores humanos; dlrtl, 
, • .,. "xcmplo: eu peço, lllllB o que peço é perfeito de
'""1·' t>a.ru que o obtenha, sou dellULSladamente fra
' u c hnpertelto, e meus defeitos Impedem que o 
: h•nhor me atenda; peço a humlldade, mas meu 
amor prOprlo est.á enraizado demais para que eu 
J.ornals seja humilde; peço n gencrO&Idade, ma.s aou 
··ovarde demals para ser jamais 1eneroso. 

A verdadeira fé nAo considera senão Deus quan
•lo reza., tio lmpresslonadn está com sua grandeza e 
Mm bondade. Essa fé é tAo pura e sem mescla de 
··m>SideraçOes humanas : Deus é bom, Deus prometeu 
IILII!o à oraçAo, ele me atendertl. se hà dez, vinte 
uu mab anos ainda, que deseJo sem obter, é que Deus 
<tncr pOr-me em prova a constância, ma.s acabartl 
IH>r atender, e nAo morrerei sem receber esse grande 
nmor ao qual aspiro. 

Tal é um dos caracteres mais evidentes da ver
dtLdclra fé: nunca fraquela, nunca desanima. Tem 
de Deus uma Idéia elevada demais para nlo crer, 
npcsor das aparênclu contradltórlu, em sua bon
<hLdc e em aua sabedoria: ainda moamo que me 
'"mngá&scls, exclama com Job, eu continuaria a ea
t>r.rar em v6sl 

4. Cultlvemo.s cz noaacz /é. 

Tenhamoe fé que Deus nos ama, ma.s uma té 
pura, sem elva de mil outru con..lderaçOea, e sabe-
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remos dizer: Deus me ama eom um amor lnefâvel, 
portanto ele nada me recusarà. Essa simples ver
dade de uma fé sincera nas fm realizar prodlglos. 
Pediremos com uma confiança que comoverà o co
raçào de Deus e lhe arrancar:!. torrentes de graça; 
e do nosso lado, nada lhe recusaremos do que nos 
pedir, e faremos tudo por amor. ls8o seré. ma13 belo 
do que trallllportar uma montanha, ou fazer brotar 
uma amoreira no mar. 

Como é preciosa a virtude da fé e como é Im
portante cu!Uvá-la e desenvolvê-la em n6s! "Senhor, 
disseram os ap6stolos ao Salvador, quando o ouviram 
declarar que era preclso perdoar sempre, Senhor, 
aumental a nossa fê; adauge nobls /Idem". Com
preenderam que a pratica dessa lei tAo bela, mas 
tAo d1flcU, do perdA.o daB lnJ11rlaB, requer uma gran
de fé, Igualmente nece.os:!.rla para o exerclclo cabal 
dos virtudes que Deus espera de n6s. A razAo pela 
qual muitos BAo Incapazes de grandes virtudes e 
tanta.s alma..s, mesmo entre as pessoas consagradas a 
Deus, nlo alcançam grandes graças do Senhor, ê que 
sua fê nA.o é bastante viva. Quando Jesll8 disse ao 
pai do Jovem possesso, que lhe pedira a cura elo 
fUho: "Se podes crer, tudo é posslvel àquele que 
crê", o pobre pal dl3se por entre 16.grlmas: "Eu 
creio, Senhor, mas ajudai a fraqueza de minha fé. 
Credo, Domine, ad1uva lncredulltatem meam". 

Façamos a Deus o mesmo pedido: umo. fé po
derosa que nos permita cumprir com os mala ãr
cl uos deveres da vida e obter as mal3 preciosas gra
çaa paro. nós e paro. as almas em geral. A fê per
feita, como toda virtude perfeita, é um dom que 
Dell8 eoneede àqueles que se mostram âvldos de pos
sui-la e ao.bem prepo.ro.r-se bem para recebê-la. 

Preparemo-nos, po13, e, antes de tudo, despo
Jemo-nos dos pensamentos profanos. Evitemos os 
Juizos demasiadamente humanos que, em cont.rad1· 
çlo eom os ensinamentos do Evangelho, seriam um 
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ob.,W!.culo à fé perfeita. Se nos ocupamos com pen
.,uuentos flltel.l, que nada têm de comum com a fé, 
, . .,"' frivolidades, com biLgatela.s do mundo, nossa 
r� 11�0 30 desenvolvenl.. Se conaldenmnos os aconte
··lmcnU\0 da vida, abstraldos dos dulgnlos de Deu.s 
''"" oo dlrlge, colocando-nos fora da alçada da fé, 
11�0 os julgaremos mais como Deus os j ulga. A&<llm 
procedem aqueles que nAo querem ver em tudo que 
lhes acontece senAo um efeito do aea.so ou o resul
ludo dos esforços dos homens, de sua prudência, ou 
de sua3 Intrigas, sem se elevar à Causa primeira, 
""" planQS da Providencia, t. vontade de Deu.s. Eles ae 
•·squecem enULo de agradecer a Deu.s os acontecimen
to., leUzes, e, nas dolor0508, em vez de se resignarem, 
beijando a mAo de Deu.s que os fere, nli.o sabem se
não quelxar-..e com ama111ura daqueles a quem atri
buem seu.s males. Cristo na cruz nt.o se queixou 
dizendo: é a tralçAo de Judas, é o ódio dos sane
drl.stas, é a covardia de Pilatos que causam a minha 
morte; nAo vlu senAo a vontade do Pai e fez-ae obe
diente até ê. morte. 

A fé nos dA multas vezes duras llçOe.s, e apresen
ta-nas verdades dltlcels de ouvir, quer nas reprovem 
a conduta, quer nos obriguem a praticar atas que 
cu.st.am A natureza. Quando Nosso Senhor falava aos 
npóstolos de sua palxAo futura - e re-Jo por diversas 
vczea - eles nA.o compreendiam, nem queriam com
preender; sonhavam, para o Mestre e para .si mes
mos, triunfos !ácels, consoladoros, e não sofrimentos, 
nào u sacrlflclo levado até A lmolaçAo. Com medo 
de compreender, nt.o quiseram sequer Interrogá-lo: 
1111 lgnorabant verbum et t1mebant Interrogare eum 
(Me 9, 31) . A alma reta e generosa nao receia as 
llçOe.s da !é; apesar de sua aversão natural, procura 
a verdade e a encontra; as almas pu.sllAnlmes, po
rem, recorrem às descUlpas, aos pretextos rotels, fo
gem A luz e a luz não os Ilumina. 

Alimentemo-nos, portanto, constantemente, das 
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verdades da fé, por mais duras que nos pareçam, e 
orientemos nossas leituras e noesos estudos de ma
neira a desenvolvê-In cada ve• mal&. DepoiB, na pri
tlca, aproveitemo-nos das ltçole.< que a fé nos dé., vi
vamos da fé; tustus ex /Ide vtmt. Ent.Ao as verdades 
santas, que sustentam nossas almas, livrar-nos-Ao 
da tnnuêncla nefasta do mundo o da tirania de nos
soa defeitos: t-erltas lll>erablt tiOs. Ent.Ao rloo de água 
vlvu. correr4o de nosso selo: qut credlt In me, tlumtna 
de ventre etus Jluent aquae vtvae (Jo 7, 38) . Para 
aqueles cuja fé 6 Ulnguldo., o. graça n4o passa de 
um riacho, de um regato; para aqueles que poesuem 
a fé plena e ardente, a graça forma um rio de ãgua 
viva que os purlllca, os refresca, e lhes dà força e 
vigor. E não é sOmente nesta vida que n àgua da 
graça, concedido. em abundàncla àqueles cuja fé ê 
viva, produz tab efeitos; ela jorrar! até ao céu : Jiet 
tons aquae sa!lentls tn vttam aeternam (Jo 4, 14) ; 
e a pureza, as delicias que proporcionam durar4o 
todo. o. ctemldade. 



< ' ll l' l T U L O  X I X  

Da vlrtnde da esperança 

�ú as almas fldelúslma.s apreciam conàigna111411te 
oa bens cele&tes. 

o homem é feito para a felicidade; é porque 
ludu a sua natureza a de.seja; o corpo procura a.s 
··umodldade.;, os sentidos, a sntl3façll.o, enquanto o 
<'SJ>Irlto é ávido de saber, e o coração quer amar e 
�mmr de seu amor. E' multo natural que de Inicio 
·"·Jam procurados os prazeres que, em primeiro Ju
ttnr, se conhecem e que se nos anguram os mal3 
accsslvel3. Se, por conseguinte, uma fé ardente nAo 
v ler esclarecer a alma humana, fazer-lhe compreen
ch:r o nada dos bens deste mundo e o valor dos bens 
••l.crnos, a pobre alma se deiXará seduzir, procurando 
" relicld&de onde Jamais a podem encontrar. 

A qua1lta gente nl!.o se aplica a parábola do Sal
v:ulor: "O campo de um homem rico tendo-lhe ren
c l ldo multo . . .  ele ponderou: DemoUrel meua celeiros, 
"onstrulrel outras maiores, onde reunirei todos as 
meus produtos e todos os meus bens, e direi à mi
nha alma: mlnba alma, tens muitos bens acumula
dos por longos anos, descansa, come, bebe, vive lau
lnmente. Mas Deus lhe dlssc :  Insensato, esta noite 
mesmo, reclamar-te-ei a tua alma, e para quem 1ré. 
n que acumulaste? .. 

Dlàrlamente contemplamos novos exemplos desse 
erro Jamentàvel, e dlàrlamente nos deixamos seduzir 
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e colocamos nossas esperanças nos bens naturais, 
tão efêmeros e Indignos de nossa estima. 

Compreender a lnanldade dos bena corpóreoe 6 
a primeira condlçAo para saber orientar as espe
ranças e dirigir a vida. Inilmeros crlstãos piedosos, 
e, devemos confessA-lo, lnilmeras a.lma.s consagradas 
nAo sabem avo.llar o nada das vantagena humanas e 
dos prazeres naturala. Mesmo entre aqueles que mul
tas vezes rezaram as po.la vraa do so.lmlsta: FIIU ho
mlnum. . . ut quld dlllgltls oonltatem et quaerltl& 
mendaclum? "Ftlhos dos homens, até quando ama
rela n vaidade e proeurarels a mentira?" - raroe &Ao 
os que apreciam tão aómente os bens da graça, en
quanto outros aspiram a encontrar aqui na terra o 
repouso, os confortos da vida, a. tranqullldade, n 
lsençAo du preocupa� e das penas, a estima dos 
homens, c mesmo esses louvores e elogios que U
sonjelam A vnldade. Vê-los-emos procurar os diver
timentos, a.s viagens de recreio, os espetãeulos In
teressantes, u leituras que embalam a Imaginação 
ou satisfazem a curiosidade. 

EnLre esses homens, de uma piedade &lneera 
lll8B Imperfeita, e os peeadorea, exlste de certo um 

ablsmo; estes, de livre vontade, rejeitam a amizade 
de Deus para procurar os bens deste mundo e os 
prazeres pecaminosos; aqueles, ao contrário, renun
ciaram aos gozos naturala, quando proibidos .sob pe
na ele faltn grave, ou mesmo quando, sem falta gra
ve, os deveres ele estaclo lhes reclamam o sacrltlclo; 
então sabem fa2ê-lo senerosamente. Deus é sempre 
o objeto de seus desejos e de suas esperanças. e 
por preço algum quereriam ofendê-lo mortalmente. 
Mas, ao desejo sincero dos bens eternos, - e estão 
declelldos n nAo lhes preferir um prazer da terra, -
unem entretanto a afelçAo aos bens elo mundo, As 
satlsfações da natureza, que nAo merecem a sua 
estima, e con.servam em sl mesmos, às vezes conaclen-
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''""''nte, outra.s vezM Inconscientemente, a dlsposlçAo 
o l o• procuni.-IOS e deiM fruir. 

K<.•M servos de Deus nAo têm uma noçAo clara 
•lu nada das eol.sas terrenas, nem percebem, aenlo 
•Ir• modo imperfeito, o valor dos bens sobrenntnrals, 

u ''" lor lncompreenstve1 do menor mérito, do menor 
... uo·rl lfolo. Para formar uma Idéio. exata da vaidade 
o lo• Lndo quanto é U.rreBtre e do valor lnapreciAvel 
oto· Lndo quanto é divino, é neee&'ll\rlo mais do que 
""'� fé comum, ê preciso uma luz do Esplrlto santo. 
'"'"· pelao dons de lnU.lll!êncla, de sabedoria e de 
d�nr.la. Ilumino. o.s o.lmo.s ftêls de outro modo que 
tn<ln.• o.s conslderaclles e renexi!M que poderlo.m 
rnv.er. Quando eBSe divino Esplrlto se digno. agir o.s
nlm sobre uma. o.lmo., nela se opera uma transfor
mo.çll.o mo.ravllhosa, que frequentemente dtl uma. no
vn orlentaçlo o. toda sua vida. 

So.nto Afonso, conversando um dia com os M
tndantes de teologia, declarou-lhM que a ro.zllo de
terminante de sua vocaçAo havia llldo o penMmento 
rln quld prod<!st'. "Essa méldma levou muitos san
tn.• a deixar o mundo. por exemplo S. lntlclo e S. 
Francisco Xavier. e. para ser tranco, foi também 
"·"'" pensamento que me levou a abandonA-lo. Meu 
nnl enumerava-me todo.s o.s vantapns de uma po
.'<lclo naturalmente multo agrndtlvel; mas eu me 
repetia: qulll f)f'otlest? Tudo Isso po.ssartl depressa e 
<lecldl-me a deixar, quais vaidades, tod011 as bens 
transitórios". 

Mo.s uma luz paasagelra, suficiente para deter
minar a escolha de um estado de vida, nAo bastaria 
no.ra manter a alma na prAtica constante do sacrl
flclo; é neee&'ll\rlo. para perseverar na perfeita re
m1ncla, que o Eoplrlto santo continue a derramar 
suo.s luzes. Quantos, com efeito, depois de terem en-

1 )  De que eervhi. ao homem gaa.bar o mundo, ae vier 
n. perder wa alma! 
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trado no caminho da santidade, cedem às sollcltaçoes 
da natureza e se relaxam do primeiro fervor! 

A quem concedera o Esplrlto Santo essas luzes 
preciosas? senhor de seus dons, pode, quer pelas 
oraçOcs que lhe são dirigidas, quer por motivos só 
conhecidos de sua sabedoria, concedê-los sem de
moru a uma alma que pouco fez para merecê-los 
e tArdiamente o. uma alma que multo se esforçou. 

Entretanto, em regro. geral, o Esplrlto Santo con
cede suas luzes a quem nA.o lhes opõe obstáculos e 
que, ao contrario, sabe preparar-se para recebê-las. 
A alma que gosta de meditar sobre a brevidade da 
vtdo., que t.raz sempre presente il memOrlo. as gran
dezas de Deus e o. felicidade que lhe dará possui-lo 
eternamente, que procura, sobretudo, por uma re
ndncia gcnerosn, desprender seu coraçAo das cria
turas, recebe logo e . com nbundAncia essas santas 
luzes. E sabem reconhecer de modo poaltlvo que 
sAo do Esplrtto santo. Com efeito, segundo as leis 
ordlnll.rlas, o viajante descobre a UusA.o da miragem, 
transportando-se para o lugar onde julgava estarem 
os objetos encantador"" que avistou. Assim também 
perdemos o gosto pàr uma fruta, aparentemente ape
titosa, porém estragada. quando a provamos. O na
tural seria, portanto, perder a UusAo dos falsos bens 
da terra, experimentando-os; ora, dé.-se eutamen
te o contrário. Quem deles se afasta e a eiN renun
cia, desilude-se mais depressa do que quem cede il 
suo. atraçA.o e quer saboreá-los; apesar das repeti
das decepçOes, flcnrll. co.da vez mais escravo e mais 
cego. 

Quando uma alma fiel recebeu do Esplrlto Santo 
a ciência genulna do bem e do mal, o discernimen
to do verdadeiro e do falsO, do ouro e do ouropel, 
entAo suas Idéias sA.o multo diferentes das Idéias 
dos cristAos \·uJgares; tudo quanto lisonjeia a natu
reza lhe parece falso c perigoso; o que a faz sofrer, 
o que a coloca sob o domlnlo da graça, lhe parece 



proveitoso e digno de InveJa; os próprios males da 
vida, que ainda podem Inspirar-lhe medo e lhe ser 
multo dolorosos, t�m-noa em conta de grandes bens. 
No'"" Senhor dizia aos apóstolos: "Chorareis e vos 
Jarncntarels; enquanto o mundo se divertir, vlvereLs 
"'' LrL•t.eza, mas vossa tristeza se transforma.râ em 
nlcgrla ". Nllo M crlst!l.o que n!lo creia nesta.s pala
•·rn.• do Snlvndor ; mas .sórnente aqueles que o Esp!
rlto Santo Uurn!na com seus dons percebem todo o 
'"'u alcance e sabem agradecer é. Providência quando 
lhes prepam tribUiaçOes, que são a seus olhos o ger
me precioso de felicidade eterna. 

o ... prendlda das col.sas deste mundo, a alma 
� ... lareclda pelo Esp!rlto Santo aspira vivamente aos 
bens celestes. Santos doutores, corno S. Gregório, 
s. Alberto Magno, tomam o desejo do céu como prova 
da açlio do Esplrlto Santo em urna alma: "E' prova 
de uma verdadeira contemplaçAo, dlz S. Alberto, ex
perimentar o tédio de viver e dar esse suspiro de 
Tobias: "MaLs vantajoso para rnJm seria morrer do 
que viver", ou deixar eseapar esta quel:m de Job: 
"Quanto pesa a vida é. minha alma! "  ou esta outra 
de S. Paulo: "Desgraçado que sou, quem me liber
tará deste corpo mortal ! "  (Par. anlm., XXXIU) . 
A mort.e nlio representa uma desgraça para aquele 
cuja eaperança é perfeita; enquanto outros têm sau
dades do tempo de sua juventude, estes, ao contrá
rio, alegram-se ao ver fugir os anos e aproximar-se 
o termo de sua vida. 

2. A grande coragem dos amigos fi& de Deus 
torna-lhes a esperança mais ardente. 

A primeira condlçAo da eapemnça é apreciar 
no seu justo valor os bens eternos. Assim aprecia
dos, serão desejados e a alma rtel, quanto mais se 
privar dos bens passageiros e llusórios, tanto maLs 
os desejarâ. Mas esses beus t.Ao preciosos devem ser 

247 



conqul.stados por melo de luta e serAo concedidos 
à alma segundo os esforços que fez, as fadigas que 
suportou. as violências que se lmpOs. O. crlst.llos 
quando aspiram aos bens celestes nAo podem fazer 
abstmç!'lo dos trabalhos que deverão empreender pa
ra merecô-los; também os pw!.lalllmes, a quem a.s
swtam os menores .sofrlmen�ja vontade é fra
ca e Inconstante, não aspiram senAo frouxamente 
ao que exige tantos trabalhos, e nunca terll.o uma 
esperança ardente. 

E' por Lsso que, nas almas sem virtude, os des
falecimentos da esperança provém, com frequéncla, 
de sua covardia. NO.o o confessam talvez. Enfeitan
do-se com uma falsa humildade, atribuem a sua pou
ca esperança ao conhecimento que têm de sua mi
séria, ou li experiência de tantas faltas pa.ssadas. 
DusAo ou mentira. E, porque receiam o esforço e nll.o 
querem reconhecer a sua ericácla, cedem ao abati
mento. Cometeram faltas, é verdade, mas foi porque 
nlio lutaram corajo.�amente. Que se decidam a com
bater a natureza com mais generosidade, que sejam 
fiéis em exptar cada falta, em recomeçar a luta, e 
Deus acabam p!)r lhu dar a vitória completa. 

As almas boas e sinceramente virtuosas têm uma 
esperança multo mal.s nrme. Tendo feito maiores 
esforços, gozam agora dos frutos Inerentes e sabem 
que lhes serâ posslvel conservar auas conquistas. A 
maior parte, porém, não vl.sa bastante alto; n!o 
tem a nobre e santa amblçlio de elevar-se até ao el
mo do puro amor, e a razão 6 ainda que a perfelçlio 
desse n.mor lhes parece dlflcU demais de adquirir 
c por conseguinte n!o aspiram tanto a ele porque 
não têm a coragem de se decidir aos trabalhos, lis 
privações, aos combates que exige. 

Ao con trll.rlo, os fiéis amigos de Deus têm to
dos uma grande coragem. As lutas que sustentaram, 
as vlolêncla.s que ae Impuseram, fortaleceram-lhes 
a vontade, e o Esplrlto Santo, prinCipalmente, comu-
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nlcando-lhes o dom da força, acrescentou ao vigor 
<!UC adquiriram uma energia mal.s que humana. Eles 
nilo se amedrontam ante o pensamento que detém 
lan tas almas virtuosas: seré. necessário mortificar-se 
rigorosamente toda a vida? Estão tranqulla, maa 
!lrmemente resolvidos a nunca mais se afastar do 
cantinho do sacrlflclo. 1 

Desde então multo sincero é seu desejo de pro
t:redlr na virtude, multo ardente ê sua esperança de 
coJl-"cgulr aqui na terra um grande amor, de fazer 
multo por Deus, de possui-lo no céu em medida abun
dante. 

As almn.s que o Esplrlto Santo Ilumina e fortifica, 
é preciso noté.-lo bem, não estão Isentas de fra
quezas. Se nAo aspiram, é verdade, aos bens Ilusó
rios, aos prazeres, o.os gozos que a n11turczo. cobiça., 
se sua disposição habitual é 11 de os procurar vo
luntàrtamente c de não querer em tudo senlio os 
bens sobrcnntural.s, todBvla, às vezes, falta-lhes co
ragem e energia para recusar à natureza o que ela 
reclama; a luta existe sempre entre as aspirações 
superiores da vontade e as asplraçoes Inferiores dos 
sentidos, assim como entre as dlsposlçOes de humil
dade e as tendências de amor próprio, e essa luta 
)lrovoca grandes vitórias, mas também dá lugar a 
algumas derrotas. 

3. A plena confiança das almas mutto fléls. 

Se a esperança perfeita supoe grandes luzes, 
que revelam os encantos de Deus c a Imensa felici
dade que proporciona à alma a posse desse Deus 
ti\o belo e tão perfeito, supõe também luzes nAo me
nores, que lhe revelam também a Imensa bondade 
desse grande Deus, o ardente desejo que ele tem 
de nos comunicar seus bens, e a felicidade com 
<tuc pode fortificar nossas virtudes e transformar 
nossas almaa. Dal vem a confiança, que é o oe1undo 
rlomento da virtude de esperança. 
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Todos os crlsta.os piedosos crêem nas promessas 
de Dew;, todos têm confiança em seu poder e em 
sua bondade, mas o principio, lembrado acima, en
cont!a ainda aqui sua apllcaç!lo: esta confiança, 
fruto de uma fé raciocinada, de reflexões J ust88 o 
fundadas sobre a verdadeira doutrina, é meritória; 
é entt·etanto menos perfeita que aquela que ·é o 
fruto dos dons do Esplrlto Santo que, derramada 
diretamente na alma, lhe Inspira uma gratld!io ar
dente e toda filial, uma certeza tranqulla e forte, 
uma pnz profunda c inalterável. 

Dessas luzes Infusas, que comunicam uma t!io 
grande confiança, diremos o mesmo que Já. dissemos 
daquelas que revelam as doçuras divinas; silo con
cedidas a quem se dispõe a recebê-las bem, pois o 
Esplrlto Santo esclarece de preferência aqueles que 
desejam ser esclarecidos, q�c aprazem em acre
ditar na bondade de Deus, l'!'ll'é procuram dilatar em 
seu coraçno a santa confiança. 

Repitamos, por conseguinte c sem cessar, que 
Deus é bom; que só ele é bom e que as melhores 
criaturas n!lo têm bondade alguma se as comparar
mos n Deus: nemo bonus nfst solus Deus. 

Que é a bondade? Nl!.o é a fraqueza, ou benigni
dade, que, pelo receio de alllglr, deixa fazer o que 
n!lo convém, nem é a condescendência desleixada 
que tolera o pecado. Mas na bondade há Indulgência, 
lnd ulgêncla do santo para com o pecador; há com
paldo, compalxAo do grande para com o pequeno, 
do forte para com o fraco; há principalmente be
nevolência, lato é, um vivo desejo, · mais do que Isso, 
uma necessidade Irresistivel de fazer o bem. Deus 
é Infinitamente bom e possui todos esses aspectos 
da bondade; é compassivo e nossas misérias Inspi
ram-lhe dó; ó Indulgente, pois sabe de que lodo nos 
formou : lpsc cognot'it figmentum nostrum, e deseja, 
com um desejo Infinito, enriquecer nossas almas. 

Nilo saberemos senl!.o no céu a alegria que sente 
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o coraçll.o de Jesus ao conceder-nos seus bens, e 
quanto o regoziJa 11 salvaçll.o das almas: "Amei-te 
a tal ponto, disse Nosso senhor a Jullana de Nor
wlch, santa reclusa que vivia na Inglaterra, no •é
cuJo XIV, que li> antes de morrer por U, eu o deBe
java ardentemente; c agora que tudo está passado, 
depois de ter sofrido de boa vontade tudo quanto 
pude, minhas dores as mais horrlvels transforma
ram-se em uma eterna felicidade". 

Uma santa carmellta do século XVII, a madre 
Francisca da Mllc de Deus, teve um dia uma vLsAo 
em que Nosso Senhor lhe apareceu, levando para o 
céu uma multldAo de almas que ac11bava de retlrllr 
do purgatório, e ele mostrava-se radl11nte de felici
dade. Um outro dia, em que elll orava por uma car
mellta falecida, JeBus lhe disse: "Desejo, mais do 
que tu, mais do que eln. mesma, o seu livramento, 
mas é necessarlo que sej11 purificada". 

Lembrar-se constantemente do. bondade de Deus 
t! a primeira condlçAo paro. obter un1a perfeita con
fiança. OUtro melo é desconfiar de si mesmo em to
das as clrcunstAnclas e nAo confiar senAo em Deus. 

Importa ainda fazer notar a conduta tAo dife
rente das almas simplesmente piedosas e daquelas 
que estAo multo adiantadas na virtude: as primeiras 
têm um desvelo exctoSSivo, agitam-se e recorrem In
quietas aos melas humanos, enquanto que as segun
das, não menos delicadas, nem · menos dlllgentes, 
con!lam multo mais na açAo de Deus que nos seus 
próprios esforços. "Quereis saber, escrevia S. VI
cente de Paulo (VIda, por Abelly, I. m, cap. ill) ,  
por que nAo obtemos t!xlto e m  cerUis obras? E' por
que nos apoiamos em nós mesmos. Tal pregador, 
tal superior, tal confessor, conta demais com sua 
prudência, sua ciência, seu próprio esplrlto. Que faz 
Deus? Retira-se, deixa-o entregue a si mesmo e, 
embora trabalhe, nada do que fizer produzlrt fru
to. n fim de que reconheça sua lnuttlldade e apren-
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da, por experiência própria, que, .seja qual for o seu 
talento, ele nada pode sem Dell8". Todo cristão 
bem esclarecido desconfiam sempre de sua própria 
ciência; nl!.o darâ um conselho, por mais simples, 
.sem elevar o csplrlto e o coraçl!.o a Dell8 e solici
tar-lhe aa suas luzes. 

4. A cot�Jiança em Deus e as lnqulet�/Jes. 

A terceira condlçl!.o para obter do Esplrlto santo 
o dom da contlança perfeita é mostrar-se fiel nos 
dlaa de provaç!lo e de angdatlas, a!aatando então 
vttorlosomente todo sentimento de temor e de aba
timento. 

As primeiras vltóriOB siLo "" que alcançamO!I so
bre o demOnlo do desAnimo. MM siLo OB vltór!M dos 
principiantes; uma alma verdadeiramente piedosa 
nAo se deixa mais prender por essas mentiras do 
tentador; depois de cada queda, levanta-se com no
va coragem. Nll.o sabe ela que, .se o filho pródigo, 
cuja contrlçll.o rol menos perfeita e menos deslnte

. ressada que a sua, foi acolhido pelo pai com tanto 
amor, ela sem também, e S<JaPre, acolhida com 
tanto amor, ela sem também.rsempre com maior 
ternura ainda pelo Pai celeste. desde que se humilhe 
em sua presença? 

Mas as almas piedosas alio também tentadas pelo 
lnlrnlgo, que lhes provoca Inquietações e lhes au
menta a ansiedade: Nollte solllcUt esse In crastl
num: nll.o vos preocupeis com o dia seguinte, disse 
Jesll8. 

