COLECÁO

DE L I V R O S

D I D Á T I C OS — F. T. D.

AGNÉS RICHOMME

A LIN D A VID A
DE

NOSSA SENHORA
Ilu strares
de ROBERTO RIC-OT

UVRAR1A £ PA^OARIA

s. y tc««CE F-FjíRgR
UAz
A
ftue o m m
83.
GR ATO —C & A R A
L I V R A R IA
e d iw r

F R. A N O T S

A L V E S

T T a u l o d e AZEVEDO LTDA.

RIO DE JANEIRO

SAO

R. do Ouvidor, Í66 I

R. Libero Badaró, 292

P AU L O

I BELO HORIZONTE
|

R. Rio de Janeiro,655

P U B L IC A L E S DA MESMA A U TO R A :
EN TRE NÓS, MULHERES (esgotado)
GRAOS DE CORAGEM, SEMENTES DE FE LICID AD E
M A R IA, SIMPLES C O N S ID E R A L E S
BRANCO, RUBRO E OURO
CONTATOS COM O CRISTO
A SUBIDA DE CADA D IA
M AIS UM POUCO P A R A O ALTO
M E D IT A L E S SOBRE A A V E M A R IA

Na mesma cole?áo:
(V ID A DE N. SENHOR P A R A C R IA N Z A S ) — A mais bela
tória, por P. G. Courtois.

RA, todas as mocinhas do lugar ficaram logo
admiradas: María nao discutía nunca, nao

O

tinha inveja de ninguém, nao faltava nunca á
caridade. Pelo contrário, estava sempre pronta a ce
der, a sacrificar-se para dar prazer aos mais, a em
prestar as suas coisas, a prestar algum servido.
Era de tal modo notável que as pessoas grandes
se olhavam, meneando a cabega e perguntavam, as
vézes, urna á outra: “ Que pensa a senhora a respeito
desta crianga? Gertamente nao é como as demais e
Deus deve ter algum designio sobre ela.”
Suas companheiras, sem ter ésses pensamentos, sentiam, entre
tanto, por María, urna afeigáo envolvida de certo res
peito. Cada qual muito desejava parecer-se com ela.
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T k lZ -S E que, de pequeña, María foi levada pelos
Mm país a Jerusalém e apresentada no Templo para
ser ai educada pelos sacerdotes e pelas santas
mulheres.
A Igreja festeja, no día 21 de novembro de cada
ano, sob o nome de “ Apresentagáo de Nossa Senhora” ,
a recordagáo déste acontecimento.
O que é bem certo é que a pequeña María tinha
urna vida cheia de amor para com Deus e para com
aqueles que a rodeavam — porque é urna coisa só:
nao se pode dizer que se ama de fato a Deus se nao
se tem amor a todos os seres humanos.

M M A V A tanto a seu Deus que, certo dia, resolveu
consa.grar-se a Ele sem reserva. E entáo, sem
cerimónia exterior, mas com todo o ardor de sua
generosidade, pronunciou o voto. Devia ter nesse mo
mento mais de doze anos, porque era essa a idade que
tornava, para a moga judia, possível e válido um voto.

%/M.

No ardor do seu coragáo, renunciava, pois, por
ésse voto que consagrava a Deus a sua virgindade, á
possibilidade de ser máe um dia. E assim, ela que
era da raga de Davi, da qual devia muito breve nascer
o Messias, renunciava tambám á esperanza de ser a
máe désse Messias.

T IJ A S , sem dúvida, era muito humilde e muito
/ l'l modesta para pensar em ser a máe do Cristo.
O que desejava era táo sámente servi-lo com
todas as forjas por urna vida pura e dedicada inteiramente a Ele.
Logo, porém, — pois a gente se casa muito cedo
em térras do Oriente — chegou para Maria a idade de
ficar noiva. Urna mo§a judia nao se casava segundo
sua livre escolha, mas eram os pais que escolhiam o
noivo conforme o gósto dos mesmos.
Pode-se, porém, admitir que, no caso de Maria, o
próprio Deus inspirou a escolha que fizeram de José.
Também ele era, o evangelho de S. Lucas no-lo diz,
descendente da familia real de Davi, mas pobre como
Maria. Éste herdeiro de reis era simples carpinteiro.

: i
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¿9E LE B R 0U -SE o casamento dos dois jovens.
Maria contara a José o voto que fizera de ficar
consagrada ao Senhor. José, que era muito piedoso e que tivera, tal vez, o mesmo desejo, compreendeu muito bem o caso e julgou-se muito honrado e
feliz por ser o esposo e protetor de urna moga táo bela
e táo pura.
Prometeram-se entáo um ao outro levar juntos
vida muito santa, e fazer de todas as horas do dia,
assim como de todos os seus trabalhos, urna oragáo e
urna oferta para obter a próxima vinda do Messias
que o mundo todo esperava.
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T1TAQUELE dia, Maria estava em casa, ocupada
sem dúvida em algum trabalho caseiro ou de
*
costura, o que nao impedia nunca a sua alma
de estar unida ao Senhor em oraqáo constante.
De súbito, o quarto — que é sempre um tanto
escuro no Oriente, porque nao há janelas por causa
do calor — ficou iluminado de modo incompreensível.
Antes que Maria tivesse tempo de dar-se conta
do que se passava, um Anjo estava diante déla. Era
o Arcan.jo Gabriel, encarregado por Deus de urna
missáo única no mundo. Éle lhe diz: “ Ave, cheia de
graca, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as muIheres” . Maria estava a olhá-lo, toda perturbada, a
perguntar-se o que significavam aquelas estranhas
palavras.

14

A B R IE L continuou: “ Nao temas, Maria, por
que encontraste graga diante de Deus. Eis que
serás máe de um menino ao qual darás o nome
de Jesús. Ele será grande e será chamado o Filho do
Altíssimo. O Senhor Ihe dará o trono de Davi, seu
pai, e o seu reino nao terá fim .”

6

Maria escutou atentamente toda esta declaragáo
e sentia-se tranquila. Mas, ao mesmo tempo, refletia no que acabava de ouvir: anuncia-lhe o Anjo que
ela vai ter um filho; ora, consagrando-se a Deus,
renunciara á possibilidade de ser máe.

■--
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iN T R E T A N T O sabe muito bem que Deus é todo

Í

/

poderoso e pode tudo quanto quer.
Entáo,

humilde

“ Como se fará isto?”

e

modestamente,

pergunta:

O Anjo, cheio de admiragáo pela

discri§áo e humildade desta moca, explica-lhe com
bondade que é o Espirito Santo que fará tudo nela,
sem tocar em sua virgindade.

“ O Espirito Santo virá

sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua
sombra.

E ’ por

ís «ío

que o menino que de ti há de

nascer será chamada Filho de Deus.”

■ 13
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8N TÁ 0 M A R IA , que desde sempre vivera para
/ Deus, aceita o que lhe é proposto com urna
resposta cheia de humildade: “ Sou a serva do
Senhor, faga-se em mim segundo a tua palavra.”

Í

No mesmo tempo cumpriu-se o milagre: o Messias
táo esperado pelos Judeus, Jesús, o Cristo, é miste
riosamente formado pelo Espirito Santo no corpo puríssimo da Santíssima Virgem, que, dentro de nove
meses, o dará ao mundo.
E Maria ai fica, as máos juntas sobre o coragáo,
enquanto que Gabriel, terminada sua missáo, se re
tira respetosamente, deixando-a sozinha em sua
adoragáo.
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iS T A visita, que se passou em singelo aposento
/ de urna cidadezinha da Palestina, é a mais im
portante do mundo: é a Anunciando.

Í

Porque da resposta que a Santíssima Virgem ia
dar ao Anjo dependia a sorte da humanidade.
Nem se ousa pensar no que teria acontecido se
tivesse dito “ nao” .
Mas disse “ sim” , e por causa
disso, apesar de todos os nossos defeitos, de todas as
nossas faltas, de todos os nossos pecados, podemos
aínda ser filhos de Deus, pois Jesús que, ao mesmo
tempo que é filho de Maria é também filho do Pai
celeste, nos resgatou e quer considerar-nos como
irmáos.

or/E-SE dar um grande “ muito obrigado” á mel
ga e corajosa donzela de Nazaré, que nao pensou em si um instante sequer e aceitou de boa
mente urna missáo que lhe havia de acarretar muitos
sofrimentos. Ela bem o sabia, pois conhecia sua íeligiáo e estava a par do que tinham escrito os profe
tas.

P

Dizendo “ sim” ao Anjo, a
Santíssima Virgem
tornou-se a máe do Messias. Mas ia tornai-se tam
bera a máe de todos nós. E de todo o cora<¿áo aceitou
mais éste encargo. Somos, pois, verdadeiramente,
seus filhos.
Que
M áe!”

alegria

por

lhe

podermos

“ Minha

ANJO G A B R IE L dera outra boa noticia a
Maria. Éle lhe dissera que sua prima Isabel
esperava um filho para breve. Isabel e seu
marido Zacarías eram já idosos e, desde muito, se lamentavam por envelhecer sózinhos, sem descendencia.
Já nao tinham mais esperanzas.

0

E eis que Isabel ia ser máe.
E isto porque,
acrescentou o Anjo, “ nada é impossível a Deus” . Que
alegría devia reinar em casa de Zacarías, em
Hebron!
Maria, que gostava muito dos primos, ficou muito
satisfeita também. E logo depois que o Anjo a deixou,
decidiu-se a ir, bem depressa. á casa de Isabel.

UER.lA estar lá para partilhar da alegría comam. E, sobretudo, quería ajudar a prima.
* pois bem sabia que o nascimento de um bebe
dá sempre muito trabalho numa casa.

O

Ás pressas,
portanto, como diz o Evangelho,
Maria se pos a caminho rumo á cidade dos primos.
Era numa
provincia diferente,
longe de Nazaré.
Maria, porém, é jovem e gosta de caminhar.
E so
bretudo, sabe que tem em suas entranhas o Criador
de tudo quanto existe.
>
E, ao mesmo tempo que se apressava — porque
anseia por ajudar a prima Isabel — reza e canta sem
cessar o hiño do seu agradecimento.

21
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^■■FERECE a Jesús, que já vive neia, toda essa
f§
bela natureza. Toma as flores, os pássaros, as
árvores, as montanhas, como testemunhas de
sua felicidade. Oferece ao Senhor os lugares que atravessa, as pessoas que encontra.
E oferece-se a si
própria, sempre mais intensamente, para ajudá-lo,
com todas as forjas, a realizar a Redengáo.
Assim o carninho lhe parecia curto e nao perdía
nenhum minuto de tempo. Podemos, nós também, a
exemplo de nossa Máe do Céu, fazer de todas as nossas
a?oes, de todos os nossos passos, até mesmo de nossos
jogos, um oferecimento e urna ora?áo.

i I S que Maria está chegando diante da casa dos
/ primos. Ve Isabel e apressa o passo para, em
primeiro lugar, dar-lhe um delicado “ bom dia” .
Que acontece, porém? Isabel, ao invés de responder
simplesmente ao bom dia da jovem prima, cometa a
dizer-lhe que é “ bendita entre todas as mulheres” , e
que é “ feliz por ter acreditado na palavra do A njo” .

Í

Como pode adivinhar o que se passara em Nazaré?
Explica a Maria que, desde que ouviu sua saudagáo,
compreendeu tudo porque seu filhinho (que, entretanto,
aínda nao nascera) Iho fizera sentir, exultando de
alegría em seu seio.

t IS A B E L acrescenta modestamente: “ Donde me
^
vem esta honra que a Máe do meu Senhor se

Í

digne visitar-me?”
Entáo Maria já nao pode conter a alegría.
de a Anunciado, guardava o seu segrédo.

Des

Consta

tando, porém, que o próprio Deus o revelara a Isabel,
por um novo milagre, poe-se a cantar de todo o coragáo.

E o que Maria cantou aquéle dia, nós o re

petimos muitas vézes: é o Magníficat.
“ Minha

alma

glorifica

o Senhor” .

Isto

Maria diz:
significa:

Minha alma reconhece que o Senhor é grande.

21

ORQUE ele olhou a baixeza de sua serva” .
Olhou-a, com efeito, e Maria lhe agradou tan
to que ele decidiu fazer déla a máe de seu
pióprio Filho. “ Por causa disso, todo o mundo me
chamará
bem-aventurada” .
Realmente,
Maria é
bem-aventurada, porque atraiu, nao semiente o olhar
de Deus, mas o próprio Deus que nela veio habitar.

P

“ Aquéle que *•pode tudo, fez em mim grandes
coisas.” E ’ mesmo urna maravilha ter encerrado toda
a grandeza da divindade nesse pequenino ser que tem
em seu seio e que se tornará, em breve, o Menino
Jesús.

. -.ir..
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¿¿á% E U nome é Santo” . Com que respeito Maria
pronuncia estas palavras. Deus, com efeito, é
a santidade por excelencia, e essa santidade
veio tomar corpo nela, que se torna a Máe de Deus.
“ Sua bondade e sua misericordia nao se cansam ja 
máis; todos os que o respeitam, apercebem-se disso” .
Maria, desde sempre, conhece esta bondade de
Deus, mas acaba de ter urna prova extraordinária.
Quisera que todo o mundo acreditasse, que amasse e
respeitasse ao Senhor. “ Éle é todo-poderoso.
Com
um só gesto pode reduzir a nada os que se julgam
muito fortes. Éle derruba aqueles que se créem só
lidamente instalados. Pelo contrário, tem prazer em
elevar os que sao humildes e modestos.

á§ OM tais palavras, Maria cantou urna verdade
que resplandece nela própria, táo pequeña, táo
humilde, e que Deus escolheu, entre todas as
mulheres da térra, para ser a Máe de Cristo.
“ Éle (Deus) cumulou de beneficios os que se apresentavam como pobres diante déle; mas marjdou embora, com as máos

vazias, os que sáo

pensam poder passar bem sem Éle.”
sempre fez; é assim que sempre fará.”

......... .........
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orgulhosos e
“ E ’ assim que

m A L M A de Maria nao se conteve mais e explodiu nesse seu cántico. Podemos, aliás, dizer
que todas as frases querem dizer isto: Maria
canta que Deus é que é grande e ela é humilde e pequena.

E diz o seu “ obrigado” .

No fundo, sao só

essas duas idéias: declarando da grandeza e do amor
de Deus, agi’adecimento pelo que Éle fez nela.
Nós também temos o nosso “ Magníficat” pessoal
para cantar.

E se procurássemos, em nossa própria

vida, a exemplo da Santíssima Virgem, o modo como
poderíamos cantá-lo?

28

’Mjñ A R IA

calou-se.
Isabel olha para ela com
um respeito afetuoso e os olhos cheios de lá
grimas de emogáo.
Com muita simplicidade, Maria vai agora pór-se
a trabalhar e ficar lá várias semanas, ocupando-se
com o trato da casa, com a cozinha, ajudando Isabel
de todos os modos.
Pouco tempo depois o Joáozinho, que será cha
mado o Batista (aquéle que batiza), nasce, e Maria,
levando-o e cuidando déle, pensa certamente em Jesús
que, dentro de alguns meses, estará igualmente em
seus bragos.
Está fazendo, lá na casa de Isabel, o seu treino
de “ mamáe” .
E quando a prima já nao precisa déla, toma o
caminho de Nazaré, táo feliz, ao voltar, como era feliz
ao ir, feliz sempre e em tudo.
^ r l

■■
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/ • OMO ela gosta do silencio de sua casa pequeM
nina! Enquanto prepara as refeigóes, ou se
ocupa em outros afazeres domésticos, fica incessantemente unida ao Senhor, por urna orientagáo
muito simples do espirito e do coragáo. Seu trabalho
nao fica prejudicado por isso. Muito pelo contrário.
Ao invés de ficar imóvel, de máos postas, faz do
trabalho urna oragáo, porque compreendeu muito bem
que o que Deus pede, nao é que recitemos fórmulas
de oragáo durante o dia inteiro, mas que impregne
mos de oragáo tudo o que fazemos, oferecendo tudo
a Deus com muito amor.
Também José encontrava todas as coisas prontas
na hora, e nunca surpreendeu Maria impaciente ou
nervosa.
■

- -
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Wk EPOIS que José soube a verdade, (pois que um
Anjo lhe apareceu em sonhos, para lhe expli
car o próximo nascimento milagroso de Jesús)
venerava ainda mais Maria. Seu amor para com ela
aumentava a cada momento. Agradecia sem cessar ao
Senhor por té-lo escolhido para táo hela missáo.
E enquanto Maria tecia o linho e fiava a lá para
preparar as roupinhas do pequenino Jesús, José, por
sua vez, escolhia a melhor madeira para lhe fazer um
bercinho.
Que doce alegría reinava naquela casa táo sim
ples! Os reis, em seus palácios, náo eram táo felizes
r/.mo estes operários em seu modesto lar.
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Á estamos quase no fim do outono e a hora do
nascimento de Jesús se aproxima.
Aconteceu
entáo que César Augusto (a Palestina estava
sob a dominagáo do império romano) decidiu saber o
número de habitantes desta parte de seu império.
Chama-se a isso recenseamento.
Cada pessoa devia ir inscrever-se ñas listas da
^ cidade donde era originái-ia a sua familia.
José era descendente de Davi, e a cidade de Davi,
*toda a gente o sabia, era Belém. Era, pois, em Belém
que José devia ins"rever-s.°. Naturalmente vai levar
Maria consigo.
O momento do nascimento está próximo. Éles
^cmpreendem, entáo, que Jesús vai nascer longe da
sua casa de Naza~é que estava táo bem preparada
para recebé-lo.