De onde provêm nossas lnquletaçOes? Algumas 
provêm do amor que temos a nós mesmos; teme
mos acontecimentos penosos, reveses, humllhaçOes, 
sofrimentos !lslcos ou morais; então, em geral, é o 
amor próprio que se assusta, ou a vontade que nll.o 
quer ser contrariada. Outras provêm de um amor 
legitimo pelos nossos parentes ou amigos, receando 
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alguma de.9gro.ça; ou entAo tememo-lo. para nós 
me.smGS e nlo sem fundamento. Outras provêm ain
da do amor divino: reeeamGS que as obras de Deus 
nll.o logrem êxito, que ele seja o!endldo, que certas 
almas sejam Infiéis e calam no pecado. Multas ve
zes também uns e outros motivos se Juntam para, 
ao mesmo tempo, nos perturbar e nos agravar as 
apreensoea. 

O coraçAo humano nllo é livre de afastar de 
Bi toda e qualquer lnquletaçAo: a lmaglnaçlo, torça 
tlo de.9ordenada e tio rebelde ao freio, repre.9enta
nos As vezes, multo vivamente, males que nos podem 
acontecer, e o Inimigo de nossas almas se apraz em 
apresentar Insistentemente aGS nossos olhGS quadrGS 
"""ustadores. E'-lhe Isso de vantagem, porque nos 
faz sofrer, e esse ser rancoroso gosta de torturar 
os coraçOe.s; depois, se nAo U1e resistimos, ele per
turbam as almas, e entlo a alma, por estar obce
co.do., nAo é mais tio prudente. Enfim, por esse melo, 
ele abate a coro.gem, preJudicando !> recolhimento, 
a oraçll.o atenta e respeitosa, a unllo com Deus. 

Esses efeitos deploráveis se produzem, princi
palmente, quando nossas lnquletaçOes nascem do 
amor prOprlo ou do amor de nossas comodidades 
ou do apego ll. nossa. própria vontade. Entlo deve
mos, antes de tudo, aplicar-nos na santa Indiferen
ça e nos dispor a todo.s as provaçOCS que a Provi
dência quiser mandar-nos. NAo >isam elas sempre 
o nosso maior bem? 

De rato, serlo sempre proveitosas para nossas 
almas. Deus bem sabe para onde nos leva e qual o 
caminho que nos convém seguir. Nnda é mais claro 
que esta verdade : o. vontade de Deus é sábia, santa, 
boa e toda paternal, é mil vezes prererlvel t. nos
aa vontade, e mll vezes ador4.vel ; mas, como easa 
vontade divina contraria a nossa, como os Juizos 
de Deus nlo são os nossos, aquele.9 que permane
cem apegados t. sua vontade e aos preconceitos hu-
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manos nllo nmam essa verdade e, não o. amando, 
nCLo querem penetrar-se d�la nem dela se aUmentar; 
e porque nâo a comprEendem sen!io de modo muii.O 
imperfeito. Desapeguemo-nos, pois, de toda col\81· 
cleraçll.o hum:u1a, de todo desejo que não seja sobre
natural, e nos serã mais fll.cU lutar contra as nos
sas Inquietações. 

Fossem embora legitimas as nossas apreen.Wes 
- tais são as que têm por origem o In ter esse pelas 
pessoas queridas ou a prevlsll.o de males que nos 
ameaçam - elevemos lazer um voto de confiança e 
permanecer firmes e resignados. 

A1; almas mais adiantadas na virtude conser
vam melhor a calma e a plena posse de si mesmas. 
No lago de Genesaré, por ocash'ío da tempestade 
que ameo.çava submergir-lhe a barca, os apóstolos 
tomaram-se de pll.n!co c todavia Jesus estava com 
eles. Mais tarde, S. Paulo, em melo de outra tem
pestade nã.o menos pavorosa, permanecia calma e 
dava aos próprios marinheiros, ndo menos aterrori
zados que os pa.s.sa.gelros, conselhos cheios ele pru
dência. E' que os apóstolos, no momento em que so
freram essa borrascu.. nao estavam ainda multo 
adlantado.s nos caminhos da virtude, ao passo que 
S. Paulo, ao ser conduzido prisioneiro a Roma, já 
era um granele santo. .. 

Entretanto as almas mais aantas,'ll!ra mais con
solidadas na confiança em Deus, "" mais apcgadM 
à sua santa vontade, têm suas horM de angW;tlas. 
A angW;tia é uma das mais duras provações desta 
terra e tambêm uma das mal.s frequentes. Deus nAo 
a poupa a seus melhores amigos. Ele deixou J Ollé e 
Maria, ou antes colocou-os ele mesmo em grandes 
angO.stlas; quando Jesw: dc.,apareceu de suaa vlstrut, 
durante trê.s dias, sua lnquietaçAo foi extrema; 
quando os hablt:mtes de Nazaré arrastaram J"•us 
longe ela cidade para joga-lo num preclplclo, quO.o 
grandes foram as atuçOes de sua santa Mllc; c o 
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próprio Jesus, em Oet.sêmani, não se achou mer
�ulhado na d""olaçAo? Coeplt pavere. Ora, é n.
noru que a esperança :�.umenta e pode utlnglr ao 
llerolsmo. Enqunnto o coração estâ oprimido e que 
o e.splrito, o mais das vezes, estâ envolto em trevas 
e .como hipnotizado pela VIsão de males que receia, 
a vontade se lança em Deus, e chega a descobrir, 
na parte suprema dn alma, uma certa luz que lhe 
recorda a bondade, a ternura do Pai eterno; pro
testa, com toda a energia de que é capaz, que nio 
quer senl!.o a vontade divina, que repele todo sen
timento contrário à confiança e ao santo abandono. 
Talvez ne.o possa dizer: eu creio, te1lho contlançn, 
aceito com nmor, porque esse.. sentimentos lhe pa
recem demais opostos àqueles que o dominam apa
rentemenLe, mas pode dizer e diZ: quero crer, quero 
esperar, quero aceitar tudo quanto Deus permitir. 

Oh! que.o salutar é essa luta, embora se prolon
gue, embora a alma permaneça multo tempo ..em 
consolo, sacudldn entre a anl!(lstla e a resoluçe.o de 
ceder; é a grnnde vltórlu da e.sperança, da con
fiança em Deus; é a homenagem suprema pre.stada, 
a de.spelto do Inferno, à bondade Ine-sgotável, ao 
nmor Incansável do Pai que está no céu, vitória com 
a qual cresce a esperança, enquanto o Esplrlto San
to mesmo a rortltlca e consolida. 

5. Frutos ela perfeita esperança. 

A e..pcrança perfeita é lnabnll1vel; apesar de 
todos os obstáculos, persevera até à morte. OS pa
triarcas, nota S. Paulo, (Heb 11, 13), perseveraram 
até ao rtm em sua confiança em Deus. Entretanto 
não viram realizadas as promessas que lhes haVIam 
sido feitas; a terra de Canaan ne.o se tornara sua 
propriedade e nada anunciava que Vle.sse um dia a 
pertencer a seus filhos; o céu, de que a terra pro
metida era a figuro., parecia mal.o afastado ainda. 
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li'ixnvam todavia o olhar nesses beru� celestes, !.Ao 
distantes, saudando-os de longe: a longe IUcipftn
te• et salutante•, fazendo pouco caso d83 alegrias 
do mundo e considerando-se, como o declaram com 
frequênclo., quo.ls viandantes e estrangeiros sobre o. 
terra. Assim também a alma fiel, mesmo quando 
nAo vê a realização de seus pedidos, mesmo quando 
lhe po.recc, dcpol.! de muitos anos de oro.çôes cons
tantes e de sacr1rlclos generosos, nAo haver obtido 
as virtudes solicitadas, conserva Intacta sua espe
rança; permanece convicta de que suas oraçOes nllo 
foram lnlltel.! c de que nlio morrera sem 113 ver 
atendld83'. 

Quanto agrada a Deus esta perfeita esperança! 
Deus nAo pode deixar de amar a alma que nAo aspi
ra senão a ele, e que, parn. possui-lo, despreza todos 
os bell.'l da terra ; nAo pode deixar de o.bençoar a alma 
que, nas maiores provações, e a despeito de todas as 
sugestOes do Inimigo, crê sempre em seu amor e 
tudo espera de sua bondade. "Em relaçll.o a Deus, 
diz S. Joll.o da Cruz, quanto mais esperamos, tanto 
mais alco.nçamos; e tanto mais esperamos quanto 
mais nos despoJamos" (Subida do Carmelo, m, 6). 
"Declarou-me o meu Soberano, escrevia S. Ma:r6 .... da 
Mano., que Jamais ele me recusar1a seus cuidados 
seniiO quando eu me ocupasse de mim mesma . . .  
Disse tantas vezes: Deixa-me fazer" (Carta 13; 
Obras t.  n, p. 249). 

A conflo.nço. lnvenclvel ê por coll.'legulnte todo
poderosa junto ao Coraçll.o de Deus. Exl.!tem almas 
que, ao solicitar uma graça, agradecem de antelai\P, 
testemunhando "-'"lm a certeza que têm de ser llrl'l
dldas. E quo.ntas graç83 nAo obtêm essas almas con
fiantes I 

Deus se compraz ainda na esperança porque a 

1 > "ldult.OI, diE o pa.dro Lallemand, nunca aUn�rlo • 
uma CTBJlde perfelçlo, porque nlo têm butante esperança" 
(Doulr. 111plr., II par1. .. S.C. J, up. a. 2). 
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e8)lerança - a esperança perfeita - estl1 Intima
mente Ugada ao amor. Nasce do amor, porque s6 
temos confiança na pessoa a quem prezamos, e quem 
gasta, acrecllta de bom grado na bondade e na sa
beclorta daquele que merece sua amizade. Confiamo
nas lauto mais fl1cllmente quanto mais amamos. 
E, por outro lado, da esperança nasce um maior 
amor, pois, quanto mais acreclltamos na bondade, 
na afelçS.o de uma pessoa, tanto mais a amamos. 
A pobre vhlva que mereceu os elogias do Salvador, 
porque deu ele seu necessl1rlo para a manutenç!i.o 
do culto, tinha confiança e amor. Se amasse menos, 
teria dito: nllo posso fazer a esmola; pois quem me 
darà o pAo de hoje? Mas, porque tinha por seu Deus 
um grande amor, depasltou nele uma grande con
fiança. E' tão bom, pen.sou ela, é tllo poder�. que 
culdarà de mim. Dou-lhe do necessàrlo, ele nada me 
deiXara. faltar. 

A esperança bem praticada leva ao abandono, 
pelo qual a alma se entrega nas mll.o.s de Deus, dei
xando que ele disponha dela segundo o seu bel pra
zer, despreocupada do dia seguinte. Sem nunca ce
der à preguiça, sem negligenciar o menor de seus 
deveres, entrega a Deus o êxito de suas obras e o 
seu pr6prlo progresso na virtude. Assim ela escapa 
à preclpltaç!i.o e taz calar a agltaçAo Interior, que 
perturba tantas boas almas. Aqueles que na.o pra
ticam esse abandono, multiplicam as cálculos lml
tels, as supaslçôes lmaglnàrlas, Iludem-se sempre 
com as mesmas esperanças ou se preocupam com 
a.• mesmas lnquletaçôes. A alma abandonada lança 
tudo no Coraçllo de Deus e conserva uma paz lnal
ter:!.vel. 

o abandono é tanto mais precioso quanto é 
um composto das mais belas virtudes: da !é, que 
uc firmemente no poder e na sabedoria de Deus; 
dn esperança, que se contla à sua bondade; do amor, 
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que nAo quer senl.o a sua santa vontade; da re
nl'lncla, que sacrlrlca tudo quanto prende o coraçAo. 

Fortifiquemos em nós a esperança e esforcemo
nos por obter do Esplrlto Santo que ele mesmo po
nha em nossos coraç0e3, pelos seus dons !Ao pre
ciosos, a esperança perfeita. "Aqueles que conriam 
em Deus, diz Isaías (40, 31) , adqulrlrAo novas ror
çaa c levantarão voo, quaL• !gulas; correrão sem 
se cansar; caminhara. o sem se r a tlgar ". Farl.o, pois, 
na virtude, grandes c Incessantes progrCBS<�S; Já 
são, e se tornarAo cada vez mals, os amigos multo 
queridos do Senhor. 



C A P t T U L O  XX 

Do amor de Deus 

1. De"" ouer 1er am<Uio. 

Ao doutor da lei que lhe perguntava: Mestre, 
qual é o m&lor dos mandamentos? Jesus deu a res
posta que nllo podia deiXar de dar, respo.sta que foi 
urna revelação para os Judeus obcecados, e que, con
tudo, nos parece tão natural e tão fãcU: "Arnanls 
o Senhor teu Deus, de todo teu coraçAo, de toda 
tua alma, de todo teu esplrito, de todas as tuas for

ÇB.'l". 
Fomo.s criados para amar: Como nosso esplrlto 

nAo pode estar sem pensar, assim também o nosso 
coraçAo nAo pode estar sem amar, e é para Deus 
que deve convergir esse amor. Vindos de Deus, para 
ele devemo.s voltar, pois Deus nos fez para si mesmo. 
Ele quer ser nosso Bem-supremo, quer dar-se a n6s, 
unir-se a n6s por uma un1A.o eterna. E', pois, ao 
mesmo tempo, nosso principio e nosso fim. Mas de
vemos voltar a ele de boa vontade e unir-nos a 
ele livremente, e essa volta a Deus, essa uniAo com 
ele, outra coisa nAo é sena.o o amor. Jà neste mun
do o amor reciproco une Deus e a alma !'lei. Deus 
abaixando-se até permanecer nela, e a alma elevan
do-se até transformar-se nele. Na eternidade, é ainda 
pelo amor e no amor que nos daremos a Deus e que 
Deus se darà a n6s. O amor obtém portanto aquUo 
que é o fim da crlaçAo. 
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Ha v era algo de mais legitimo, de mala acertado, 
de mais justo, do que amar a Deus? O amor é a 
lncllmu;t\o livre pura o belo e o bom. Ora, Deus é 
a belezn lnrtnila, a Bondade suprema e, eomo tal, 
deve ser amado uclma de quem quer que seja, por
quanto seus direitos superam os de qualquer criatu
ra. Tem um direito Infinito ao nO&SO amor. Amar a 
Deus é por conseguinte o primeiro de nossos deve
res, dever esse que bem cumprido compreende todos 
os demais. Amar a Deus é não sómente eomprazer..se 
em Deus e querer o bem de Deus, lato é, procurar 
sua glOria; é também querer o que ele quer; ora, 
ele quer o direito, o Justo e o bom; portanto, quem 
ama a Deus, por Isso mesmo preza tudo quanto é 
direito, J usto e bom. 

E' ele justiça que amemos a Deus, e Deus, que 
quer ver observada a lei de amor Infinito, nAo pode 
deiXar de querer ser amado. Demais, Deus é todo 
amor: Dem carltas est; e o amor pede reelproeldade. 
Enfim, o amor quer o bem do ente amado, e nlio 
podemos ser felizes senão amando ao nO&SO Deus. 
Por todas estas razOes Deus quer que o amemos. 

Ja. nos prtmel1'os dias ela humanidade, vemos 
Deus aplicar-se a ganhar o coraçao do homem. Nlo 
visavam seus colóqUios com nosso primeiro pai, e seus 
beneficios, conqUistar a arelçlo de suas criaturas? 
Mals tarde, ele fez do amor um preceito formal : 
"Ouve, Lsrael, diz o DeuteronOmlo (6, 4, 5) : o Se
nhor teu Dous é o Deus !:mico; tu o amarés do todo 
o teu coraçAo, de toda a tua alma, de todas as 
tuas forças". E no entanto, durante séculos, Deus 
rol pouco amado. Existiram, sem dl\vlcla, almas 
amantes, como no-lo provam a viela elos aantos ela 
antiga lei, os transportes afetivos do livro elos sal
mos, os santos entusiasmos, o zelo veemente das pro
fetas; mas a maior parte daqueles mesmos que ob
servavam as leL• de Deus, respeitavam e temiam 
mala a Deus que o amavam; f818vam antes no te-
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níor (lue no amor: Beatu.s vir qui time! Domlnum: 
Bem-aventurado o homem (IUe teme a Deus. VIviam 
honestamente, fugiam d88 faltas que atraiam os 
castigos divinos, mas limitavam-se tu; virtudes co
lnuns: evitavam o orgulho, sem levar multo longe 
a humildade; respeitavam o bem do próximo, sem 
possuir de3apego dos bens da terra; eram pacientes, 
sem ter amor u cruzes; acatavam 88 leis do ca.sa
mento, sem cogitar da virgindade. O respeito a Deus, 
o temor de Deus, não vAo além; o amor, ao contrtrlo, 
é de eflcAcla multo maior. 

Deus amou demais os homena para se conten
tar com semelhDl\te mediocridade; preza demais a 
seus tUbos para nAo lhes desejar o amor generoso, 
que é o principio d88 virtudes perfeitas. Pequenas 
virtudes nAo podem conseguir senAo pequenos mé
ritos, e Deus quer- dar a seus filhos, durante a eter
nidade, riquezas muito superiores tu; que poderiam 
obter virtudes medlocres. 

EntAo, Deus, em aeu imenso amor pelos homens, 
enviou-lhes seu Filho �nlco. Slc Deu.s cUlt:tlt mun
dum ut Futum suum unlgenllum daret. Enviou-o 
a fim de que o Verbo Encarnado, por aua benigni
dade, sua dedlcaç4o e seus soflimentos, conquistasse 
os coraçôes e fizesse brotar, sobre esta terra Arlda, 
ricas roesses de amor. Jgnem venl mlttere In terram, 
et qultl volo nlsl ut accendatur: VIm trazer o fogo 
11 terra, e nlo desejo senlo vê-lo arder. Assim o de
seja. o nosso meigo Salvador. Ora, os desejos na.acem 
do amor e, quanto maior ror este, tanto mais fortes 
serlo aqueles. O amor de Jesus, sendo de uma força 
extraordlnArla, produz desejps de uma veemência 
sem Igual. Nunca houve alma apaixonada, devorada 
de amor, que quisesse ser amada como Jesus o quer. 
Tais desejos slo perfeitamente puros e santos, mas 
sAo de uma lntenaldade lnconceblvel. E quer pare
cer-nos que essa sede de amor no CoraçAo de Jesus 
vaJ aumentando A mecUda que aumenta o n(unero 
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do.s tllhos dos homens, que são o objeto de seu 
umor. Nlo dl&e o bom Mestre a S. Margarld� 
Maria que seu CoraçAo nl!.o podia conter em si as 
chamas de sua ardente caridade? E àquela religio
sa vlsltandlna, a quem curou milagrosamente hJl. 
poucos anos, nllo manltcstou ele semelhantes dese
jos: "Antes de tudo, ama-me; tenho tanta necessi
dade de amor e o encontro tAo pouco, mesmo junto 
a011 coraçoes que me silo consagrad011! "  Ah! que 
alegria para Jesus quando encontra um coraçAo que 
o ama com verdadeiro amor! como o cumula de 
graças; como se mostra carinhoso! Relembremos suaa 
ternuras para com uma S. Oertrudes, uma S. Teresa 
e tantas outras. Os corações pouco amantes se ad
miram; custa-lhes acreditar em tais erusOes da 
parte de um Deus; mas aqueles cUjo amor é grande 
nllo se admiram, maa esperam, ao contrário, rece
ber também as carlclas divinas de seu Bem-amado. 

2. Vantagens do amor divino. 

Praebe, Jlll, cor tu um mfhf: meu tllho, dl-me 
teu comçAo. Como nllo nos havia ele dirigir tão doce 
convite o Jesus que deseja n<>SSa. felicidade mais do 
que n6s mesmos a desejamos? A caridade é para 
n6s o mais precioso dos bens e sem ela todos os ou
tros nada valem; mesmo o dom dos milagres, diz S. 
Paulo, o dom das llnguas, o das profecias, o de curar 
011 doentes, nenhum valor 16m num coraçAo sem 
amor. Com maior ra.zAo, os dons naturais, esplrlto, 
talento, ciência, gênio, beleza, fortuna, de nada 
aproveitam sem o amor divino. De que servem hoJe 
a Voltalre toda a sua lntellgênc1n, a Berthelot toda 
a sua ciência, ao próprio Napolelo todo o seu gênio? 
Quant011 grandes 'homens na.o estão no fundo do 
Interno, quantos outros, no céu, na.o ocupam senAo 
os llltlmos lugares e vêem, bem acima deles, almas 
que levaram uma vida escondida e desprezada, po
rém rica em amor? 
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A caridade é mAe de todas as vlrtudt!.'l: "E' pa
ciente, � cheia de bondade, na.o é Invejosa, nâo gosl.n 
'lle gabar-ae, nAo .se enche de orgulho, nada faz de 
lncon venlente, não procura seu Interesse, na.o se Ir
rita, não leva em conta o mal que lhe fazem, na.o se 
cdlnpraz no mal, mas alegra-se com a verdade: 
eoitgaudet oeritatl" : e considera como seu os triun
fos da verdade, do bem. "A caridade perdoa tudo, 
crê tudo, e3pera Ludo, suporta tudo". Com efeito, 
essa culdade, pela qual amamos a Deus, faz amar 
o próximo; ora, agrada-nos ver o bom lado, ou con
templar as qualldades das pessoas queridas; quan
do lhe3 vemos os defeitos, desculpamo-loa e espe
ramos vê-los corrl!!ldos. A caridade leva também à 
dedicação pelas almas, até lhes dar tudo e du-se a 
.sl mesmo. 

sa.o fellze3 mesmo nesta terra aqueles que pos
suem tão belas virtudes, pois possuem um bem sem 
Igual, e sa.o os prlvlleglados, os d1letos, os bem
amados do Senhor. O olhar de Deus repousa neles 
com prazer, mesmo quando fazem as coisas as mais 
simples, porque as fazem com amor. Quando a vlilva 
de que !ala o Evangelho deixou cair em um dos 
mealhelros do veatlbulo do templo o aeu pequeno 
óbolo, Jesus reuniu em torno de si os dlsclpulas pa
ra que admirassem essa pobre mulher. O bom Mes
tre !!cara emocionado com sua generosidade. Nlo é, 
pois, necessário, para comover o eoraça.o de Deus, 
praticar obras pomposas; as mJnlmas coisas - e 
na.o se compOe nossa vida de colaaB triviais? - en
cantam-no quando felw com amor. 

E'-nos licito Imaginar Jesus renovando, em aeu 
palll.clo celeste, a cena desse dia em Jerusalém, cha
mando em torno de sl os apllstoloa, a mulUdlo de 
aa.ntoa, o Imenso ex�rclto de anjos e de eleltoa, e 
apontando-lhes os homens que, na terra, ae agitam 
e trabalham. De um lado, lhes mostra os grandes de 
quem . todos falam, que na.o podem fazer uma via-

283 



rou abertamente, em outra circunstância, quando 
uma. turba Imensa se dispunha a acompanhé.-lo, . 
(Lc 14, 25). Comprazlam-se em seguir a Jesus, cuJad' 
palavras eram t.4o Interessantes, e que espalhava 
milagre às manchelas: um Senhor ta.o poderoso e 
tào bom nll.o proporcionam toda sorte de doçll!'L'! 
àqueles que lhe seguem os passo? Jesus, que lia nos 
coraçOes, quis desiludir essa pobre gente. AI de v6s! 
se procurardes sómente os prazeres, só encontrareis 
decepções. "Se alguém vier a mim, dlr4 ele ainda, 
e nll.o renunciar tl afclçll.o que tem a seu pai e sua 
mãe, à sua mulher e seus filhos. a seus Irmãos e 
suas lrmll.s, mais ainda, à sua própria vida, nll.o po
deré. ser meu dlsclpulo". Sem dllvlda, em todo o ri
gor da doutrina, não é necessé.rlo, para salmr-,;e, 
romper com seus parentes senão quando eles forem 
um obsta.culo à observância dos mandamentos divi
nos; mas, para atingir ao perfeito amor, é preciso 
conservar-se na disposição sincera e profunda de 
levar mais longe a abnegação e viver de renllncla, 
praticar sem hesitar todos os aacrUiclos que Deus 
inspirar, de aceitar amorosamente todas as prova
ções que mandar. 

O amor perfeito reina sobre toda a natureza 
humana, sobre a Inteligência, a vontade e as fa
culdades operantes ; amamos então a Deus com todo 
o nosso esplrlto, todo o nosso coração, todas as nos
sas forças, Isto é, com as mll.os, os braços, os p�; 
todo o poder de atividade que temos é para ele. E', 
pois, um grande erro querermos amar a Deus sO com 
o csplrlto e o coraçll.o, como aqueles que negligen
ciam os deveres da vida ativa, para dar à recltaçll.o 
de fOrmulas de oraçl!es ou a pràtlcas de piedade 
um tempo mais longo. Não menos grave e mais co· 
mum é o erro daqueles que querem amar a Deus de 
todas as suas forças, L9to é, de toda a sua atividade, 
e que nllo dão ao esplrlto e ao coraçll.o uma parte 
suficiente no exerclclo do amor. "Minhas ocupaçl!cll 

286 



nw n'l."50l'vem, diZem eles, entrcg:o-me o. elas sem 
l>'"'""r em outra coisa, de tal forma que o pensa
mcnLo de Deus n!o me vem ao esplrlto sen!o de 
lont:e em longe; mas, pela manhl, diriJo bem mi
nhas Intenções". N!o, esses não amam a Deus com 
todo o seu esplrlto e todo o seu coraçl'lo. O amor 
natural, quando é ardente, não esquece assim a pes
soa amada; mesmo trabalhando, o pai pensa na !a
mllla; a mãe, no ""poso e nos filhos; neles, o coraçêo 
trabalha enquanLo trabalham os braços. 

En!lm, o amor tende à unllio, a lmltaçâo, à trans
formação no Bem-amado. Se o admlrnmos, como 
nlo desejarlamos assemelhar-nos a ele? DemaiS, o 
amor ê a vontade que se compraz em seu objeto, 
que o representa como muito amável, deixando-se 
atrair por ele; tende, pois, a unir-se-lhe, e, como 
o amor exige uma certa conformidade à vontade 
para realizar ea.sa unta.o, procura adaptar-se ao seu 
objeto, harmonizar-se com ele, assemelhar-se a ele, 
transformar-se nele. 

Portanto, aproXImar-se de Deus, permanecer a 
sós com ele, tanto quanto o permitem os deveres da 
vida, é como o primeiro aLo da unlAo à qual aspira 
todo coraçllo amante. M113, para que essa unlllo se
ja completa, é necessário unir-se ainda a Jesus na 
lida cotidiana, fazer o que ele !azia quando estava 
entre nós, agir como ele agia, não sOmente em tudo 
por ele, mas com ele, sob sua ln!lu�ncla bendita, e 
ImitA-lo tAo bem e seguir-lhe tão fàcllmente as Ins
pirações que Jesus e a alma nA.o façam mais se
nlio um. "Se alguém qu!ser ser meu servo, disse Jesus, 
que me siga; onde eu estiver, lâ também estarâ meu 
servo". Sim, é bom seguir a Jesus por toda parte; 
no presépio, compartllbando-lhe os privações; em 
Nazaré, tomando parte em seus rudes trabalhos; 
pel113 estradas da Palesuna, nas fadigas do apóstolo, 
no exerclclo da caridade para com o próximo; no 
deserto, para recolher-se e repelir vitoriosamente os 
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:.-;.o;altos de satanl\.s; nn montanha, onde ele se retlr� 
para entregar-se à oração; dentro da barca agitada. 
pelos ondas, Isto é, nas tempestades em que ele nos 
protegerá; no Tabor, quando lhe aprouver dar-nos 
consolaçOes; no cenaculo, pam s.llment.nr-nos de sua 
carne; em Gctsémanl, no pretórlo, no Calvê.rlo, pa
ra sofrer, ser humilhado e morrer com ele. 

Esse amor perfeito, que acabamos de descrever, 
é o que praticam os almas que se entregam a Deus 
sem reserva, dispostas a nada lhe recusarem, e cuja 
dlsposlçll.o nll.o é o efeito passageiro do entusiasmo, 
como nos principiantes, que ainda desconhecem as 
dificuldades c a.s lutas; sua sinceridade e sua fir
meza estll.o provadu por uma fidelidade que nll.o se 
desmentiu no meio de provações de toda sorte. Para 
conseguir a .salvaçll.o, nll.o c preciso levar o amor 
até e/!Sa perfclçll.o. Ninguém aqui na terra compreen
de qull.o superior é esse amor generoso ao dos almas 
Imperfeitos, quão dl!crentes sll.o no céu os efeitos 
de um e de outro. As almas piedosos mas Imperfei
tas nll.o têm esse ardor pelo sacrltlclo; tém, por 
certo, um esboço do puro amor de Deus; estimam 
a Deus c desejam sua glória, mas nll.o tém a cora
gem de lhn procumrem a todo custo. Sua dlsposlçll.o 
dominante visa antes o seu próprio bem, que procu
ram em Deus porque a fé lhes ensina que sómente 
nele o poderll.o encontrar; agem, portanto, por espl
rlto de tê, fazem ato sobrenatural e meritório. E o 
conjunto de sua v1da, os tmlmeros atos de virtude 
que praticam, sendo Inspirados pela fé, .são bons e 
dignos de recompensa. 