J

ÓEM-SE éles a caminho. José comprou um jumentinho, porque a viagem será muito longa, e
Maria nao pode cansar-se demais. Pensa, sobretudo, em preparar o que vai ser necessário para o
seu pequeño Jesús.

P

Nem José nem Maria estáo de mau humor diante
desta aborrecida viagem bem na hora do nascimento
do menino. Acham éles que tudo o que Deus permite
está bem. Além disso, admiram o modo táo natural
de que se serviu o Senhor para que o Messias nascesse
em Belém, lugar anunciado pelos profetas.
José, quem sabe? langa um olharzinho de pesar
sobre o bergo que fabricara com tanto amor e que,
evidentemente, náo vai levar consigo nesta viagem.
...............

_ ■

33

.

................

■=

iU IT A S vézes Maria e José rezam juntos, em
voz alta, cantando os salmos. Adoram o Se
nhor que se manifesta táo grande nesses pa
noramas táo helos que éles contemplam.
Adoram-no
muito mais presente ainda, pequenino, perto do cora§áo
de Maria. De noite dormem nos albergues que encontram pelo caminho, e de manházinha partem novamente.
oferecendo a Deus o novo dia que cometa.
Assim, depois de vários dias, avistam as casas
cúbicas de Belém. E Maria sabe que se aproxima a
hora do nascimento de Jesús. José trata entáo de
arranjar um quarto. Coitados! Tudo debalde! De
toda a parte sáo repelidos!
O íjvangelho nos diz:
“ Náo havia lugar para éles na hospedaría!”
Entre
tanto essa gente devia ver que Maria está tác
censada...

34
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m m AS essa gente nao se deixa comover. Reconhe¡WI
ceram logo que é um casal de gente humilde,
* '
que nao poderá pagar muito. E fecham a por
ta á cara do pobre José que está muito aborrecido.
Maria nao perdeu o sorriso habitual, mas pensa com
alguma tristeza no estranho destino désse Messias re
pelido antes mesmo do nascimento.
Sao Joáo poderá dizer mais tarde: “ Veio aos que
eram seus, e os seus nao o receberam.” Sem saber, o
povo de Belém está cumprindo essas palavras. Cai
a noite. José já bateu a todas as portas. Nao ha
mais esperanza.
Que fazer?
Nao pode permitir que a sua santa
esposa, que vai ser máe, entre nesses vastos pátios das
hospedarías (os caravansarás) onde os viajantes po
bres se amontoam, de permeio com
camelos.

jumentos e

l y f AS José quer, a todo o custo, encontrar um luJ ll
gar solitário para levar Maria.
Alguém lhe indica, a pouca distancia da cidade,
urna gruta natural bem abrigada, onde os pastores,
as vézes, se refugiam com os rebanhos. José nao he
sita um só instante.
Dirige-se com Maria para lá.
Depois de limpar um pouco a gruta, ajuntou um
monte de palha para servir de cama para a Santíssima Virgem.
E foi ai, nessa gruta reservada aos animáis, nao
tendo sua máe por leito senáo um pouco de palha, foi
ai que Jesús, o Cristo, o Messias veio ao mundo, pequenino e fraco como qualquer recém-nascido.
Perante tal espetáculo, só temos que nos por de
joelhos e adorar de todo o coragáo.

(“ FOI o que fizeram ¡mediatamente Maria e José.
Diante déste pequenino ser, a Santíssima
Virgem fez um ato de amor perfeito. Era seu
filho, mas era também seu Deus. E, certamente, se
oferece toda inteira a Éle, ao mesmo tempo em que
lhe oferece esta térra onde Éle acaba de nascer, táo
pobrezinho, e que éle vem salvar.

JW

Mas isso durou um instante só.
Como boa mamáe, depois de ter abragado ternamente o pequeño Jesús, pos-se Maria a enfaixá-lo.
Enquanto envolvia ésse corpinho nos panos que trouxera consigo, Maria nao cessava de admirar, de ado
rar e de oferecer. Depois ela colocou o Menino Deus
numa mangedoura de animáis, que fazia as vézes de
bergo, e que José enchera de palha para servir de
colcháo.

M N O ITE

avangava. Maria e José, silenciosos,
adoravam. Nos arredores, nos pastos, rebanhos e pastores dormiam. Urna luz, de repen
te, os acordou. Grandes resplendores varriam os céus.
Via-se táo bem como se fóra de dia. Espantados, os
pastores se perguntavam o que significava aquilo
tudo. Um Anjo lhes aparece, entáo, dizendo: “ Nao te
máis, eis que vos anuncio urna grande alegria para
todo o mundo.
Hoje nasceu-vos um Salvador, o
Cristo!
E éste é o sinal pelo qual o reconhecereis:
acharéis um menino envolto em panos e reclinado
huma mangedoura” .
/f

Curiosos e crentes ao mesmo tempo, os pastores
imediatamente se poem á procura
do menino
anunciado.
J
—

=
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-ANTES de se por a caminho, imaginaram o que
é que poderiam oferecer ao Cristo. Eram po
bres presentes de pastores: leite, queijo, manteiga, l á ... um cordeirinho, talvez.
Mas essas coisas pequeñas e singelas, dadas de
bom grado, causaram certamente muito prazer.
Eis que os pastores encontraram a gruta, e, lá
dentro, o menino anunciado pelo Anjo. Sem estranhar as condigoes modestas do nascimento do Messias,
adoram-no profundamente.
Maria e José estáo surpresos com esta visita, e
quando os pastores Ihes contaram como ficaram sabendo do nascimento de Jesús, admiram muitíssimo o
modo como Deus quis informar antes essa boa gente
do que os habitantes de Belém.

---------

: 3 9 ............................. ..

TIM A R IA sabe .muito bem que qualquer pessoa
gosta de tomar em seus bracos urna criancinha. Mas, aquela que ai está é Deus! Entre
tanto Maria, de boa vontade, o entrega aos pastores
que, ao contato de Jesús, sentem urna felicidade e
urna alegria tais que choram de emo§áo.

Iw I
* '

Os pastores conversam com Sao José, oferecem
seus pequeños presentes. E depois, talvez após ter
tocado algum tempo flauta para o Menino, voltam a
seus rebanhos com a alma feliz, contando aos habi
tantes de Belém o que lhes havia acontecido. O povo
da cidade, que considera os pastores gente sem im
portancia, nao lhes dá atengáo e pensa que sonbaram.
Nem estáo- sabendo o que o orgulho lhes faz perder,
ésses pobres habitantes de Belém!
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ji^ E P O IS de algum tempo, sem dúvida, Jesús comega a chorar. Como todos os pequeninos, está
com fome. Maria está muito emocionada por
ver o Filho de Deus chorar assim. Com muito respeito toma-o em seus bracos, aproxima-o de seu peito
para amamentá-lo.
Quais nao devem ser os seus sentimentos diante
déste fato maravilhoso: o Senhor, o Cristo quer receber déla, simples criatura, o leite que vai desen
volver éste corpo humano que Éle se dignou tomar!
Urna humilde mulher alimenta a um Deus!
Éste procedimento da Santíssima Virgem que vai
permitir a Jesús viver e crescer, temos, nós também,
que reeditar, de maneira diferente, é verdade, mas
muito real: conforme o modo como vivermos nossa
vida crista, permitiremos a Jesús viver e crescer em
nós e no mundo.
'

jJ
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%ÁO JOSÉ já conseguiu achar um pequeño local
k para onde levou Maria e o Menino.

Í

Vivem muito pobremente nesse lugar, pois nao
estáo em casa.
Mas a felicidade mora nesse lar hu
milde, onde dois esposos trabalham e respiram só
para Jesús, em íntima e estreita uniáo.
Maria, sem cessar, agradece ao Senhor por ter
feito aquela maravilha e té-la escolhido por máe.
Agradece também ter-lhe dado José como esposo e
protetor.
Que poderia ela desejar mais, tendo éste
marido táo bom, táo delicado, e éste Menino que ela
pode amar como seu Filho e adorar como seu Deus!
A pobreza e mesmo algumas p riva res náo impedem a felicidade imensa daqueles que, afetuosamente
unidos, vivem para Deus.
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M E N IN O JESUS tem agora oito dias. Nesta
idade todos os meninos judeus recebiam a circuncisáo. Esta cerimonia tinha, mais ou menos,
o mesmo significado que o nosso batismo de hoje, pois
que essa pequeña operagáo era o sinal da entrada do
recém-nascido na familia dos filhos de Israel. No dia
da circuncisáo do menino, dava-se-lhe um nome, como
se faz hoje no batismo. Era quase sempre o próprio
pai que fazia a circuncisáo do bebé, em casa. Sem
dúvida isto se passou em Belém.
Assim, sem visitas,
sem festas, entre os bracos de sua Máe, o Filho de
Deus foi circuncidado por Sáo José. E, oficialmente,
chamaram-no Jesús, como o Anjo o havia dito.

O

¡g V ID A continua muito calma em Belém. Apro_/■

xima-se o 40.° dia depois do nascimento. A
lei judaica mandava que, naquele. dia, todo
filho primogénito fósse consagrado ao Senhor no Tem
plo de Jerusalém. E a máe devia também submeter-se
a certas cerimonias chamadas “ de pu rificado” .
Essa lei náo obrigava o filho de Maria, cujo Pai
era o próprio Deus. Éle náo precisava ser “ resgatado” como se resgatavam os outros meninos, Éle que
vinha, justamente, resgatar o mundo. Do mesmo mo
do sua máe náo precisava purificar-se de nada, ela
que era a puríssima, a Imaculada.
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/■/•AS, ao fazer-se homem, o Cristo tinha de tai
modo aceito a tornar-se “ um de nós” que quis
^ "
que fizessem com éle o que faziam com os outros meninos. E Maria, do modo mais simples déste
mundo, foi a Jerusalém apresentar-se ao sacerdote,
como as outras máes da Judéia.
Ei-los, pois, de novo a caminho. D'esta vez náo
é mais no seu seio que Maria tem Jesús. Ela o tem
em seus bragos, ésse lindo bebé bem vivinho, e ela
sabe que Éle é Deus. . .
Que viagem maravilhosa, apesar do cansago e dos
aborrecimentos de urna longa caminhada! Quando
Deus está conosco, estamos sempre felizes, acontega o
que acontecer.
O Templo de Jerusalém aparece no horizonte.
Maria e José estáo muito contentes de ai voltar.

IWI
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TILMAS nao podem deixar de pensar que estáo levando consigo Aquéle mesmo para quem foi
construido o templo.
E ninguém nem mesmo desconfia disso...
Maria, humildemente, fica com as outras máes á
porta do Templo onde o sacerdote vem receber as oferendas. Duas rolinhas, é o que se pede aos pobres.
E ’ isto que Maria oferece, ela a mulher de José, sim
ples operário.
Agora, é Jesús que é “ apresentado” para ser oferecido ao Senhor como qualquer filho primogénito e,
em seguida, devolvido aos pais.
Podemos imaginar com que fervor de alma Maria
oferece a Deus ésse Menino, como o fizera desde o
primeiro instante de seu nascimento em Belém ...
como já o fizera depois da Anunciagáo — e com que
'roragáo ela se oferece a si mesma junto com Éle.

IW1

CE R IM Ó N IA terminou. Mas, que está acontecendo? Um velho chamado Simeáo aproxima
se de Maria e respetosamente lhe pede para
segurar o menino al.guns instantes.
O rosto está
inundado de alegria e, enquanto segura Jesús nos
bracos, olha-o com amor e p5e-se a cantar. Que está
cantando? Um hiño de agradecimento a Deus.
“ Agora, Senhor, náo pego mais nada, morrerei
feliz porque vi o Salvador, aquéle que enviaste para
ser a Luz de todos os povos.”
Do mesmo modo, como para os pastores, o próprio Deus deu a conhecer a Simeáo quem era ésse
menino.
Como Maria deve ter ficado contente vendo isso
tudo!

J
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Wk EPOIS de ter assim agradeciddo a Deus, Simeáo
■■

tem aínda alguma coisa que dizer.
Vira-se
para María e entregando-lhe Jesús: “ Éste
menino veio para a felicidade ou a desgrana de muitos em Israel, conforme forem com Éle ou contrr
Éle. E vossa alma será traspassada por urna espa
da de dor.”
Maria, ao ouvir estas palavras, lembrou-se de
tudo quanto sabia a respeito do Messias. Compreendeu, entáo, muita.s predigoes sobre um Messias dolo
roso; e ao lembrar-se dos padecimentos que Jesús, seu
filho, teria de sofrer, a espada predita por Simeáo
comegou a penetrar-lhe o coragáo. Imediatamente,
porém, uniu sua dor á Paixáo que seu Filho sofreria
um dia, e, de toda a alma, ofereceu-se mais urna vez.
-
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A R IA e JOSÉ voltaram a Belém, refletindo du
rante toda a viagem naquilo que se tinha pas
eado no Templo. E a vida continua em paz
na casa pequeña e pobre.

M

Um dia, Sao José ve, com espanto, que urna ca
ravana avanga pela rúa onde mora.
Pela riqueza das roupas e pelos arreios dos ca
melos via-se que se tratava de grandes personagens.
Havia lá, com efeito, tres estrangeiros ricos e sábios
com suas comitivas.
A caravana parou bem diante da modesta casa.
José estava á porta, silencioso, perguntando-se o que
podía significar tal visita.
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|AS, assim que apearam, os tres príncipes (que
sao chamados também Magos) pediram licenqa para entrar. “ Olharam o menino e a máe,
nos diz S. Mateus no seu Evangelho, prosternaramse diante déle e o adoraram. Depois abriram seus
tesouros e ofereceram os presentes: ouro, incensó
e mirra.”
Sem dúvida, Maria
estava com o menino aos
bragos. E depois que os Magos o adoraram, expli
caran! sus, visita milagrosa: no seu país, lá no Oriente,
estudavam os astros e controlavam a aparigáo de
urna estréla particular que, segundo seus documentos,
devia assinalar o nascimento do Salvador do mundo.

M DIA, enfim, essa estréla apareceu no céu. Imediatamente, interrompendo o ordinário da vida,
abandonando mesmo a sua térra, puseram-se a
caminho.
A estréla maravilhosa parecía ir á frente déles
pelo céu. Chegados á Palestina e já náo vendo a
estréla, foram procurar o reí Herodes para lhe perguntar onde devia nascer o rei dos Judeus.

M

Tendo reunido os sábios, mandou Herodes indagar
nos livros. Achou-se entáo ñas predigoes dos profetas
que o Messias devia nascer em Belém.
Com efeito, assim que chegaram a essa cidade, os
Magos tornaram a ver a estréla que claramente assinalou a casa de José e Maria.

—

51

HEIOS de alegría pelo feliz é?:ito- de táo longa
viagem, os tres príncipes náo se cansavam de
admirar o menino, de falar com a máe e de
oferecer seus tesouros.

f

Pela doce alegría que sentiam, sabiam perfeitamente que náo se tinham enganado.
E, apesar de toda a sua ciencia, com toda a simplicidade adoravam ésse bebézinho que parecía ser
como os outros mas que, para éles, era Aquéle por*
quem tinham empreendido a longa viagem : o Rei do
céu e da térra.
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A R IA admirava em seu íntimo o modo como
Deus tinha iluminado e conduzido ésses estrangeiros.
Meditava na palavra de Simeáo: “ Éle é a Luz
que deve iluminar todas as naqoes.” E já via realizar-se essa palavra. Compreendia que a salva?áo náo
era exclusivamente para os Judeus, mas que seu Filho
era realmente o Redentor do mundo inteiro.
No seu nascimento, sáo os mais humildes que
Deus chama: pastores desprezados. E agora, conduz
ao Menino príncipes que sáo sábios, mas náo judeus,
pois sáo estrangeiros.
Maria guardava todas essas maravilhas em seu
coraqáo, para nelas pensar sem cessar.
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levando consigo, para sempre, a alegría de ter
conhecido Jesús.
O rei Herodes lhes havia dito: “ Quando tiverdes
encontrado o Menino, voltai para me avisardes, para
que eu também o vá adorar.” Mas mentía ao dizer
tal. Era rei muito cruel que sempre receava perder
o trono. Por isso ficara muito inquieto ao saber, por
meio désses príncipes estrangeiros, do nascimento de
um “ Rei dos Judeus” .
Queria, pois, algumas informa?oes para que pudesse, fácilmente, suprimir éste concorrente.
Mas os Magos, em sonhos, haviam recebido ordens
de voltar a suas térras sem passar pelo palácio de
Herodes.

■
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TI TÁO vendo voltar os Magos, ficou Herodes muito
_/m/ zangado por náo conhecer a residencia do
menino.
Éle, que náo recuava diante de nenhuma crueldade, deu entáo esta ordem abominável: deviam ser
mortos, imediatamente, todos os meninos de menos de
dois anos, em Belém e seus arredores. Pensava desembaragar-se assim do Messias.
Mas Deus velava sobre seu filho. Um Anjo apareceu a José, durante a noite, e lhe disse: “ Toma o
menino e sua máe, foge para o Egito e fica lá até que
eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino
para matá-lo.”
José levantou-se imediatamente, acordou Maria as
pressas, e, ajuntando o estrito necessário para a
triste fuga, partiu nessa mesma noite para o Egito.

OBRE M A R IA , obrigada assim, alta noite, a
fugir carregando o filho! Como devia apertálo ao peito, pronta a defendé-lo com a própria
vida, caso preciso.

P

E como ela compreendeu entáo os sofrimentos de
todas as máes que, expulsas de suas casas pela guerra
ou outra desgrana qualquer, fugiram pelas estradas
carregando os filhos aos bracos.
Do céu, ela deve inclinar-se com ternura sobre
essas pobres mulheres, rogando por elas de todo o coragáo. E para muitas, certamente, sua intervengáo
terá evitado desgragas maiores.
Ela é táo boa, táo compreensiva para os que
sof rem!

-------- =
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FU G A para o Egito foi certamente muito pe
nosa. Andavam o mais depressa que podiam;
evitavam as paradas, para deixar, o mais de
pressa possível, grande distancia entre o menino e seu
cruel perseguidor. Depois, foi preciso atravessar o
deserto.
E Maria devia pensar nos seus antepassados que,
como ela, tinham caminhado por ésse deserto. Abraáo
havia feito ésse percurso. E depois José, seus irmáos e o velho pai Jaco. Moisés, por sua vez, entrara
nesse deserto, mas em sentido inverso, para reconduzir os Israelitas a seu país.
E a imensa caravana vagueara durante dezenas
de anos, milagrosamente alimentada pelo maná.

i

*N TÁ O era Jesús, o pequeño Messias, carregado
^ aos bragos de sua máe, que atravessava o de
serto. Perseguido já pela maldade dos homens,
devia procurar refúgio no estrangeiro, no Egito.
Maria e José devem ter sofrido muito durante
sua estada nesse país pagáo.
Sem dúvida, estavam em maior penúria que em
Belém. José deve ter tido muito trabalho para manter
a familia.
E, depois, estavam sózinhos, náo conheciam ninguém! Era, mais do que nunca, a hora de confiar em
Deus.
Maria náo desesperava. Rogava ao Pai celeste
protegesse a vida humana do filho e, ao mesmo tem
po, a dos que por ela eram responsáveis.

Í
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M DIA, José teve novo sonho em que o Anjo
lhe participava a raorte de Herodes e lhe disse
de voltar a seu país.
Os dois esposos, sem dúvida, pediram a Deus
perdoasse ao tirano; depois reuniram a pequeña bagagem e tomaram o caminho da volta, juntando-se,
como na ida, as caravanas que se organizavam para
enfrentar a longa travessia do deserto.
José pensava em levar Maria e o menino a
Belém, julgando que era preciso criar Jesús nesta
cidade que era a de Davi, seu pai. Mas, ao aproximar-se da Palestina, soube que Arquelau, filho de
Herodes, que lhe havia sucedido, era táo mau como
o pai. Náo sabia José o que fazer.
Mais urna vez Deus interveio, e éle foi avisado
em sonhos de se dirigir para Nazaré.

M

1|/JARIA ficou, sem dúvida, muito contente com
JE essa decisáo. Nazaré era para ela a lembranga da visita do Anjo Gabriel com sua
mensagem extraordinária.
Eram, em seguida, os
meses de espera, na deliciosa intimidade désse me
nino que ela tinha em seu seio.
Quantos acontecimentos náo se haviam dado
desde entáo! Ésse filho que o Anjo lhe anunciara,
ela o tinha agora em seus bragos. Havia visto os
pastores e os príncipes estrangeiros
prostrarem-se
diante d’Éle!
Ela ouvira o cántico de Simeáo a seu respeito.
E ela própria já sentirá a espada de dor que éle
lhe anunciara. Já fora preciso fu gir para salvar o
menino!

" lt O L T A R A M
\J barulho.

a Nazaré muito simplesmente, sem
Sem dúvida os vizinhos estranha-

ram táo longa ausencia. Maria, amável, po
rém discreta, respondeu as perguntas, guardando no
coragáo, para nelas pensar sem cessar, todas estas
coisas que se haviam passado desde a Anuncia<jáo.
José recomegou logo o trabalho conseguindo read
quirir a freguesia.
Maria, certamente, teve muito trabalho para repor a casa em dia, depois de táo longo abandono.
Com satisfa?áo encontrou os objetos necessários ao
lar e os utensilios da cozinha.
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m CASA de Maria era certamente mais singela
JM ainda que a casa mais modesta de nossos
t/ A
dias.
Havia um quarto só, mobília muito pouca, pois,
no mais das vézes, se sentava ao chao, ao redor de
urna mesa baixinha. Havia um forno de argila que
era as vézes levado ao terreiro para se cozinhar.
Algumas esteiras, empilhadas a um canto, eram
estendidas á noite para dormir. Bilhas, potes e cestas
serviam para depósito de óleo e demais provisóes.
Muitas vézes havia também um baú, onde se guardavam as roupas dos dias de festa. Pendura-se pelas
paredes tudo quanto se pode.
Colocam-se nos nichos, feitos ñas paredes de barro,
as lámpadas e outros objetos usuais.
Vive-se sobretudo no terreiro, muito pouco dentro
de casa.

Í
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% NESSE terreiro que Maria, como todas as máes

judias, tritura o grao e prepara a massa para
fazer o pao, cozinha os alimentos e faz todos
os outros servidos caseiros.
E ’ lá que, urna vez tudo preparado antes e depois
das refeigées, suas máos hábeis consertam as roupas.
E ’ lá que fia o linho e a lá para vestir os seus.
Perto déla o Menino Jesús, sentado sobre um pedago de esteira, brinca com qualquer coisinha, como
as demais criangas.
Muitas vézes Maria tira os olhos do trabalho e
olha para o filho. Que olhar!
Faz passar por éle
toda a sua adoragáo, todo o seu amor.
.
E os olhinhos do menino contemplam também com
amor a mamáe querida, dando-lhe mil sorrisos e dizendo-lhe tantas coisas! . . .
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IJANDO será que Jesús vai comegar a andar?
Que felicidade íntima para Maria ver o filho
crescer, desenvolver-se, e, logo, sózinho, colocar
um pézinho á frente do outro e largar a saia da
mamáe.
O tempo passa depressa.
Logo mais o menino vai correr atrás déla balbuciando coisas bonitas. Oh! se pudéssemos imaginar os
pensamentos da Santíssima Virgem quando Jesús lhe
disse pela primeira vez:
“ Mamáe” !
O cántico de
a^áo de grabas, o “ Magníficat” do tempo da Visita<¿áo
devia subir-lhe constantemente ao coragáo e aos lábios. E, tremendo de amor e de confusáo, devia ela
responder ao “ Mamas” de Jesús: “ Meu filho, meu que
rido filhinho!” , enguanto sua alma mergulbava cada
vez mais em sublima adoragáo.
■V
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W^EPOIS do duro trabalho, o bom José entrava em
J y casa, feliz de encontrar de novo Maria. Como
ficava emocionado quando o Menino Jesús lhe
subía ao colo para acariciá-lo. Estava bem pago de
todas as canseiras.
A vida corría assim calma e feliz para Maria,
entre ésse homem táo bom que a amava, e ésse me
nino cujos progressos faziam cada dia sua admiragáo.
Éle crescia, mas nenhum dos defeitos das criangas aparecía néle.
Éle quería aprender as coisas, como os outros
meninos, e Maria se tornava entáo, com a maior simplicidade aliás, a primeira mestra do filho de Deus.

65 .

(JANDO esteve em idade, Jesús foi, sem dúvida
á escola como os demais meninos de Nazaré.
»
E Éle, que era a mesma Ciencia, humildemente
se instruía sob as ordens de um mestre humano.

0

A náo ser em sua conduta, sempre irrepreensível,
em tudo o mais quis ser semelhante aos outros. Náo
manifestou, pois, nesse tempo, quem Éle era.
Era a sua vida oculta, que vai durar até os trinta
anos.
Maria e José eram os únicos em Nazaré que conheciam a verdadeira identidade de Jesús.
Todo o mundo pensava que José era seu verdadeiro
pai. E Maria náo contou nunca as vizinhas o que
havia acontecido com ela.

y-
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E N TR E TAN TO teria tido ocasiáo de contar tudo,

(

/ se fósse um tantinho vaidosa.
Na fonte pú
blica onde se encontravam, as mulheres conver-

savam á vontade.
Todas davam parabéns a Maria pelo filho táo bonitinho e ao mesmo tempo táo bonzinho que tinha.
Maria respondía com alguma palavra amável,
informava-se com bondade da saúde de urna e de outra.
Depois punha a moringa á cabera e, sem demora, voltava para casa.
Maria era urna silenciosa que sabia muito bem
que as conversas excessivamente prolongadas logo se
mudam em maledicencias e faltas á caridade.

=
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ESUS lhe contava com prazer tudo quanto ha
via aprendido. Levava a seu conhecimento to
dos os seus jogos e descobertas.

J

E os anos passavam devagar, cheios todos desta
alegría táo simples de urna vida santa vivida em urna
cidadezinha do interior onde nunca acontece nada de
importante.
E ’ por isso que o Evangelho náo nos conta nada
déste período da infáncia de Jesús, que foi semelhante á infáncia dos outros meninos da cidadezinha de
Nazaré.
Mas, justamente por isso, o papel de Maria nos
parece magnífico, porque seu filho, como os demais,
aprendía a viver imitando sua máe.

"MTA fisionomía de Maria, Jesús lia tudo o que de
via fazer.
Vendo-a fazer tudo o que urna máe deve fazer
em casa, compreendia o que era urna vida humana
vivida em toda a perfeigáo. E sua inteligencia de
menino aprendía déla que qualquer atividade, mesmo
a mais humilde, como varrer a casa ou acender o fogo,
é urna oragáo quando feita por amor, com a alma uni
da a Deus.
.

l)

Éle registrava todos os pormenores da vida domés
tica. E mais tarde, na sua vida pública, mostrará que
os conhece por experiencia própria, por ter aprendi
do tudo isso junto de Maria, sua Máe.
-

I

OMO menino que era na realidade, quer tudo
saber e pergunta muitas vézes: “ por que isto?
por que aquilo?”
E ’ assim que aprende que nao se poe um remendó
de paño novo num vestido velho, porque o paño novo,
encolhendo na primeira lavagem, faria mais estragos
que antes. E ’ assim que pode dizer como faz urna
mulher para misturar o fermento com a farinha, pre
parando a massa com que faz o pao.

C

E muitas outras coisas ainda que mostram que
ele viveu realmente como um de nós, aprendendo pouco a pouco com sua máe tudo quanto poderia contri
buir para que se tornasse um homem.

tb^ U IT O mais aínda:
María foi também a cate/ l 'f qüista de Jesús.
Éle quis, por meio déla, aprender a conhecer a
Deus com sua inteligencia humana.

Sim, Maria era aquela que tinha sido escolhida
para conduzir o Menino Jesús a Deus. Ela lhe ensinou as oragbes que se recitavam entáo, e iniciou-o
na fé judaica.
Féz-lhe repetir, frase por frase, como se dá com'
as criangas, as oragoes que todo Israelita devia sa
ber de cor.
E a gente se pergunta o que era mais belo: se
a simplicidade de Maria ensinando ao Filho de Deus a
rezar, ou a de Jesús deixando-se ensinar por Maria!

D IA de sábado (que é como o domingo para
nós) era inteiramente consagrado a Deus e ao
descanso.
Nem se podía cozinhar nesse dia!
Por isso María preparava á sexta-feira a refei?áo do
dia seguinte.
Sem dúvida fazia alguma coisinha
süplementar, o que era muito natural.

O

' Do mesmo modo que vamos á missa ao domingo,
os judeus váo á sinagoga em dia de sábado. Léem-se
passagens dos livros santos, reza-se em conjunto e
em voz alta.
O povo de Nazaré, que désse modo rezava oraQoes em que se pedia a vinda do Messias, nem desconfiava que ele já estava no meio déles, e que era o
fílho de María!

S homens da cidade eram chamados, cadáiUm
por süa vez, para fazer a toda a a^sprnftéia
a leitura de urna passagem da lei. Espejando
que chegasse um dia a sua vez, Jesús devia sen tirle
ufano quando chegava o dia de José, como nós 'ñlésmos o ficamos quando nosso pai é honrado.

0

•i: r Como Jesús se mostrava contente quando voltava
o sábado!
Sem dúvida náo se esperava ésse dia para rezar,
na pequeña casa de Nazaré. Todos os dias invocava-se a Deus em familia, e fazia-se ao Senhor o oferecimento de todas as atividades do dia.

73

A.DA sábado, porém, Jesús se alegrava ao ver
o Pai divino adorado públicamente. Ele gostava dessas assembléias em que todos rezavam
juntos, unidos pela mesma fé, pelo mesmo amor, pelo
mesmo
reconhecimento
e
também
pela
mesma
esperanza.
Como verdadeiro filho de Israel que era, Jesús
cantava os salmos de Davi, seu antepassado, e se deixava penetrar de todos os sentimentos que néles estáo
expressos de modo táo verdadeiro e táo harmonioso.
E é muito interessante lembrar que ésses cánti
cos e ésses salmos que cantamos ainda hoje, Jesús
os cantou, de pé ao lado de José, na sinagoga de Nazaré, enquanto que María, com as mulheres, se unia
á oraQáo de todos e mais especialmente
á de seu
Filho-Deus.

C
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T ^ E P O IS

da refeigáo

do meio-dia,

sempre

um

J J pouco melhor que nos outros dias, podia-se ir
de novo á sinagoga.
Dava-se também um
pessoa doente ou de luto.

passeio, visitava-se

urna

E podemos pensar que Jesús, que na vida pública
curou alguns doentes em dia de sábado, se ¡embrava
assim désses passeios em familia, das
visitas aos
doentes ao sábado, no tempo de sua infancia.
Maria, em todas estas circunstancias, estava sempre de acordo, como era costume entre as mulheres
da Judéia, com a decisáo tomada por José.

^>|AS quando era preciso dar ordens a seu filho,
como toda máe tem que fazer, era entáo que
se revelava a maravilhosa humildade da Santíssima Virgem.