Mas quanto mais nobres, quanto mais santos 
são os atos praticados pelas almas generosas! Ela.s 
também compreendem, sem dllvlda, e multo melhor 
que as almas Imperfeitas, que toda a sua felicidade 
estil em Deus, e a alegria que lhes causa o pensa
mento de possui-lo um d.Jn é multo grande, mas na 
vivacidade de seu amor, olham para Deus antes de 
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olharem po.ra si mesmas, esquecem-se de si e nlo 
procuram mais o Interesse da criatura, e sim o In
teresse de Deus. Imenso é o mérito desse amo1· ab
negado. Poderé. o amor ln>per!elto, all.era.do pela 
procura do eu, jamais alcançà-lo, mesmo se multi
plicando? A doaç!lo feita com reservas, embora au
mentando os méritos, se for renovada a mlildo, po
derá jamais cqulvQler ao dom absoluto de si mesmo, 
posto que nlo durasse senlo um dia? Deve haver 
no céu uma diferença multo grande na maneira 
pela qual goznm de Deus aqueles que por ele lmo
la.mm todllll as suas lncllnaçOes e venceram todas 
as suas aversões, e aqueles que amaram a Deus, por 
mais tempo talvez, mas poupando..,.e, agradando à 
natureza, procurando-se a si mesmos. Não oomente 
a soma de gozos nlo é a mesma, mas o modo tam
bém deve variar; para os verdadeiros amigos de 
Deus deve ser não sOmente mais abundante, como 
também mais , delicada c mais deliciosa. 

Esse amor per!elto é o fruto de uma graça emi
nente, ao menos quando, em vez de ser um ato pas
sageiro, é bastante profundo e bastante firme para 
formar a disposição habitual da alma fervorosa. E' 
Deus mesmo quem o suscita na alma, dando-lhe 
não somente a capacidade de praticar atos da vir
tude de caridade, tanto pelo racloclnlo como pelo 
estimulo, como o faz para toda alma !lei, mas é o 
amor em exerclclo que Deus derrama na alma fer
vorosa, ele próprio produzindo-lhe o ato de carida
de com o alegre assentimento e a cooperação da 
alma que o recebe. Demais ela .sO o recebe depois 
de o haver desejado, de se ter preparado para re
cebê-lo, de haver ela mesma trabalhado energica
mente e sofrido corajosamente as purl!lcaçOes e as 
provaçOes que o tornaram posslvel. O amor perfeito 
é obra do Esplrlto Santo bem mais que ela criatura. 
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4. Vamdades do amor. - Sentimentos: 
que o produzem. 

Esse amor perfeito reveste diversas formas. O Es
plrlto Santo, que o Inspira, impele os fiéis a atos 
multo diferentes segundo os plano.• divinos. O mesmo 
Esplrlto Inspira a Marta dedicar-se, e a Maria, ora 
permanecer silenciosa j unto do Mestre, ora banhar 
com su:l.! lligrlrnas os pés do Salvador, ora alndo. 
lhe derramar sobre os cabelos um perfume precioso. 
O mesmo amor modlflca-..e conforme as clreunstlin
clas; é um na prosperidade, outro na adversidade; 
mais ainda, em certos Clt.S()I;, pode produzir, ao mes
mo tempo e no mesmo coração, sentimentos mul
to di versos. Em que pensa v a s. Pedro, na prlsl.o 
de Jerusalém, encadeado entre seus carcereiros, e 
S. Paulo, arrastado por cinco soldados de Llslas pelo 
caminho ele Cesaréia? Que sentimentos se subleva
vam em seu coração? Antes de tudo, sentiam-se fe
lizes em que se cumprisse a vontade de Deus, mais 
cara a seu coraçll.o que todos os projetOs sonhados, 
e descansavam, quanto ao futuro, na bondade e na 
sabedoria divinas; regozijavam-se de sofrer por um 
Deus tlio amado; depois, alllglam-se em ver esse 
Deus tlio gravemente ofendido por seus perseguido
res, ressentiam também um amor ardente, cheio de 
zelo e de vivos desejos de continuar sua 1111ss1o e 
ganhar a Deus muitos pagll.os. Os atos de fé, de con
fiança, de abandono, de ações de graças, de sllpllca.s, 
Inspirados pelo amor, sucediam-se em seus corações. 

O prOprlo amor, Independente das clrcunatlin
clas elrterlores que o modificam. tem formas dife
rentes, segundo a diversidade das luzes da graça. A 
alma ê8 vezes frul de seu amor e Deus fé.-la com
preender, por uma luz da graça, que ele esté. nela e 
que O o autor das suavidades de que goza; e IIBSim 
ela conhece por experiência a bondade de seu Deus: 
cognltfo e:rperlmentalls est quando quis e:rperltur 
oustum dlvfnae dulcedlnl3 (S. Tomé.s, t. U, q. 97, a 
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atl 2 ) .  Outms vcze.s, essa sel!llo.çlo do divino nll.o 
,... 111z sentir e ela n�o goza de Deus, mas aspira 
omi4·HLcmente a ele, desejando sair de sl mesma pa
ra lançar-se, para mergulhar no Bem-amado. ou
l.ras vezes, ainda, o amor que Deus comunica é frio 

«' :\rltlo, mas puro c forte. achando-se sOmente a 
von tade, na parte suprema, como diz S. Francisco de 
Sales, sob a ação do Espirito Santo. Outras veze.s 
.wr{L doloroso e mart.triznntc, a alma sentindo ao 
rne.smo tempo um vivo desejo de amor a Deus e uma 
grande Impotência para exercer esse amor, ou entlo 
experimentando um grande desejo de glória de Deus 
e vendo-o desconhecido, ofendido, ultrajado por seus 
filhos. 

O amor, com efeito, pode produzir sofrimentos 
tanto mais cruéis quanto mais ardente for, ou ale
grias tanto mais suave.s quanto mais forte for. AJJ 
almas pobres de amor n�o conhecem nem essas 
alegrias nem esses sofrimentos; e nl!.o se razem se
quer uma ldéla do que sejam; algumas até nê.o que
rem acreditar que possam existir. Assim, a vida dos 
santos, para muitos crlstl!.os e, Infelizmente, algu
mas vezes para aqueles que, em virtude de sua ele
vada vocaçllo e das mUltas graças oferecidas, deve
riam caminhar nas pegadas dos santos, é um llvro 
fechado, que nllo compreendem, nem apreciam, co
mo também nll.o empreendem nem apreciam os li
vros dos grande.s rulst!cos que t.ão bem souberam 
de.screver o pw·o amor. 

Entretanto, se o amor produz com rrequência 
vivos sentimentos de alegria ou de tristeza, de desejo 
ou de temor, pode ainda, como já o dissemos, subsis
tir e ser multo puro e multo Intenso em um coração 
frio e calmo, que parece lnsenslvel. Ja que o amor 
esta na vontade, podemos desejar o bem de Deus, 
a glória de Deus, veementemente e a todo preço, 
sem ressent.lr emoção alguma; podemos estar sin
cera e enêrgicamente dispostos a sacrificar tudo a 
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Deus, e penllstlr nessa dlspoalçAo em melo das mal.s 
duras provaç!le.s, das mais penosas d1tlculdadea, e 
entretanto ter o coraçAo como que parallaado e In
capaz de qualquer sentimento. Por outro lado, o ar
dor dos sentimentos pode ...,.- 8Jltes o efeito de urna 
aen.5lbWdade lmpre.sslonAvel do que de uma von
tade firme, os d....,Jos podem ser ardentes e n4o 
pa.ssor do veleldadea. N4o é raro verem-se peasoas 
de lmaglnaç4o ardente, dlsposto.s aparentemente a 
realizar prodlglos, e que arrefecem ante um pequeno 
obst4culo. "NI!.o a4o todos aqueles que me dizem: 
Senhor, Senhor, que entrar4o no reino do céu, dl.sae 
Jesus, maa aquele que raz a vontade de meu Pai" 
(Mt 7, 21) .  "Serel.s meus amigos se flzerdea o que 
vos digo" (Jo 15, 14) . 

A prova do puro amor estA, pol.s, na prática das 
virtudes, mas na pràtlca constante, flt.cll e alegre das 
virtudes eminentemente wbrenaturals, como a hu
mildade, a rentmcla, a paciência a toda a prova, a 
caridade extenal va a todos: a trvclfbw eorum cogno
scetfa eos : conhece-se a àrvore pelos seus frutos e 
os yerdo.delros amigos de Deus pelas suas obras. 



C A P I T U L O  X X I  

Da pnUJca do puro amor 

1. Dlltlemos desejar o amor dltlfno e renunciar 
c1s atetç6es p�agetras. 

"Ah!  minha tllho., disse um dia Noo.so Senhor 
a S. Teresa (VIda, cap. XL) , quão poucos me amam 
verdadeiramente! Se me amassem, eu nlo lhe.11 ocul
t.nrla meus segredos". Aqueles que o amam com 
grande amor, Jesus os cho.ma seus amigos: Dlco 
vobls amfcls meu. Que doce o.pelldo, que titulo In
vejável! Antes de assim se exprimir a S. Teresa, ele 
J:l. havia declo.rado a seus apóstolos que nao tinha 
segredos para seus amigos: "N!o vos chamo servos, 
porque os servos na.o .sabem o que faz seu amo; ma.s 
cho.mo-vos am.lgos, porque tudo quanto ouvi de meu 
Pai, vo-lo fiz oaber" (Jo 15, 15) . N!o que o Salva
dor revelasse a seus apóstolos, nem revela agora a 
seus am.lgo.s da terra, feitos desconhecidos ou acon
tecimentos futuros de natureza a lhes .satlarazer a 
curlosldo.de, ma.s sim as verdades útela á alma, que 
ajudam a servir a Deus perfeitamente, a levar uma. 
vida santa, Jesus as manlte.11ta a seus lnUmos; dl
lhes a ciência dos .santos; dedlt lllls scuntfam sarn:
torum. 

Ao mesmo tempo que os Uumlna, rortl!lca-os, 
enriquece-os com suas graças, transforma-lhes a al
ma. tomando-a cada vez mais semelhante a ele. 

E', pois, preclosls.slma a amlzade de Jesus. E 
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como adqulii-la; Jesus concede-a a quem quer que 
o ame com um pertelto amor. Que meios, porém, 
empregar parr. ob�cr c&;é amor vN·dadelro, que é 
tão raro, e no qual rntrct.anto silo chamados todos 
os su.cerdotc.">, todas as aimas consagradas e todas as 
pessoas que, �mbora vivendo no mundo, recebem 
grnças elevadas. 

Dissemos em um dos capltulos precedentes que 
os esforços conjugados da alma nlo bastam para 
adquirir esse amor, que é um dom de Deus. De pos
se desta verdade Importante, acrescentaremos, para 
citar as palavras de um santo, que Deus nada con
cede com tanto prazer como o seu amor, e que nunca 
o recusa 11 quem quer que se dlsponba a recebê-lo. 

A prlmelrn. condlçllo 6 desejd.-lo ardentemente. 
"Desejar amar sempre mals, dizia S. Francisco de 
Sales, é o meio de progredir sempre no amor. Quem 
deseja multo o amor, bem o procura; quem bem o 
procur11, bem o encontra" (VIda, por Hamon, 1. vn, 
cap. VI) . "Bem-aventurados os que têm tome e sede 
de per!elçl'lo, disse o Senhor, porque serão saciados". 
Nilo bastam, pois, simples desejos, sujeitos a per
manecer estéreis. Quem tem tome e sede nlo se 
contenta com aspirações c suspiros, mas age, aglta-ae 
e não descansa enquanto não encontra.r n.llmento e 
bebida ; quer a todo custo saciar-se e se deaalterar. 
Da mesma forma que tem uma fome ardente do puro 
amor, começa por pedi-lo com lnstAncla, submeten
do-se de antemão 11 todns ns condl�es que Deus 
lhe lmpwer, aceitando todas as provaçOes que a Sa
bedoria divina julgar necessarla para purlflc:ã-lo e, 
em seguida, abrasá-lo. E a alma, por seu lado, mul
tiplica os esforços, taz-se violência e luta com per
severança contra si n1esmn. Quem não tem essa 
fome Insaciável de amor, essa sede ardente, nunca 
o pedlrâ com o devido ardor, e na. o farâ os esforços, 
nem pratlcnrâ os sacrlflclos lndlspensâvels para al
cançar esse perfeito amor. 
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corno entreter esse desejo ardente de pcrfel
\'nu conservando sem9re presentes n.o esp1r1to as 
ncn ·  t ·. u:; 4ue o tomam tl:.o deseJé.vel. "Eu vivo, dlzla 
ti  l ' .u clo, uo. f6 no FUho de Deus, que me amou e se 
•·1 1 1 1 •··'"" por mlm"' (Gál 2, 20) . Esse peDBamento 
oh• " � " ' "  .<cu Deus o tinha amado até à morte nunca 
ch•l)[:t v a o santo e.pOsto:o, m2.ntenc!o-o na dtsposlçA.o 
c·oust a � l ll! de lhe retrlbull' :unor com amor. N4o pro
uu lc·u Jt•.sus que o. devoç!o ao seu divino Coração 
tumarla rervoros!l-' as almas tlblas, e multo perfel· 
tas ""' aL'IlBS fervorosas? E por quê? Porque essa 
dcvoç(lo nos pOe continuamente d.lante c1os olhos o 
Imenso amor de Jesus, e nos leva a nA.o viver co
mo Ingratos e Q nac1a recUSQr àquele que tanto fez 
tKJr nós. 0.. exerelclos de piedade, principalmente 
a mcdltaçâo, quando bem feita, as leituras espiri
tuais, quancto bem escolhidas, s!o um melo excelen
te para nos rccorc1or os beneficios do Doua, os en
r.tintos e o valor de seu serVIço e manter sempre ar
ciente no coração a sede do santo amor. O segundo 
melo de aumentar o nosso amor é renunciar por 
l>cua a toc1a afelçAo que oAo for Inspirada por ele, 
é renunciar sobretudo ao amor de nós mesmos, pois 
o amor divino vive no coraçl'lo na proporç!o do es
<IUCclmento do eu. Jesus resumiu todo o seu Evan
�clho quando pronunciou a grande palavra : "Be 
alguém qulaer vir após mim, renuncie a si mesmo, 
carregue aua cruz todos os dias e me ala:a! "  

E' mesmo necessirlo, na procura da virtude, cui
dar de nAo mesclar um amor excessivo do eu ao 
Y.elo pela g16rla de Deus. Quantas pessoas piedosas 
lu\ cujo desel o de perfelç!o nAo é bastante delllnte
rcs.sa.do. Em vez de 8C diZerem: quero, cuate o que 
ctc•tar, agradar a Deus e consolar meu Jesus, dizem
'""· e multas vezes sem o perceber: quero sanUflcar
mc, pois é tAo belo ser perfeito, tAo agradAvel .ser 
virtuoso. Naturalmente n!o é esse o tlnlco m6vel de 
seus esforços, o amor tem larga parte, mas n!o 11 que 
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deveria ter. Na alma a.rdente e generasa., o desejo 
da. glOria de Deus é tio forte que ela. ezelama. em 
toda sinceridade : entrego nas m.Aos de meu Pa.l o 
meu presente e o meu futuro. Ele me tra.ta.ra se
gundo sua. bonda.de; nlo quero traba.llla.r senAo para. 
ele, niio de.sejo senão amA-lo c fazer amA-lo. A al
ma que e.stá ne.ssa. dlsposlçAo vai multo mais de
pre&Sa e multo mais longe do que aquela. que nAo 
sabe esquecer-se. 

Val mais longe principalmente se, a.o mesmo 
tempo, for mais corajosa. na pratica da renUncia.. 
Com efeito, os aacrltlclos, a.s mortltlcaçOes de toda 
esp�cle praticadas com uma lntençAo multo pura., 
els os verdadeiros meios de ad.ID.ntar-..e no amor,. os 
meios lndlspeDS4vels que nenhum outro substituirá. 
Feitos por Deus, sAo atos de amor e do ma.ls puro 
amor; sA.o tambêm sementes de amor, porque produ· 
zem outros atos, e quem semear muitos aacrlflcios, 
recolherá multo amor. 

E' Importante lançar-se com generosidade no 
caminho da remmcla., pois quem nlo tem entuslaa
mo, quem he.slta, frequentemente estacionará. No 
caminho do amor e do sa.crltlclo, quem calcula, re
cua. De rato, quem renete dema.Is, encontra .sempre 
razões para. fugir daquilo que lhe cWita e fazer aqui
lo que lhe agrada; tendo pouco amor a DeWI e multo 
a si mesmo, tornará em geral o partido da. natureza; 
os pequenos aacrlflelos que praticar, por lhe parece
rem multo grandes, o eontentarAo, e Isto o prejudi
cara lncalculàvelmente. Quem, ao contrário, puser, 
antes de tudo, um grande ardor em mortificar-se e 
em humilhar-se, atingira rápldamente a um grau 
de amor bastant.e elevado para Julgar-..e feliz em 
sofrer por Deus, em Imolar-se por ele. Os aaerlflelos, 
custando-lhe menos, ele os multlpllcari, a� fm
los aem contar. O amor entAo fa.nl. grandes progres
sos. 
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2. Dloer&IJ3 ma.ulras de ezercer o amor. 

l'lnnlmentc, o terceiro melo de ampliar o amor, 
··x•·rr�·lo: "Nio conheço maior arte para chegar 

'' 1 1 1nar do que amar, dizia S. Francisco de Sales. as .. 
:1hn ··orno aprendemos a estudar, estudando, a falar, 
lnlu wln. a trabalhar, trabalbando (VIda, por RILmon, 
o 1 1 .  r>. 392). Façamos a cada ln..tnnte a toa de nmor. 
<.tiUuHio Deus nos manda .sofrimentos, sepai'Q.Ç4es, 
l uto.• cruéis, entreguemo-nos o.o amor e os atoa de 
o·arldndc que fizermos reconfortarão nO&Oo coraçAo. 
o·nQuanto aproveitaria aos nossos mortoa. Quando 
••st.amos entre!{Ues a Inquietações. 11. dMolaçlio, mer
'"'lhemo-nos no amor e o DeW! que nos ama velam 
.•obre nOs e cuidam de nOSSOB lntereQea. Quando o 
rlrm6nlo nos tenta, aumentando aos nOSI!OS olhos as 
!altas do prOlrlmo, excitando noaso re&Sentl.mento, 
Instigando nosso amor prOprlo, avivando-lhe aa fe
rldlll!, sublevando nossas palxOes, esforcemo-nos por 
rlcva.r-nos acima de todaa as nossas concupiscên
cias, por esquecer todas as nossas queixas e, por melo 
de um bom ato de amor, lancemo-nos no CoraçAo 
do nosso JosW!. Quando a naturem covarde recua 
ante um sacrlffclo que DeW! nos pede, nAo consi
deremos ent!io o que nos seduz ou nos amedronta, 
mas olhemos para Jesus que tanto nos amou, olhe
mos para a ll&lltlsslma Trindade, tAo cheia de amor 
por nOs, e faQemos nosso sacrlflclo amorosamente. 
Digamos sempre e por toda parte: Meu DeW!, nAo 
quero pensar em tudo quanto se apresenta 11. minha 
lmaglnaçAo, em tudo quanto cativa meu pobre cora
ção, quero pensar em vOs, quero amar-vos. 

Para manter-nos no amor, para evitar os pen
samentoa que tendem a afastar de DeU8 e a dl&tralr, 
� multo bom, quando lhe queremos dirigir algum 
pedido, recomendar-lhe uma pessoa querida, ou uma 
obra Importante, fazer atoa de amor em fonna de 
oraçlio. Façamos apenas mençAo daquUo pelo qual 
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desejamos orar. nomeemos ao bom Mestre a alma 
sobre a qual queremos atrair as suas graças. e depois 
façamos atos de amor de todo o coraçA.o. Deus sabe 
melhor que nós o que convém a seus filhos, ele lhes 
deseja mais do que nós o bem espiritual e para agir, 
para lhes conceder maiores graças. aguarda apenas 
da nossa parte uma oraçA.o ardente e confiante. Ora. 
nl!.o serão atos de amor oferecidos nesaa lntençAo a 
melhor e a mais eficaz do.s oraçoes? "Para obter 
que tal obra prospere, que tal pecador se converta, 
que tsl almiL piedosa se •antl!lque, que eu meamo 
me s�ntfflque, eu vos o.mo, meu Deus. Eu vos amo 
porque sois amável, eu vos amo para obter que •eJals 
mnLq :1.mndo. E para o.rradP.crr-vo.'l, 6 meou subUme 
benfeitor, rp1e me1hor n1eto podertn encontrar .!enio 
vos amar; e para alcnnçar o perdlo das faltas de 
mlnha própria vida, para repn.rll-1118, para testemu
nhar-vos tlldo o meu arrepP.ndimento, para vos eon
soJar d23 pP.nas qnc \OS causei, ea vos amo, 6 Jesus. 
de todo o fOraçti.o". 

Nlo é sempre po."3lvel fazer atos de amor com 
e. ... a doce unção que os toma tão agradtvels; quan
do o corn.çii.o estA como paralisado e Impotente, s6 
a vontade pode aglr. Mesmo nesse caso exerçamoa o 
nO&So amor. E' exercer o amor, dizer sem gosto al
gum. mas com sinceridade: Meu Deus, quero amar
vos. aumentai em mim o amor; ou ainda: meu Deus. 
sede amado. que os pecadores venham a vós, que 
os bons se tomem melhores, que vossos amigos ln
tlmos. em ndmero cada vez maior, vos consolem e 
v011 alegrem; ou ainda: meu Deus, que vossa von
tade seja feita; eu quero tudo quanto qulserde.s e 
s6 aquilo que quiserdes. Entre esses diversos modos 
de exercer o amor, cada qual deve escolher aquele 
que mais o atrai, pois a atraçAo vem do Esplrlto 
Santo que conduz eada alma pelo caminho que lhe 
convém e fé.-la produzir atos tanto mais perfeitos 
quanto mais dOeU for. o amor de pura vontade pode 
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!:'lu Intenso, �o puro, t.Ao agradó.vel 11 Deus c, 
11 .. , 1 ., 1 1 to, to\o merlt.Orlo. quanto o amor de sentimento. 
Mr·:.mo quem estiver na arid.ez, se ror fiel, conservam 
t•n :.ua vontade n resoluc;.Ao enérgica e constante de 
r .. · · · r multo por Deus. se souber avivar as re.soluçOes, 
rtwwnr as promessas, embora .se mantenha eo.lmo, 
1>61h'r:\ dizer com S. Paulo: Carlta• Chrúlf urget 
"'": a caridade de Cristo nos Incita. 

Mas. principalmente. devemos amar pela� nos

·"•' obras. Para praticar um amor eon&tante, niLo 
h:"'ta reiterar protestos e ruo I uçlleo, e preciso que 
todoo os atos seJam atos de amor: P'llloll, non dUif141-
""t.s 1>erbo neque llngua, ••lf opere et verltate : "Meus 
rllhlnhos, dizia o apóstolo bem-amado, nll.o amemos 
sómente de boea e em palavras, ma� sim pela� nos
-<IL< obras" (Jo 3, 18) . E esse amor prAtico. deve
mos levA-lo tio longe quanto posslvel, e deve ser 
Ul.o ardente, tio generoso, quanto constante; deve
mns dizer-nos: Jd. que Jesus nos amou tanto, fare
mos n6s Jamais bastante por ele? E, bueado nease 
neni!IUIIento, devemos dedicar-nos. consumir-nos por 
rlc sem medir esforços, fa.zer sempre o que mala 
lhe aarada, que serA geralmente o que menos nos 
a1!1'1lda. A natureza reclamarA; em vez de ceder-lhe, 
façamos-lhe violência, quebremo-lo, esmaguemo-lo. 
se a prdprla Providência, para terminar a obra da 
nossa perfelçll.o, vier em awdllo de nossa fraqueza, 
e Impuser-nos sacrlflelos penosos e DOS fizer pa&sar 
por duras provações, longe de nos queixarmos, agra
deçamos a Deus e consideremo-nos fellzes em tudo 
suportar por ele. 

_.. Semelhante conduta é loucura aos olhos dC9 ho· 
mons egolstas, mas é a loucura da cruz; ou, melhor 
ainda. a loucura do amor. Mas, aos olhos das almu 
amantes, daquelas a quem a caridade do Cristo In
cita. a loucura està alhures: està DO egolsmo, na co
vardia, na moleza que recua ante o dever, estA mes
mo na prudência excessiva que se assusta com o ...,. 
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crl!lclo, pesando-lhe todos os lnconvenlenres, sem 
todavia pesar-lhe "" vantagens, que receia sempre 
fazer demais, sem nunca temer fazer de menos. �� 
prudência. Ulo humana, que Impede o homem de s 
dar todo a Deus, é uma verdadeira loucura, pois p -
va a alma por toda a eternidade de riquezas lnap -
clllvels.' Ao conlrãrlo, a loucura do o.mor é a v -
dadelra prudência. 

Assim se expUcam os progTea.sos espantosos e rã
pldos que fazem na perfelçll.o "" almu plenamente 
desprendldu de si mesm!l.'l e que na.o vivem mais 
senllo para Deus. Nosso Senhor fez saber a S. Teresa 
que uma Jovem professa, Isabel dos Anjos, morta 
após cinco anos de vida religiosa, havia merecido 
tanto quanto outras em clnquenta anos de vida re
I!Uiar. Assim também, almu Juvenis de nossos dlu, 
S. Oabrlel das Sete Dores, S. Tereslnha do Menino 
Jesus, B. Oema Oalgnnl. Benigna Ferrero, elevaram
se em poucos anos até ao heroismo do amor. 

NAo era sOmente a lntensldo.de e a pureza de 
seu amor, era também a ternura toda famlllar, fru
to de uma confiança sem limita, que, tomando essu 
Jovens almas Ulo agradAvels ao Senhor. o levavam 
a lhes dar ao amor Wll Incremento maravilhoso. 
Oema Oalganl tratava por tu a seu Jeaus e Jeaus 
na.o a repreendia. Tereslnha do Menino Jesus na.o era 
menos connante. Se quisermos ver crescer o nosso 
amor, que cada um de nOs se considere, na.o como o 
servo, nem mesmo como o dlBclpulo, mo.s como o 

1) Quom recebou uma boa tormaçAo e for crtlortcuo, unl 
forç.oaamente cheio de fervor e H tornará perfeito, ou entlo 
• .,, um Jouce, um t�nl• aem cons.çio. Serd fervoi'OIIo e ao 
torn&l'é. perfeito, .ae nada recuaa.r a Deu. de pleno con•ena 
tlmento; louco, ee. da anguo frio, preferir aatl8façõel vü 
o puaagelraJ a gozos dellcloBOII e eternaa; lqrato e •em 
eonçlo se, pensando em todoe os beneficios de Deu e aa.· 
bendo que por uma vida de ron6.Dcla o glorllle&J'' e lhe 
retrlbuiri. amor com amor, tomar o partido de Dlo se fazer 
vtolb.cla e recuar a. acrtftclc. que lha do rocla.madoe. 



""'''�" Intimo de Jesus, como seu lrmlo cnrlnho
"" "'''"le nmndo. Jesua gosta de ser tratado como 
uml1�o. Por que se fez ele tAo pequeno na encamo.çê.o, 
1 1 11 r · 1warlstln.? Por que se abaixa �:!le ao nosso nlvel? 
l'oor """ desce ao nosso alcance? Para que nll.o o te
manHL'> maL!, para que o tra.temos, até certo ponto, 
eomu um 111\lal, pois a amizade supõe e reclama certa 
lp;omldnde: Amlclt1a paru lnvenlt aut taclt. Aqueles 
�ur n!lo chegam até essa famlllalidade Intima, que 
nllo falam com ele, de coraçll.o e em todo abandono, 
nll.o correspondem aoa deseJo.• de Jesus. E' o que nos 
pede o doce Salvador, ele, que faz para cada um 
de nós loucuras de amor : 011od stultum est De! sa
plentlus ut homlnibus (I Cor I, 25) . Quer Incorpo
rar-se-nos, fazer-se um conosco, n fim de que seja
moo transformados por ele e nos tomemos outros 
Jesus. 