IWI
* "

Outras, em seu lugar, ficariam embarazadas. E ’
muito compreensível. María, entretanto, tinha toma
do o costume de ser de tal modo simples em suas relagoes com Deus que podia exercer, sem perturbado
e sem hesitagáo, essa missáo extraordinária.
Serva do Senhor em toda a sua vida, soube ser,
de modo muito natural, educadora do Filho de Deus.
E se pode, assim táo simplesmente, dar-lhe as ordens
necessárias, é porque, mesmo quando mandava, nao
deixava de estar servindo.
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S anos passaram em muíta paz, sem urna sombi’a sequer, na casa de Nazaré.

Jesus nao era mais a criancinha sentada ao chao
junto a María, ou andando a seu lado pelo caminho
da fonte, agarrado á saia déla com toda a fórga para
nao cair.
Está agora com doze anos.
E no Oriente é a
idade em que o menino se torna um mogo, mais ou
menos como aos dezesseis anos aqui.
E ’ também a idade em que os jovens Judeus com'egam a acompanhar os pais na grande peregrinado
a Jerusalém.
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A R IA sente-se emocionada enquanto se pre
para essa viagem. Jerusalém é a residencia de
Deus, é a imensa oragáo de um povo inteiro,
sao os sacrificios sangrentos oferecidos á majestade
divina.

M

E ’ aínda, mais pessoalmente, éste lugar do Templo
onde, doze anos havia, ela apresentara um bebézinho
de quarenta dias. E ’ a lembranga das palavras proféticas de Simeáo que nao mais saíram de seu coragáo.
Jerusalém...
Que mundo de pensamento se levantava no cora?áo da Santíssima Virgem enquanto
caminhava rumo á cidade santa!

OJE, Jesús já é um rapaz que María levava ao
Templo!
Um rapaz que náo era mais urna
crianza e que já sentía em si a necessidade de
se manifestar.

H

Jesús se aproximava da cidade santa com grande
entusiasmo interior.
Tinha pressa
désse encontró
“ oficial” com seu Pai. Estava ao mesmo tempo pre
sente e ausente em todos os cánticos da peregrinando.
Sua alma estava elevada ao Alto.
E María que sentía muito bem tudo isso, unia sem
cessar sua orando interior á de seu filho que, depois
dessa peregrinando, se tornará um “ filho da lei” , de
posse da “ maioridade” religiosa.
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rtl-los que chegam.
\y Pela primeira vez Jesús ve éste Templo mag
nífico.
Está tomado de emogáo diante do altar dos sa
crificios e do sangue ai derramado. Sua alma repete
interiormente a palavra do profeta: “ Nao queres mais
o sangue dos bodes e dos touros. Entáo disse: eis-me
aqui” .
Sabe que é necessário todo o seu sangue, até a
última gota, para ser o verdadeiro sacrificio de reeonciliagáo entre Deus e o homem pecador.
E ’ isto também o que Maria pensa, repetindo-se
as palavras de Simeáo e as dos profetas que anun
ciaran! os sofrimentos do Messias.
E sua alma estremece dolorosamente.

M S festas duravam urna semana.
§/j| Durante todo ésse tempo a santa Familia ficou
em Jerusalém, hospedando-se ou em algum hotel
ou em casa de alguns amigos.
Depois trataram de por-se a caminho para voltar
a Nazaré.

A afluencia era enorme na cidade santa

no tempo das grandes p eregrin ajes (talvez cem mil
pessoas). Por isso as caravanas se reuniam segundo
o seu itinerário, na primeira tarde, em algum ponto
marcado como primeira

etapa, para

possibilitar as

pessoas de urna mesma regiáo encontrar o seu grupo.
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ESUS já nao era crianza.
Seus país nao se
incomodaram mais com ele até a tarde, pensando,
muito naturalmente, que caminhasse com os outros rapazes de Nazaré.

J

Mas, ao cair da noite, Maria e José, depois de
procurar o filho por todos os grupos da caravana, tiveram que concluir que Jesús nao estava ai. Ter
se-ia perdido? Podemos fácilmente adivinhar a angústia da Santíssima Virgem.
Culpava-se de nao ter velado bastante sobre o
filho. Perguntava a todos que encontrava. Coitada!
Tudo em váo.
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M E D IA T A M E N T E , sem dúvida, e apesar da noite,
os pobres pais com o coragáo esmagado pela in
quietado, tornaram a percorrer, agora em sen
tido inverso, o mesmo caminho feito desde a partida
de Jerusalém.
Ei-los de novo na cidade. Váo á casa dos amigos
que visitaram, ao lugar em que estiveram hospedados.
Em lugar nenhum viram o menino.
Um novo dia se passa, depois mais urna noite.
María e José nao aguentam mais de cansago e sobretudo de pesar.
Por fim decidem ir ao Templo para dizer a Deus
o seu desamparo.
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#IS, sob os pórticos, um ajuntamento como se ve
f muitas vézes. Sao os doutores da lei que ensinam, cercados de grande multidáo.

Í

María e José se aproximam um pouco. Que véem?
O Menino está lá, em meio dos doutores, talando e
interrogando por sua vez.
E todos ésses velhos sábios estáo admirados pela
justeza das respostas de Jesús. Falam com ele, interrogam-no também.
Realmente, dir-se-ia que os papéis estáo inverti
dos: os que ensinavam, tornaram-se os discípulos désse
menino extraordinário.

=
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W ^E PO IS de um instante de estupor, María se rea
nima. Avanga rápidamente, pois a inquietado
foi muito forte. Nao pode deixar de dizer a
Jesús com urna tristeza em que se mistura a sombra
de urna repreensáo: “ Meu filho, por que procedeste
assim conosco? Eis que teu pai e eu andávamos á
tua procura, cheios de afli$áo!”
E Jesús, a esta pergunta táo natural de sua máe,
dá esta resposta extraordinária: “ Por que me procuráveis? Nao sabíeis que devo ocupar-me das coisas de
meu Pai?”
María, com o co ra d 0 apertado, nao compreendeu
esta resposta: é o Evangelho que no-lo diz.
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A R IA percebeu apenas que, decididamente,
Jesús tinha marcado muito bem, por si mesmo,
a sua saída da infancia.
E, sem compreender as profundas razóes dessa
atitude, adorou no seu coragáo a vontade do Pai que
se manifestava, e renovou interiormente o dom de si
mesma a esta vontade, por mais dolorosa que fósse.
Sem o compreender, María se oferece mais ardentemente do que nunca, repetindo a divisa de sua vida:
“ Eis a serva do Senhor!”
Que bela ligáo nos dá a Santíssima Virgem Maria.
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T | EPOIS desta afirma?áo de seus direitos e esta
■ I referencia a seu verdadeiro Pai, Jesús se deixou
* * levar pelo pai adotivo José.
Pode-se pensar que cercou de mais carinhos a sua
máe a quem tinha causado ésse desgósto.
Por isso, ao invés de se queixar désse incidente,
Maria considerou-se muito feliz de ver Jesús voltar
com éles para Nazaré.
Porque é bem verdade que ele teria podido con
tinuar a separagáo, ficar em Jerusalém em meio dos
doutores.
Nao, sua hora ainda nao chegara de manifestar-se mais ao mundo.

MM A R IA ia té-lo aínda muito tempo junto a si.
w r l A v^ a recome?ou em Nazaré depois da volta.
Como Jesús já tivesse saído da infancia, era
natural que trabalhasse.
O Evangelho nao nos diz nada sobre isso; póde
se pensar, com toda a verossimilhanga, que ele escoIheu o oficio de José.
Aprendeu entáo do pai adotivo o modo de juntar
a madeira, de esquadriá-la, de trabalhá-la de todos
os modos.
,
Numa cidade como Nazaré, o carpinteiro era,
muito provávelmente, também marceneiro.
Fazia
telhados.

cangas

para

bois

88

como

vigamento

de

ESUS escutava atentamente os conselhos de José.
Olhava como ele
fazia e procurava
imitá-lo.
Pouco a pouco tornou-se hábil no oficio, e isso
era urna alegría para ambos.

J

Quando se encontrava com María prazeirosamente Ihe contava seus novos éxitos de aprendiz. E a
querida máe alegrava-se em vé-lo feliz. No fundo de
seu cora?áo, admirava, sem cessar, a vontade de Deus
que decidirá tudo isso para seu Filho.
Vendo as máos de Jesús calejadas pelos instru
mentos, compreendia melhor aínda a grandeza do trabalho humano.
E María oferecia sua humilde tarefa de máe em
uniáo com o trabalho manual do Salvador.

- - .............- ..... ^
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ORQUE, também ela, estava bem ocupada, com
dois homens em casa. Todos os dias era pre
ciso fazer o pao, principal alimento das fam i
lias modestas.

P

Era preciso buscar água
havia em Nazaré.
Era
familia.

preciso

também

á única cisterna que

conservar

a

roupa

da

Quando lhe sobrava um tempinho depois do ser
vido doméstico, sem dúvida punha-se Maria, como as
demais mulheres judias,
a fazer uns bordados ñas
mangas e na parte da frente das roupas que eram ves
tidas em dia de sábado.
Nao há dúvida que era a sua maior alegría trabalhar para José e Jesús e dar-lhes prazer.

■ -.......
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M dia, nao sabemos que idade tinha Jesús, José
caiu doente e morreu.

M

Maria sentiu imensamente, e Jesús também.
Para José, foi certamente a morte mais bela que
pudesse desejar.
Ir embora assim desta térra, assistido por Jesús
e Maria! Deixar os bragos de Maria, abengoado pelo
Salvador, para passar aos bragos do Pai eterno! Que
melhor morte pode desejar um ser humano?
E ’ por ésse motivo que Sao José é invocado como
padroeiro da boa morte.

MORTE daquele que todos tomavam como o ver
dadeiro pai de Jesús impunha a éste novos
deveres.
Tornava-se chefe de familia, com a obrigagáo de
velar sobre sua máe, sustentá-la e protegé-la.
Que consolagáo nao deve ter sido para Maria, que
sempre fora feliz com Sao José, depender agora mais
estreitamente do divino Filho!
E que alegria
para sua máe!

para Jesús trabalhar doravante

Quando a madeira era mais dura ou o cansago
maior, o pensamento da máe querida, cujo único arri
mo era ele, devia ajudá-lo e reconforté-lo.

=..
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^^E R M IN A D O , porém, o dia trabalhoso, que praJ| zer sentía Jesús ao voltar para junto de Maria!
Atenta as suas menores necessidades, silencio
sa e modesta como sempre, esperava que ele falasse
primeiro.
Vendo-o assim continuar a aparecer aos olhos de
todos como simples operário,
perguntava-se quanto
tempo aínda duraría essa vida oculta, e quando viria
o momento da redengáo de Israel.
Mas esta espera nao perturbava a sua paz. Nao
fazia nunca perguntas indiscretas. Vivendo perfeitamente o momento presente, Maria estava
sempre
pronta para o que Deus quisesse.

: 93

J

ESUS devia sentir-se táo feliz em ver sua máe
táo santa, táo humilde, táo esquecida de si
mesma!

Na calma da noite, devia ele falar-lhe do Pai. E
juntos rezavam, j'untos ofereciam. Sem dúvida Jesús
devia, as vézes, fazer-lhe algumas confidencias, falarlhe de sua missáo futura.
Talvez lhe falasse também de seus outros filhos,
em número incalculável, que somos todos nós.
Recolhida, atenta, Maria escutava extasiada, a
alma mergulhada néle, táo juntinha que parecía náo
mais existir para si.
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STO nao impedia, aliás, que fósse dedicada para
com todos, muito pelo contrário.

Todos os que tinham um aborrecimento, um
pesar vinham muitas vézes vé-la, certos de encontrar
ajuda e conforto.
Ela gostava de prestar servigo, e
alarde, sem esperar gratidáo.

fazia-o sem

Por causa disso todos gostavam déla.
Outros,
quem sabe? tinham inveja déla. Os que sao maus
difícilmente podem suportar que os outros sejam bons.
Pode-se, pois, pensar que Maria teve que sofrer
por causa de mesquinharias e outras maldades.
Entretanto, nunca se queixava.

J

ESUS, porém, que sabia de tudo isso, agradeciaihe com urna palavra, consolava-a com um beijo.
Ás vézes calava-se, para aumentar o merecimen-

to de sua máe.
E ’ assim que faz ainda muitas vézes, para com
as almas que tudo lhe consagraram e das quais quer
fazer verdadeiras auxiliares na redengáo do mundo.
Essas almas, desde sempre, olharam para Maria.
. E do mesmo modo como ela fez, primeira que todas,
também procuram fs^er.
A Santíssima Virgem se compraz em ajudá-las.

Nao cessava um instante sequer de pensar ñas
torturas que aguardavam seu Filho. Tinha compreendido que, contrariamente ao que os Judeus esperavam,
o Messias devia ser um Messias sofredor. As palavras
dos profetas a ésse respeito ressoavam continuamente
aos seus ouvidos, assim como as palavras de Simeáo.
E quando contemplava a Jesús já feito homem,
“ o mais belo dos filhos dos homens” , nao podia deixar
de pensar na terrível profecia: “ Éle já nao era um
homem, mas um verme torcendo-se de dor” .

..-.i:.:
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jfcEU coragáo de máe se apertava, entáo, e apenas
| conseguía reter as lágrimas.

Í

Jesús, que a compreendia s r:i que ela dissesse
nada, olhava para ela com mais ternura. Sabia quanto sua máe era santa e forte. Sabia que ela aceitava
de antemáo, aínda mais, oferecia, com toda a sua
alma, essa Paixáo por cuja causa sofreria tanto no
seu cora?áo quanto ele no corpo.
Éle sabia que'náo havia necessidade de tranquilizá-la por meio de palavras que seriam vazias de sen
tido. Entáo éle se calava também. Talvez, urna vez
ou outra, o excesso de sua ternura e de sua admiragáo
o fazia murmurar simplesmente: mamáe!

yBSSIM passavam os anos na mais estreita inti/ I midade que se possa conceber.
E Jesús crescia em idade. Aproxima-se o mo
mento de comegar a sua vida pública.
Urna tarde, Maria reparou que éle trouxera e
arranjara cuidadosamente
os seus instrumentos de
trabalho.
Desde algum tempo nao tinha mais aceito encomendas. E tinha já acabado a última.
Maria compreende.
Sabe que essa vida assim, táo doce para o seu
coragáo, terminara. Sente que, para o filho, chegou a
hora de se manifestar ao mundo.
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MLIÁS, M A R IA havia sabido há pouco que Joáo,

/M o filho de Isabel, tinha come$ado a pregar as
margens do Jordáo.
Éle dizia:
“ Fazei penitencia, porque o reino de
Deus está próximo” .
Maria revé
a cena de sua visita a Isabel, já
trinta anos sáo passados, quando o pequeño Joáo,
mesmo antes de nascer, já anunciava o Cristo.
Pois que agora, éle o prega abertamente, é evi
dente que Jesús também vai mostrar-se ao mundo.
Naquela noite ficam os dois mais tempo juntos.
Talvez Jesús lhe diga um pouco o que vai fazer.

■MMARI A compreende imediatamente que Jesús vai
¡Wi ausentar-se e que ela vai ficar sózinha, ouvindo de longe falar déle, vendo-o apenas de
quando em quando.
Mas isso fazia também parte de sua missáo: ficar
muito humildemente no seu lugar, nao atrapalhá-Io
de modo nenhum, ajudá-lo de longe por urna vida
sempre mais santa, sempre mais sacrificada.
Jesús sabe muito bem que pode contar inteiramente com sua máe.
Entáo, antes de transpor a soleira da porta daquela casa onde viveu tanto tempo junto déla, pode-se
imaginar que éle pediu á sua máe que o abengoasse.

il-L O agora a caminho.
Cobriu a cabera com
o “ coufiéh” espécie de véu preso por um torgal
de pelo de cabra. Por cima da túnica, (sem
dúvida, túnica que Maria tecera para éle) tem o manto
de viagem. Á máo tem um bordáo.

Í

Afasta-se, andando com aquéle passo lento e rit
mado dos orientáis. Maria o contempla até perde-lo
de vista. E fica imperturbável em sua calma.
E quando a grande silhueta desapareceu
curva do caminho, Maria entra em casa.

na

Toda a sua vida se desenrola diante dos olhos
desde o dia em que, nesse mesmo lugar, o Anjo Gabriel
trouxera sua mensagem.
Trinta anos! E Maria repete, com o coragáo e
com os lábios: “ Eis a serva do Senhor” .