Feliz daquele que compreende essa ternura do 
CoraçAo de Jes\18, que recorda, a cada Instante, que 
nll.o perde de vista o Bem-amado. o Esposo divino 
de sua alma, que, cem vezes por dia, lhe fala como 
n um lrmll.o quendo, um outro si me.<�mo. Vós me 
amais. ó Jesus, eu sou, porém, lndlgno desse amor. 
Sim, Senhor, aquele que amais estA doente, aua al
ma está enferma; o pecado deixou-lhe vestlgloa tAo 
vis, nela existem tantas lncllnaçOes mll.s e tAo grande 
fraqueza. Remedlal a essas misérias. Bel que voeso 
amor nAo dlmlnulu por lsao, que mlnhaa lngratldOea 
de outrora e mlnhaa faltas �daa nll.o Impedem 
vossa ternura; morreste• para mim quando vlstes 
em mim um pecador e agora. quando me vedes sin
ceramente dlspoato a nada vos recusar e a tudo re
cusar a mim mesmo, me amais ainda mals. Esta dls
poslçlio de minha alma vos basta, mas, quando hou
verdes purificado, fortalecido e abrasado meu cora
çlio, saberei corresponder ainda melhor ao vosso 
amor. 

Vós me amais, Jesus, até t. loucura, e me a.sso-
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clals à& vossas obras; pois bem, façamos tudo de co
mum aco!do. De meu lado, farei tudo por vós, nada j 
para minha própria satl:;façl\o; a nm de assemelhar- , 
me a l'ós, viverei de rer.thclas e de sacrlflclos, aceil-' 
tarel as humUcaçOes como vós as aceltnstes; tra 
balt.arel asslc\uf.me:lte, CC:Jsumlr-me-el, como v 
vos consumistcs. E vós, 6 J'e.sus, fo.rcls tuclo quan o 
é de \'OSSo encargo: rezarei. sofrerei por meus lf
mlos, e vós lhes tocareis os coraçOes, mudareis .ou 
lhes fortalecereis a vontade; dedicar-me-e!, e vós 
tornareis proveitosa minha dedlcaçâo. 

Tenhamos, pois, sede do amor divino; retiremos 
de nossos corações, por uma ren1lllela absoluta, tudo 
quanto lhe for um obst.�eulo; pratiquemos o o.mor 
pela união habitual com Deus, unlli.o de nosso espl
rlto e de nosso coraça.o, uniAo de nossa vontade à 
sua em todo.s as colso.s; enllm, que D0&9a afelç4o 
por Jesus se torne multo conrtante e multo !o.mlllar 
pelo pe118amento constante de sua imensa ternura; 
Deus, vendo enta.o que !a.zemos tudo quanto depende 
de nós e que correspondeme<� a0<1 seua chamadO<!, der
ramará ele mesmo em nossas almas um amor multo 
delicado, um amor mais forte que a morte: "Fortl3 
••t ut mors tllloct!o" (CAnt 8, 8 ) .  



c ,\ I' I T U L O  X X I I  

Da caridade fr�aterna 

1. Deus quer QUe sejamos carldos03. 

"Que � ne"""-'tl.rlo fazer para alcançar a vida 
f"l<•rnn?" A essa grnve j)erguntn, Jesus responde: 
··Núo está escrito na lei?" E fez enunciar pelo es
erlba que o interrogava os dol8 grandes mandamen
tos: .. Amaras ao Senhor, teu Deus, de todo o cora
çl\o, o a teu próxlino como a U mesmo. - Esta bem 
•·rspondido, faze L9so e vlverlls dessa vida eterna e 
bem-aventurada" (Lc 10, 27-28) . "A esses dois man
damentos, disse ele umn outra vez, se prendem toda 
a lei e os profetas " (Mt 22, 40) . Jesus nos declara, 
pois, que o amor de Deus e do próximo resumem 
todos os nossos deveres. Em outras pa.ssagen.s da 
I•:Scritura, o só amor do próximo é apresentado co
mo nos fazendo obter a eterna recompensa : "Vindo, 
benditos de meu Pai, possui o reino que vos está 
11reparado desde o começo do mundo; pois tive fome 
,. me destes de comér; tive sede e me destes de be
hrr, estava sem abrigo e me acolhestes . . .  " E em se
!:nlda a violação desse preceito de caridade � indl
''"d" como o dnleo motivo de condenaçlo. Slo Paulo, 
por seu lado, escrevendo aos gálatas, rcss�alta-o tam
l:,.!m: "Toda a lei está contida nestn Qnlca palavra: 

1\mnrtl.s a teu próximo como a ti mesmo" (Gál 5, 
14) ; e diz a mesma col.sa aos romanos: "Aquele que 
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ama ao próximo cumpriu a lei; o amor é a pleni
tude da lei" (Rom 13, 8, 10) . 

Será. o amor do próximo tio relevante, como 
certos descrentes o querem proclamar, ao ponto de 
nlo ser neccssé.rlo levar em conta nem os deve1"811 
para com Deus. nem os deveres para consigo mes
mo? Evidentemente, a recompensa celeste só seré 
dada a quem nlo violou gravemente nenhum dos 
seus deveres; ma.s as pa.ssagens que acabamos de 
citar nos mostram o quanto a caridade sobrenatural 
para com o próximo é uma virtude Importante, e 
o grande lugar que deve ocupar em nossa vida; 
podemos, pois, concluir pelas palavru acima que 
quem a possui plenamente, cumpre também com to
dos os outros deveres. Ama et tae quod vil, dizia 
S. Agostinho: Ama e faze o que quiseres, pola a 
vontade, guiada pelo amor, nAo quereré oenAo o bem. 
Para amarmos ao próximo como Deus quer que o 
Rmemoo, é preciso ante.s de tudo amor ao próprio 
Deus, porquanto o amor de Deus 6 o principio do 
amor do próximo. Em se�ulda é preelso estarmGS 
sempre prontGS a nos dedicar: é mlater, pois, des
prezar-nos a nós mesmos, e viver na renQnela, que 
tanto facilita a todas as virtudes. 

Qusndo, por conseguinte, uma alma possUI a 
verdadeira caridade, é sinal de que utA em paz com 
Deus. Tal no-lo ensina o apóstolo S. Joio: "Sabe
mos que passamos ·da morte para a vida, porque 
amamos os nossos lnnAos" (1 Jo 3, 14). Ao contrérlo, 
quando a caridade para com o próximo é fraCil. e 
Imperfeita, é sinal de que as outru virtudes o sAo 
também, e que a alma estâ multo pouco adianta
da: "NAo passais, na vida espiritual, de criancinhas, 
que só ae podem alimentar com leite, dizia S. Pauto 
aos corlntlos; sois ainda multo carnais, lâ que elds
tem entre vOs Inveja e discórdias" (1 Cor 3, 1-3). 
Qusndo, por conseguinte, uma a.lma possui a ver
dadeira virtude, revela.m-ae verda4elroo dlsclplllos do 



1 • ,  blu (Jo 13, 35), dão ao mundo um belo espe!A.cu
lu , .  rurnecem-lhe uma. prova evidente ela divindade 
olu l'rlstlanlsmo. Esta prova, Jesus a tinha pecliclo 
, . . . .  :ma ora.ç.Ao depols da cela: "Pn.t. que eles seJam 
11111, eomo nOs somos um, a flm de que o mundo 
t•n·la que vOs me enviastes, e que eles reconheço.m 
'I"'" vós os amastes como me amastea" (Jo 17, 21-23) . 

�- Tcnàtncfas opo1tos do coraç4o humano: a7Mr 
natural do pró:ri7M e egolnno. 

Serê. dizer que só as alma.s cristAs são verdadei
ramente &íetuosas e dedicadas? Não. Houve sem
pre, mesmo entre os pagA.os, e hê. ainda. hoje entre 
o.• descrentes, afeiçOes vivas e duradouras, ensina
mentos nobres, atos de cledleaçlo l!l.'lplrados pela. 
amizade, pelo amor da famllla ou da pât.rla, ou mes
mo pelo amor ela humanidade. Mas a caridade sem
pre humilde e suave, sempre boa e Indulgente em 
seu Juizo, a. caridade pura e deslnteressnda, esten
dendo-se a todos, mesmo aos mais degradndos, le
vando a dedicação até aos mals penosos sacrlflclos, 
lmpregnanclo a viela Inteira, sem permitir à caridade 
que, desde Jesus Cristo, foi praticada por grande 
nllmero ele almas cristAs, é certamente um elos mais 
maravilhosos frutos do cristianismo e a prova de 
que tem a Deus por autor. 

HA, pols, duas espécies de amor do próximo, o 
amor natural e o amor sobrenatural. E' natural ao 
homem amnr sua famWa, seus am.Jgos; ê-lbe natural 
amar seus semelhantes; l!l.'ltlntlvamente prestamos 
serviços, compadecemo-nos da.queles que vemos so
frer, corremos em auxilio de quem está em perigo 
ou na dor, temos prazer em causar prazer. Ho7M 
sum, disse um autor pagão, et nlhU humanl a me 
aUenum puto; sou homem e nada elo que é huma
no me pode ser Indiferente. 
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VlrgWo escreveu este belo verso: 
llaud lfi1Ulrà mall mlserls succurrere dlsco. • 
Esse sentimento, mesmo quanclo natural, é obr& 

de DeWI. Foi ele quem pós essa lncllnaçG.o na alm& 
humana, enquanto rez compreender à razAo que o 
&mor é um sentimento nobre, que é bom fazer-se 
bem uns aos outros, ajudllr-se miltuamente. Deus, 
tendo criado o homem paro. viver em sociedade, pra
Ucou um ato de sabedoria e bondade, depositando
lhe no coração esses germes de amor. 

Além do mais, nos planos divinos, esse amor na
tural eleve servir de fundamento ao amor sobrena
tural, que repousa, na.o em moUvos conheclclos da 
razão, mns no racloclnlo dn !é. Deus, que ordenou a. 
co.ridlldc, a recompensa, enquanto pune o.queles que 
a ferem. Amo.ndo o.o meu próximo, !aço a vontade 
de Deus. Com efeito, essa vontade divina !oi, desde 
cedo, manifestada aos bome113. A lei de Moisés JA 
reza v a: "AmAras ao teu próximo como a U mes
mo" (Lv 19, 18) . Dal se deduz naturalmente esta 
regra de conduta que Tobias deu a aeu Filho: "NG.o 
raças a outrem aquUo que na.o quelra.s que te fa
çam" (Tob 16) . 

O homem carece desta recomendaçllo. Se, como 
o dWemos, ele traz em ni uma benevolência Inata, 
uma Inclinação natural para o bem, por outro lado, 
é levado, quase que Insensivelmente, a colocar-se 
acima do próximo, a achar que merece atenções que 
ele mesmo nAo presta aos outras; e o amor do eu 
n!o raras vezes o cega e o lncluz em erro. De um 
lado, é-lhe alll"adável fazer o bem, de outro, custa
lhe ser contrariado, contestado; ora, os lnteresseo 
dos homens frequentemente esta.o em oposlçli.o; o 
que consUtul a fellclclade de um, faz a tristeza de 
outro, a vontade deste opOe-se à daquele. Assim tam
bém quem faz questão do.s comodidades, dos praze-

•) Conh�ndo a des(raça, nl pre.star aux1llo &OI ••� 
.,-açados. 
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rr.•, IIns saUsfRçOes, dos gozos, Rclota a dlvL.,l mnn
"""": cada um por si, recuando diante de quRiqner 
.wrvll") que requeira esforço. DemaiS. sentimos anU
Jl:ltla por aqueles que opõem obstéculos t nossa 
vontade, JUlgamos severa e Injustamente, como nê.o 
dcsejarlamos ser j ulgados, tratamo-los como nê.o 
desejarlamos ser tratados. Aqueles que proceclem a.s
·•lm, sl!.o os quo cedem ao amor próprio, c f!l.cllmente 
tcrl!.o ciúmes dos outros, cu)n.s quallclacles os ofus
cam, dominados que estão pela Inveja, pela aversão. 
Em virtude desses motivos, os coro.çOes mesquinhos, 
apaiXonadcs por si mesmos, prezam poucas pessoas e 
.<e ns prez:un é alndR por amor " si mesmos; gos
t.am daqueles �ue têm os mesmos defeitos que eles, 
�aqueles que lhes causam prazer, ou os lisonjeiam, 
ou entéo daqueles de quem se sentem queridos, es
timando-o.•. elogiando-o.•. enquanto criticam e de
preciam aos outros. 

3. Amor Imperfeito e amor perfeito do próximo. 

Um egolamo, mult.o.s vezes Inconsciente, cawsa, 
pola, a maior parte das !altas contra a caridade. Pres
crevendo-nos de amar a nosso próximo como a nós 
mesmos, recordando-nos assim a verdade de que so
mos Iguais e de que todos temos os mesmos direitos 
11. alelçl!.o dos n08808 semelhantes, o Senhor nos en
slnRVR " observar atentamente nOSSilS mAa tenclên
clas, e evitar todns as faltRB contra a ca.rlclacle. 

A lei mosaica contentou-se com Isso. Jll. era 
multo, ITUUI nl!.o era bastante para o CoraçAo de Je
sus. Ele mesmo nos amou com um amor mala nobre 
e ma.ls perfeito; em cada um de nós viu o fllbo de 
Deus, seu Pai, filho multo querido, em que Deus 
contempla ou, ao menos, deseja contemplar, sua 
Imagem, que convida a viver de sua vida divina, a 
ser revestido de sua:; qualidades, enriquecido com 
seus bens, cllvlnlzado, transformaclo em DeUB du-
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rante toda a eternidade. Essas almas, d�tlnadas A 
aerem o renexo de Deus, a saciar-se de Deus, a se
rem penetradas por Deus, transfiguradas em Deus, 
J�us as ama tanto, que se Imolou por elas. Era esse 
um novo modo de amar; ora, Jesus quer que prati
quemos, uns para com os outrost esse novo gênero 
de caridade. "Eu vos dou um novo mandamento, 
disse ele, é que vos ameis uns aos outros como eu 
vm amei". Somos levados a amar os filhos de um 
amigo, de um lrmAo, de uma lrmll, porque nel� ve
mos o prolongamento dos entes que nos são caros. 
Assim Jesus qt:er que nos amemos, porque aomos 
todos !Ilhas de Deus, a quem devemos tanto amor. 
E' porque declarou que C3te segundo mandamento 
é Igual ao primeiro, pois é o mesmo amor que nos faz 
amar a Deus e aos tllhos de Deus. Amando-nos as
sim, amamo-nos daquele amor que J�us tem por 
nOll. "Trago-vos todos em meu coração, dizia S. 
Paulo aos seus queridos flllpenses, eu vos amo com 
o coraçllo do Cristo" (FUlp I, 18) . Isto é: eu vos amo 
com o coraçAo do Cristo, eu vos amo do amor com 
que ele vos amou. 

As almas que receberam de Deus o dom de uma 
fé viva c de um puro amor, obtêm sem dificuldade 
o perfeito amor do próximo. Devido A sua fé, ê-lh� 
multo mais fãcU ver em seus semelhantes os tllhos 
dllctos de Deus. E como est.Ao cholas de amor por seu 
Deus, acham multo natural amar aqueles a quem ele 
ama, o próprio Deus deposita em seu coração esses 
vivos sentimentos de amor. 

A perfeita caridade fraterna é, poiB, corno a fé 
perfeita, um dom concedido As almas plenamente 
fiéis; é a recornpen.a de sua generosidade; mas co
mo Deus leva sempre em conta o trabalho de nossa 
liberdade, concede em maior proporçAo esse dom 
precioso àqueles que mais esforços tlzeram e rnal.s 
sofreram para praticar t.Ao bela virtude. 

Cada sacrlflcio feito em favor do próximo au-
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menta-lhes a.lnda a caridade, enquanto as negllgên
das e a.s faltas que n!o souberam evitar a tornam 
mt·nos esclarecida e menos ardente, como tambêm 
1 ornam menos vlva a sua té, menos puro o seu amor 
" J>cus, menos generosas todas os suas vlrtud..,. 

·1. Cor1UJ elevemos desenvolver em nós a caridade. 

Devemos esforçar-n08, pois, para obter esse dom 
da pura caridade, e se jll. nos foi concedido em certa 
medida, devemos cultivA-lo cuidadosamente, evitan
do tudo quanto possa cllmlnul-lo e modelando nossa 
carlclacle na de Jesus. "Eu vos dei o exemplo, disse 
esse bom Salvador, n fim de que como eu vos tlz, 
vOs o façals também" (Jo 13, 15) . Tenhamos antes 
de tudo em nOs os mesmos sentimentos do Coraçllo 
de Jesus: Hoc sentlte In volri3 quod et In Chrl.!to 
Jesu. 

A verdadeira caridade parte do coraç!o, é por
tanto o coraçAo que elevemos, antes ele tudo, enter
necer, impregnar ele amor. Ver o próximo no Co
ração ele Deus, lembrar-nos continuamente ele que 
ele é a crtatura querida ele Deus, que o trouxe A ezls
�ncla para torná-lo um eleito e dar-se-lhe durante 
toda a eternidade, repetir-nos quanto. Jesus o amou, 
quanto desejou n sua felicidade, quanto sofreu para 
merecer-lhe a. graça, eis o melo 1ndlspensAvel para 
amar o próximo como Jesus o amou. 

Reconhecemos se temos esse amor na maneira 
pela qual julgamos o próximo, lhe apreciamos aa 
quallclades, lhe desculpamos os defeitos. Jesus, na. 

cruz, orou pelos seus Infames algozes, que, no en
tanto, nada tinham para tornol.-los alll.ll.vcls, e que 
não mereciam senllo castigos; mas, porque os ama
va, o divino Salvador procurou ver o que lhes ate
nuava um pouco a culpa, Isto é, que nAo compreen
diam todo o horror de seu crime : "Senhor, perdoai
lhes, porque nllo sabem o que fazem". Assim tam-
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loém procedem as almn.s caridosas. Toda alma c:a
ric1o.õa, porque ama, acolhe com desconfiança as aoll
aaçôes levantac111S contra o prOxlmo. Ninguém gosta 
c1e ouvir culpo.r ou condennr n.s peasoa.s querldaa; 
quem, por con.segulnte, ouve com prazer criticas e 
maledlc�ncln.s, tem nl&so uma prova certa de que 
sua caridade é fraca. Quando é forçada a ouvir seme
lhantes crltlca.s, a alma caridosa suspende o aeu 
J utzo, não quer condenar sem prova, o que seria. 
grave lnJ ustlça, nlo presta aLençllo alguma às acusa
ções vagn.s, W; palnvns malévolas que nenhum fato 
confirma., descontla mc.<mo dos fa.!Ds que lhe chegam 
e que 81lo frequentemente exagerados, deanaturados 
e mal Interpretados. Nunca se esquece de que os 
atos exteriores, os Qnlcos que lhe é dado ver, mere
cem ou desmerecem segundo a.s Intenções, a pureza. 
ou a. perversidade dos motivos lr!lpulsores, ou .se
gundo o grau de amor, de humlldac1e e de despren
dimento, ou, ao contrário, segundo o grau de mal
dade, de vaidade e de egof.smo que eslâ no fundo da 
alma. E como esses motivos lhe si\o outras tantas 
Incógnitas, ela reserva seu juizo. A alma caridosa 
acautela-se contra suas lmpre.ssOes; um fato Iso
lado, uma simples palavra, nos Impressionam e nos 
levam a emitir pareceres 1'1\pldos, o mais das vezes 
infundados. As apreciações que nos 811.0 comw11ca
da.s nos comovem também, e, com frequêncla, noa 
iludem. Os amigos de Job eram homens bons e pru
dentes; ante as desgraças de seu amigo, conceberam 
dQvldas sobre sua inocência, que se comunicaram 
uns aos outros, Impressionando-se miltuamente. Fo
ram por conseguinte multo lnjus!Ds para com o san
to patriarca.. A humildade da alma. caridosa evita. 
mul!Ds j uiZos errOneos : "Quem nllo tiver pecado, 
dizia. Jesus, jogue a primeira pedra". O pensamento 
de nossa.s misérias deveria estar-nos sempre pre
sentes quando vemos as fa.ltaa do próJdmo: quem 
se reconhece miserável, nunca sen\ muito severo. 
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AB peuoa.s unldaa a Deua compreendem e aca
tum e.aaes prlnclploa de prudência, que devem IIUiar 
uosso juizo, enqmmt.o o amor ao prOxlmo, que Deua 
mesmo lhes incute no coração, e a sua bumlldade 
profunda, os lncllnam à lnd ulgêncla, enquanto a 
poz que nelas reina as preservo. das opiniões o.po.lxo
nadas e das o.preclo.çOes precipitadas. Mas; prlnclpo.l
mente, Deus a.s Uumlna. Não vêem pois o mal onde 
nQo existe. Se as falto.s e os defeitos são evidentes e 
n!lo podem ser postos em dl'tvldo., nem t!lo pouco 
desculpo.dos, elas se compadecem do seu próximo e 
rezam pela sua emendo. 

Munidas de.'!Ses sentimentos, é-lhes multo natu
ro.l, segundo a recomendaça.o do Esplrlto Santo, ale
gro.rem-se com o.• que se alegram, e choro.rem com 
os que choram. Essa simpatia afetuosa lhes ganba 
os corações; sua.s palavras respiram benevolência e 
mansidão, e grande é o poder do homem cuja lin
guagem é cheia de bondade. Palavras mordazes, em
bora exprimam verdades úteis a serem dlto.s, .sAo 
quase sempre Ineficazes; ofendem o amor próprio, 
e a alma melindrada não se rende, guardando multo.s 
vezes dessa ferida uma lembrança amarga, que lhe 
acrà funesto.. Ao contrúrlo, palavras amAvels que 
podem ser tão fortes quanto suaves, produzem um 
resulto.do multo superior; pnlo.vra.s co.rlnhosas silo, 

com frequencia, mais eficazes que atos de bondo.de 
e servlçoa prestados, porque comovem mais. 

5. Jesus modelo de caridade. 
Bem-aventurado.s os mansos, porque .sAo 011 que 

fazem maior nwncro de conquistas. 

o divino Mestre, que lhes proclamou a felicidade, 
to! ele mesmo suave em suas palavras e cheio de 
benlgnldo.dc mesmo em relação aos peco.dores; não 
ralou com dureza senão aos farlseUB orgulhosas, 
porque eram os corruptores do povo. Ta.nto sua do-
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çura como sua severidade vinham de seu amor : 
Benlgnlta.s et humanlta.s apparult Salvatorls nostrl 
Del: Deus nosso Salvador patenteou sua benlllnlda
de e seu amor para com os homens. Que modelo 
acabado e como é prudente lmltd.-lol 

E também que perfeito modelo de caridade em 
açAo, cujo principio havia tAo bem formulado. Aper
feiçoando a regra dada por TObla.s a seu tubo: nl!.o 
!açu a outrem o que nAo de.sejarlaa que te fizessem, 
Jesus, nosso cllvlno Balvador, havia cllto: n4o só
mente eVIta magoar teus lrm.Aos, maa ainda faze 
aos outros o que gostarias que te flzcasem. Dava 
assim a regra de ouro da caridade, regra que eaciB
rece os menos clarlvldentea e lhes dita todo o seu 
dever. M&Jõ os atos do Balvador tornam mais com
preensivo! ainda o que deve ser a caridade. "Sou 
entre v6s qual servo", disse nosso Senhor (Lc 32, 
27) . O amor, quando é sincero e ardente, leva, de 
fato, o homem a fazer-se servo da pessoa amada. 
Dar-lhe o seu trabalho, a sua fadiga, pOr ao seu ser
viço as forças e a capacidade de que dlsp!le, é to
da a alegria do coraçlo amante quo nAo espera re
trlbulçAo alguma, nem calcula o que aeus esforços 
lhe renderAo, pois, se conseguir causar praur, jul
ga-se bem pago de todas as suas dificuldades. "Amar, 
dizia Leibnitz, é encontrar a felicidade na felicidade 
dos outros". 

Tal o amor de J eaus: sua exLsténciB foi uma 
perpétua decllcaçl!.o; todoS os trabalhos de sua vida 
oculta eram suportados por amor a seus lrml!.os, 
mas foi principalmente durante os trta anos de seu 
ministério evangélico que Jesus mostrou mais clara
mente ainda que nAo vivia aenl!.o para os filhos dos 
bomons. Aqueles que, fiéis ao mandamento novo que 
o Cristo trouxe ao mundo, nmnm seus lrmlos como Je
sus os amou, tomam-se também seus servos. As pcll· 
soas de pouca caridade, sempre concentradas em •I 
mesmas, nl!.o querendo se incomodo.r e guardando pa-
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o ,, ,.1 a melhor parte, mostrando-se pouco dedicadas, 
• o � l l 'ularu todo o esforço, e sl.o levadas a quelxa.r-se 
uum r�:Lmcnte do pouco reconhecimento que eneon-
1 • •• • • •  Aqueles que obtiveram o dom da perfeita ca
' hlndt· agem de maneira multo diversa; escolhem 
:.•·mpn• po.ra sl a menor parte, enco.rregam-se do 
1 11n l:i penoso, sacrificam seu conforto, aeu repouso, 
n um c.le prestar serviçO ou fazer o bem, renunciam 
"" ·'�" gosto, ê. sua própria oplnlê.o para praticar a 
ooootnsldê.o e a condescendência. 

Aqueles que, por amor ao próximo, se dedicam 
'"' seu serviço, alio os mais llvres dos homens. Silo 
l'o•dro deseja que seus dlsclpulos diletos, chamados 
11 liberdade, como lhes faz lembrar, conservem closa
oou•nte tAo precioso bem e nê.o vivam segundo a 
o·arne, IDlUI se tornem pela caridade servos WIB dos 
ooutros (Oâl 5, 13) . Com efeito, longe de escravizar 
'"' nlmas, a prd.Uca da pura caridade liberta-as. 

Aqueles que ·querem evitar tudo que conatrange, 
1111C preferem ver os outros 6.s suas orden.s do que 
so porem ao serviço de sew lrmlios, que se lmpa
dcntam ou se Irritam quando suas Idéias nê.o pre
valecem, esses vivem segundo a carne e alo escravos 
de seus defeitos; ao contrarto, aqueles que se fazem, 
pela caridade, os servos do próximo, encontram nisto 
r:rande suavidade, gozam da paz da nlma, e como, 
no dedicar-se, nll.o fazem senll.o .seguir os Impulsos 
de seu coraç4o, possuem a verdadeira liberdade. 
Mo.. Jesus nê.o deu sOmente os seus serviços. "A Isto 
conhecemos o amor de Deus por nOs, é que ele deu 
a vida por nOs, c nOs também devemos dar a vi
da por nossos lrmlios" (1 Jo 3, 16). "Nilo hA maior 
amor, disse Jesus, que dar a vida por seus amigos" 
(Jo 15, 13) . Jesus não nos pede paza darmos a nos

·'" vida derramando nosso sanl!lle,  mas para dd.-la 
lentamente, gota a gota, Imolando todos os nossos 
KOStos, todas as nossas vontades, no exerclclo da 
raridade. Assim as almas verdadeiramente carldo-
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sas nilo elão sequer uma parcela de seu tempo a 
pra2eres fúteis, mas fa2em o sacrlflclo de todos os 
deaeJos naturais, dedleam todo.s o.s seus lnatantes e 
consagram todos o.s seus pensamentos, todo os seus 
culelados, todas as suas faellgas no serviço de Deus 
e dos almas. tsso na verdade é dar a viela por seus 
Irmãos. 

o. Bt11çãos dlnlnas concedidas 4.! almas caridosas. 

Descrevemos tanto quanto nos foi posslvel a 
perfeita caridade que Deus p6e no coraçll.o de to
elos aqueles que se lhe entregam sem reserva. Como 
Jà dissemos, se forem multo fiéis em cultivar esse 
elom, se procurarem culelaelosamente nunca ofender 
tAo bela, mas tAo dellcaela virtude, ela lril oe aperfel
çoanelo caela vez mais. Deus recompensa os carido
sos, tomando-lhes a caridade mais pura, mais es
clarecida, mais generosa. E quantas vantagens ofe
rece es.so. caridade perfeita ! "Ninguém pode perder
se no exerclclo da cnrldaele", ellzla B. VIcente de 
Paulo. "Se alguém, dizia ainda a seus missionários, 
fosse obrigado a mendigar ou a dormir junto de 
uma sebe, todo esfarrapado e arrepiado de frio, e 
que lhe viessem perguntar: pobre padre, quem te 
reduziu a esse estado? quo felicidade, senhores, po
der responder: foi a caridade ! "  (VIda, por Abelly, 
1. m, cap. IX) . 

Sim, é uma grande felicidade saber praUcar a 
caridade ê. própria custa, e como semelhante dedlca
ç!l.o alegra o coraçQo de Deus! Haverá algo ele mais 
agradàvel a nosso Pai celeste, algo que mal.s comova 
o Coraçll.o. de Jesus, que o espeiAculo do nosso mú
tllo amor? Um pai no.o tem alegria mais suave do 
que ver reinar n uniO.o entre seus filhos. Porque me 
ama com um grande nmor, Jesus se regoziJa de vrr 
que lhe compartilho dos sentimentos e da dedlcnçllo, 
e porque ama meus Irmãos, regozija-se de ver que 
eu também os amo. Com que termos comovedoree 
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an·<llu ele a seu Pnl celeste que uma perfeita bar
nmnlo. reinasse sempre entre seus dlsclpulos: "Que 
t•ll.,c; ,:ejam um, como nOs somos um". O Pal. o Filho 
,. u F.splrlto Santo stí.o t.Ao unidos, que nO.o tem se-
11:\o um mesmo pensamento e um mesmo amor. To
"'" que tem a mesma fé, o mesmo amor de Deus, 
podem também ter os mesmos sa.nto& deseJos, a mes
ma o.bnegaçAo, o mesmo zelo pelos lnteressea de 
Deus, o me..mo c.•queclmento de si; ent.Ao serAo um, 
como as três Pessoo.s divinas sio um. E as graças 
celestes choverão sobre eles cada vez ma.ls abundan
tes. "Aquele que ama. vive na luz", diz S. Joio; 
o.quele que odeia vive nas treva.s" (1 Jo 2, 10) . 

Se, para. multas peMoss, as IUZ08 da graça bai
xam sensivelmente, se elas silo frla.s, sem fervor em 
suas ora.ç!ies, é porque combatem mal suas antipa
tias, meclem sua cledleaçil.o, Julgam o próximo com 
multa severidade e o criticam com multa Imprudên
cia. Mas aqueles que praticam generosamente a ca
ridade, tomam-8e cada vez n1als esclarecidos e ma.ls 
abençoados por Deus. Ja neste mundo, o Senhor 
os recompensa ao cêntuplo daquilo que fazem por 
seus filhos. "Tudo quanto flzerdes ao menor de 
meus lrmAos, a mim o terel.s feito". E tudo o que é 
feito por ele, Deus o gratifica t.Ao bem, )a aqui na 
terra, e paga-o com sua suavlsslma amizade! De
pois de haver dito: "O meu mandamento é que vos 
ameis uns a.oo outros como cu vos o.mel". o dlvlno 
Mestre acrescenta logo: "Sereis meus amigos ae fl
zerdes o que eu vos ordeno" (Jo 17, 12-14). Amigo do 
próximo, amigo de Jesus. Quem nAo deseJaria obter 
a tal preço a amizade de seu Deus? 
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C A P 1 T U L O  X X I I I  

Do zelo 

1. Toda alma ardente tem zelo, quer para o bem, 
quer para o mal. 

Tomar mala !ellz seu semelhante, e torné.-lo 
mais !ellz tornando-o vlr�uoso. I! o mal8 perfeito 
exerclclo da bela virtude da caridade. E' a car1dede 
osplr1tual, multo mais preciosa que o corpo, e o bem 
feUo ao corpo é efêmero, enquanto que o bem feito 
é. alma é eterno. 

Podemos entlo atuar sobre as almas? Blm, e 
atuamO!, com rrequêncla, sem o procurar e lncon .. 
cientemente. O homem, feito para viver em so
ciedade, nll.o se reserva os sentlmentoe de •eu co
raçllo, mu comunica-os em tomo de si. Como a flor 
espalha. seu perfume e a podrldAo seu mau odor, 
IL881m os bons edlrlcam e os IWlns esca.ndallzam. 08 
pecadores entranha.dos no mal siLo mUlto propell808 
a querer 8eduzlr e corromper seus lrmllos, e um 
pequeno n"Wnero de almas corruptas basta para per
verter mUltas almas fracas: "Um pouco de fermen
to, apraz-11e em dizer S. PaUlo, faz fermentar tode a 
massa.·· (I Cor 5, 6; 011.1 5, 9) . "Defendei-vos, havia 
dito o Mostre, do fermento dos farlsens e dos sadu
ceus" (Mt 16, 6 ) .  As almas perfeitas exercem tam
bêm uma poderosa influência. e algulna8 alma.s ar
dentes podem ganha.r para o bem um grande núme
ro de almas d6cels. Nll.o compa.rou Jesns o reino do 
céu ao fermento que uma mulher acrescenta a três 
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ml'iildo.s de farinha c que faz crescer 11.. m.....,.? (Lc 
1 :1. 21) .  O.. dote apóslolos foram esse"fermento, e 
h:a:1tnram paro. converter o universo. 

Hâ entretanto certas o.lmo.s que exercem pouco. 
Influência: sAo almas moles e Inertes, que nAo fa
?.om nem bem nem mal, ou almas fracas e covardes, 
<iUC na.o ousam lutar contra o pecado, nem traba
lho.r para dilatar o reino de Deus. TaLo almas fo.l
tnm a um grave dever e, se receberem grandes 
,:raças, Incorrem numo. temlvel responsabilidade; 
nllo declarou Jesus que toda figueira estéril serâ 
amaldiçoada? E S. Agostinho nos ensina que fre
quentemente os bons sAo punidos com os maus por 
n!o terem combatido o peco.do que podiam Impedir 
(De clvlt. Del, I, 9) . 

Nem poderia ser de outra maneira. Como nAo 
castigaria Deus esse Cl!olsmo de um coraç!o sem 
zelo? Na verdade, quem nAo tem zelo, na.o tem amor; 
nem amor de Deus, nem amor do pr6xlmo. NAo tem 
o.mor de Deus quem nlo toma a peito ver Deus co
n hecldo, adorado, obedecido, o.mado de suas cria
turas; nlo ama a Jesus quem nlo deseja o que JMus 
deseJou tanto, o quo lhe tez •uportar tanta. fadl
l!as. pBSBRr por tanta. humllhaçlles, tolerar tanto. 
sofrimento.; nlo amo. seus lrmAos quem nlo estA 
resolvido a sacrificar-se para obter em favor dos 
bons õ maior dos bens, um acréscimo de felicidade 
eterna, e par11 arrancar os pecadores à.s horrlvel.o 
lorturas do Inferno. HoJe mesmo, mais ou menos 
�:em mil criaturas humo.nas devem comparecer dian
te do sobero.no Juiz, e sua sorte serâ fixada por 
toda a eternidade; multas já estilo suspensas sobre 
o abismo Infernal; por nossas orações e nossos .sa
crltlclos, podemos alcançar, ao menos para alguma.a, 
1:raças de vlt6rla que as salvarllo. Conhecer Mta 
vel'dade e recwar-se a orar, a renunciar--se. para 
viver mala a cOmodo, e deixar a.sslm calrem nas cha-
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mas cternBS alrnw; que poderiam salvar-se, 6 mos
trar que nlio se tem coração nem Inteligência. 

2. Dell3 quer ter colaborallore• em &ua obra de 
santlflcaçllo e de salvaçllo. 

Quan(o maior o amor, tanto maior o zelo. Nos
so Senhor, fâ-lo notar S. Francisco de Sales, nAo 
perguntou o. Pedro: és .sAblo ou eloquente? para en
tAo dizer-lhe: apascenta m.lnhiiS ovelhas; porém : 
tu me amas?'. Se me amas, entendia Jesus, prova
me o teu amor, dedicando-te pelllll a.lmas que me slio 
caras. Amas-me mais do que estes? Se és maL• 
amante, deves trabalhar mais por mim. Além disso, 
so cu te peço mais, é um sinal também de que eu 
mesmo te quero mais, que te dou uma parte maJor 
na 'm.lnha obra de predllcçlio. Com efeito, de que 
modo nos demonstrou o Senhor o seu amor? De 
que maneira exerce Deus cuc amor para eom oo 
homens, tornando-os semelhantes a si. Toma-os se
melhantes a si dandG-nos a graça santtncante, que 
nos faz participar de sua natureza divina, torna-nos 
semelhantes a si, concedendo-nos graçw; atuais que 
nos fazem reallzar obras tao dlvlnBS quanto huma
nas. Se Deus concede a todos os !léls essa seme
lhança, concede aos seus amigos uma semelhança 
mais perfeita ainda, fazendo-os o que ele mesmo 
foi, o que lhe constitui a glória eterna: santlflcsdo
res e salvadores: E' neces.sArto ser semelhante a ele 
para ser cspaz de aJudà-lo. Ora, é UBia verdade, 
afirmada pelo Esplrlto Santo, que nós somos auxi
liares de Deus: De! sumus adjutore• (1 Cor 3, 9).  E 
tao bem o aJudamos, a tal ponto exige o nosso con
curso, que chega a fazer depender de nossa coope-

1) Carta ao uceblapo de Bour&'u, X11, 2:28. "Bula nmar 
bom pa.rn b(lm dl:r.ctr'', c:onclula o ��.anto doutor. E' certo que 
nio bá verdadeira eloquênc:Ja num orador que nõ.o tem ulo, 
o quem quer quo lenhA um zelo perfeito ralar' •Hnpre rnm 
8'1'1lado rtfftlltado. 



mç!lo o êxito de sua.s obras; dependerá de n6s que 
t.al a.lma aeja santJflcada, e tal outra seJa salva; 
.sem dllvlda, .se vier a se perder, .será pelos .seus pe
cados, por ter resl.stldo ê. graça, maa, .se tivermos 
•.elo, poderemo.• tocar ""''" alma Inflei, obter-lhe 
graças maiB abundantes e mal.s poderosas, que a le
varli.o a voltar-se para Deus. Poderemos, pois, du
rante toda a eternidade, pllrtllhar com Jesus da glO
ria e do Jllbllo de ter arrancado alma.s à eterna da
naçli.o, e de lhe.o; ter procurado a eterna felicidade. 
H4, portanto, no céu, salvadores e soJvos. Estes, 
que formam a grande multldil.o dos eleitos, devem sua 
salvaçll.o primeiro a Jesus e depois aos que foram 
seus aWIIIIBres, e a eternidade nAo será baatante 
longa para renderem condignas aç.Oes de graças ê. 
mLserlcOrdla divina. Aqueles - e sAo a elite da corte 
celeste, os amigos lntlmos de Jesus - salvos por ele, 
foram depois dele c com ele sa.lvadores de seus Ir
mãos; e agora cantam no céu a bondade de Deus, 
de cuja predUeçAo foram alvo. Acompanha-os uma 
turba, ê.S vezes multo numerosa, de outros eleitos, 
que lhes devem, quer n eterna felicidade, quer um 
lmonso acréscimo dessa mesma felicidade, forman
do em tomo de cada um deles uma coroa cintilan
te, um corteJo trlunfoJ. 

E' desejo do Coração de Jesus fazer-se um exér
cito de valentes awdllares. Ele comunica a toda 
a.lma que lhe testemunha um pouco do fidelidade, 
desde que tenha feito a.lgum progresso no amor di
vino, este duplo sentimento de zelo pela glOria de 
seu Pai, e de amor para com as oul.ras a.lmas. Es
ses sentimentos foram sempre os que fizeram puiBar 
o CoraçAo de Jesus: Non quaero glorklr" meam . . .  
sed llonorlttco Patrem meum: "NAo procuro minha 
glOria . . .  mas honro n meu Pai" (Jo 8, 60). Nunca, 
como tAo bem dl&•e. ele procurou outra coisa se
nlio a glOria daquele que o enviara (Jo 1, 18). Para 
& gJOrl& do Pai, Julgando Insuficientes os holocaWI-
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tos da lei an tlga, ofereceu-se a si mesmo como vi
tima (Hcb 10, 6) ; para a glória do Pai, viveu na 
humildade e morreu nas torturas; e ainda para a 
glória do Pai, Imola-se sobre o altar. Mas foi tam
bém pelo bem das almas que se rcb!Wiou até 11 con
dição de e.oscravo, que derramou seu sangue até 11 
ültlma gota, e que renoVB a todo momento em nos
�as IgreJas o sacrltlclo do Calvl\rlo. Havia tanta 
compalxllo para com os filhos de Adllo nB alma 
do Salvador! Ele sofria quando via sofrer. A vldva 
de Nalm, Jairo e sua mulher, tantos e tantos po
bres doentes moveram-lhe a piedade. Mlsereor super 
turbam. "Como me compadeço desta multldAol di
zia ele a seus Apóstolos; hã três dias e&a pobre 
gente nllo mo deixa e nada têm para comer! " (Me 
8, 2) . Jesus era deveras compaMlvo, mas os sofri
mentos o comoviam especial e profundamente; e, 
quando lançava os olhos sobre seus contemporâneos, 
que lbe pareciam ovelhas sem pastor, aobrevinba
lhe grnnde tristeza (Mt 9, 36) . De todos os males, 
cuJa vista o atllgia, nenhum lhe causava tanta dor 
quanto o pecado, que é o maior mal do homem e 
é também o mal de Deus. Os outros males podem 
merecer ao homem alegrias lnefl\vels e eternas, mas 
o pecado, ao contrârlo, lhe traz amargas decepçoes 
Jâ ne.'!ta vida, e dividas terrlvels para com a Justiça 
divina, explaçOe.os crudellsslmas que o pecador nem 
suspeita e, para a eternidade, a perda de lnapreclA
vels tesouros. Multas vezes, pelos outros males, os 
direitos de Deus silo vingados:"" mas, pelo pecado, 
Deus é ofendido, seus direitos violados, aua glória 
atingida, seus de.oseJos Indulgentes frustrados, a mor
te de um Deus desprezada, e as graças que custaram 
tA o caro a Jesus, calcadas aos pês. 

Tais as verdades que Jesus �e compraz em ex
plicar às nlmns fiéis. Gosta de faze-las partilhar elos 
sentimentos que o animam, elo deseJo que tem da 
glória de acu Pai, elo seu ódio ao pecado, de sua 
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compa1xQo pelos pecadores. Toda alma slnceramen
w devota participa, ao menos em certa medida, des
sas dlsposlçOe.ll e, com os anos, esse zelo deve au
•"•ntar. Mas, se a alma nao !lzer progressos na re
núncia, apresentar-se-Ao obstá.culos que lhe lmpedl
rQo o desenvolvimento enquanto crescerAo defeitos 
que o diminuirão. E' o amor ao repouso e à tranqul
lldade, é a busca de êxitos huma.nos, da aprovaçAo 
ou da estima das criaturas, que surocam os desejos 
da glória de Deus. 

3. O zelo perfeito, lnaplrad.o pelo amor, esclarecido 
pela /é, é amdvel, tlrme, prudente, corajoso, penitente. 

Expliquemos o que é o zelo puro e ardente que 
Deus comunica a seus fiéis amigos, e que os toma 
Imitadores cabais e auxlllares tAo poderosos de Jesus. 
O zelo verdadeiro é, antes de tudo, um prolonp
mento do amor divino. Ferida por esse santo amor 
e esquecida de si mesma, a alma. perfeita nAo tem 
desejo mais ardente que a glória de Deus. Os primei
ros pedidos da oraçAo dominical, "santl!lcado seja 
o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a 
vossa vontade", exprimem bem suas dlsposlçOes cons
tantes e dominantes; nenhuma oraçAo lhe é mala 
agradé.vel, e dirige, nesse fim, todas as obras de 
sua vida; ela nAo tem maJor alegria do que ver seu 
Deus glorl!lcado e suas trlstezas e angQstlas pro
vêm, de um lado, de sua própria Incapacidade de 
fazer por ele tanto quanto merece, e, do outro lado, 
da lngratldllo que as criaturas lhe demonstram. 

O verdadeiro zelo é também um prolongamento, 
ou, melhor ainda, é o mesmo exerclclo do amor do 
próximo; ê pols necessàrlamente afetivo. Silo Paulo, 
em suas eplstolas, patenteia-nos todas as ternuras 
de aeu coraçao para com aquelca que havia conver
tido: fala-lhes como a filhos multo queridos, objeto 
de suas solicitudes, cujos progressos vivamente o 
alegram, cujos sofrimentos multo o afUgem e cujas 
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falta.s grandemente o entristecem. NAo � uma afel
lfl.o mole e humana. é uma a!elçAo toda sobrenatll>
ral, e quão dellcada! Tem uma afelçlo Intensa m811-
mo por aqueles que fecham 001 ouvidos lla suas exor
tações: " Orando é a minha loristeza, diz ele, e trago 
no coraçll.o uma dor continua" (Rom 9, 2) . E essa 
dor vem tanto da obstlnaçAo dos Judeus, como de 
ver realizar-se a proreela de JsnlaB em relaçlo a 
Israel: "Estendi as mãos todo o dia a um povo 
descrente e rebelde" (Rom 10, 25) . 

Esse grande amor pelas almas existe em todos 
os verdadeiros amigos de Deus. Nas pessoas de vir
tude medloerc, o zelo serâ multo menos ardente. 
As almas pouco d..,prendldas tendem a concentrar
se demais em si para poderem amar os outros com 
esse perfeito amor; sao também dema.sladamente 
senslvels ao sofrimento Inerente ao exerclclo do zelo, 
para nlo verem logo a!rouxa.r-se-lh.., o ardor Inicial. 
Enfim, quem não recebeu grandes luzes, nAo sabe 
distinguir, nas almas Junto àS quais se de<llcam, os 
filhos multo queridos do Pai cel..,te, mas antes eon
aldera a humanidade com todas as auas ml.9érlaB, 
sem refletir na graça oantlflcante que, nas almas 
Imperfeitas, permanece oculta sob seus defeitos, 
qual diamante sob uma camada de lodo; nAo se 
lembra t.lo pouco da.s maravilhas de graça que Deua 
poderia, c que deseJa ainda operar nos pecado...,. 
A alma multo unida a Deus, com vistas mais sobre
naturais, aUmenta fàcUmente em si meama senU
mentos de ternura e de dcdlcaçAo; mesmo quando 
encontra Ingratidão, sua afeiçllo permanece viva, 
prova evidente de que esta afelçll.o nAo é um sen
timento natural, c sim um dom precioso que Deua 
lhe fez e que mantém no seu coraçAo apesar de to
das o.s oposições. 

A alma !lei, vendo todas as coisas como Deus 
as vê, vive no pensamento habitual da outra vida, e 
menos senslvel a tudo que é pa.ssagelro, enquanto 
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<i ue " alma boa, porém Imperfeita, embora acredite 
"" vida futura, pouC<J pensa r.eln, e portonto e mui
i u mala sen.slvel tu; col.oaa ela vida preaente, e clelll:a
''" Impressionar mui vivamente pelos sofrimentos, 
1>cla.s cliflculclades, pelas contradlçOeS, bem como pe
lus defeitos que observa no próXImo. Para o Deus 
eterno, nJI.o lúl pa.ssaclo nem futuro, tudo lhe é pre
;onte; quando fita os olhos em nossas almas, vê que 
�:m dla serão belas, gloiiosas, aclmlràvelmente san
l.as, e apraz-se em conslclera.-las taiS qualS ser!lo 
nos séculos sem fim e n!lo como &o aqui, em estado 
de formaç:io, que clura tllo pouco e estll sempre a 
mudar. Particlpanclo largamente desses sentimentos 
de aeu Deus, o cristllo zeloso, quando ae cleellca a 
••us Irmãos, taz abstraç!lo óe seus cleteltos, que um 
<lia elesaparecer!!.o; trabalha para a etemldado, e os 
bens que procura obter para os outros, e que deseja 
para. si mesmo, s!!.o os bens eternos. E esses bens 
eternos sii.O os bens espirituais, os dons da graça, 
pelos quais as almas, jO. nesta terra, aao magnlflca
mente adornadas, tornando-se dignas de Deus, a.gra
UBveis a. Deus. "Sou cioso das vossas almas, diZia. S. 
:Paulo a.os corlntlos, como Deus e cioso das almas 
a quem ama". AemuiOr vos Det aemul4Uone; "sou 
cioso ele vossa pureza, cioso de vossa santlclade ". 
Animados dessas o.rdente.s asplraçOes, os amigos de 
Deus nO.o poupa.m Lra.balho algum para proporcionar 
8.04 outros tão preciosos bens. hpllcam-l!e, antes ele 
tudo, em ganha. r os coraçoes: "De todos me ilz es
cravo, diZia. ainda o grancle ap03tolo, a fim de con
quistar um Ula.lor nll.mero. Fiz-me j udeu com os ju
deus, a fim do ganhar judeus; com aqueles que es
tavam sob a lei, vivi como estando sob a lei; com 
aqueles que estavam fora da lei, vivi como estanclo 
fora da lei; del-me todo a todos, para salvar a to
dos" (1 Cor 9, 19) . "Desejoso de agradar a todos 

em todas as co!Ba3, nllo procuro o que é Qtll a mim 
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mesmo, mas o que é tJtU aos outros, a tlm de que 
eles sejam salvos" (1 Cor 10, 33) . 

E, entretanto, esse mesmo zel<;>, que toma a almll 
Ulo ardente parn ganhar os coraçOe.s, tAo coraJosa 
para !llzer todos os saerlflclos a !lm de agradar 
àqueles que deseja salvar, leva às veze.g a desagradar
lhes. NAo é, de fato, preciso desagradar para corri
gir? Quem faz questAo das boas graças das criatu
ras, falta frequentemente a esse dever; quem nAo 
procura .senão os Interesses de Deus e dll8 lllmas, 
nAo tem fraquezas nem condcscenclênelas culpãvels. 
"E', diz lllndn S. Paulo, a estima elos homens que 
procuro, ou " ele Deus? E' minha lntençAo agradu 
aos homens? Se eu agradas.se aos homens, nlo .seria 
o servo de Cristo" (OU I, !O) . "Embora eu deves
se, amando-vos mais, ser menos amado por vós" 
(2 Cor 12, 16) . Portanto, de um lado, fazer-se o 
.servo de seus lrmlos, ImOlar por eles os próprios gos
tos, as comod.ld3des, a vontade, consagrar-lhes todos 
ns Instantes, todas as forças e, de outro lado, recor
dar-lhes seus deveres, sempre com bondade, mas 
tambêm com energia, desvia-los do mal e levai-los 
para o bem, mesmo quando essa linguagem os me
lindra e desagrada, el.s o que fazem os flél.s amigos 
de Deus. 

Mas, se ll firme, o verdadeiro zelo é tambêm 
prudente c cllscrcto. Escrevendo a um ele seus ml.sslo
nllrlos da Argélia, que "mals precisava de freio que 
de espora", S. VIcente de Paulo procurava moderã-lo. 
"Eu vos peço, dizia ele, que condescendal.s tanto 
quanto posslvel com a fraqueza humana. Ganhareis 
mais !àcllmente os ecleslàstlcos escravos pela pie
dade que pela repulsa ou pela correção; nllo lhes 
faltam luzes, porém força, a qual se 1ns1nua pela 
unçll.o exterior elas palavrll8 e dos exentplos. NO.o 
digo que seja preciso autorizar-lhes os desmandos, 
mas cllgo que os remédios devem ser suaves e be
nignos no estado em que se acham", E, depois de 
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recomendar-lhe que não procurasse converter os 
Lm·co.�. o que teria por con.scquêncla a tnterdlçl!.o 
�c •eu ministério junto aos escravos cr!stl!.o.9, o san
to acrescenta\'a : "O zelo nr.o é bom se nAo ror dis
creto" (Vida, por Abelly, I. II, cap. I, sect. 7, par. 6).  

A s  almas multo unidas a Deus, habitualmente 
sob a Influência do Esplrlto Santo, sAo multas vezes 
ajudadns no exerclclo do apostolado pelas luzes do 
�om de conselho, muito superiores ás da virtude de 
prudência. Não é mais o �eu esplr!to que raciocina 
ncertadamentc e descobre, por justas refiexOes, os 
melhore.• meios a emprega.r para fazer o bem; sAo 
Idéias súbitas que lhes vêm, luzes que as esclarecem 
no momento oportuno e lhes Inspiram decl.slles de 
grande prudência. 

Mas, se é pn1dente e discreto, o zelo verdadeiro é 
ao mesmo tempo corajoso ao ponto de nada mais 
recear <los males desta vida. As pessoas boas, porém 
Incompletamente <lesprcndl�as. t<!m frequentes fal
tas de energia. "Infelizmente, escrevia S. Francisco 
de Sales, um de meus predecessores, no momento 
em que a heresia <lava seus primeiros assaltoo à fé 
cristã em Genebra, dclxoÚ-se atnedrontar e tuglu. 
Se tivesse permanecido firme em seu posto, comba
tendo o erro e defendendo a fé, como era de seu 
dever, Genebra atnda seria católica" (VIda, por 
Hnmon, I. I, cap. V) . Sem chegar a deserta.r de seu 
posto, as almas pouco generosas recuam diante dos 
esforços ou das obras que lhes parecem penosas de
mais, procurançlo e encontrando, como deve ter feito 
esse bls1•o pouco co•·ajoso, desculpas que, todavia, ca-

� recem de valor aos olhos do soberano Juiz. As almas 
multo unidas a Deus, nas quais se exerce plenamente 
o dom da força, não têm dessas fraquezas. 

Elas nl!.o recuam também diante da. obra de ex
piação que 8c Impõe a quem quer que deseje lutar 
eficazmente contra o pecado. Os criBtl!os pouco es
clarecidos, - e o sAo porque receiam e repelem as 
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luzes, - não compreendem que o zelo sem penitên
cia é pouco fecundo. Todoo o.s san!.OB. no controrlo, 
todos os verdadelm.< lmltadore" e amigos de Jesus, 
sentiram-se lnipelldos para a moctlflciLçAO, moVIdos 
tanto pelo :<elo, quanto pela necessidade de domar 
o. natureza c de reparar sua.s talta.s; compreenderam, 
com as luzes do Esplrlto Santo - e essas luzes lhes 
foram comunicadas à medido. que se mostravam 
mais generosos - que aa graçu que attancam o ho
mem aos seus vis prazeres devam ser obtidas pelo 
sofrimento, como aquelas que lhe dllo a vitória so
bre seu orgulho devem ser alcan�ndas pela humil
dade. 

4. o verdadeiro zelo é poderoso e fecunda e participa 
ào zelo de Jesus. 

Quem pl·ocura o ..'l&cr1!1clo e entrega-se ao so
frimento pam ganhar almDS a Deus, para livrar •eu• 
lrm�os do pecado, e torna-los mats amantes e mais 
virtuosos, tem multo poder sobre o Coraçilo divino, 
e, quando Intercede, sua oraçiio é maravilhosamente 
eficaz. Mais ainda, mesmo q;mndo permanece silen
cioso, a amizade que lhe tem o Senhor, beneficia a 
todos aqueles que lhe são caros. "Pensas, dizia Je
sus a uma alma piedosa, que eu sej n menos delicado 
em minhas ternuras do que tu nao tUWI? "  E rez-lhe 
nular que, se nós somos a.má.vels con1 w parentes de 
nossos amigos, para nêo lhes ferir o co1·açêo, ele, 
o bom Mestre, é cheio de solicitude para com a& al
mas justamente queridas de seus amigos, e concede
Ih .. os diversos dons que esses amigos lhes deseJam, 
mas não podem alcançar. Jesus mostrou-lhe ainda 
as almas queridas por ele como sendo o cume de uma 
montanha, sobre a qual a chuva do céu cala abun
dantemente, descendo pelas suas vertentes, Isto é, 
sobre a& almas unidas a essa alma (Lúcia Crlsttna, 
pelo podre Poulaln, p. 50) . Foi por amizade a Marta 
e Maria que o Salvador ressuscitou Lllzaro; a ora-
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çtio de Estêvlo obteve a conversão de Paulo; as la
wrlmus e as &1l.pllcu.s de MOnica deram Aaostlnho 
:\ !�reja; o padre Oller deveu sua conversao a uma 
vida de grande piedade de uma santa senhora de 
Pnrls, Maria Rousseau, e seus grandes progressos na 
santidade à veneravel madre Iné.s de Langeac. 

Jesus ouve portanto as orações de seus amigos 
quando estes Intercedem por seus lrmlos; abençoa
lhes sempre e maravilhosamente o zelo. Os santos 
!oram todos grandes convertedores e poderOSOB san
Ullcadores. NAo vemos sempre claramente os frutos 
de zelo dos fiéis amigos de Deus; multas graças al
cançadas por eles caem longe, sobre almas que só 
vlrAo o. conhecer no céu, .ma.s 6 .sempre exata o. pa
lavra de Deus a AbraAo: "Se houver dez Justos, n!l.o 
destruirei Sodoma" (Gn 18, 32) ; e a palavra jlt ci
tada de Jesus a S. Margarida Maria: "Uma alma 
Justa alcança o perdão de mil criminosos". A alma 
J usta, na linguagem divina', Justa em relação a 
Deus, é aquela que lhe dá tudo aquilo a que tem 
direito, que nlo Jaz reserva alguma, que esta dis
posta a fazer em tudo a vontade divina; tal alma 
dá a Deus maior glOria do que mil pecadores lhe 
podem tirar. 