I

A R IA cometa agora a sua vida solitária, en
quanto que Jesús, no Jordáo, se fazia batizar
por Joáo.
«
Foi nessa ocasiáo que alguns amigos de Caná a
convidaram para um casamento.
Pode-se supor que Maria
tade de comparecer as bodas.
si mesma, como sempre fez,
dar prazer e servir. Porque
na preparagáo do banquete e
vidados.

nao tivesse muita von
Mas, esquecendo-se de
aceitou o convite para
as mulheres ajudavam
na recepgáo aos con

Foi, pois, com seu amável sorriso, e pós-se ao trabalho, dando sua opiniáo com delicadeza e prestándo
se a todos os servidos.

¿m.

®R AND E foi a sua alegría vendo chegar Jesús.
I
Éle nao estava só. Vários discípulos já se ha~ viam ligado a éle. A hospitalidade era muito
grande no Oriente. E como Jesús era naturalmente
convidado, por ser párente, os homens que o acompanhavam receberam o mesmo convite.

Í

Sem dúvida, Maria considerou atentamente ésses
primeiros companheiros do Filho. E, dentro de seu
coragáo, desde ésse momento, os adotou. Estavam lá
Joáo e André, Simáo Pedro, Felipe e Natanael e taivez alguns mais.
Em Caná, vindo á frente de seus discípulos, e,
mais aínda, fazendo u seu primeiro milagre, Jesús
inaugurou verdadeiramente a sua vida pública.

M incidente desagradável sobreveio logo, e Maria,
antes de qualquer outra pessoa, percebeu-o:
faltava vinho.

M

Sem dúvida nao haviam calculado bastante. A
familia que hospedava era modesta e nao pudera mul
tiplicar os gastos.
Pode-se também supor que ésses homens todos que
acompanhavam Jesús — e com os quais nao se contava — tinham muito contribuido para, acabar com
a provisáo.
O fato é que Maria, com o seu coragáo delicado,
sofreu vendo o embarago em que iam ficar os esposos.
Ela sabia que seu Filho era todo-poderoso.

-
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T I* A S , de outro lado, nunca até entáo éle havia
manifestado o seu poder. O desejo de livrar
os primos de um aborrecimento, venceu sua re
serva habitual. Maria, entretanto, nao fez, precisa
mente, nenhum pedido. “ Náo tém mais vinho” , disse
ela simplesmente, a Jesús.
Essas palavras diziam tudo. Contentava-se com
expor o caso, deixando ao Filho toda a liberdade.
Mas o fez com tamanha caridade, com tal desejo
de ver os esposos tirados de apuros, que Jesús náo se
poderia enganar.
Aliás, éle conhecia táo bem os sentimentos de sua
máe!
Entretanto “ sua hora ainda náo havia chegado” ,
a hora de fazer milagres. Náo previra haver de manifestar-se como Messias nessas bodas.

IWI
* ' ~
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# FO I isso que respondeu a Maria.
Mas ela náo desanimou frente a essa resposta
aparentemente fria de Jesús.

Í’

Foi ter com os que serviam á mesa e lhes disse:
“ Fazei tudo quanto meu filho ves disser” .
O resto da historia mostra muito bem quáo gran
de é o poder de Maria sobre Jesús. Com efeito, éste
milagre que lhe pedia, e que éle náo' tinha intengáo
de fazer, o féz assim mesmo.
Tendo chamado os que serviam, pediu-lhes Jesús
que enchessem de água as seis talhas que serviam
para as purificagoes dos Judeus. Encheram-nas até
transbordar.
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§ QUANDO as talhas estiveram cheias, Jesús lhes
'
pediu que tirassem o conteúdo e o levassem ao

Í

* mestre do banquete.
Éste, havendo experi
mentado, ficou entusiasmado declarando que ésse
vinho era muito melhor do que o que tinham servido
até entáo.
Os que estavam lá, entusiasmados também com
o milagre, reconheceram que Jesús era o Messias.
No meio da algazarra geral, o olhar de Maria
agradecía a Jesús por ter, a pedido seu, adiantado a
sua hora. E éle estava muito contente de lhe ter dado
prazer.
Que confianga náo devemos ter em Maria, por
amor de quem Jesús náo hesita em alterar seus planos,
concedendo a coisa a que náo se tinha aínda decidido!

rtSTE milagre nos mostra o grande poder que
'
Maria tem sobre o Filho. Mostra-nos também
qual deve ser a nossa atitude para com essa
boa Máe.
Do mesmo modo que, em Caná, náo hesitou em
fazer aquéle pedido para evitar um aborrecimento aos
noivos, assim também, e muito mais ainda desde que
reina gloriosa no céu, está sempre pronta a nos al
canzar todas as grabas que nos sáo necessárias, até
por meio de milagres, como vemos em Lourdes.
E ’ preciso apenas conoiderá-la verdaderamente
como máe, amá-la muito, e pedir-lhe com muita con
fianza o que queremos obter.
■■
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M ILAG R E de Caná, e toda a honra que isso
representou para Maria, “ a máe do Messias” ,
foi aliás, para si, o encerramento de sua vida
humana com Jesús antes de sua Paixáo.
Agora vai entrar no seu silencio.
Enquanto o
Filho vai percorrer todas as provincias da Palestina,
ela vai ficar, sem dúvida, em sua casa. Ouvirá muitas vézes contar os prodigios que éle realiza. Alegrarse-á por saber do entusiasmo que as multidées tém
por éle.
Alguns milagres lhe causaráo talvez mais
prazer, como aquéle da ressurreigáo do filho da viúva
de Naim, em que ela reconhece o delicado coragáo de
Jesús.
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^•O N TA R -LH E -Á O o milagre dos páes, em que o
Senhor, multiplicando quase ao infinito uns
poucos páes que um rapazinho generosamente
lhe cederá, alimentou de modo maravilhoso mais de
cinco mil pessoas.

M

Ouvirá falar da pesca milagrosa, da tempestade
acalmada, de todos ésses demonios que, obedecendo á
ordem do Mestre, abandonavam os infelizes que retinham cativos desde muito tempo.
Em tudo isso Maria admirava e agradecía.
Ás vézes punha-se a caminho, com parentes ou
vizinhos, para fazer a romaria a Jerusalém.

■■
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M T ESSA ocasiáo, como em algumas outras talvez,
-Jm
tornava a ver Jesús.
Oh! de longe apenas!
Antes de mais nada, náo o quería atrapalhar
sabendo muito bem que, entre ambos, a uniáo era táo
estreita que ésse encontró nada poderia acrescentar.
Por isso pode-se pensar que náo foi Maria, mas
antes alguns parentes seus, que pediram um dia para
ver a Jesús. Éle, que naquele momento estava absorto
no seu ministéido, deu esta significativa resposta:
“ Quem é minha máe e quem sáo meus irmáos? (chamam-se “ irmáos” , no Oriente, os primos e parentes
próximos).
Todo aquéle que faz a vontade de Deus, ésse é
minha máe, meu irmáo, minha irmá” .

____^
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S P A R E N T E S de Jesús ficaram talvez um pouco
melindrados com tal resposta.
Maria, porém, náo se equivocou.
Ela aprovou interiormente ao Filho por náo deixar seu dever de estado, nem mesmo por amor de sua
familia. E, longe de se mostrar magoada pelas outras
“ máes, irmáos e irmás” que o Cristo poderia ter, alegrou-se de todo o coragáo.
Ninguém pode ser a máe do Senhor como ela. E
isto náo sómente porque, na verdade, o deu á luz, mas
também porque ninguém, melhor do que ela, “ fez a
vontade de Deus” , pois a sua única regra de vida era
esta simples frase: “ Eis aqui a serva do Senhor.”
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^ ^ A S , a exemplo seu e com sua ajuda eficaz, to/ ll
dos nós podemos experimentar ser para Jesús
“ máe, irmáo ou irmá” .
A condigáo é “ fazer a vontade de Deus” .
Isto
quer dizer: aceitar generosamente, e até com alegria,
tudo quanto Deus permite que acontega; procurar em
tudo, sobretudo ñas menores coisas, dar-lhe sempre
prazer.
Maria, máe perfeita do Senhor, está junto de nós.
Náo deseja outra coisa senáo ajudar-nos.
E ’ preciso, entretanto, dirigirmo-nos a ela, pois
espera nosso pedido para agir. Isto porque Deus nos
criou livres.
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tN T R E T A N T O , depois daquele incidente, pode-se
/ supor que a familia de Jesús ficou descontente
com éle e tenha manifestado a Maria os seus

Í

sentimentos.
Talvez mesmo a tenham censurado abertamente
por náo ter protestado contra essa declarad0 do Filho.
E ’ que náo podiam compreender como ela. Náo reconheciam em Jesús o Cristo Redentor.
E Maria, sem nada dizer, sofría muito dessa irri
ta d o que constatava para com o Filho. Aliás, náo
era apenas a familia de Jesús que se punha agora a
denegri-lo.
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M O PASSO que Jesús desmascarava a falsidade
t/ X

^e seus sentimentos e todas as suas maldades,
os Fariseus sentiam crescer em si um odio
implacável contra ésse Messias.
Viam-no conceder os seus favores ao povo simples,
até mesmo a pecadores públicos, enquanto que éles, os
chefes, eram censurados diante de todos, tratados de
hipócritas e de mentirosos.
Maria sabia de tudo isso. Falava-se á fonte, á
rúa. Sentindo crescer ésse odio terrível, seu cora?áo
se apertava dolorosamente.
Adivinhava que a hora chegaria logo; a hora da
redengáo, por meio da cruz.

~

■

116 ^

• TÉ na sua cidade, onde voltou para pregar,
^esus
expulso da sinagoga pelos conterrá
neos; que grande sofrimento náo deve ter sido
para o cora?áo de Maria! Sofreu mais por causa do
Filho do que por si.
Mas deve ter sentido muito, sem dúvida, os sar
casmos e as zombarias que o povo de Nazaré náo se
pe java de lhe atirar á face.
Pode-se supor que Maria se decidiu entáo, se já
náo era coisa assentada, deixar a sua cidade e ir mo
rar em casa de algum amigo de Jesús, ou em Cafarnaum com os parentes de algum apóstolo, ou em qualquer outro lugar.

mf\

Tal vez mesmo se tenha juntado as mulheres que,
desde o comégo, serviam a Jesús e a seus discípulos.
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*E J A como for, ficou a par dos triunfos de seu
k filho. Entretanto ficou sabendo, também, que
o odio que os inimigos lhe votavam crescia cada
vez mais. E Maria esperava com ansiedade o desen
lace fatal désse drama que se estava representando.

Í

A espada predita por Simeáo enterrava-se mais
e mais em seu coragáo.
Sempre, porém, que tinha ocasiáo de se encontrar
com Jesús, ou simplesmente de vé-lo, lhe exprimía
pelo olhar, que estava pronta a ir junto com éle até
o fim.
E éle retirava désse olhar de sua máe novo alentó,
fnragem nova. Maria era, verdaderamente, a sua
colaboradora.
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^PO I assim que se chegou a urna nova Páscoa, a
T
terceira desde que Jesús comegara a vida
pública.
O Mestre subiu a Jerusalém com seus discípulos.
O grupo das mulheres seguiu igualmente, e Maria
viveu nesse grupo os dias da Paixáo do Filho.
Durante a viagem, Jesús tinha anunciado várias
vézes o que o esperava.
Falava até abertamente,
dando mesmo pormenores: “ Eis que subimos a Jeru
salém. O Filho do Homem (é assim que Jesús se de
signava) será entregue as máos dos príncipes dos
sacerdotes e dos escribas; háo de condená-lo á morte
e entregá-lo aos pagaos que o insultaráo, lhe cuspiráo
ao rosto, o flagelaráo e o faráo morrer.
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AR A N D O em Betania onde Simáo o leproso lhe
ofereceu urna refeigáo, Jesús disse, falando de
Madalena que lhe tinha derramado perfume nos
pés, que tal se dera “ em vista de sua sepultura” .
Enfim, quarta-feira antes do dia da morte, disse
ainda: “ Dentro de dois dias é a Páscoa. Entáo o
Filho do homem será entregue para ser crucificado” .
E ’ bem verdade que Jesús predizia também a sua
ressurrei?áo; Maria, entretanto, náo sofría menos por
isso, pois via o Filho táo perto do desenlace fatal.
Ela contava dolorosamente as horas e seu sofrimento interior crescia a cada momento.

120

33SÉI

í% E N T IA que sua hora tinha chegado, de sofreí
^
publicamente agora com o Filho.
Enquanto éle fóra admirado, glorificado, ela,
humildemente, ficara de lado, sem procurar jamais
para si urna parcela dessa gloria.
Agora, porém, que éle vai sofrer, é de todo o cora?áo que se oferecia para sofrer com éle. Ela que
fóra táo modesta, táo escondida, ia mostrar agora urna
energia que apenas u’a máe, e u’a máe como ela,
podía ter.
Já náo se trata va de ficar retraída, mas de estar
la presente para ajudá-lo e sustentá-lo em sua Paixáo.

■-

121

-

último triunfo dos Ramos foi um alivio em
meio désse océano de dores. Mas sabia que
ésse entusiasmo da multidáo nao seria senáo
fogo de palha. Com efeito, aquéles mesmos que gritam
hoje: “ Hosannah” (atualmente diriam: V iva! Viva
Jesús!)
berraráo poucos dias depois:
“ Á morte!
Crucificai-o” .
Por isso rezava constantemente para pedir a Deus
pelo Filho e para si a fórga de ir até o fim e de náo
fraquejar um instante sequer.
Rezava também, e com que fervor, por aquéles
que, as escondidas, procuravam o melhor meio de
prender a Jesús.

U IN T A -F E IR A santa ehegou. Jesús deu suas
ordens para a preparagáo da Páscoa. Esco»
lheu urna sala bela e espagosa para ai reali
zar, com os discípulos, o banquete pascal.
As mulheres, Maria também, talvez tenham to
mado a refeigáo na mesma sala, formando, todavía,
grupo á parte, como era costume no Oriente.
Se assim foi, Maria viu Jesús levantar-se da mesa
e, como faziam os servos, ajoelhar-se diante dos apos
tólos para lhes lavar os pés.

O

Ouviu os protestos veementes de Pedro, o ardoro
so apóstolo, e a resposta de Jesús.
Sobretudo, assistiu á instituido da Eucaristía e
á ordenad0 dos apóstolos como sacerdotes para renovarem o sacrificio.

_____
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OM PREEND END O melhor do que os outros o
alcance désse mistério, que agradecimento náo
deve ter saldo de seu coragáo para aquéle que
acabava de inventar éste meio maravilhoso, a hostia,
a ficar perpetuamente entre nós e nos alimentar com
o próprio corpo!

f

A afeigáo que Maria tinha pelos apóstolos foi
aumentada agora de respeito, por causa dos poderes
maravilhosos que o Filho acabava de lhes dar.
Viu também o infeliz Judas que saiu para trair o
Mestre.
E era, talvez, depois de sua primeira comunháo!
Como quisera correr atrás déle para o deter!
Mas
Jesús náo o quería.

.
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U V IU entáo a magnífica oragáo de Jesús pelos
seus, chamada a oragáo sacerdotal, cujas pa
lavras encontraran! eco em seu coragáo.

Os sentimentos expressos por Jesús nessa oragáo
(que Sao Joáo nos transmitiu no capítulo X V II de seu
Evangelho) passavam inteirinhos á alma de Maria que
aos mesmos se unía estreitamente.
E com que ardor e intensidade rezava para a realizagáo dessa oracáo.
Unida a ésses sentimentos passou o resto da
noite, aquela noite amarga que preparava o dia mais
amargo aínda da sexta-feira santa.
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ESUS saiu da sala, acompanhado de seus discí
pulos. Atravessa a torrente do Cedráo, entra
no jardim de Getsémani. E, nesse jardim, vai
sofrer a maior tortura moral que se possa conceber.