QuAo fecundo c!, pois, o zelo que Deus comunica 
a seus verdadeiros amigos, àqueles que se entregam 
Inteiramente a ele! N!l.o é mais o zelo raciocinado e 
laboriosamente exercido das pessoas virtuosas mas 
Imperfeitas, cuJo. base de piedade n!l.o estA no. mor
tltieaçlo nem no. humildade, e que nlo são arrasta

.Aas pelo Esplrlto Santo nas veredas do puro amor. 
Tal zelo é tão Imperfeito quanto o seu amor e nAo 

2) Joseph o.ulom vir cjuJ, cum o ... et ju.wtua (Mt 1, 19). 
Erant autem justl ambo ante Do\11!1, incedcntes In omntbus 
manda.tll et juatlflcaUob.lbw: Domlnl aine quforela <Le l, 
0). R orno erat In .Jorusalom rl bomo l.:lte juM\\1.1. . .  et Splrla 
t\UI Sanctu. erat In ao (Lc 2, 25). Baatl qui erurlUDt, Gt 111-
tlunt juaUU.am U4t 5, 8). 
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sen!. multo fecundo; é. lntençAo de trabalhar para 
Deus, Juntam-se multa.s preocupaçOes humanu; que
rem ser bem sucedidas em tudo. querem ser aprova
das, est.tmadas, amadas. Tais pes.soaa vlrtuosaa pro
curam cumprir bem com .seus deverea, portanto as 
seus trabalhoo nlo .sAo d .. utulcloo de lrutoo; maa 
nAo há nelas o que se encontra nas amigos .lntlmCB 
de Jesus: uma unçlo que 09 penetro, uma luz que 
indica claramente tanto o dever o. fazer como os 
motl'Yos para cumpri-lo, um calor comunicativo que 
faz amar as virtudes e principalmente o Deus daa vtr
tudu. Quando os perfeitos servas de Deus esortam, 
quando repreendem, percebemos toda o. verdade daa 
sua.a palavras e romos fortemente lmpelldoa a aatr 
melhor. Cheios de Deus, a Deus transmitem, e quem 
se a.faata, depois de lhes haver recebldo oa conse
lhos e u exortações, aente que leva em al algo de 
aobrenatural e de dlvloo. 

O zelo du alma. multo unldu a DeUII 6 uma 
par\lclpaçAo, uma emanaçAo do zelo de J .. us. J ... u.s. 
que vive em seus 1nt1mos, que age por eles, mostra-se 
neles o que ele mesmo foi durante aua vida terres
tre. O bom Salvador ardia de zelo. Vlem tra•er o 
logo t. terra (Lc 11 ,  491. e queria abrasa-la toda In
teira. seu zelo consumia-o. A vista dDS Ultrajes lei
tos a aeu Pai e dos malea que os homens atraem 
sobre al pelos pecados, foi a lmerua dor de aeu Co
mçAo: T�""'" me fecll zeiJU meu• (SI 118, 139) . 
Era temo e �omovedor o zelo de Jesus. chorando ao· 
bre Jerusalém, e fola.ndo afetuosamente a JudaS 
enquanto esse monstro o traia. Era prudente e cUs
ereto: .. Je.sWI, dlz monsenhor oay, manejava a.s al
mas. suportava-as, aguardava-u.a:, levava-lhes em 
con.slclemçAo o ... tado. ..., dl.spoolç6..,, os masmoo 
preconceitos. Nlo pedia a uma o que ex:liia de ou
tra. Amoldava-se � c:a.raet.ert.s, dando-se todo a 
todoo" (Elev., I). 

Na lonnaçAo d01 apóotolas, ele procedeu lenta 
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e gradualmente. Ante.s d.c tudo, neolheu-as amê.vel
mente quando João Batlota lhos IIUI.Ildou, depolo, 
admltlu-os por algum tempo em .sua companbla, 
aem lhes falar em apego à .sua. pessoa, e .se o segui
ram a Caná. voltaram em seguida ao seu trabalho. 
Um dia em que pucavam, dlMe-lhes que deJxa.ssem 
�udo e que o seguissem. Mais tarde, nomeou os apó.s
�los, limitando, porém, sua mlssto 11 Palesuna. No 
dia da uccn.sl.o, encarregou-as de prepr o Evan
gelho pelo mundo Inteiro. O zelo de Jesua em antes 
de tudo d.o.sinteressado e gene�. e tê-lo empreen
der tantaa camlnhlld..., sofrer tantas !adlp.s, pres
tar-..e a tantas lndlocrlçOcs, a tantaa eXIgências das 
turbas, passar por tantos ao!rlmenlos. Ele !oi gene
rGSO até à. morte e l morte da cruz. 

Pellzca os crlatAos que conUnuam dedicados a 
Jeau.s, que podem dizer nAo sómente como S. Paulo: 
"'Eu complet.o o que falta à palxAo de Cristo", ma.s, 

tambêm, o que bem podorla ter dl� o grande ap6.s
tolo: o que falta l sua obra de aalvaçAo. 

Sim, !ellze.s ....,. amigos !lélo, .,.... preelosos au
xUiares de Deua: adjutores Del, por Intermédio de 
quem Jesus arraraca ao tntemo um grande no.mero de 
a.J.mas. e leva tantas outru pelos caminhos da vir
tude e do amor divino. 



C A P í T U L O  X X I V  

Da humildade perfeita, 
dom de Deus 

I. Jesus modelo de llumUdade. 

Nilo podemos compreender o plano de Deus na 
salvação dos homens se nAo considerarmos as cau
sas de sua perda e de sua condenaçAo. Intllum omnll 
peccolt est superbia: o principio, o começo de todo 
pecado, é o orgulho (Ecll 10, 15) .  Ao pecado. que ê 

soberba e revolta, egoismo e dureza, o Filho de Deua 
opOs uma virtude contraria: para salvar os rebeldes 
orgulhosos, para vencer-Ih.., o pêrfldo aedutor, Sa
t.anll.o, monstro de orgulho, Jesus se fez pequeno. 
obediente, pobre, cheio de doçura. Por diversas vezes, 
em palavras enêrgtcas, S. Paulo nos descreveu as 
humilhações do Verbo na encarnaçAo: Mlllt Deus 
FUtum suum, /actum ex mullere, Jactum sub lcge: 
Deus enviou seu Filho formado pela mulher, sujeito 
à lei (Gál 4, 4) . Que rebaixamento, o Filho de Deus 
fazer-se c&rne, nascer de uma criatura tão fraca 
aos seus olhos! Fazla-se tUho de uma mulher para 
fazer-nos filhos de Deus. E que humildade, o Filho 
de Deus submeter-se à lei mosaica, felt.a para um 
povo grosseiro! "Ele, diz alhu..., o apóstolo, que es
tava revestido da divindade, aniquilou-se, revestin
do a forma do escravo, tomando-..e semelhante aos 
homens. Abaixou-se a si mesmo. fazendo-se obe

diente até 11. morte, e 11. morte da cruz" (FIIIp 2, 7) · 
Durante toda a sua vida. Jesus fez-se humilde 
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e pequeno: pequeno em seu presépio, pequeno em 
.sua lnfê.ncla, pequeno em sua pobreza, pequeno em 
sua quaUdade de simples o;:>erarlo, peGueno ainda 
quando, no Jord:lo, junta·se aoo pecadores para re
ceber, com eles, o batismo de penitência. Continua 
humilde e pequeno quando parte em conquista das 
almas: Jesus é um conqulst:ldor, mas um conquista
dor cheio de benignidade, tal como Deus o revelara 
ao profeta Isafas: "Eis R-Q.Ui o .servo que escolhl, meu 
eleito, em quem minha alma se compraz . . . Ele na.o 
gritará:. nAo ele'\"arã a voz e ndo a fará ressoar eK
tertormente; não rompera o caniço vergado, nem 
apagará a mecha fumegante" (ls 42, I ) .  Para deslg
ná.-lo a seus discipulos, João BnUstn nA.o encontrou 
nome mais apropriado que o de cordeiro; e a Igreja, 
querendo lembrar-nos sua bondade e animar nossa 
confiança, faz repetir todos os dias, por seus mi
nistros, ns pnlavrw; do precursor: Ecce agnus Del, 
ecce qul tolllt peccatum mundt (Jo I ,  29) . Jesus, que 
proclamou bem-aventurados os mansos, pc)de dizer 
de si mesmo: Ego mlt!s sum et humllis corde: Sou 
manso e humilde de coração. Em sua paixão mos
trou-se tal qual o profeta o havlo. visto, .semelhan
te ao cordeiro diante daquele que o tosa. Humilde 
c manso permaneceu durant( seu trlunro, pois dei
xou que negasse sua re.ssurrolçiio, quando a poderia 
ter provado em toda a Jerusa.lém; consentiu em 
pusar ainda :aos olhos de um grn.nde mlmero por um 
mlserAvel, um supliciado, um falso profeta, cujas 
mentiras haviam sido frustrad8.'!, cujo empreendi
mento havia fracassado completamente. Fora hu
milde e meigo com Judas no momento em que o 
traidor o entregava; fora caridoso com Pedro que 
o renego.ra. e a qu�m não fizera censura alguma. 
Na Eucaristia, é ainda humilde e lneràvelmente bom 
e molgo; ai tam�m triunfa pela sua humildade, 

opera pela sua daçura. NAo quer que no céu no-lo 
representemos como um altivo trlunrad.or, um mo-
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narca magnUico, envolto em sua maJeatade e olhan. 
elo ele longe para seus sQdlto.s. Em todas as ele.scrl
çlles que ne>s silo feltu elo céu, no livro do Apoca. 
Upse, Jesus é sempre apresentado como o Cordeiro 
divino. Censurava severamente os Judeus, que dls ... 
cutem, falando contra ele, porque suu pa.Javras s1.o 
uma lnjQrla a seu Pai celeste, cuja honra toma a 
peito : Ego hot�orlflco Palrem. Mas quando o ata

cam diretamente mostra-se mais tolerante, porque 
nlo proeura auo. própria gl6rta: Ego gloriam m<!am 
rwn quaero (Jo 8) . Ah! ele nunca procurou sua 
gl6rla, ao ponto cle esquivar-se quando quiseram 
proclamá-lo rei, e •e entregar quando quiseram cumu
lé-lo de ultraje.• e sacia-lo de opr6brloo. 

Por easa humildade, Jesus triunfou. No dla de 

aua poliiAo, .se� Inimigos, orgulhosos, gabavam_,., 
da vtt6rla. Quanto nll.o .se devem ter felicitado, na 
aexta-felra, é noite, ao .se encontrarem nas ruas de 

Jerusalém, dlzenclo: "Este profeta cle desgraça, que 
aeduzlu as muiUd�a. estil d.....,rado para aempre; 
morreu de uma morte Infame entre dois celerad<>S. 
como o mais crlm!noao dos tréa; aeua dlsclpulos, en
vergonhados, escondem-se; de todo o movimento que 

promoveu, de todo o entusiasmo que suscitou, nada 
mais resta .senlo a lembrança de uma louca aven
tura. de um projeto quimérico, de um amontoado 
de UusOes, ora desvanecidas. Quanto a n6s, que ele 
depreclavu, recuperam<>!! o n<>!ISO ascendente, a nos
sa ·gl6rla ". NAo, Jesus nAo estava vencido; venclde>s 
estavam esses fartseus orgulhosos. O crucificado era 
o vencedor. Porque aceitara a morte, e a morte mais 
vergonhosa, sua obro estava fundada, e funclada 

para sempre. 

2. Jeara quu a h11mlldade em sera duclpul03. 

Depois da aseen.sAo do Salvador. o plano de Deua 
nAo se alterou. Jesus bavta querido conformar aeus 
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dlaclpulos 11 e&'WI virtudes de humildade, de doçura, 
das quais dera tão belos exemplos; destinados a con
verter o mundo, eles nl.o podiam continuar-lhe a 
obra senllo pelos mesmos metas. Precisou mudar-lhes 
as Idéias. pois, como todos os Judeus, os apóstolos 
hB\'lam 11 principio esperado que o reino de seu 
Mestre, que sabiam ser o Messias, tosse um reino 
temporal, que Jesus subJugasse o universo, como 
havl11m feito os !11mosos conqulatlldores da Asslrla, 
d" Pérsia, da Grécia e de Roma. e que eles mesmos 
tossem os prlnclpes slorlosos co novo reinado. "Be
nhor, pediu Salcmé a Jesas, ordenai que meus dois 
!Ilhas tomem assento um a vossa dlreltll, o outro 
A VO&Ba esquerda, em vosso reino. - N4o sabels o 
que pedls, respondeu-lhe Jesus; podeis então tomar 
part-e no batismo que vou receber?" Ele acabava 
Justament-e de predizer sua plllxlo, o batismo de 
sangue. E, de lato, algumas semanllS mais tarde, 
o Rei do mundo era elevado aobre .seu trono, uma. 
crt:z, tendo à sua direita e t sua esquerda dois ou
tros crucllleados. Tlago e Jolo pediam corou e 
Jesus propunha-lhes cruzes. Em seguida, falando 
mais claramente, deu-lhes esta grande llçAo: "Ba
beis que os chefes du n11çOes têm com11ndo •upre
mo, e que os grandes exercem o seu Império sobre 
elu. NAo deve ser aoslm convosco. Quem quiser ser 
grande entre vó.'l, que se faça servo; quem quloer 
ser o primeiro, que se faça escravo" (Mt 20; Me 10) . 

Com eleito, os continuadores da obra de Jesus 
!oram como ete caluniados, ultraJados, perseguidos; 
Jeaus havia querido ser .. um verme e nAo um homem, 
o opróbrio dos homens e o refugo do povo" (SI 21, 
1) ; eles tllmbém acederam de boa ment-e em ser, se
gundo a palavra de S. Paulo, "a escória do mundo 
c o refugo de todos" (I Cor 4, 31 ) .  Como Jesus, fi
zeram-se nAo os dominadores, mu os escravos, oa 
servos de seus lrmAos. o Filho de Deus, o senhor do 
mundo, havia reinado nAo pelo poder, mas pela do-



çura e dedtcaçA.o e asslm também deviam fazer eles, 
os apóstolos, os: chefes do povo. Era uma nova no. 
çAo de autoridade que Jesus Inculcava aos homena; 
dal em diante ver...se-lam no mundo, e a�ê ao fim 
dos tempos, superiores, tais como as sábios do pa
ganl8mo jamais ha.vlnm sonhado, que nlo aceitariam 
o comando .senão para se tomarem mais humlldes e 
mais dedicados que seus Inferiores. 

NAo eram sOmente os chefe.s de sua Igreja que 
Jesus deseja.vn ver cheios de humildade; eram todos 
o.o; seu.-. dLsclpulos, e principalmente aqueles a quem 
queria cumula.r de g-raças. Diversas pn.ssagcns do 
Evangelho nos mostram como a humUdade lhe 
atraia os favoi"E's. A mulher eananêia obteve a cura 
da. !Ilha depois de haver sofrido multo. opróbrios, 
mas sua humlldadc enterneceu o Salvador e recebeu 
dele um belo elogio e o. gmça Implorada. JesWI fez 
um elogio mats belo ainda do centurlAo, que, espon
tAneamente, se hum.Jlhara e protestara :!iUB lndlgnl· 
dade. A hemorrolssa, ao contrârlo, nlo se queria 
humllhar; escondta-u. envergonhada de aeu mal. 
ma.s Jesus obrigou-a a confeu.é.-lo diante do povo 
antes de curá-la. 

A humlldade C, por conse�ulnte, a melhor dlspO· 
slçlo para receber as graças do céu, como o declarou 
a. Sant&saima Virgem: Di.spersit supcrb08 menU: eor· 
dts sul. . . et ezaltav1t humlles. Assim vemos Jeasus 
agradecer n .seu Pai. com uma emoção comovedora, 
nao ter ele revelado a verdade aos soberbos, que. 
cheios de confiança em suas próprias luzes. despre· 
zam as llçOes diVInas, e ter. ao contnlrlo, esclarecido 
os simples, .., alm .. humildes e dócela (Lc 10, 21) · 
"De.strulrel a sabedoria d� sábios, e aniQuilarei a 
ciência dos cientes''. SAo Paulo, depois de cttar e.s� 
palavras de Iaafa.s. exclama triunfantemente: "Onde 
estâ o sâblo? Onde caté. o douto? . . . NAo provou 

Deu, a loucura da sabedoria do mundo?. . . AquUo 
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que o mundo COIUiidera loucura, foi aquilo que Deus 
escolheu para conrundtr CLS fortes .. (1 Cor 1, 19-27) . 

A tlm de salvar o homem, perdido pelo ors:utho. 
Dews quis antes de tudo humilhar esse orgulho. O so
frimento, a humHhaçâo .sAo os metas que Deus em
prega para operar suas maravilhas, e as almas hu
mUdes do .sempre os seus melhore-9 IMtrumentos. E' 
pela. sua humlldade e pelo seu amor que os santo.s 
fazem tanto bem à Igreja. 

3. Aqueles que, de todo o coraçdo, p7ocuram tornar-ae 
h.urnlltk�. Deu.s dá a verdadeira h.um.Udade. 

Aqueles que a-spiram a. .ser pua Jesus amlaos 
dedicados, devem compartnhar de .seus sentimentos: 
Hos senUte In oobis quod et 1n Chrtsto Jesu; devem. 
antes de tudo, participar de sw:t. humtldade. Com 
efeito, na.o haveria amizade posslvel entre o Salva
dor til.o humilde, t4o meigo, e a alma orgulhosa, 
suscetlvel, vaidosa. rude e caprichosa. Multas almaa 
crtsta.s e mesmo piedosos, porque nAo querem prati
car em toda a sua perfeição e.st..a bela virtude, per
manecem nas tuelra.s dos escravos e nunca :se tor
nam amigos lntlmos de JestJ,�;. Tê� entretanto, como 
o taT.Ia notar s. Vlcenl.e rle Paulo, uma grande estima 
pela. humildade. "Por c!lvcrso.s vezes vlsHel c:.asas re
ligiosas, contava o santo, c perguntei a multa& delas 
qual era a virtude que m:Us estimavam e matar aLra
ção exercia .sobre elas. e Indaguei o mesmo daquelaa 
que tlnh.am ::averBAo fmnca. pelas humllhaçoes; mas 
entre vinte. encontrei apenas umo. que não me dl.s
sessc ser n humildade, tanto é verdade que todas 
acham essa virtude bela e n.m.ável. Por que "erll. en
tão que tilo poucos a eom;:.reendem, e menos ainda 
a possuem? E' que se contentam ent admJrâ-la e nl.o 
se aplicam em adquiri-la" (VIda, por Abelly, I. ffi. 
cap. XXII). Reconhecendo todo o valor da humll
dade, essas pessoas de.sejarlam possui-la, mu aeu 
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deseJo é estérll, porque e.stA.o longe de querer u hu� 
mllhaçlles; talvez, no entanto. a.s aceitassem, ma.s 
com o. condlçdo de no.da. sofrerem. Nunca Vflo, pob, 
ao encontro das humllh�. nA..o sabem confessar 
simplesmente suas fraqutzu, e. quand.o es&lo em 
falta, desculpam-se; nA.o se esforcam por tomar�s.e, 
Junto ao próx:lmo, pequenas, modestas, condescen
dentes; nAo procuram flcor ln.,enslvel.s às falta.! de 
a.tençAo, ê.s crftlcu, 1\.s cen�urM. a tudo quo.nto lhes 
fere o amor próprio: ent.Ao. embora peçam a Deus a 
humildade. nAo estio na dlsposleA.o de aceitar tudo 
quanto a humllhaçAo t@m de amRrllo para a nature
za. Ao contn\r1o, quando um crtst!o fiel, comovido 
pel._. humllhacões de Jcsu.o. d .. eja partllhl-IBB, 
quando faz esforcos generosos e constantes para 
Imitar-lhe a humildade, quando quer eonslderar-se 
04(".0mo a escória do mundo'' e consente em ser tra
tado como tal: entAo u oracôes Que faz para obter 
essa virtude, suu a�pllcas lnatantea, vlo diretamen
te ao CoruçAo de Deu•. Então chenrt um dia. ma .. 
cedo para uns - os mats ge-nerosos - mal! tarde 
po.m outros, em que esse crlst.Ao fervoroso verln
ean1 que o Juizo do.o:: homens, seu procedimento de
licado ou d ... ll!'adllvel. não o lmpreM!onam maio 
como outrora; foi-lhe dada. uma luz que lhe tez .sen
tir o nada das honra.s e da gl6rla, a lnutUidade da 
eatlma dos homens, de sua apro�lo ou de.saprova
çl.o, o pouco valor de sua amabllldnde ou de sua 
frieza. Ao masmo tempo, em .seu coraçlo, operou-se 
um desprendimento de .si, uma Indiferença a .ser bem 
ou mal Julp.d.o, a ser tratado com ou .sem at.enç�. 

que ele sõzlnho não teria podido adquirir. Devem..,e 
ntr1bulr, parece-nos. as luzes que transmitem A. ai· 
mB .,.... •entlmentos de humildade. ao dom de ciên
cia. Com erelto, .. te dom, segundo S. TonW!, raz 
Julgar acertadamente as cotsa.s humanas e as cria· 
turas em geral (2. 2. q. DC, a. 2, c.) ; mostra, pois. 
a llullgnlflcê.ncl& deooa gl6rla que os homeM tanto 



cobiçam. Observando-se mais a rundo, a alma re
conhece que recebeu do Esplrtto Santo novas luzea 
que a ajudo.rom a avaliar a vaidade dos preconceitos 
hWIUl.Ilo.s, a .ser Indiferente à boa ou mé. vontade 
do próximo, a desprender-..e da ambição de l!lórla e 
de honras. E toran1 essas novas luzes, mais preciosas 
ainda, que lhe fizeram descobrir sua profunda mi
séria e o seu nada de criatura. Jâ, quando, no ltm.lar 
da vida üuminativa, começar n. servir a Deus com 
matar tldelldade. perceberá muito melhor os seus 
defeitos, mas agora se considera como um amon
toado de misérias e de fraquezas. Os dons de Inteli
gência e de sabedoria. vieram depois dar-lhe uma 
Idéia mUlto elevada de Deus e daquilo que lhe é de
vido; tudo quanto faz por um Senhor tão grande e 
tão bom, lhe parece Indigno dele; sente-se confundi
da e nAo pode, por conseguinte. comprazer-se no 
bem que faz. Por outro lado vê todo o horror de sua.s 
menores faltas, que ofendem a ta.o amável Pai; e 
reprova-se vivamente simples negligências; mas so
bretudo compreende que, se fosse mais fiel, Já teria 
alcançado a um mala alto grau de virtude. Ao mes
mo tempo Deus lhe comnnlca a disposição que S. 
Francisco de Sales tão betn denominou o amor de 
sua própria abjeçdo. Não lhe desagrada snber-se tio 
miserável, antes se regozljn por não ter nada de que 
se w.fanar, fellz de render homenagem a Deus e de 
pensar que, se neln hú. algo de bom, é obra de Deus. 
a quem Onlcamente pertence toda a glOria; para st, 
parece-lhe bem ser tida em conta de nada'. E' o dom 
da. humUdnde que comcçn n lhe ser comunlco.do. 
"Nosso Senhor mesmo nos dê. a hnmtldade, dlz S. 

11 Enquanto esl.a. dl:spo:sh;Ao rnio .11e encontra. na. vor.t.adc. 
a. alma não atingiu ainda. à. porfcitn humildado. Multu &14 
mma piedos:a.a fuo:n de si um conc::olto baixo, 0 iaso 6 um 
efeito da graça: entretanto, e:�t.io menos adlantadu na bu4 
mlldade do que psrecom. porque nii.o têm o amor de aua 
abjeçi.o. lato ao rcconh"'c(! tàelln�ent(', quando. ante uma falta 
do atonçio ou um desd�m. se entrl�ecem ou aborrecem. 
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Teresa, e de outro modo do que por melo das nosaas 
pobre.s reflexões. Com eretto, haverá. comparaç.&o 
po.sslvel entre nOS58S l"erlexOes e e.c;sa humlldllde ver
dad.elra, acompanhada. de escta.reclmentoa, que Deus 
concede ê. u.Ima, e que :1 faz voltar ao seu nada 7 "  
(VIda, XV ) .  

Esse sentimento novo d e  humildade é ,  com a 
alegria no aofrlment.o'. um d011 lndlclOII mais sesuroo 
c maJ.s simples de que as operaçOes da sraça come
çam a oe alterar e que os dons do Esplrlt.o Santo 
vAo exercer-se com multo tna.1s frequéncla do que 
até agora. Se a alma for fiel, essa virtude de hu
mildade Ir.\ sempre crescendo, e lhe atratra. cada vez 
mais as graças dlvlna.s. Aqueles que nAo receberam 
.semelhante dom admiram-se de ver como os santas 
"" mantêm tão humlldes no melo das favores lnalg
nes que recebem e das grandes obras que realizam; 
mas quem obtiver P&Se dom, mesmo em pequeno 
grau. nllo se admira, porque compreende que, entre 
as tentações a que estão �tos as fl�ls amigos 
de Deus, u do orgulho e da vaidade sAo as que 
exercem menos pre&!Ao .sobre eles. 

4. Os jrutos da perjelta humildade. 
Esoe dom da humildade é, de cert.o, um das favo

re.s mais Insignes que Deus concede à.S almas arden
te& e senerasas. Quantas preocupaçOes lnutcia, quan
tas afllçoes pueris lhes .são entáo poupadas; a hu
mUdade oferece a alma uma grande paz; unida • 
ma�U�ldão, da qun.l nunca se .separa, favorece ma
ravllhosamente a caridade. ''Sede unidos, dtzla S. 
Paulo aos llllpenses, tende um. mesmo pensamento. 
um mesmo amor, uma mf'sma. alma, um mesmo sen
timento". E Indicava logo o melo de manter essa 
harmonia, a qual Jeaus (Jo 12, 53) quis que fosse 
a nota distintivo. de seus dlsclpuloa: "Nada façals 

�a«CJtd.rlo acreacentar as pro,-a• que dio OI ... �� 
res �.aplrltu•l• •obm o .,.tado mlttlco. 
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por espll1to de rivnlldadc, nem por vaidade ; que 
co.da. um, humildemente. considere os outras como 
a.dma de .s.l, cuidando antes dos lnt.eresse.s alhelo.s 
do que dm seus próprio.• lntere&Se.< (FIIlp 2, 3) .  E, 
com efeito. ae a caridade cust!l multo As alma.s egois
ta.<� e orgulhasa.s, que julgo.m Injusta c aeveramente 
o próximo, que se ressentem tàcllmente, que con
cebem antipatias c não &�bem deixar derramar aua. 
amargura no coraçê.o am.Jgo, ela é, ao contré.rlo, na
tural ils o.lmas humildes e aoceis que Julgam sempre 
com lndulgéncta e bondade, que est4o sempre pron-
1.., a esqulvar-..e, a dedicar-se pelo próximo. Aaolm 
é que, enqu.o.nto o cristianismo trazia o.o mundo a 
bela virtude da humildade, até entê.o quase desco
nlleclda dos homens, dava-lhe também o espeta.culo 
nA.o menos novo de uma maravilhosa caridade. 

Se esta bumtldade perfeita, que nuce do puro 
amor de Deus, fa.vorecc a caridade para. com o pró
ximo, quanto também na.o contribui poderosamente 
para o progresso desse mesmo amor! E" té.cll â al
ma humilde oglr com grande pureza de lntençio; 
esquecida de si, desprendida de sua reputa.çAo, ln
.senslvel êS honras, repete com Je.su.s: "'Minha gló
ria de nada vale" (Jo 8, 54) .  "Nlo cuido desta 110-
rlo. (Jo 7, 50) , mas procUl'O, e procUJ'O tmlcamente, 
a honra de meu Pai (Jo 49) e de meu Deus". 

Ab! quio queridos de Deus sào oo humildes. Ele 
os amn porque sempre se colocaram no lugar que 
lhes compete, porque nlo lhe querem roubar a glO
ria. que aó a Deus pertence. Ama-os porque é deles 
amado. Sio seus am11os !léls, aos quais nada recusa: 
oralto humflúmlfs se nubes penetrabft: a oraçio 
daquele que se humllha penetra as nuvens (Bcll 35, 
21) . Comunica-lhes suos rlqucza.s e concecle-lhe.s, � 
dos os dias, gmçaa de que nem sequer suspeitam. 
Serão, como Jesus o prometeu, os maiores no relno 
dos céus (Mt 18, 4). os que mais se tiverem humi
lhado. serio os mais exaltadas. 
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C A P í T U L O  X X V  

Do amor du cnus 

1. Jeltl.J oleQ"TOU-.se, e qun que nós tambftr& no. 
a.Jegrem�. em IO/r.er. 

Chegando ao termo de aeu m1nJstérto evangtUco, 
Jesus revelou aos apóstolos um sentimento de &eu 
coraç.&o, que nenhum havia .suspeitado e que eles 
nAo eompreenderam: ''Tenho um batismo a receber; 
ob! quanto tarda que e.saa obra .se realize! ·· (Lc 12, 
50). Esse batismo de sangue. ao qual aspirava IAo 
ardentemente o meigo Salvador e que oferecera co
mo um gnonde favor aos IUhos de Zebedeu (Me 10, 
38), anunclou-o por dlveraas veae.s a seus querldos 
apóstolos como o coroamento de toda a .ma mlMio. 
PonJte DOS In cordibu vestrts sermone.s: tstos: "Pon
de bem e.stu palavras em V080GI! coraçõeo: O FUho 
do homem será. entregue ê.s mias dos homens que 
o mat.arAo" (Lo 9, 44: Me 9, 30) . E outra vez, quando 
se dlrlgta a Jerusalém pua ser crucU1cado, de.scre· 
veu, com pormenore$, � aupllclos pelos quW devia 
passar: ··o roho do homem vaJ ser entregue aos 
prtnclpes dos accrdote.s e aos e-'Crlbas. e e&e.s mes
mos o entreganlo aos gentios; ele aerd exposto aos 
BTecejos e ê.s InJúrias, coberto de escarros. Oaae
lado, depois morto, e no tereclro dJ.a. ressuseltarã •· 
(MI 20, 18, 18; Me 10, 34). Teria ralado com mala 
trequênela de auo. pnixlo aaa apõst.olos, se aate.s lhe 
partilhassem as senumentos. No TabOr, quando seu 
coração, inundado de aleKrla, t.ra.smiUa a todo o aeu 
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.ser um brUbante renexo de slórla, ele se entret.Lnha 
com Moi.IU e Ellaa aobre a morte que la aotrer (Lc 
D, 31). E' que .sabia que aua morte 1er1a a vitória 
que lhe havia de g:uanttr a conquUta do mund.o: 
SI ego ez.alta:IILI /v.ero a ten-a, omnfa traham ad 
melpsum : quando for elevado da terra, atralrel tu
do a mim (Jo 13, 32). E ao começar aua pa.t.mo, no 
momento em que o traidor dellmva o ceru\cu.lo para 
Ir em bWiea dos algozes, Jesua ae alegrava de que 
chegara. a hora do .seu triunfo: ''Els que agora o 
Filho do homem é glortl!cado e que Deua é por ele 
glorltlcado" (Jo 13, 31) .  

Jeaua qullera ver, também, no eoraç.Ao de seua 
queridos dlsctputoa, os .sentimentos que animavam o 
aeu próprio coraçlo: "Bem-aventurados a.s pobres, 
lhes havia diLo, um dla, bem-aventuradG'S os que 
choram: bem-aventurados 0!1 que &lo perseguidos . . .  
serels rellzes quando voa lruultarcm e disserem ln
jualamente toda sorte de mal contra vóa por 11\lnha 
causa. Regaz:t.lo.l-vos entllo e alepo.l-vm·· (Mt 5, 
10). NAo em, portanto, a simples p:u::léncta que de
sejava vê-108 praticar, mas 8\m o amor da cruz, le
vado até ao antor dos sofrimentos. E quando lhes 
confiou aua mis.!lo, fez-lhe:� estas belaa promessas: 
''Eu vos envio qual& ovelhaa no melo de lobos . . .  
Entregar-vos-ão &08 tr1bunal3, &erel& na.gelados nas 
•lnagogas. . .  Sereis obJetoe de ódio por cauaa do 
meu nome" (Mt 10, 16-22 ) .  

oa ap6stolos que, n e.MB  época, eatavam longe d a  
pertelç&o. ambicionando a.s honre e dbcutlndo quem 
aerla o primeiro, nAo aproelavom semelhante dou
trina. O divino Mestre ceaumrou-oa; ele .sempre &Ao 
bom e Uio aua·Je, só duas vezes empregou palavru 
dUJ11,S: da primelra, quando tratou Pedro de demo
nto: "'Afasta-te, sataulll.S, tu me e.scandal..lz:a.s, nada 
compreenda dp.s col.slt.! de Deus, nlo teu senAo pen
.samentoe humanoo" (Mt 16, 23). E' quo Pedro não 
queria a.dmiUr que Je3ua preclsl.ue padecer e mor-
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l'<'r. Da segunda. quando tratou de estulto.s os dls
etpulos de Emaus, porq�1e n:to compreendiam que 
lhe tosse precLso sofrer paru. entrar no. glória : o 
stultl et tardl corde ad crtden<lum! (Lc 24, 26). 

Mais tarde, Jà sanUllcados e e.clarecldos, rego
ziJaram-se de terem sido condenados e flagelados 
pelo nome de Jesus (At 5, 41 ) .  Ensinavam a seUB 
d13clpulos a:s grandes vantagens dos .sofrimentos que 
conduzem ao céu: São Lacas, com efeito, resumin
do-nos toda a pl'<'gaçAo de Paulo o de Barnabé, disse :  
"Fortaleciam seus dlsclpulos e mostravam-lhes que 
é por melo de multlls trlbulaçOts que devemos en
trar no reino de Deus" (At 14, 2 1 ) .  Tambêm, a 
exemplo de seu Mestre, Paulo recomendo. aos fiéis 
que suport.em tudo. não sO com paclénela, mas ta.m
bêm com alegria (Col I,  1 1 ) .  E S. Tlago escreve aos 
lléls: "NAo vejals aenio motivo de vos alegrardcs, 
meUB lrmAos, em todD. sorte de trlbulaç!le.s que cal
l'<'m sobre vOs". 

2. -s que temos lU am4r o sofrimento. 

Pode haver duas e.pêclcs de alegrias no aofrl
mento, a alegria raciocinada c a alegria Infusa. O 
sofrimento é tão aalut.ar, que toda alma de fé de
verta sentlr-ae feliz em aofrer. Nada se faz de belo 
ou de grande, sem o solrlmento: mesmo nas coisas 
d...te mundo nAo se consegue nenhum êxito Impor
tante aem o esforço que custa, sem a perseverança 
que é uma longa paciência. Basta a simples razão 
para no-lo demonstrar, e vemos as homens, priva

dos das luzes da té, condenarem..se, sem queixa al
guma, a trabalhos rudes, suportarem e"tolcamente 
grandes dores e mostrarem-se aleeres e de bom hu
mor diante dos golpes e da morte que os ameaça. 
Ao conlrârlo, de que sAo eapa..,.. os gozadores. os 
preguiçosos, aqueles que têm horror a qualquer cons
tran&lmento, a qualquer trabaU1o? Quanto lhcs é vil 
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e utêril a vida! Nas eolsa.s de Deu.. o aofrtmento é 
ainda maiS nece&ârlo. e quAo mn.l.s fecundo! Triunfa 
do peeado e <le aatnná.s, que reina pelo encanto do 
prazer, maa 6 vencido pela cruz. O peea<lo nAo é 
outra colaa aen4o o dcadém da um dever a cumprir 
ou a procuro de umo sa tlsfaçAo Ulella. O reméd.lo 
ao peCildo .s6 pode estar, por conseguinte, nas priva
ções e nos sofrimentos. Assim também a divina Pro
vidência permite, eom frequ6ncla, grandes males pa
ra tirar grande bem. guerras .sangrentas para susci
tar heróicos sacrlflclos, perseguições paro fazer su
ceder o fervor ao relo.xo.mento e produzir mé.rtlres e 
santos. 8Ao Cipriano, quando viu Irromper a perse
gulçAo, cuja JDAL! Ilustre vitima devia ser, dlzta: "Por
que uma longa paz havia enfraquecido a disciplina, 
os easttgos celestes vieram despertar a fé que se 
tornarn aonolenta e. quase adormecida. Os aaeer
dotea nA.o eram bastante fervorosos, a.s obras exte
rlorea nAo se Inspiravam numa lé bastante flrme, 
os costumes nAo eram basr.ante santos" (Sermo de 
14psfs) . Eusêblo atribui As mesmas cau..a.s a perae
gulçAo de Diocleciano, e <lesde ent.ao multas outrae 
lutas, pelas quais passou a IgreJa, foram provações 
permlUdas por Deu.. para remediar ldênUcos males. 

Os sofrimentos, as prlvaçOes, tomam a alma 

forte o viril, enquanto o bem-estar, os triunfos fi
ceia, o repouso e as doçuras da vlda a amolecem'. 
A <lor purifica a alma, e Deus, cuja Infinita aan
tl<lade foi ofendida pela vista de to<las ae mancb.aa 
dessa alma, nela se compra.z quando o. vê o.crlsolada 

pela dor e concede-lhe urna abundância de graças 
bem maior. O sofrimento aUmenta e mantém o amor; 
quem pouco sofre, pouco ama. "Sofrer por Deus, dl-

1) A hl•tórln. not C'Minn que a deca.dõncl& du Ordena 
rel(jrtNU com�ou &ehlpre pe!o rela.:r..aruento Da priiiC'a da 
pobreza; procun ... o mlll�ar oa ria:or•• da recra. procura-ao 
0 conforto e desaparece entl.u u fervor prlml\lvo. 
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zla S. Joana de Chantal, é o allmenl<l do amor na 
terra, como gozar de Deu.s é o allmenl<:l do amor no 
céu" (Hamon, VIela ele S. Francisco de Sales, I. IV, 
cap. lU, p. 531 ) .  "Sofrer, dizia B. Francisco de Sales, 
é qua.se que o llnlco bem que possamGS lazer na 
terra . . . uma onça de paciência vale mais que uma 
libra de aç8.o" (Ibld., I. VII, cap. XII, p. 418).  Com 
e!ell<:l, é mais !àcU padecer bem do que agir bem: 
há menGS amor próprio, menos preocupaçlo, menos 
de humano nos nossos sofrimentos que nos na.ssos 
trabalhGS. 

O so!rlmenl<:l prepara elellcla.s lmen.sa.s e eter
na.s. N!. alegrla.s mundanas, as alegrla.s culpavels 
traruformam-se em amarga tristeza ; ao contrário, 
as dores suportaelas por amor de Deu.s geram aua ves 
alegrias, conforme declarou Jesus a seu.s apó.stoiGS: 
Trtstttla vestra vertetur tn gaudlum (Jo 18, 20) . Se 
mesmo aqui no mundo é bom ter so!rlelo, ter aupor
taelo multo por Deus, que será, no céu, onde as li
geiras elores se transformamo em lneçrlmlvela de
llcla.s? Bem estultoa slo aqueles que n8.o apreciam 
os sofrimento., que deles se queixam e murmuram; 
assemelham-se ê..s peasoas que prote.stasaem e se Ir· 
rltassem se alguém lhea enchesse os bolsos ele moeelas 
de ouro, alegando ser-lhes peaada a carga. 

3. E' Deus quem dd o amor <13 cruzes. 

E, entretanto, como prova a experiência, se raras 
slo as pe.ssoas que compreendem o valor do sofri
mento, mala raras ainda slo as que reasentem a 
alegria de sofrer; os motivos lmperiGSOS que a fé nos 
apresenta da utilidade dos ao!rlmenlos, as conslde
raçOea tAo juata.s que podemos lazer, se nos levam 
a estimá-los, nAo nos levam, porém, a amá-los; e, 

se produzirem esse amor, bem fraco será; ae causa
rem uma certa alegria, será uma alea-rla toda de re
nexOe.s, que nAo é nem .suave, nem prorw1da. 



A verdadeira alegria de sofrer é um dom que 
Deus concede às almas generosas. Para recebê·lo, 
souberam se preparar, dominando a natureza, Ul.o 
il.vlda de gozos e Ul.o Inimiga da dor, e desenvol
vendo em 81 um ardente amor, por melo de uma vi· 
da de ln�lma uniAo e de corajosos sacrlflclos. Assim, 
de um lado, afastando os obstáculos, e de outro, en
ternecendo o coraçAo, dirigindo-o a Deus e Impreg
nando-o de amor, essas almas preparam-se para re
ceber de Deus um amor mais profundo e mais puro, 
que arrasta consigo o amor do sofrimento. EntAo, 
como diz a Imitação, "o desejo de sofrer para asse
melhar-se a Jesus Inspira tanta coragem, que a al
ma nAo deseja ficar Isenta de tribulações e dores, 
porque compreende que é tanto mais agradável a 
Deus, quanto mais sofre por ele" (1. II, cap. XII, n. 
8) . NAo foram .Omente as meditações passadas que 
facilitaram o conhecimento dessu virtudes; o Es
plrlto Santo Iluminou a alma e a beleza do sofri
mento, seu valor Jne,gtl.mável, lhe apareceram com 
uma clareza extraordlnârla que a Impressionaram 
vivamente. "Sofro, diz ela, mas o! por Deus, é por 
Jesus que tanto sofreu por mim; reparo minhas fal
tas, consolo Deus das penas que lhe causei. SOfro, 
portanto amo; e, sofrendo, dou provas de meu amor. 
SOfro, portanto meu amor vai se dilatar; na eter
nidade será sempre mnlor e eu hei de amar eterna
mente e cada vez mats a Deus. Sofro, e, sofrendo, 
estou unida a Jesus, continuo-lhe a obra, ou, antes, 
ele mesmo a continua em mim, e&a obra de dor e de 
salvação: Adlmpleo ea quae desuni pa.sslonum Cllrl.s
U in carne mea: sofro com ele pelas almas; como 
ele, por ele, com ele, alcançarei para os mlseros pe
cadores a felicidade eterna". 

A alma favorecida por esse dom divino nem 
sempre dlstlngue os diversos motivos que a levam a 
amar os sofrimentos. Nlo raro, s6 os vê de modo 
contuso e geral. EnUI.o o Esplrlto Santo atua ainda 
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mais aobre sua vontade, para lhe razer amar a c:ruz, 
do que .sobre .sua lntell��:êncla, para lhe mostrar L,: 
vantagens que acarreta. E e.ssa atraçAo sobrenatu
ral, que 3Cnte por aqullo que repugna tanto à na
tureza, lhe .suaviZa enormemente as amarguras da vi
da e lhe dá a única verdadeira felicidade prometida 
por Jesus nos pobres, aos aflitos, 0.011 peraegutd011: 
Beatt pauperes . . .  beaU quf lugent . . .  beatf qui per
secutlonem patiunlur. "Quo.ndo ehegardea, dJz a 
Imltaçlo, a achar o sofrimento suave e a amA-lo por 
Juua Cristo, entAo c:onstdcmt-vos fel.I.Jes. porque en
contrastes o paralso na terra" (I. n, oap. XII. n. 1 1 ) .  

Esse para!so nAo é o para1so eterno, onde o Se
nhor enzupri lodaa ... légrl..,.... : Al>llngel Deu 
omnem lliCTif1RlJm ab ocolf8 eoMim (Ap 7, 17; 3, 14) .  
Na tena os maiores am11os de Deus u derramam 
ainda. Nlo ltgrlmaa esolstao, como aa puaoaa lmor
tlrleadas e amJgu de ai me.smu, que sentem viva
mente a.s p1caclo.a do amor próprio, m deacoatos pro
venientes ela falta de bem-estar, e Clu prtva.çOes, ou 
entAo o pe.sor que lhe causam as contradlçGes, pelo 
multo apego que têm à própria vontade. NA.o, os 
o.migos de Deua e5t.âo acima de.uas misérias, e aeu 
desapego, sua plena conflança, lhea poupam multas 
trl.stezas que experimentam ns almas Imperfeitas. 
Mos eles choram c:omo Jesua chorou junto ao tdmulo 
de Laz.aro, ao ver sofrer Marta e Marta, como chorou 
diante de Jerusal�m. ao penaar nos males que, Qua

renta anas maU tarde, haviam de a.s:solar a cidade 
aanta. Suas penas d.o, portanto, penas de amor cau· 
aa.daa ou pelo afeto que têm nos lnnAas, ou pelo 
amor ta almas, ou pelo amor de Deus; pena d.e M
tar aepo.rada de&Se Deus t4o amá.vel e de ver p� 
lonsar-se o exlllo, pena de vê-lo ofendido, penas 
nobre.! e .santa.s. que, Ylnda.s do amor. dAo-lhe novo 
Impulso. Entret.o.Dto, alo penas o Deua. que as toni 
eeasar, no pamlso, permite que, na rerra, t.respfl,SSem 
o coraç.Ao de MWI aml1os. 



Por que consente um Deus tio bom que a dor 
oprima os seus tllhos? Porque Deus é um Pai multo 
&::�.nto que, encontrando sempre dlante de sl o pecado, 
� obrigado a anlglr aqueles a quem mals ama, para 
qt:e remedeiem, pelos seus sofrimentos. 8.03 seua pró
prios pecados ou aos de &eus ln:n.Aos. Moa ele é t.am
IM!om um Pai multo Pxtremoso, que deseJa. com de
sejo lnrlnlto, n felicidade dm fUhm; nl!.o os ezpe
rtmenla senlo eom pc.sar, confundindo d.OCUI'M com 
prova(õea, carlclas com golpes, lndlclos de seu amor 
com operaçOes de .sua 3Dlltldode. Ele é, dl1 s. Paulo, 
"o Deus de toda coMOiaçAo" (2 cor I, 3), e a.s con
MJlaç6e.s que nas dê nAo .sfto como as consolaçGes 
naturaLs, que &ó trazem U nossas t.rlatna.s um aU
vlo superrlcla.l c efêmero; as con.solaçOt.s dlvlnas 
penet.ram o.té ao fundo da alma.. o slo duradouras. 
Aa almas queridas de Deus, aquelas que lhe pnha
ram a amizade, alo as mais e%J)erlmentada.s e tam
bém as mals consoladu: do DB que mats se asse
melham ao Cristo, cuJa alma conheceu. mala do que 
todas as all'll.M reunidos, don.s cruêls e doçuraa lne
brlantes. "Assim como os sofrimentos do Crtato abun
dam em n6a, dizia S. Paulo, falando de ai mesmo, 
a.sstm também, pelo Crlsto, abunda a nossa conaola
çtlo" (2 COr I, 5) . o salmista havia ezpertment.ado 
os mesmos etellos da ternura divina: ••vassaa con
solaç6es, dizia ele oo Senhor, recrH.ram minha alma 
na proporç.llo dos sofrimentos mlUUploa de meu c� 
raçlo". secundum multUvdlnem d.olon:m mt0T11m fn. 
corde meo, con.soiGUones tuae laeU/IcatJerun.t ani

mam meam (SI 93, ID). 

QuAo cheio de bondade � o Senhor para aqueles 
que o amam e qulo diVInamente recompensa as al
mM generos:as! n-las amar a cruz e encontrar 
aempl'ê uma grande paz. uma telleldade calma e a6-
11da, e. multa.s vezea, alegrias profundas, aU, onde 
CB criatlos pouco amoro.sos Dlo encontram aenlo 
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trlatezaa e desolação. Mesmo quando easas alma& 
dedlcadaa esll.o Imersas na dor, nao deseJariam 
deixar de sofrer. porque .oent.em que aaslm amam 
melhor ao Senhor, bendizendo-o.· porque aa e:rpe
rlmenta. Aa lrlbulaçõeo !li lhes do, portanto, neste 
mundo. enaejo de suaves consolaçOes e, ao meamo 
tempo, oca.siGeo de grandes mêritos e origem de fe
licidade, germe de lnefa vela e etemaa dellclaa. 



C A P l T tJ L O  X X V I  

Da fado da vonta<le humana 
na vontade divina 

I. Duas tendtncfas conlrdrúls de 11ossa vont<ute. 

No ctu seremos .semelhantes a Deus, diz-nos o 
u.pó.stolo bem-amado: Slmllfs el ertm11s (I Jo 3, 2) . 
E, acrescenta, quem quer que tenha essa esperança, 
deve trabalhar para tornar-se santo, como ele mes
mo é santo. "Sede santos, porque eu, vosso Dew, sou 
santo" (L v 9, 2; 21, 44 ) ,  diz o Senhor por diversas 
vezes ao seu povo. A a.sslmllaçl.o a Dew, que cons
tltul.ra nossa glOria e nossa •uprema feUcldade nos 
séculos sem fim, d.ev.e, pol8, ser, antes de tudo, uma 
ass1mllaç4o de oantldadc; deve operar-se em primei
ro lugar pela fu&A.o de nossa von to.de em sua von
tade, pelo anlquUamento de todas as vontades hu
manas que nA.o slo santo.s, e pela aceltaçAo amorosa 
de todas as vontades divinas, que são essencialmente 
aanta.s. Quando quisermos tudo o que Deus quer, e 
nada senAo o que Deus quer, ele mesmo aperfeiçoará 
ea.sa semeL"lança, que quls estabelecer entre ele e 
nós; e se já na terra nos Inunda de graças, quanto 
mais ainda no céu, onde nos ram participar abun .. 
dantementc da sua Infinita. beleza, e nos eomunJeard. 
uma larga medida de sua Infinita felicidade. 

Afastar da vonta.dc todo desejo que não é santo, 
tal deve &er o obJeto de nossos constantes estorços; 
deVemos de:spojar-nos, como prega S. Paulo, do ho--
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mem velho, corrompido pelos cobiças falazes, e re
vestir-nos do homem novo, justo e santo: devemos 
renunciar a Adão, a seus desejos, a suas lncllnaçaes 
desregradas, e cobrir-nos das virtudes de Jesus (EI 
4, 22-24; Col J, 2-10; Rom 13, 14) . Impressionava-M 
vivamente o grande np6stolo com esta. oposlçAo en
tre as tendências das noss..'\s almas. Trazemos em 
n6s dois adversârlos encamlç�dos, dois lutadores 
sempre em guerra: o homem velho, reprodução de 
Ad.A.o pecador, c o homem novo, o homem divino, 
reprodução de Jesus. Depois da queda original, aur
glram os maua Instintos, dos quais a principio a 
bondade divina preservara a humanidade, e o ho
mem foi entregue ao egolsmo, ê. sensualidade, no 
arrulho, li avareza. Mas Jesua velo restituir-lhe a 
graça perdida por Ad4o. Velo tomar posslvel a pnl
tlca daa virtudes, dando ele mesmo o ellemplo. Adio, 
lnfellzmentc, vive .sempre em nós, mas Jesus tamblm 
vive em nós. 

Lut.u contra Adio, destruir tudo quanto em 
noasas o.lmas resto. de .suo.s mé.s tcndlmclos, de seus 
defeitos, de suas palxOes, c desenvolver cada vez maL'i 
a.s perfeições cujos germes Jesus depositou em n6s 
e que sAo a.s suas prOprlas perfeições, tal ê a nossa 
tarefa. 

E' evidente que todos os desejos que, orlunda.t 
4a natureza corrompida, do contnl.rlos i'l vontade 
41vlna, devem ser repelidos, aniquilados; mas outr01 
lli'l que provêm da natureza, e que, por si meiiiD"'' 
"" legiUmos; mos esses também devem ser mer
II(Ulhndos na vontade divina e se não lhe forem con
formes, devem ser condenados e rejeitados. "Pai, 
alZia Jesus, quase na véspera de sua palxAo, Uvral .. 
me aessas noras de angll.stlas cruéis: Paler, •alol

ttca ""' ex luJc flora. - NAo, Pai. nAo me livreis, 
porque foi para sofrer e morrer que eu baixei ê. ter .. 
ra. Pnl, glorificai vosso nome" (Jo 12, 27-28) . E 
alguns dias depois, na gruta de Qetsêmanl, Jesua 
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diZia ainda: "Meu Pai, se ror p=lvel. que este ct
llce se atute de mim. Mas que VQSSa. vontade, e n&o 
a minha, uja lei la". 

NAo havia lula na alma do Salvador; se ele ez
pertmentava esse horror ao sofrimento, era por .sua 
nvre vontade, pol.s nele o. pnrte lnferlor estava ad
mlnl.velmente submetida 11 porte superior. Embora 
sentisse cruelmente a dor, queria o sofrimento. Es
tava, é verdade, sujeito as duas vontades, mas a 
vontade santa dominava plenamente a da natureza. 
Em n6s, ao eontrirlo, a luta exlote, as vontades ln
!erlores nlo se dobram assim à superior, que o! a da 
graça; preel.sam ser rigorosamente vigiadas e, lls 
mais das vezes, corajosamente combatidas, para que 
possamos praticar a perfeita submlssâo ao bel-pra
zer divino. o homem seguindo seu Jmpuloo, quer go
zar, ser estimado, aprovado, honrado, querido, quer 
estar a seu gosto, Isento de toda prlvaçAo, dor, ou 
humllhaçAo, fruir das alegrlns dC> esplrlto e dC> co
raçAC>, seguir seus caprichos, lazer sua vontade, e 
lmp6r suas Idéias. A vC>ntade divina, lnsu!Jada em 
nossas almas pela graça. e que se torna em nOs a 
vontade .sobrenatural, quer que amemos a DeW!I, que 
lhe procuremos a glOria PC>r todos os meios ao nos
so alcance, mesmo pelos aacrlflclos e sofrimentos, 
meios por excelência. QuAo ardente é, em suas aspl
raçOe.s, """" nC>SSa vontade natural, quAo tenaz, quAo 
Mbll para conseguir o seu IIm 1 

"NAo podeis, dizia Tauler, conceber as habili
dades, as per!ldlas secretas de nossa natureza em 
busca PC>r toda a parte de suas cC>modldades. Encon
tra multas vezes o prazer e a voJOpla quando julga
mos dar-lhes 11peno.s o necess4rlo; 8&91m ê de má
xima lmportAncla que o homem racional vigie aten
tamente, e mantenha em seu dever o animal que 
vive em n6s. dirigindo-C> e governando-o constante
mente" (EdlçAo Noel, t. V, p. 339, primeiro sermAo 
sobre a dedlcaçAo). NAC> basta nos esforçarmos aem-

:m 



pre para guiar nossas lntençOes; a natureza é de 
tal modo âvl<la, de 1a1 modo rebelde e obstinada, 
que uma almples ordem nAo bastara para con<IUZI
Ia bem; assim também, <llz ainda Tauler, "para 
atingir à perfeita unliío com Deus, niío hâ caminho 
mais curto que a perfeita mortlflcaçAo" (T. II, p. 
275, Prlmel.ro serm4o para a Pll.scoa ) .  

O. desejos naturnl.s e 05 desejos sobrenaturala 
estão em nossa alma como o.s ervas boas e más em 
um Jardim; ae o jardineiro delxnr crescer a.s m4a, 
elas Impedirão o desenvolvimento das boas e acaba
rao por sufocA-la.s. Do mesmo modo, se dermos li
berdade &s vonta<les naturais, essw. lrAo se multipli
cando até sufocarem as vontades sobrenatura.Ls; ae, 
ao contn\rlo, realstl.rmos As vontades naturais, se as 
dominarmos, as vontades sobrenatural.s se tornarao 
!orles e lrrcsl.sUvels. SAo Francisco de Sales estava 
t4o convicto desta verdade que queria lncull-la em 
todos. Sua mâxlma querida, <lizem os aeua biOgra
fas, aquela que nào se cansava de repetir, era esta: 
"Quem mais mortifica suas lncllnaçOes naturais, 
mais atrai sollre si as lnsplraçOes sobrenaturais" 
(Esplrlto <le S. Francisco de Bales, 10.• parte, secç. I). 

E' necessârlo combater toda.s as lncllniLçOea na
turais, refrear o esplrlto pelo recolhimento, aniqui
lar o amor próprio pela humllda<le, <lomlnar o 
corpo, o coraçio, a opinião, os sostos e as vonta
des, por uma genernsa mortlflcaçAo. 

2. E' neceasdrlo 71Uirti/tcar a carne. 

E' neeessârlo, em primeiro lugar, aubjugar a car
ne. Ouçamos a Monsenhor Gny : "A morU!IcaçAo 
corporal foi sempre considerada como uma rigorosa 
obrlgaçAo divina desde A<láo, que, por ordem <le 
Deus, padeceu em sua carne, durante toda a aua 
vl<la, a rude penitência da culpa que cometera, até 
B. Paulo que, Impelido pelo Esplrlto Santo, castigava 
seu corpo e o re<IUZ!a t. aubmlssào; e a Igreja mos-
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trou-nos sempre e por toda parte a necessidade 
desta morUflcaçAo e a todos lmp6s a aua prdUca" 
(VIda e virtudes cristAs, t. U, cap. VII, 22) . 