J

Sua divindade está como que velada.
E sua natureza experimenta
urna repugnáncia
terrível por tudo quanto se vai seguir. Trava-se um
combate em si. Éle quereria evitar o sofrimento que
o aguarda. Súplica ao Pai “ de afastar ésse cálice” .
Entretanto, quer nos salvar e sabe que o prego é
a sua Paixáo.
Entáo, depois de muitas
lutas íntimas, sózinho
(seus apóstelos estavam dormindo), sofrendo a ponto
de suar sangue, aceita: “ Náo se faga a minha vontade,
mas a tua, Pai” .
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"■RODEMOS imaginar qual tenha sido o sofrimento
I*
de Maria durante ésse tempo.
Talvez mesmo tivesse ouvido a palavra pungen
te de Jesús: “ Minha alma está triste até a morte” .
Dado, porém, que náo a tenha ouvido, seu coragao de máe lhe dizia que a Paixáo já estava comegada e que, aínda antes de preso, Jesús sofría terrivelmente.
Cheia de angústia, mas generosa sempre, ela velava de longe com éle, e sua oragáo subía até Deus,
cada vez mais ardente.
Mal acreditava, por assim dizer, nesse momento,
na realidade do que o Filho anunciara.
Por isso mesmo ficava mais isolada em seu so
frimento.
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A R IA ficou sabendo pelo rumor público, ou por
algum discípulo que veio ter com ela depois

M

da fuga, da prisáo de Jesús.

Soube também que éste sinal de ternura, o beijo,
Judas o havia empregado como sinal de trai?áo. Repetiram-lhe a palavra dolorosa de Jesús. Meu amigo...
com um beijo entregas o filho do homem!” .
E enquanto todos se indignavam contra o traidor,
nao o amaldigoava e esperava aínda que se arrependesse pois que o S 2 nhor, até depois de seu crime,
aínda o tinha chamíido “ meu amigo” .

A N S IO S A M E N T E , María acompanhou as diversas
peripécias da noite. O julgamento na casa do
sumo sacerdote, com a bofetada do criado, fé-la
sofrer muito.

IM

Mas, ao mesmo tempo, admirava a declaragáo so
lene feita por Jesús de sua divindade, nessa noite
memorável.
Sem dúvida, ouviu falar dos ulti’ajes que os cria
dos fizeram a Jesús.
Se ninguém lhe falou disso, seu coragáo o adivinhou.
Pode-se também imaginar que, lá pelo fim da
noite, Joao lhe tenha trazido Pedro, aquéle que María,
em seu coragáo, já venerava como o chefe escolhido
por Jesús.
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“MM AS era um Pedro irreconhecível, que nada tiIwM nha de comum com aquéle homem valente, de
bom coragáo, é verdade, mas um tanto fan
farreo, que ela conhecia.
Era verdadeiro trapo humano, solugando e cho
rando como urna crianga que, de repente, se lhe prostra
aos pés, enterrando a cabega entre os joelhos.
Pobre Pedro! Contava-lhe, solugando, a covardia
dessa noite, e de que maneira, por tres vézes, como
Jesús lhe havia predito, ele o negara diante de todos.
Maria nao sabia de que sofría mais: se da nova
pena inflingida assim a seu divino Filho, se da dor
désse pobre homem que morria de pesar, e de quem
já sentía-que era a máe.

*fO M gestos de dogura infinita e palavras que só
■ ela poderia encontrar, Maria consola o infeliz,
mostrando-lhe que sua queda era a conseqüéncia de sua vaidade. Ele se julgara muito forte e pen
sara poder enfrentar tudo: contara mais consigo do
que com a graga divina. E agora estava vendo o que
valemos quando
Deus nos dsixa entregues
a nós
mesmos.
Doravante seria mais humilde. Pois que fóra
chamado a ser o Chefe da Igreja, esta falta o tom a
ría indulgente para com os pecados alheios. Ele os
compreenderia melhor agora.
E para tranquilizá-lo completamente, assegura-lhe
o perdao de Jesús, acrescentando
o
próprio perdao.

maternalmente
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EDRO certamente ergueu-se melhor depois dessa confissáo feita á Santíssima Virgem.
Que infelicidade a de Judas de nao ter feito o
mesmo! Pois, por maior que fósse o seu crime, sempre teria obtido o perdao, se o tivesse desejado.

P

Com efeito, nao há pecado, por maior que seja,
que Deus nao esteja pronto a esquecer. E se, as vézes, nos parece impossível, como para Pedro, obter o
perdao de Deus, vamos depressa ter com Nossa Senhora. Contemos-lhe, chorando, o que fizemos. Sempre saberá arranjar as coisas ccntanto que lhe mani
festemos confianza.
E nos levantaremos melhores e mais fortes do que
antes da queda.
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^ ^ A L V E Z tenha sido com Pedro, ou pelo menos com
Joño em todo o caso, que María continuou a se
guir a Paixáo.

Í

Ela a seguía de longe, mas estava associada á
mesma de pertinho, pelo próprio ardor de seu amor
que a fazia sofrer em seu cora?§o todas as injúrias,
tóaas as torturas inflingidas ao Salvador.
E ’ a isto
que chamamos a Compaixáo da Santíssima Virgem.
Soube que Jesús estava sendo arrastado á casa
de Pilatos desde a manhá, esgotado pela noite atroz
que acabava de passar, tanto no jardim das oliveiras
como na casa do sumo sacerdote.
Talvez mesmo o tenha visto passar algemado co
mo criminoso.

OMO Pilatos se sentava num tribunal ao ar livre,
é muito normal que María tenha ficado por lá,
no meio da multidáo, talvez um pouco afastada, em companhia de Sao Joáo. O cálice que o Filho
havia aceito, também ela quería bebé-lo, até a última
gota.

f

E como era amarga para seu coragáo táo terno
essa bebida cruel! Os urros da populaba: “ Crucifica-o!
Crucifica-o!” entravam-lhe no coragáo como urna espa
da, a espada predita por Simeáo e que se enterrava
sempre um pouco mais fundo.
Estremeceu quando ouviu a plebe pedir a liberdade para Barrabás e a morte para o Filho.

# QUANDO trouxeram Jesús de volta da fla.
gelagáo, irreconhecível com coroa de espinhos,
coberto de um ridículo trapo escaríate escorrendo sangue, foi-lhe necessária toda a sua valentía
para nao desmaiar. Mas nao: como ele e com ele,
ela iría até o fim.
“ Eis o Homem!” disse Pilatos. E María, como
se fóra o eco, dizia a Deus o Pai: “ Sim, eis o Homem,
aquéle que é Deus por vós e homem por mim. Ei-lo
que vai salvar os outros homens, seus irmáos, meus
filhos também. Pai, aceitai-o. Eu vo-lo oferego co
mo no día de seu nascimento, quando, pequenino aín
da, estava em meus bragos.
Aceitai-o, Pai, e aceitai-me com ele.
Quisestes
que eu fósse sua máe. Com toda a minha alma, acei
to agora vé-lo morrer.

Í

/■SSIM, felizmente para nós, havia nessa multidáo ululante o contrapeso da oferta de
María.

¡M

E é sempre assim. Ela está sempre lá, no meio
de nós, oferecendo sem cessar o Filho e oferecendo-se
com ele. E María procura almas que ajuntem seu
oferecimento ao déla, almas que compreendam como
ela, que é preciso amar muito, muito sofrimento oferecido também, para reparar o mal que se comete.
Cada vez que fazemos um esfórgo em uniáo com
ela, cada vez que conservamos o sorriso diante de um
sofrimento, fazemos assim contrapeso com Nossa Senhora e ajudamos Jesús a salvar o mundo.

EPOIS de ter assistido á crueldade de Pilatos
que, lavando-se as máos, pensava poder afastar de sua pessoa a responsabilidade do crime,
María viu que Jesús era brutalmente arrastado.

D

Quase que já nao podía mais ficar em pé, tanto
havia sofrido, tanto sangue tinha perdido.
Apesar disso, colocaram-lhe aos ombros aquela
pesadíssima cruz sobre a qual ia ser pregado.
Para humilhá-lo aínda mais, resolveram crucifi
car, naquele mesmo dia, a seu lado, dois condenados
que só esperavam a execugáo.

i l S que o triste cortejo se poe a caminho. Abrin. do a marcha, os legionários afastam a multidáo que se empurra para ver melhor. Há de
tudo nessa multidáo. Os Judeus cheios de raiva, os
fariseus que fizeram prender Jesús, estáo todos ai
para gozar de sua vitória. Os curiosos, aqueles que
qualquer espetáculo de rúa atrai sempre, estáo ai
também. Será que náo haverá nenhum daqueles que
Jesús curou? que Jesús ajudou? Por que náo dizem
nada? E ’ que estáo com médo e náo querem comprometer-se.

Íf

Urna donzela terá mais coragem do que éles; náo
hesitará em expor-se as ca<joadas, nem mesmo as
pancadas, a fim de manifestar sua compaixáo para
com Jesús.
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Í9

JESUS vai recompensá-la magníficamente de
sua coragem, imprimindo os tragos de seu ros
to sobre o véu de que ela se serviu para enxugar-lhe a face.
Algumas outras mulheres também se lamentam
em altos brados á passagem de Jesús.
María, sobretudo, está ai, numa esquina, com
Joáo. Está táo pálida que parece que vai cair.
Náo, ela náo vai desmaiar. E quando Jesús apa
rece, naquele triste estado em que se encontra, María,
sem dizer nada, fita-o.
Que olhar! Diz mais que muitas frases, porque
as palavras humanas náo saberiam exprimir a intensidade da compaixáo, da uniáo, do amor que manifestam através do olhar de María.
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¿%EM dúvida se esforga por lhe sorrir, com
% um sorriso embebido de lágrimas, valente,
^
porém.
E Jesús responde a ésse olhar de sua máe com
um olhar náo menos profundo, náo menos eloqüente.
Como se compreenderam Máe e Filho, ainda urna
vez, sem nada se dizer!
Jesús agora continua o duro caminho, carregando
a cruz. Maria o acompanha sempre, decidida a náo
abandoná-lo agora um instante sequer.
Como isso deve custar á sua modéstia, e mesmo
á sua dignidade!
Reconhecem-na. Apontam-na com o dedo, dizendo:
“ E’ a máe do condenado” .

—

..........- - 140 '

=r----------- -

^ • A R I A aceita éste novo sofrimento, esta nova
/ fg humilhagáo. Mais do que isso, apesar de tudo,
seu coragáo se sente feliz por ver-se ela assim
associada pela multidáo á aparente decadencia do
Filho.
Chega-se enfim, depois de muitas paradas e muitas quedas, ao alto da colina. Maria rezou muitas vézes para que Jesús tivesse sempre forga para se le
vantar, pois ela bem sabia que o drama só se acabaría
pela sua crucificagáo e sua morte.
Um último ultraje para ele, que é para ela mais
um sofrimento, um dos mais dolorosos sem dúvida:
arrancaram violentamente a túnica 3do condenado,
exposto agora, nu, as zombarias daquela multidáo
desvairada.

^tO M O ela quererla, essa boa máe, precipitar-se
i
para cobrir seu Filho! Mas sente que isso
também faz parte do plano de Deus. Seu coragáo dilacerado continua a aceitar e oferecer com
Jesús.
Ve muito bem que ele recusa a bebida que teria
amortecido um pouco a dor, e compreende que quer
sofrer ao máximo.
Sangrando muito, pois as chagas da fla gelad o
se reabriram quando lhe arrancaram brutalmente a
túnica, Jesús é agora derrubado sobre a cruz.
Eis que os pregos sao colocados as máos de Jesús.
Batem-se pesadas marteladas.
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DOR da Santíssima Virgem é táo forte, a sua
uniáo á tortura de Jesús é táo íntima, que lhe
parece, realmente, que é no seu coragáo que
se enterram ésses grandes pregos.
Agora os pés.
María deve rever Jesús pequenino, quando ela
enrolava aqueles panos ao redor de seus pézinhos para
que nao se resfriassem. Como ela tomava cuidado
déle entáo!
E agora, é preciso deixá-lo as máos désses car
rascos que, a marteladas, pregam ésses mesmos pés
na cruz.
E essa túnica, que ela própria teceu com tanto
amor e que está impregnada do sangue do Salvador,
eis que os soldados váo lanzar a sorte nela. A pobre
máe nao terá nem essa última lembran§a.

CRUZ foi erguida da térra; os dois outros con
denados foram crucificados de cada lado de
Jesús.
María aproximou-se, entáo, sempre filialmente
acompanhada por Joáo. Madalena ajoelhou-se aos pés
da cruz de seu Mestre.
María está de pé. Sua dor é imensa como o mar;
igual, porém, é sua coragem.
__
Ela sabe que o seu lugar, o seus verdadeiro lugar
é ali ao pé da cruz.
Nao quería atrapalhar o Filho durante a vida
pública, quando ele era o profeta escutado e seguido.
Mas aquéle lugar, ninguém lho pode disputar.
Para sofrer com ele, para continuar a servi-lo na vergonha de sua execugáo, há apenas a sua máe e um
grupinho fiel.
^

.......
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MM A R IA sente que é verdadeiramente para esta
ly t
hora que tudo o mais existiu. Colaboradora
da redengáo, ela já o foi desde a visita do
Arcanjo Gabriel no dia da Anunciagáo.
Mas é realmente neste instante supremo, ao pé
da cruz, que realiza o significado désse título. E ’
nesse momento, a verdadeira associada de Jesús que
nao nos quis salvar sem ela.
Eis que, agora, o ouve falar.
Que está dizendo?
sabem o que fazem” .

“ Pai, perdoai-lhes porque nao

Urna palavra de desculpa para os seus carrascos.
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E toda a alma, María adere a esta generosidade
do Filho. E ela repete interiormente: “ Pai,
perdoai-lhes” .
Esta primeira palavra de Cristo na cruz, ela a
repete cada vez que ve um de seus filhos da térra co
meter urna falta que crucifica Jesús de novo.
Ela está sempre procurando desculpas para nossos
pecados e nao pede outra coisa senáo pór-se entre a
justi?a de Deus e os pobres pecadores ignorantes que
somos nós.
Mas, como deveríamos dizer-lhe sempre, dizer-lhe
sem cessar:
“ Rogai por nós, pecadores!”
Ela só
espera por isso para repetir o “ Pai, perdoai-lhes” de
seu Filho agonizante.

.
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T IJ A S JESUS nao acabara aínda de sofrer.
A todas as suas torturas deviam acrescentarse, mesmo nesta agonía suprema, as injúrias
daqueles que por ali passavam. Os príncipes dos sa
cerdotes, nao tendo sequer respeito pela morte pró
xima, ca?oavam déle, convidando-o a descer da cruz.

% jl\,

Sem dúvida, deviam éles considerar, com olhares
cheios de desprézo, aquela pobre mulher que estava
ali, sem se arrimar em ninguém, ao pé da cruz.
María, a máe das dores, sofreu também isto: ver
o Filho insultado, até já pregado á cruz.
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É T É um dos ladroes que estavam crucificados ao
lado de Jesús, se pos também a injuriá-lo. Isso
foi-lhe sem dúvida mais penoso que as zombarias da multidáo.
Felizmente o outro condenado, inspirado por verdadeira humildade, censurou o companheiro, reconhecendo que “ éles estavam sofrendo o merecido castigo,
ao passo que Aquéle era inocente” . E, de repente,
cheio do Espirito de verdade, penosamente virou a
cabera para
Jesús,
pronunciando estas
palavras:
“ Senhor, lembrai-vos de mim quando estiverdes no
vosso reino” .
Palavras estranhas de um condenado a outro
condenado, do qual nao devia saber muita coisa: só
a fé o animava nesse momento.

=--■
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A IS estranha aínda a resposta déste crucifica
do semimorto que lhe afirma: “ Em verdade
te digo, hoje mesmo estarás comigo no pa
raíso!” .
Se houve jamais alguém contente, foi María.
Com que olhar de amor nao deve ter ela contem
plado ésse ladráo, ésse salteador de estradas, que acabava assim, por um espléndido ato de fé, depois de
urna vida cheia de crimes, de ganhar o céu em um
instante.
Imediatamente María o considerou um de seus filhos mais queridos.
Jesús, oficialmente, ia lhe dar outros.
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OM efeito, o Evangelho nos conta que “ tendo
abaixado o olhar sobre sua máe e o discípulo
que ele amava (é assim que Joáo se chama a
si próprio no seu Evangelho) Jesús disse a sua máe:
“ Mulher, eis teu filh o !”
e ao discípulo:
“ eis tua
máe” .

f

Sem dúvida, Jesús pensava, com ésse seu ato, dar
a María, que ia perdé-lo, um arrimo na pessoa de
Sao Joáo. Éste acrescenta que, a partir désse mo
mento, “ a tomou consigo em sua casa” .
Mas, além déste cuidado táo delicado por parte
de Jesús agonizante, havia qualquer coisa de muito
maior: Jesús, por essas palavras, fazia verdadeiramente de María a Máe de todos os homens.

t COMO que o testamento de Jesús, pois ele vai
deixar a térra.