Monsenhor Gay alega o exemplo de S. Paulo. 
Este grande ap6stolo Cala com rrequêncln, em suas 
eplstolas, da necessidade da mortlflcaçlio corporal: 
"Aqueles que vivem segundo a carne, diz ele, ape
gam-ae 6.s coJsas da carne; aqueles que vivem se
gundo o Esplrlto, estimam as coisas do Esplrlto. E as 
afeiçOes carnais geram a morte, enquanto que as 
afeiçOes espirituais produzem a vida e a paz. A car
ne é Inimiga de Deus, a cujas leis nAo se aubmate 
nem se poderia submeter. . . Portanto, aqueles que 
vivem segundo a carne pregam aquilo que � da car
ne" (Rom 8) . Com efeito, nisso pensam, com Isso 
se preocupam, querendo satisfazer a sensualidade, 
regozljand.,__,e quando o conseguem, entristecendo-se 
e lamentando-se quando nAo, e comprazendo-..e em 
Calar no assunto. E' que auaa lncllno.çl!ea naturais 
prevalecem sobre as santas lnsplraçOes da graça; 
quAo longe eatl\ .suo. vontade de se conformar com a 
vontade de Deus! Ao contn!.rlo, aquele.s que se liber
taram elo jugo da carne, apreciam as coisas do Espl
rlto: quae sunt Splritlll saplunt; nelas pensam, de
las alimentam o seu coraç4o, enquanto aspiram aos 
bens esplrltuala, ê. virtude e ao amor divino, de que 
falam com real prazer. Caminham, por conseguinte, 
segundo o Esplrlto, para empregar ainda a lingua
gem do apdatolo, sua vontade unida t vontade de 
Deus. "Nada devemos ê. carne, diz S. Paulo; nAo 
aomos obrigados a viver segundo a carne". Ao nGSSO 
corpo, com erelto, devemos apenas o nece884rlo, o 
lncllapens4vel para que cumpra eom suas funçl!ea . 
.. Se vtverdes segundo a carne, morrerels . . .  Se vi
verdes segundo o Esplrlto, Isto é, dellmndo-vos gulal' 
pelo Esplrlto Santo, mortificareis, destrulrels as 
obras da carne, e ser-vos-A dada a vida eterna". O 
santo apó.!tolo nlo podia dellmr de tirar a seguinte 

333 



eoncluslo: mortificai as obras da carne para al
cançar a verdadeira vida, a vida divina: dominai 
vossa carne para nio serdes domli\ados por ela; e 
para domln!l.-la, sabe! lutar contra ela, reduzi-h, 
humilhA-la, derrubá-lo., recusando-lhe aqullo de que 
gosta e Impondo-lhe aqutlo que lhe desagrada. 

Tal é, de rato, a vontade de Deus. Ele quer que 
o esplrlto domine p!en11mente o corpo. Devemos re
vutlr-nos do novo homem e dos sentimentos de Je
sus; ora, Jesus tomou um corpo humano, nâo para 
lt.onje!\-lo, mll8 para sacri!icll-lo à glória do seu 
Pai e t salvaçao de nossas almll8. A vontade de Deus 
nAo é que elevemos o corpo à categoria de senhor 
e dono, mas que o rebaiXemos à categoria de e..,ra
vo dóctl, mata ainda, que raçantGS dele "uma vitima 
viva, santa e asrad!\vel a Deus" (Rom 13, I ) .  VItima, 
nossos corpos o devem ser em graus dlverSOII. Deus 
nao pede a todos M austeridades heróicas dos santos, 
mas a pureza sem m:l.cula, a temperança total. Quer 
que pratiquemos em toda a sua perfelçao essn.. virtu
des que mantêm o corpo numa Inteira dependência 
da alma. Como, porém. praUctl.-las perfeitamente, 
ae llllo procurarmos subjugar a carne rebelde, mal
tratando-a e mortificando-a? Assim pensava S. 
Paulo, que castlpva seu corpo e o reduzlo. a sujel
çao, a fim de nao se tornar um dta réprobo; assim 
pensavam os santos, que todos fizeram como o apósto
lo'. Quem se abstém cuidadosamente de fazer sofrer 
o corpo, engana-se se julga poder domina-lo; obe
decerA multas vezes e, sem o perceber, claramente, 
ê. vontade do corpo e nào t de Deus. E' porque, de
vido àS exta:ênclas da carne e suas cobiças desre

gradas, a mortlflcaçllo se Impõe, e quem nunca mais 

�em raz pouco cuo diUI morllflcat:ôe• uteriore��. 
alep.ndo que u loteriore!l do multo mal• perfeita•, dizia 

S. Vlcmt" do Paulo, bem mo•tra qut> n.lo f mortificado nem 

laterlor nem axterlonnento'' (Vida, por AbeJI)". I. lU. cap. 

XXIV>. 
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quiser obedecer aos Impulsos naturals, e d..,.Jar a 
untAo completa de sua vontade com a vontade de 
Deus. deve fazer de seu corpo uma vitima, como vl
tlma foi o corpo do nosso Salvador. Quantas pe.o
soas. chamadas pelo senhor a tomar lugar entre 
seus amigos Intimas. nAo atendem ab convite, por
que nllo querem sofrer em seu corpo e em sua alma 
o que devem sofrer os verdadeiros amigos de Jesus! 

3. Os sacrlflclos do coraç4o. 

E' tamb�m vontade de Deus que nosso coraçlo 
seja todo dele e, para que ame perfeitamente a Deus, 
ser-lhe-Ao exigidos 3&crlrlclos que purl!lcario e tor
narlo mala sobrenaturais as suas mais legULmaa 
afeiçOes. E' tão doce amar; é a grande neusslclado 
de toda natureza Inteligente; pois Deus, que é o 
amor: Deu.s carltas est, tez à sua semelhança a.s 
mals nobres de suas criaturas. Arnnr sen\ a supre
ma felicidade do céu; e JA é a verdadeira felicidade 
da terra: amar pai, mlle, lrmâos, lrmAs, amar a pA
trla, havem algo de melhor? e quem não se rego
ziJa de sentir pulsar-lhe no coraçAo esses bons afe
tos? 84 os coraçOes depravados pelo egolsmo, ou cor
rompidos pelo vicio, querem desprezA-los, e conse
guem sempre diminui-los. MILS tais sentimentos nlo 
devem Invadir o terreno do amor divino. "Quem 
ama pai, mAe, tuho ou filha mals do que a mim, 
nao é digno de mim", disse Jesus (Mt 10, 37). O amor 
é o principio de todas a.s obra.s: agimos por amor a 
Deus. por amor a noa mesmos, ou por amor a ou
tros seres; se quisermos, portanto, que nossa vida 
seJa toda de Deus. é preciso que todo nosso amor 
Beja regrado, ID3pirado, dominado pelo amor divino. 
Devemos amar a Deus de todo nosso coraçao e, pa
ra cumprir fielmente com r..s.se mando.mento, é pre
ciso que aquilo que ha de mals Intimo, de mals ar
dente, de mais delicado nos Ben timentos do cora
çlo humano, pertença a Deus, esteja voltado para 
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Deus. E' necessârlo que a sraça, Insinuando-se alê 
ao fundo dessa !acUidade da alma, que é a !acUidade 
de o.mar, se :1podere dela., a transforme e a aobrena .. 
turallze Inteiramente. Mas Isso só se dura pela purl.."l· 
caçAo do coraçAo, quando tudo o que nele houver de 
natural for dominado. Um afeto multo vivo, embora 
legiUmo, gera !àctlmente atos que nAo são de todo 
lnepr�nslvels, buscas de smtlsfaçAo pessoal, que de
sagrodam ao Deus de toda santidade o perturbam 
a açAo de groçae. Queremos gozo.r demaaladomcnte 
do carinho de um ente querido, comprazendo-nas 
em suas relaçGes em prejutzo do dever; e assim, ao 
lado de sentimentos leglttmos, permitidos por Deus, 
nascem, confundindo-se com eles, senUmentas hu
manos demais, que criam raizes, e só serl.o arranca
dO! se dllncerarmos o coraçAo. Toda pessoa feno
rosa deve, pola, Impor ao MU cora.çl.o generosos aa
crltJclos. Deus, porêm, que ama e quer a sua sanU
tlcaçAo, nAo se contentam com Isso. E' mlster que 
os sofrimentos de coraçao, causadas pelas separa
ções, pelos lutos, pelao desgraças daqueles a quem 
amamos, ou ainda pela rc.siatênciD. aoa bons conse
lhos, pelas suu fraquet.a3 e suas culpu, destruam 
tudo o que hou\•er de exce.sslvamente humano na. 
a!elç�o que lhes U!mos e !�am suceder, a senti· 
mentos t.Ao Imperfeitos, um amor mais puro e todo 
sobrenatural. O coraçlo, deapojado por ....,_. .sacrl!l· 
elos e privado por ......, provac;6es dae alegrlae hu· 
mana.s, próprlas da atelç&o, ae de3prende; nl.o ama 
mais para gozar, nAo quer mais amar aenao .segundo 
a vontade de Deus e por Deu.s; seu amor desinteres
sado aerâ tamb(lm mais forte. Abro.Ao nAo amou me
noa Isoac depols de haver consentido em sacrUicA-Io, 
mas seu amor tornou'"'le mals ao.nto, mais puro, mais 
forte que nunca. '• 
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4. LMta contra os apeQor, os QOSios, 111 tendlnda.s 
da �ontade. 

Para conservar a. vontade unida l de Deus. a 
alma fiel deve fazer com trequ�ncla o sacrl!lclo de 
aua.s ldélaa e de aeua gostos, a!aatando por ..... atos 
de renQncla os obst.llculos que, em quase todaa aa 
crlatura.s humanas, se opõem ao pleno cumprimento 
das vontades divinas. Cada vez que renunclam01 
l nossa vontac!c para fazer a de outrem, dlllla o 
aant.o cura d'Ars, alcançamos grandes méritos. Mor· 
rer assim l aua própria vontade, eLs o que faz os san
tos. "O padre Oller consultava o seu colega, de Bre
t.onvWlera, até sobre coisas lll)portantes, e este, mul
to Jovem alnda, esqutvando-&e a dar conselhos, o 
padre Oller lbe dlase: "Se eu eatlvesae 86zlnho com 
JoAo - aeu empregado - pediria sua opln!Ao e la
ria em toda. simplicidade o que ele me dissesse. Nun
ca. fnçam.M a nossa vontade, sendo poaslvel, ll\ellmo 
naa menores coisas" (Vida, por Fa.Won, II, p. 1. VI) . 

A obcdlêncln eJ<Bta a regra, ou, para quem nlo 
t rellgtoso, ao regulamento, e um dos meios enca
zcs para quebrar a vonta�e própria e fazer cumprir, 
em todas as c:trcunsta.nclas, a vontade dlvlna; por 
esae melo, explo.m..,.e multao faltao e lucram-se 
grandes méritos'. 

Esta renancla !1. própria vontade, que mantém 

2) A Jrmi l4aria. do J•u• Crucificado viu, 110 dla I de 
Julho da 1874, a Madre Prjora do Carm�lo da M&raolba .ublr 
ao «u. ()a.SS&Rdo apenu pela:t cbamaa do purcatór&o; adml· 
rada. pergunl:l.-lhc o que lbe merecera eemclbantc ltaÇL 
•Nua.ca (r.llc:l & caridade o pratiquei tlolmDDte a ncn- . . ", 
rupond•u a dafunta (\'Ida, pPIO padro E•tralo, cap. XV). -
Sanl& r.f&.rlfsrlda Maria, •�•temunha a Madtf! Greytll, vtu 
uma d&l trmU ra.llaldaa dn. comWlldade •orrer no purwa,· 
tório tormento• horrlvobl por c:a.-. do 1\l.IU talt.u 11. url• 
dll.de e da df'mulllda facilidade em .u.pcJU&r... da ... .,.. 
e d011 emrdc:oe oomWII, bem GDIItO por ter procundo de
...S. u mJtlga..ç6M e u coiDodldadet corporala (VIda e 
Obtu. t. I, p. 311). 
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a alma tão unida a Deus, nã.o anda. aem a renCln
cla a oplnlfLo própria. AI de nós! o homem apep-ae 
tanto mals ao próprio juizo qua.r.to menos crltérto 
tem. Um.. pe.s.sou judlc!osa é multo menOil cutegórl::a 
e aflrmn.tlvo., muito menos segura de si e confiante 
em suas opiniões, do que um.n pessoo menos lntell
gente; discerne melhor as razões para desconfiar 
de si mesma c saber pe.sa.r cuidadosamente o pró e 
o contra. Quando vemos que os outros divergem da 
nossa opln!Ao, a prudência manda que nCL'i julgue
mDil "" 1\nlcos perspicazes, pois estamos tAo sujeltCL'i 
a enp.nar-nos quanto nossos Irmãos. Enganei-me 
ou posso enganar-me, silo palavras que dtncllmente 
saem dOil lâblos da maior parte elos homens, embora 
nos devessem ser tao naturais. QuQo dl!lcll lhes é 
renunciar ao seu motlo de ver. Inclinar-se ê.s dect
.sõea de outrem, procurar sat.Jsfa.zer os desejos do 
próximo, quando contrariam os seus próprias dese
jos! 

Somo.s também multo apegadOil aos obJetos que 
possulmos, aos empregos que exercemos, às ocupa
çOes que n0<1 agradam, a tudo quanto, de qualquer 
maneira, satisfaz nO&Sa natureza. Desde a lnfllncla 
sentimos Inclinações que, livremente conservados e 
carinhosamente tratad�, va.o se to!'Dando cada vez 
mais tlrê.nlcas; é dlflcll vencê-las, calcur aos pés 
aimpatla.s e aversões, c chegar a não querer em 
tudo .senlo a vontade divina. ''Tudo quanto temos, 
dlz Tauler, elevemos possui-lo como Deus quer, isto 
é, em uma verdadeil'a pobreza do csplrlto. Tudo 
quanto temos de mais co.ro ncate mundo, amigos, 
reputação, corpo, a.lmn., prazer, comodidade, tudo de
ve ser entregue de coração e sem reserva por amor 
de Dcua, se ele o exigir e como o exigir. Quem tem 
assim o esplrlto livre e fl.xo.do em Deus, sem o me
nor apego a cot.sa alguma, está pronto a renunciar 
a tudo .se DeWI lho pedir. Embora passulsse um rei
no, permaneceria essenciDJ.mente pobre dlll.nte de 
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Deus" (Edição do Padre Noel, t. li, •ermAo do se
gundo domingo depois da epifania) . 

Mas quantos atos de renllncla, quantas contra
riedades, quantas contradlçOes sa.o necessârlas, an
tes que se rompam todos os laços que nos prendem, 
antes que todas as nossas lncllnaçoes naturaLs se
jam subjugadas. a IIm de eslarmos sempre, e em 
todas as coisas. unicamente atentos ao cumprimento 
daquilo que agrada a Deus. Nas clrcurut.a.ncla.s as 
mais triviais da vida, a alma generosa e esclareci
da encontra sempre ocaslOes de sacrlffclos; com
preende que deve renunciar-se para mostrar-se amá
vel para com todos, para praticar o zelo, paro. ser 
humllde, paro dobrar-se ê. vontade de outrem, para. 
a.celtar tudo alegremente, para. cumprir escrupulosa
mente todos os deveres de estado, para executQJ' mJ .. 
nuciosamente a regra. ou o regulamento que lhe dl .. 
rlge a vida. E os atos já nAo bastam, é preciso ainda 
apllcar�e em reprimir os sentimentos de alegria, 
de tristeza, de desejo, de temor, sentimentos que 
nAo nascem das nossas lncllnaçoes naturais, mas 
que servem para os alimentar e os excitar. E' neces
sllrlo, pois, conservar a alma numa. santa Indiferença, 
num perfeito abandono. Sómente aqueles que pedem 
ardente e Insistentemente ao senhor para ajuda
los e fortalecé-los contra si mesmos, podem prati
car tAo conllnua abnegaçCLo. 

5. Deus recompensa oa que lut4m corajt»amente 
oontra li mesmos em. todas as cotsas. 

QuAo prudentes silo os coraçoes amantes que, 
unindo ardentes orações n corajasos esforços. vivem 
na renúncia que Jesua lhes pede e caminham nas 
suas pegadas. Qui uutt venire post me, abneget se
met!psum. De quantas graças Deus nAo os cumula? 
"Um homem, diz Tauler, pode morrer milhares de 
vezes em um so dla, e a cada morte sUcede e cor
responde uma vlaa mais feeunda. Deus nlo pode 
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recuperar essa vlda a essa morte. Portanto, quanto 
ma.Ls a morte for completa, forte, dolorosa, tanto 
mais a vlda correspondente aerá. doce, poderosa e 
verdadeira. Ca<la en6vlo de vida traz ao homem 
torças novas e o torna mais valente para afrontar 
uma morte ainda mais completa" (T. II, p. 277, pri
meiro sermao para a Páscoa) . Com eleito, quando 
Deus, que nlo se deixa vencer em generosidade, vê 
uma alma lutar corajoaamente e conataDtemente 
contra a natureza, ele vem em auzllio de aua fra
queza, dando-lhe 1112ea que a habllU.am a apreciar 
devidamente a vont.ade dlvlna. CompreenderA ent.a.o, 
e mUlto melhor do que por melo de IOIIIIOS estudos, 
que a vont.ade de Deus é Infinitamente .stlbla, In
finitamente .santa, Infinitamente boa, como nAo po
deria deixar de aer; poill, em Deua, o Ber almplea, 
que é ele todas aa auaa perlelç6ea, a vont.ade nAo 
ae distingue d:l. e.sséncla dlvlna. Deus, vendo easa 
vontade humana, que se lhe quer dar, mas que por 
al mesma e t.a.o fraca, dela ae apodera, rorWlcando-a, 
Inclinando-a, cUrlglndo-a, segundo aeu bel-prazer, e 
111.-la querer o que ele quer. AI almaa que o Senhor 
fortificou aaalm, e cuJa vontade ae uniu, aentem en
tlo um amor puro e calmo, porém firme e Intenso, 
� vont.ade de Deus e logo que descobrem um de
seJo dlvlno, .. Ja embora contrArio ás suaa lncllna
çOea naturala, alio levadaa a .satlslaz6-lo ou a acel-
111.-lo. 

NAo que estejam laentaa de toda a luta, nem 
que o Senhor lhes poupe toda am&l'lura. "NOSliO 
Senhor, conta B. Margarida Maria, declarou-me que 
nAo queria. dlmlnUlr nem minha aenelbWdade nem 
mlnhaa averoões, tanto para honrar aa que ele quiS 
e:o:perlmentar no Jardim das Ollvelraa, como para 
oferecer-lhe ocasloea de vitórias e de humllhaçOeS" 
(VIda, ed. Gaythey, t. II, p. 82) . Maa, .. reatam es
to� a fazer, avers(les a vencer, a vontade, estrei
tamente unida � vont.ade dlvlna, nAo healta em 



fazer esses esrorço.s, em vencer es.sa.s a versOe.s. Mui

tos atos de rentlncla, outrora dltlcels, tomaram-se
lhe fAcels, mas aqueles que lhe custam, a alma fiel 
os faz de boa vontade: a mortltlcaçAo ê sempre 
contnlrta aos ln8Unt09 da natureza, mas, porque 
agrada a DeWJ, a alma amoram a pratica generosa
mente. Alêm do mais, o desejo de assemelhar_.., a 
Jesus e o amor aue tem por ele a Impele, pois o 
amor nAo pode consentir rm aue Jesus sofra tudo 
por ela, enquanto ela nada sorre por ele. Essa al
ma tlel ouve no rundo do eoracAo umo. voz aue lhe 
dlz eomo o anjo da lfltarda dlzlll • B. Gema Olll�n�nl: 
"Queres amar sem):)re a J@sus, nAo deixes de sofrer 
por ele" (VIda, cap. VIII, p. 85 ) .  Desde oue nAo 
proeure senlo a vontade divina. a alma. unida a 
De111. eotá sempre eontente de tudo, e repete eom 
8. PaUlo: "'8el viver na pr1vaclo, .&@1 viver na abun
d•ncla ". Se tem multo. 58be moderar-se: se tem 
pouco, 6 Que Deus ... 1m o permite. e suporta-o, 
entáo, alegremente. 

Deus o quer: esta palavra traduz bem a dlaposl
elo habitual da alma multo fiel. E Deus. por seu 
lado, sewndo o dizer do �lrlto Santo, faz a von
tade dacmeiPs crue o temem: Voluntatem tfmentlum 
ftu!let (SI 144, 18). Eles nAo têm mais senAo 58n
tos afetos, antas desejos oue Deus se eompraz em 
satisfazer, e uslm a vontade de Deus e a vontade 
da alma plenamente ttel acabam por fundlr_,e de 
tal modo, que Deus e ela nAo razem maL! unlo um; 
Je.llliUS e a alma parecem animar um mesmo corpo, 
e fazê-lo elreCutar todos os seua atos: slo. portanto. 
dois em uma 86 eame: erunt duo fn carne ana. E" 
a unllio mlstlca, a unlAo perfeita. prellldlo e presA
glo da uniAo eoleste quo tarA com oue Deus perma
neça eternamente no eleito e o eleito em Deua. 
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EpDoro 
A doutrina que acabamos de expor neste traba

lho, tiramo-la da Sagrada Escritura e das obras dos 
Doutores da IgreJa. mas resulta também de uma 
longa experiência. Nesses muitos anos, desde que, 
em Abril de 1883. Deus nos encarregou da dlreçAo 
das almas, quis ele que lhes consagn1ssemos a maior 
pa.rte de nosso tempo, e multas roram as almas 111!
nerosa.s qne ele colocou sob a nossa dlreçAo e nu
merosu aquelas com as quais permlUu que manu� 
v�mos doces relaçO.... Mala que a maior parte de 
n"""'"' colegas no 3acerd6clo, llvemos ocaslio de ve
rificar que as promessas Celtas pelo Senhor u almas 
verdadeiramente fiéis reallzam-..e oempre, que os 
elogios dos aantos A vida unltlva e perfeita aAo ln
telramenUI conformes à verdade. 

SI •clr•• donum Del. O' alma pled-. ae conhe
cesses as doNJ de Dew:! se .soubesses como o Senhor 
� bom, como prodigaliza seus bens aos que o servem, 
ficarias animada para aervl-lo numa generosidade 
completo. AI de ntlsl Há tanta. almu que, eh�ma
daa à prdUea do amor perfeito, favorecidos por gra
ças de e.ocol, "-'Ciarecldas .sobre o valor da virtude 
e u vantngena de uma vida toda consagrad� a 

Dew, nao deveriam ler deseJo mais ardente do que 
procurar ser adm!Udas nas rllelras dos amigos In
Umas de Jcaus, mas a quem a verdadeira rendncla 
Intimida, e o estado de uniAo com Deus parece uma 
quimera. Tratam desdenhosamente de mLSUcas as 
pessoaa que nutrem santos desejos e que se aplicam 



em vlver no recolhimento, em morrer a al mesmas 
e em razer constantes progre..ssos na vlda lnter1or; 
elas, ao contrtrlo, querem levar uma vlda todo. eJr.
terlor Ide obras, de trabalhos, com un>a pequena 
dose da exerclclos de piedade, que !arAo frequente

mente com negligência e continuas dlstraçae... 

Pobres almas. como se Uudem! NAo, nlo é Lsso o 
que Deus e.,pera delas. Outros. ao contrArio. têm 
nobres asplraçGe• e deseJariam progredir na vida 
Interior. mas nlo tem bastante coragem, bastante 
constlncla na luta. e ncam multo aquém do que 
deveriam ser. NAo tem também bastante confiança; 
a perfelçlo. pensam. nAo � para mim. Santa Ter .... 
raz notar e censura multas vezes essa dlapoalçlo. 
que atribui ao lato de lhes serem plntadu as ad
mlmvels dlopoolçlle! diL3 almas generosas de modo 
a as;wtA-la.s e nAo a anlmê.-las. "'E' preelso .sermos 
lndl!erentea ao n>al que possam diEer de nós. obser
vam 05 llvr03 que tratam da omçlo e da contem
plaçlo. anteo preferir que digam o mal do que o 
bem. fazermos pouco caso das honras e desapegar
m�nos de DQ&SQS parentes'". 04Ma.s, diz a unta, &Ao 
MSeS pur03 dona do Benhor, bens Inteiramente so
brenatural!'" (VIda, XXXI) .  SAo, na verdade, puros 
doru� de De\13, ma.s, como acrescenta S. Teresa, Deus 
os concedem n quem confiar nele, pois nAo "" recusa 
a quem aouber dlapor....., a recebé-los. Deus nAo nea 
devedor de quem. aaplrando a uma vida toda de 
amor, tnz generosos esforços, e se lmp(le .sa.nta.s vio
lências a fim do multlpllcsr os sacrlrlclos. Ele nAo 
C3pera o céu para cumulll-los de favores. NAo pro
meteu o cêntuplo, mesmo nrsta v1da, aos eoraçOes 
generosos? Foi falando dt�ssas graças, concedlda.s na 
terra aos verdadelrGS amigos de Deus, que S. PaUlo 

]) S11.nla TctrNA �hama llf'mprt' de- !IObr�naturall!ll oe es-
IAdos ou u \1rtudM que a alma. embora auziiiUa pf>l• 
� comum, nio podt� adquirir por utUI próprtos cstorço�, 
e que Dt\11 rDHmo lhe lruuna. 
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esereveu: .. Os olhos nAo viram, os ouvtd• nAo ou
viram. o coraçlo do homem nlo compreendeu o que 
Deus preparou àqueles que o amam" (2 Cor 11, 9).'  

Nilo sao sempre doçuras, nAo sAo sobretudo sem
pre doçura8 senslvels, que ele lhes concede; dâ-lhes 
mais e melhor. Desejamos obter grandes virtudes, 
para agradar-lhe mais e servi-lo melhor. E' ele mes
mo nos dâ essas virtudes, pois, por nós me.����os, nun
ca as poderlamos consellUlr tAo perfeitas! Ele recom
pensa a fidelidade à groça, por melo de graças cada 
vez mais preciosas, e tomo. multo maL! forte. multo 
mais puro, multo mais elevado, o amor daqueles que 
fazem grandes esforços para crescer no seu amor. 

Esses dons do divino Mestre eatAo longe de ser 
conhecidos tais quais &Ao; aqueles moamos que os 
recebem nlo estAo conscientes dos progressos que 
fazem, pois o amor que lhes é dado nlo é senslvel ; 
mas esses PI"QireSSOS nl.o deixam por Isso de .ser con
slderâvels, e qll8l1do soar a hora da plena luz, quan
do a alma. Uvre das trevas da carne, se vir tal qual é, 
compreenderlo como Deus foi bom para com elas 
e como, à medida que multiplicavam aeus esforços, 
ele multiplicava suas graças. 

Coragem, pois, almas fervorGSD.S, visa! bem alto, 
nlo vos contenteis com uma vida medlocre, uma 
piedade ordinária: Estote pntecu sfcut et Patn •••
ter caelestl.s pertectu.s ••t: sede perfeitos como vosso 
Pai celeste é perfeito. NAo slrvals a Deus com lndo
lênela, mas com o fervor da. alma, c Isso até que o 
Cristo esteja formado em vós (Rom 12; Gél 4 ) .  Nlo 
cedals, pois, à Idéia de que a perfelçlo é elevada de
mais para v6s; estâ, sem dllvlda. acima de vossas 
forças, mas para Deus é uma brincadeira conduzir
vos a ela. Lutat eornjosnmente, oral eonatantemente, 
esperai firmemente, e Deus abençoam vossos eafor-

2) Apllc.am .. to gcrahnonlo r>llllaa palAVTIUI U alegrlu ee
IMlea e eom J"'l.&io: ma.a S. Paulo a.qul pretende ralar d4.8 
araças concedida& na tnn aoe amtaoa de O.U•. 
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ços e vas colocará entre o número de aeus amigos 
IDUmGS. 

E porque vos ama, tomar-vos-á santos. e, ven
do que sois sa.ntGS, amar-vos-a cada vez mais. Ireis 
num progrc..., sempre crucente, até ao dia em que 
o vosso amor, atingindo a um alto grau, alcançará o 
que tanto desejou: Deus se danl a vós, segundo a 
palavra do divino Mestre, em uma medida cheia, 
compacta, acogulada. transbordante de todos os la
dos: Men.suram bonam el con{ert4m et coagltat4m 
el supereflaentem dabunl In slnum ve3lrum (Le 
6, 38). 
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