Í

E ’ tempo que diga claramente que, de um lado,
nao faz senáo um com sua máe; de outro lado nao
quer fazer senáo um também com todos nós.
Declarando María, máe do apóstolo bem-amado,
é como se a nomeasse máe de toda a sua Igreja.
E declarando Joáo filho de María, é como se nos
nomeasse a todos filhos desta mesma máe.
Ela o compreendeu de modo magnífico.
E, sem
dúvida, o havia merecido muito. Desde já muito tem
po, ela considerava os apóstolos um pouco como seus
filhos.

MM AS, com esta solene declaragáo de Jesús ago
nizante, María sentiu o coragáo aumentar co
mo que ao infinito. Numa espécie de visáo
profética, o olhar de sua alma abarcou as geragoes
de todos os tempos, até o fim do mundo.
Ela nos viu a nós, e, desde ésse momento, nos
considerou como seus filhos muito amados.
Por ésse motivo, nao podemos causar-lhe um prazer maior do que tratá-la como urna máe querida e,
ao mesmo tempo, onipotente.
Quantas maravilhas de bondade e de delicadeza
náo reserva María para os que a tratam assim.

J

ESUS dera até a própria máe.
Nada mais podía fazer.

Mas, para que seu sacrificio fósse total, o
próprio Pai dos Céus lhe parecía estranho.
Éle suspirou: “ Meu Deus, meu Deus, por que me
desamparaste?” palavra que constituí a primeira
linha de urna oragáo que, aliás, termina com um brado
de confianza.
Éste grito, entretanto, deve ter repercutido doloro
samente no coragáo de María que pensou que, a partir
de agora, o cálice seria sorvido até a última gota.
Ouvlu Jesús dizer aínda: “ Tenho sede” e entendeu que éle tinha sede sobretudo das almas que viera
salvar.
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iN F I M pronunciou estas palavras: “ Tudo está
/ consumado” . E manifestando urna última vez
o seu poder, éste moribundo gritou com voz
forte:
“ Pai, em vossas máos encomendó o meu es
pirito” , antes de deixar exalar o último suspiro.

Í

Ao ouvir ésse grito, María sentiu despedagar-se
inteiramente o coragáo. Se nao morreu também nesse
momento é porque o sofrimento moral nao mata.
Aliás, era preciso que continuasse a viver. Seu
Filho a fizera máe da Igreja, e seus pobres filhos da
térra muito precisavam déla.

:■■■

=^-

' 154 = "

________

JG O R A , M A R IA está ali, sem palavras, incapaz
_/■ de sair do pé da cruz onde o Filho está morto.
Ve aquela bela cabera caída sobre o peito; e,
em todo o corpo, éste sangue, estas chagas que lhe
dizem quanto .sofreu.
Durante ésse tempo o sol se obscureceu, dir-se-ia
que cai a noite. E sao apenas trés horas da tarde.
O povo cometa a ter médo e a ir-se embora.
Dizem que os túmulos se abriram, que os mortos res
suscitados andam pela cidade.
Os soldados váo se retirar também. Antes, porém, devem verificar a morte dos condenados.
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M déles aproxima-se da cruz de Jesús e, levan
tando a langa, enterra-a, com um só golpe, no
peito do Salvador.
María tremeu de novo.
Nem ésse último golpe lhe foi poupado. E, como o
soldado, ela também viu sair da ferida sangue e água.

M

Pois assim éles abriram o C o ra d 0 de seu Filho!
E ela medita profundamente na significado profun
da désse gesto.
Éste Corado aberto é a chaga de
amor.
Um dia Nosso Senhor o vai mostrar a Santa Margarida María, o corado que “ tanto amou os homens e
é déles táo pouco amado” . Éle lhe pedirá que faga
reparado.
Evidentemente, é a todos nós que se di
rige éste pedido.

JG O R A , um homem se aproxima do pequeño
grupo que está ao pé da cruz. Fala com Joáo
e lhe diz que oferece seu sepulcro, um sepulcro
novinho, para a sepultura do Mestre.
Mas nao se deve demorar. Logo mais comega o
sábado, durante o qual nao se pode fazer nenhum trabalho désse género.

l\

Joáo, muito delicadamente, faz com que María se
sente a urna pedra.
Depois, com José de Arimatéia, o doador do se
pulcro, comega a despregar Jesús da cruz.
Descem-no com infinito respeito.
E María, entáo, recebe em seus bragos e deita
nos seus joelhos o corpo morto de seu Filho.

^UAS lágrimas correm ao ver o estado em que os
| algozes o deixaram. Ei-lo, o Filho anunciado
pelo Anjo, que ela teve nove meses no seio, que
dera ao mundo na gruta de Belém, que alimentou
com o próprio leite, tratou, lavou tantas vézes, ei-lo
agora. Em que estado o deixaram os homens!

Í

Martirizaram e fizeram morrer o seu Filho, ésses
homens...
E ésses homens, mas sao também os seus filhos,
justamente por causa da morte d’Aquele que ali está,
o seu Filho Único.
==
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rffOM muito respeito lavam o corpo de Jesús e
■
enrolam-no em faixas, segundo o costume da
térra. Envolvem-no num lengol.
^
Entáo o cortejo fúnebre p5e-se em marcha.
O jardim onde se encontra o sepulcro de José
nao está longe. Vai-se rápidamente até lá.
Maria Madalena e as outras mulheres fazem ouvir as lamentares fúnebres que se cantam no Oriente
por ocasiáo dos enterros.
Chegaram ao lugar. Maria contempla urna últi
ma vez os tragos de Jesús. Na fronte já fria deposita
seu beijo materno e lágrimas quentes caem sobre a
face santa de Jesús.
Depois José e Joáo penetram na cámara mortuária e depositam o corpo sobre o banco de pedra que
deve recebé-lo.
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Mlñ A R IA fica lá aínda um pouco. Mas nao quer
/ ff

fazer esperar muito a Sao Joáo que ai está,
pronto para levá-la á sua casa e considerá-la,
de entáo por diante, como a própria máe.
Toma-lhe Joáo do brago com muita ternura e respeito. E ela, muitíssimo dolorosa e cansada, se deixa levar para onde quisercm.
Vive toda inteira com o pensamento no Filho.
Sabe muito bem que éle náo morreu para sempre.
E enquanto os demais pensam que tudo findara, aínda
em meio de sua dor, tem confianza.
Está certa de que o que éle disse, se cumprirá.
Maria espera aqpcra a Ressurreigáo.
: - t t --------------......................................
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■ J A R IA passou todo o dia de sábado rezando e
/ I I esperando. Sem dúvida já está exercendo o
seu papel de máe, dando de novo confianza
aos discípulos que nada mais esperam.
Eis que vai raiar o domingo. “ O terceiro dia” ,
disse Jesús falando de sua ressurreigáo.
Chegamos, pois, ao terceiro dia depois de sua
morte.
“ E ’ hoje!” disse Maria, juntando as máos. E,
de todo o coragáo, o esperava na oragáo.
Se o Evangelho nao nos diz que Jesús ressuscitado
tenha aparecido primeiramente a sua máe, nossa
crenga, entretanto, é certa.
Foi para ela, sem dúvida, a primeira visita de
Jesús.
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^NQ U ANTO M A R IA estava lá no seu quarto,
' silenciosa, Jesús apareceu de repente diante
déla, olhando-a com um amor infinito, e talvez
pronunciando esta única palavra:
“ Mamáe!” .

Í

Ela o olhava também, as máos estendidas para
éle, nao podendo desviar déle os olhos, nem articular
urna só palavra.
Verificando que, a partir de sua
ressurreigáo, éle vivía no estado dos corpos gloriosos,
pode-se imaginar que Maria tenha caído de joelhos,
sentindo-se, neste minuto supremo mais do que em
qualquer outra hora, a serva do Senhor.
E ’ melhor nao imaginar mais o que pode ter acon
tecido nesse encontró do Salvador ressuscitado com
a máe querida.
-■— :■ -
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U R A N T E ésse tempo as outras mulheres que
nao tinham acreditado na ressurrei?áo, compraram aromas e perfumes e, logo de madrugada,
dirigiram-se ao sepulcro para acabar de embalsamar
o corpo de Jesús.
Qual nao foi a sua estupefagáo nao o encon
trando a i!
Os apostólos, depois de terem tratado de loucas
as mulheres, tiveram que se render á evidencia. Aliás,
nesse mesmo dia, enquanto estavam reunidos, Jesús
apareceu de repente no meio déles; outras vézes aín
da mostrou-se a éles, a Madalena e as outras mulheres.
O pequeño grupo voltou á Galiléia, segundo o que
pedirá o Senhor.
Maria partiu igualmente, pois, a partir de agora,
vivía da vida dos apóstolos.

D

* S T A volta nada tinha de gloriosa. Ninguém
^ quería acreditar na ressurreigáo e Nossa Senhora aparecía simplesmente como a máe de um
homem executado após julgamento.
Entretanto, as
aparigbes davam coragem aos discípulos medrosos e
abatidos.
Numa dessas aparigoes Jesús Ihes disse: “ Como
meu Pai me enviou, assim também eu vos envió. Os
pecados seráo perdoados aqueles a quem os perdoardes” .
Dava-lhes assim o poder de absolver os pecadores
que humildemente viessem confessar seus pecados.
E é por causa desta palavra de Nosso Senhor que,
há já dezenove sáculos, os padres ouvem as confissoes
dos homens e usam o seu poder magnífico de os fazer
sair do confessionário absolvidos.

Í
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M belo dia, foi as margens do lago de Tiberíades
(tinham tantas
vézes passeado juntos nesse
la go!) que Jesús apareceu aos apóstolos.
Estavam pescando
(precisaram retomar
o seu
antigo oficio para poder comer!) e como em urna outra
noite de que se lembravam muito bem, ainda nao ti
nham pego nada.
Jesús renovou para éles o prodigio feito já urna
vez da pesca milagrosa.
E, nesse dia, Jesús levou a delicadeza a ponto de,
éle próprio, preparar-lhes a refeigáo.
Com efeito, quando, cansados do grande esforgo,
os pescadores chegaram á térra com as barcas quase
arrebentando de táo cheias, Jesús já acendera o fogo
e assara alguns peixes, para que éles pudessem res
taurar as fórgas sem ter que esperar.

M
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^POI, aliás, nesse dia que Jesús confirmou a Pedro
os seus poderes de chefe e lhe anunciou que
morreria mártir.
Apareceu ainda outras vézes aos seus e, certamente, fez outras coisas. O próprio Sao Joáo escreve
no seu Evangelho:
“ Jesús fez muitos milagres que
nao estáo escritos neste livro” .
Quarenta dias haviam passado desde a ressurrei?áo. Jesús prometeu a seus apóstolos enviar-lhes o
Espirito Santo e disse-lhes ainda que depois de o terem recebido “ seriam suas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaría e até os confins da térra”.
— t—
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¿■fENDO dito isto, comegou, diante déles, a elevarI se da térra. Maria sem dúvida estava lá também, olhando-o subir cada vez mais, até que
urna nuvem o escondeu.
Todos continuavam a olhar para o céu, no lugar
em que Jesús havia desaparecido;
mas, dois anjos
vestidos de branco apareceram para lhes dizer de nao
ficarem ali por mais tempo, e anunciarem a volta de
Jesús no fim dos tempos.
Voltando a si, éles se agruparam ao redor de
Maria, Máe do seu Senhor, que ficava ainda na térra.
Lembrando-se da promessa
de Jesús de enviarlhes o Espirito Santo, decidiram
entrar imediatamente em retiro a fim de se bem prepararem para
o receber.
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^•O D O S se reuniram, pois, na sala do Cenáculo —
I que lhes lembrava tantas coisas — e, sob a pre
sidencia de Maria, apóstolos, discípulos e san
tas mulheres, todo o rebanho fiel, puseram-se em oragoes com a firme intengáo de ficar ai enquanto nao
viesse o Espirito Santo.
O retiro durou nove dias.
Tinham-se trancado
no Cenáculo por médo dos Judeus que os acusavam
de terem roubado o corpo de Jesús para fazer crer o
povo na sua ressurreigáo.
Por isso estavam muito inquietos e o menor barulho os fazia tremer.
Apenas Maria estava calma e sossegada.
Ela
tranquilizava ésses homens que tremiam de pavor só
de pensar que pudessem vir prendé-los.
Sentindo-a junto a si, ficavam mais corajosos.
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ARIA fazia a sua oragáo com mais fervor do
que nunca.
Via muito bem toda a mudanza que deveiia
operar-se nesses homens para fazer déles verdadeiros apóstolos. Sem cessar, Maria invocava sobre eles
o Espirito que devia iluminá-los e fortificá-los.
Na manhá do décimo dia, enquanto rezavam to
dos juntos, ouviu-se um barulho semelhante a um forte
vento. Viram aparecer como que línguas de fogo que
se repartiram e se colocaram sobre cada um déles.
No mesmo instante sentiram-se cheios do Espi
rito Santo e comegaram a falar línguas novas que
ignoravam um momento antes.
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ésses homens que, ainda na véspera, tremiam
de médo, abriram de par em par as portas da
sala.
Saindo todos e indo ao terrago, Pedro comegou a
pregar, imediatamente, Jesús crucificado e res
suscitado.
_
Que agradecimento nao deve ter subido a Deus
do coragáo de Maria!
Fóra ouvida a sua oragáo.
Aliás, ela, Esposa do Espirito Santo desde a Anunciagáo, recebeu um acréscimo de gragas nesse dia de
Pentecostés.
Compreendia, mais claramente ainda,
tudo quanto havia acontecido.
_
E admirava a obra de Deus, nao cessando de
oferecer-se inteiramente. E ’ para esta nova Igieja,
cheia agora do Espirito Santo, que ela vai viver, doravante, o resto dos dias.

Í'
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ÁE de todos, foi, entretanto, em .grau parti
cular, a máe de Joáo, pois foi ao mesmo que
Jesús agonizante a confiara.
Ela viveu, pois,
em casa déle, ocupando-se do
arranjo do lar,
fazendo o pao,
como fizera tanto
tempo em Nazaré, para Jesús.
Maria conservava tudo sempre pronto para que
Joáo nao tivesse que esperar quando, cansado, voltava de suas viagens apostólicas.
Éle lhe contava o que tinha feito; e, juntos, se
maravilhavam de ver o número sempre crescente de
pessoas que acreditavam em Jesús Cristo e pediam
o batismo.

^ lU A N D O Joáo renovava o sacrificio, como Jesús
l i lhes dera o poder de o fazer á noite da QuintaFeira Santa, grande era a alegría de Maria.
Podia assim receber em alimento o Corpo d’Aquele
a quem nao cessava de se manter unida.
Sao Joáo aproveitou désses anos de intimidade
com a Santíssima Virgem, para, respetosamente, lhe
pedir alguns pormenores sobre o nascimento e a in
fancia do Salvador.
Entáo, Maria sala de seu silencio para corres
ponder ao desejo do Apóstolo. E foi assim que Joáo,
em primeiro lugar, e em seguida a Igreja, ficou conhecendo a Anunciagáo, os acontecimentos do nasci
mento em Belém, a visita dos Magos, a apresenta?áo,
a fuga para o Egito, enfim toda essa parte impor;ante da vida de Jesús (pelo menos 30 anos) da qual
nada se sabia.

foram encarregados de escrever os Evanj Sao Lucas sobretudo, anotaram cuida
n te
todos os pormenores dados
por
2 assim puderam chegar até nós.
nto, ela própria, a santa Máe,
embora
feliz no meio dos apóstolos — pois essa
Lde de Deus — sentia tal desejo de se ver
i Jesús, que ésse anseio era como que um
)Uco a pouco a consumia.
nao lhe era outra coisa senáo um imn0 de amor e de desejo.
1 nunca se queixasse de nada, os apóstolos
e, dentro em breve, seu corpo já náo podean veemente desejo de sua alma.
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át
Filho.

RTAM ENTE,
os Apóstolos
ficaram muito
tristes quando, um dia, viram a sua boa Máe
recolher-se ao leito para, enfim, ir ver o seu

Mas éles compreendiam também a alegría
de
Maria e esta morte de amor a que assistiam, deixouos chelos de consolagáo.
Éles sabiam muito bem que náo cessaria nunca
de ser sua máe e que, lá do alto, agora muitíssimo
poderosa, Mana
haveria de continuar a amá-los e
ajudá-los.
Qual terá sido a alegria da Máe de Jesús ao chegar ao céu? Sabé-lo-emos quando lá chegarmos.
,
A cren?a da fereja Católica, já agora firmada em
dogma, nos ensina que Maria subiu ao céu com seu
corpo. Jesús quis livrar sua máe querida da corrup?ao do tumulo.

M A tradigáo nos conta, com efeito que, depois
de lhe terem fechado os olhos, os apóstolos sepultaram com respeito o corpo de Nossa Senhora. Depois fizeram conhecer a triste noticia.

M

Ora, depois de
alguns dias, o
apóstolo Tomé,
aquéle mesmo que nao estava presente quando da
primeira aparigáo do Salvador depois da ressurreigáo,
chegou muitíssimo desolado.
Chorou
amargamente, pois .gostava muito da
Santíssima Virgem, e suplicou que lhe permitissem
revé-la ainda urna vez no sepulcro. Os apóstolos resolveram dar-lhe ésse prazer.
Foram, pois, ao sepulcro. Fizeram entrar Tomé
com alguns, Pedro e Joáo, provávelmente.

OMO aconteceu
com Jesús na madrugada
Páscoa, o túmulo estava vazio.

r

da

Ao mesmo tempo emocionados e consternados, o&
apóstolos quedaram lá, mudos de admiragáo.
.
Pois entáo esta mulher humilde, que éles viram
sempre muito simples no meio déles, táo respeitosa,
mesmo para com sua dignidade de sacerdotes, o Senhor quis levá-la em corpo e alma ao céu, realizando
um prodigio inaudito!
Compreendiam melhor, entáo, a grandeza e o po
der da Santissima Virgem.
Muitas narragoes acrescentam que flores,’ de per
fume variado, enchiam o sepulcro, simbolizando as
gragas que esta boa Máe náo cessaria doravante de
obter para seus filhos.

..
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ANJOS acompanharam
numa subida que só

ésse corpo

virginal,

parou aos pés de Jesús.

Ao instituir, nos mistérios do Rosário “a coroagáo da Santíssima Virgem no céu” , é ainda a Igreja
que nos convida a meditar sobre essa cena táo bela:
Jesús recebendo sua máe e estabelecendo-a, ela a hu
milde, que se considerava sempre a serva do Senhor,
acima de tudo quanto existe.
e dos homens.

Sim, Rainha dos Anjos

A criatura mais alta no céu.

Ela, infinitamente feliz, deixando o coragáo abrir
se enfim plenamente no coragáo de Deus que sempre
fora o seu amor.

i^^UDO se explicava agora. O que sua fé lhe tinha permitido crer quando estava na térra, via
agora na luz. E ésses homens por quem ela
havia sofrido tanto, ésses homens que amava tanto,
ela os via do alto do céu, tais quais eram. Compreendia perfeitamente suas necessidades. . . — e agora
Maria percebera até onde ia o seu poder!
Sabia que podía obter tudo para éles.
E isso,
nao para um ano, dez anos, cem anos, mas para sem
pre, para a eternidade.
Ela o sabia e o sabe ainda, e cada dia, nós, os
seus filhos que estamos na térra, o percebemos muito
bem.

-----
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^JO R Q U E , “ a bela vida de Nossa Senhora” nao é
J[ como a vida de um grande homem, que comega
no nascimento e acaba na morte.
E depois
nao se pode dizer mais nada, porque nao se sabe.
A bela vida de Nossa Senhora comegou com o
nascimento de um lindo bebé que foi chamado Maria.
Mas se comegou um dia, sabemos muito bem que
nao terminou.
Nao há dúvida: seu corpo subiu ao céu, mas ela
nunca cessou de estar conosco por sua alma.
E isso é maravilhoso!
Maravilhoso e verdadeiro!
1 70

OR mais longe que remontemos na historia do
Cristianismo,
sempre
encontraremos
Maria,
bem viva e operante.
Desde a Anunciagáo, desde, sobretudo, a palavra
de Jesús na cruz constituindo-a oficialmente nossa
máe, nao cessa de considerar todos os homens como
seus filhos.
E ela o mostra.
Depois de dezenove séculos, Maria ainda é para
cada um de nós verdadeira máe, delicada e solícita,
por pouco que a consideremos como tal.
E assim será até o fim dos tempos. Até que a
redengáo esteja totalmente acabada, com a entrada do
último filho na casa do Pai.

--------
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T IM A R IA é de tal modo amada pelos homens que,
WI desde os tempos mais longínquos, recebeu as
maiores marcas désse amor.
Nossos antepassados lhe construíram espléndidas
catedrais e basílicas, nossos países cristáos estáo cobertos de igrejas, de cápelas e de romarias em honra
déla.
E, hoje em dia, ñas longínquas térras de missáo,
é ainda ela que facilita o trabalho do missionário, le
vando as almas para Jesús.
Por isso, quase nao há mais lugar no mundo em
que Maria nao seja conhecida e invocada, do polo ao
trópico, da África ao Japáo.
Considera de tal modo a todos como filhos que
os Negros lhe dáo a cor de sua pele, e os Amarelos
representam Nossa Senhora com olhos amendoados.
1R1

1

f

A D A vez que o julga necessário, Maria desee
do céu e vem até a nossa pobre térra.

No comégo do sáculo X III, num momento em que
a Igreja estava sendo dilacerada por urna heresia
terrível, a dos Albigenses, a Santíssima Virgem apareceu a Sao Domingos. Explicou-lhe que, muito melhor que as batalhas e as discussóes, a ora?áo podia
vencer essa heresia que dividía os cristáos.
Ensinou-lhe que o Rosário, essa repetigáo conti
nua da mesma oragáo, que faz dizer cada vez: “ Santa
Maria, Máe de Deus, rogai por nós, pecadores...” ,
era a única arma eficaz.
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M pouco mais tarde, em 1251, a Santíssima
Virgem apareceu a Sao Simáo Stock, Superior
Geral da ordem do Carmo.

M

Apresentando-lhe urna vestimenta composta de
duas pegas de paño ligadas entre si sobre os ombros,
disse-lhe que todos aqueles que usassem essa vesti
menta, chamada escapulário, receberiam seu auxilio
de modo especial.
O costume de ter o escapulário espalhou-se rá
pidamente. Com o correr dos anos, para que estivesse mais ao alcance de todos, substituiu-se o escapu
lário de paño por urna medalha.
Nao se podem mais contar, desde essa longínqua
aparigáo de Nossa Senhora a Sáo Simáo Stock, os
tnilagres de todo o género atribuidos ao escapulário.

-
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U ITOS países receberam, no decorrer dos tem
pos, a visita de Nossa Senhora.
Para nos limitarmos a dois séculos, o décimo nono
e o vigésimo, podemos enumerar muitas aparigées de
Nossa Senhora, célebres no mundo inteiro:
Em 1830, Maria Santíssima aparece várias vézes
a urna jovem camponesa, entáo noviga na Congregagao das Irmas da Caridade, em Paris: Catarina
Labouré.
Mostra-se a Virgem táo boa com a Irma, que Ca
tarina, com a mais filial confianga, coloca suas máos
postas sobre os joelhos de sua mfp do céu.

184-

* J A R IA

predisse a Catarina desgragas que iam
Ao mesmo tempo, porém,
indicou-lhe o remédio:
oragáo ardente e con
fiante. E pediu que mandasse cunhar urna medalha
que tivesse esta invocagáo: “ O’ Maria concebida sem
pecado, rogai por nós que recorremos a vós” .

IwI cair sobre o mundo.

Faz-se a medalha. Há tantos prodigios que todo
o povo a chama medalha milagrosa. Livros inteiros
nao bastariam para contar todos os milagres obtidos
desde essa época, e cada dia ainda, pela medalha e
pela invocagáo.
Entretanto o povo nao se toima melhor.
Deus
continua ofendido sem cessar.
Maria prevé ainda
grandes sofrimentos.
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"| ÍO L T A ainda no dia 19 de setembro de 1846,
\ numas montanhas da Franga, num lugar cha
mado La Salette.
Dois pequeños pastores, Melania e Maximino, encontram numa eminencia, a cerca de 2.000 metros de
altitude, urna senhora sentada numa pedra, com a
cabera ñas máos, chorando muito. E ’ a Santíssima
Virgem.
Pergunta aos meninos se
fazem ora?áo.
Recomenda-lhes de nunca deixar de fazé-la. Queixase de que nao se reza bastante. “ O bra?o de meu
Filho está muito pesado, já nao posso suportá-lo” , e
anuncia ainda grandes desgranas que a maldade dos
homens e o pecado váo trazer.

'— 186

■■

TETA pequeña aldeia de Lourdes, nos Pirineus, algumas meninas
váo ajuntar
lenha seca no
bosque.
E ’ invernó, dia 11 de fevereiro de 1858. Bernadette, urna das meninas, quando atravessava o riacho,
ve urna bela senhora numa cavidade da rocha: “ Quem
sois vós, Senhora?” . A aparigáo sorri mas nao re
vela o nome.

J\

Bernadette vai revé-la dezoito vézes.
A Santíssima Virgem, pois era ela, pediu-lhe que
rezasse o terco. E Bernadette ve “ a senhora” fazer
passar entre os próprios dedos as contas de um rosário que pendía do brago.
Repete: “ Penitencia, penitencia, penitencia, rezai
pelos pecadores” . E pede que se construa urna capela nesse lugar e que ai se venha em procissáo.

Í

9
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a 25 de mar?o diz o nome: “ Eu sou a Imacula
da Conceigáo” .

Apesar dos milagres evidentes, Bernadette é, a
principio, tratada de mentirosa. Ninguém quer acre
ditar nela.
Entretanto acabam edificando a capela.
E, desde ésse tempo, Lourdes pode chamar-se a
térra dos milagres, tantos sao os favores ai conce
didos por Maria.
Vem gente de todos os países do
mundo.
E, provávelmente, nao há outro canto da
térra em que Nossa Senhora seja táo visitada, táo
implorada, táo amada.
Contam-se por centenas de
tnilhares os peregrinos que vém a Lourdes, cada ano.
Só Nossa Senhora sabe o número daqueles que
voltam curados, alguns do corpo, muitos da alma.

.1

Deu^vos6atenderá em breve.
ternecer” .

-puYin*!”

f n ¿ ¿ r i° o ap a rÍ'n "Se a

" ,

Meu Filho se deixa en
Como se sente a ago-

mal

isso, que rezemos e que pe?amo&.
^
“Mac ™ * i . meus filhos!” Como resist.r a esse
e sobretudo o
ela, para suplí-
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^ E M dúvida, <
ando nao escutou a voz de
^ Nossa Senhora
o se rezou bastante. Apesar
de todos os s
avisos, o céu se escureceu
de novo.
Chega-se a 1914.
Comega, entáo,
a primeira
guerra mundial que durou quatro anos. Anos terríveis para muitos países.
__ rprogressos da ciencia
Os
aumentam o poder de destruigáo. Pela primeira vez
a aviagáo faz chover sobre as populagoes civis um
diluvio de ferro e fogo.
Os povos estáo agoniados, perguntando
quando
acabaría essa tormenta.
Durante ésse tempo, num dos raros pa
pados pela guerra, em Portugal, alguns m<
alcíeia ,de Fatima rezam com fervor.
Sao tres: Lucia, a mais velha, de 10 anc
pnmmhos, Francisco de 9 anos e Jacinta r

S pais désses meninos,
muito religiosos, cedo
lhes tinham ensinado a rezar a Nossa Senhora.
Naquele dia, 13 de Maio de 1917, haviam le
vado os animáis a um vale em que havia muito capim, a Cova da Iria, oiidé éles se divertem construindo casinhas com montées de pedra.
O tempo está étimo.
Meio-dia.
Os meninos
acabaram de rezar juntos o térgo. Eis que, de re
pente, um relámpago os espanta. O céu, entretanto,
continua azul. Váo ajuntar os animáis, as pressas,
e voltar, quando um segundo relámpago os prega no
lugar em que estáo.
' " " r ; °'
Acontece entáo que ali pertinho, sobre urna azinheira, está urna senhora que parece feita de luz. E ’
a Santíssima Virgem qüe fala com éles com muita
bondade e lhes pede para voltarem no dia 13 de
cada més.

O

OMO Bernadette, em Lourdes, os tres meninos
váo ter que sofrer muito.
Lúcia, sobretudo,
foi tratada
muito duramente pelos pais que
estao zangados por causa do barulho que essa histo
ria está causando.
Um dia, levaram os meninos á prisáo e o prefeito lhes deu muito médo amea?ando-os de “ colocá-los
numa tina de azeite fervente” se continuarem a dizer que viram a Senhora. Os pobres pequeños estao
com muito médo; contudo preferem morrer mártires,
mesmo désse modo horrível, a deixar de dizer a verdade. Mas o prefeito dissera aquilo só para amedrontá-los.
A Santíssima Virgem voltou todos os meses, co
mo prometerá, e anunciou um grande prodigio para
a última aparigáo, a 13 de Outubro.

C
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M U I T O S milagres
se estavam
realizando na
/w l Cova da Iria, atraindo assim muita gente.
Foi por isso que o “ sinal” anunciado se realizou diante de considerável multidáo, calculada em
50.000 pessoas.
Lá pelo meio-dia o sol comeqou a girar como urna
roda, irradiando chamas azuis, vermelhas e verdes.
Todo o povo prostrou-se, a face no chao, julgando
que era chegado o fim do mundo.
A Santíssima Virgem
queria assim
provar a
todos que era mesmo ela a Senhora das apariqóes.
“ Eu sou a Senhora do Rosário. E ’ preciso rezar o
térqo todos os dias. E ’ preciso que os homens mudem de vida e que pegam perdáo de seus pecados..
Que nao mais se ofenda a Nosso Senhor que já
é muito ofendido!”

MM A R IA fez ternas confidencias as crianzas que
•/F l

esc0^ eraA Francisco disse que era preciso que rezass?
“ muitos tercos” . E desde ésse dia o bom do menino
se esquecia até de brincar. Tendo sido, logo depois,
colhido pela epidemia da gripe espanhola, morreu co
mo um santinho.
Jacinta, a menorzinha, e também a mais que
rida da familia, devia morrer mocinha ainda, acei
tando de boa vontade, “ para os pecadores” , algo que
lhe era excessivamente penoso: ser levada a um
hospital longe de casa.
Apenas Lúcia, a quem a Santíssima Virgem con
fiara muito mais coisas, porque era a maior, ficoo
ainda na térra.
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TI TÁO é de se admirar que, depois de ter recebido
graga táo grande, Lúcia tenha querido, como
* Bernadette, entregar-se
totalmente ao servido
de Deus.
Féz-se, pois, religiosa. Durante anos, nem sequer
ouviu falar de Fátima. Só desejava viver ignorada
de todos. Mas sua alma ficava para sempre ilumi
nada pela visáo radiosa da Cova da Iria.
Eñquanto Irma Lúcia
continuava essa vida de
simplicidade, Fátima tornou-se um lugar de peregri
n ado, conhecido e amado no mundo inteiro.
Para corresponder ao desejo ai manifestado por
Nossa Senhora, o Papa recomendou vivamente a con
sagrado dos povos ao Imaculado Corado de Maria.
E o próprio Pió X II pronunciou solenemente essa
consagrado a 8 de Dezembro de 1942.

J \
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%EJA em París, em Lourdes, em Fátima, seja em
k qualquer outro lugar do mundo, Maria continua
assim a sua vida em nosso favor.

Í

Cada nagáo poderia chamá-la “ Nossa Senhora de
nossa Pátria” , porque, realmente,
nao há nenhum
país do qual Maria nao se tenha mostrado de fato
Máe, em um ou outro momento de sua historia.
E talvez um dos nomes que melhor lhe assentam
seja ainda o de Nossa Senhora do mundo inteiro.
Eis o que veio a ser, e o que é hoje, a humilde
Virgem que, há dois mil anos, em Nazaré, assim
respondía ao Anjo Gabriel:
eis aqui a serva do
SENH O R!
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