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INTRODUÇÃO

Vai e faz o mesmo
Vai e faz o mesmo
Lc 10, 25-37

"Então, levantou-se um doutor da lei, que Lhe disse para o experimentar: “Mestre,
que devo eu fazer para alcançar a vida eterna?”. Jesus respondeu-lhe: “O que é que
está escrito na Lei? Como lês tu?”. Ele respondeu: “Amarás o Senhor teu Deus com
todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu
entendimento, e o próximo como a ti mesmo”. Jesus disse-lhe: “Respondeste bem:
faz isso e viverás”. Mas ele, querendo justificar-se, disse a Jesus: “E quem é o meu
próximo?”.
Jesus, retomando a palavra, disse: “Um homem descia de Jerusalém para Jericó, e
caiu nas mãos dos ladrões, que o despojaram, o espancaram e retiraram-se,
deixando-o meio morto. Ora aconteceu que descia pelo mesmo caminho um
sacerdote que, quando o viu, passou de largo. Igualmente um levita, chegando perto
daquele lugar e vendo-o, passou adiante. Um samaritano, porém, que ia de
viagem, chegou perto dele e, quando o viu, encheu-se de compaixão. Aproximou-se,
ligou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho; e, pondo-o sobre o seu jumento,
levou-o a uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte tirou dois denários, deu-os
ao estalajadeiro e disse-lhe: cuida dele; quanto gastares a mais, eu to pagarei
quando voltar. Qual destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas
mãos dos ladrões?”. Ele respondeu: “O que usou de misericórdia com ele”. Então
Jesus disse-lhe: “Vai e faz o mesmo”."

*******
Todos os anos os carraças têm o mesmo tema: a santidade ou a vida em Cristo. O que varia é o
efeito da graça de Deus nas nossas vidas. É sempre o mesmo Senhor que realiza em nós todas as
coisas, enviando o Espírito Santo e distribuindo a variedade dos seus dons.
O ano passado contemplámos o mistério da encarnação do Filho de Deus, que habitou entre nós.
Ainda com os olhos fixos no Redentor, ouvimos este ano as Suas palavras imperiosas, "vai e faz o
mesmo!". Palavras que ressoam em toda a Igreja e, por ela, no mundo inteiro, neste ano da
misericórdia. Palavras que saem do silêncio da Cruz e que nos chamam a dar a vida pelos nossos
irmãos, oferecendo-nos a Deus, bondade infinita e rico em misericórdia.
Os dois anos só juntos se compreendem. Da contemplação do Verbo encarnado nasce a acção que
levanta da miséria e da prostração. Dizem-nos os Actos dos Apóstolos que no dia de Pentecostes
os discípulos estavam reunidos em oração com Nossa Senhora. A missão da Igreja começou nesse
dia, ou melhor, começou na oração. "Vai e faz o mesmo!" significa que os cristãos são chamados a
participar na missão de Cristo e que o Espírito Santo nos foi dado em ordem à santificação, à
configuração com Cristo. A missão do Espírito Santo é a santidade. A santidade é ir e fazer o
mesmo que Cristo.
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“Pensei muitas vezes no modo como a Igreja pode tornar mais evidente a sua missão de ser
testemunha da misericórdia. É um caminho que começa com uma conversão espiritual; e devemos
fazer este caminho." – justificou o Papa Francisco aquando do anúncio oficial deste Jubileu,
defendendo que “ninguém pode ser excluído da misericórdia de Deus” e que a Igreja “é a casa que
acolhe todos e não recusa ninguém. As suas portas estão escancaradas para que todos os que são
tocados pela graça possam encontrar a certeza do perdão. Quanto maior é o pecado, maior deve
ser o amor que a Igreja manifesta aos que se convertem”, realçou.
Jesus é o bom samaritano que desceu da Jerusalém celeste para se aproximar do homem, caído nas
mãos destruidoras do pecado e abandonado na valeta da falta de dignidade e sentido. É Deus
encarnado para manifestar a misericórdia e nos conduzir à estalagem onde a graça superabunda
sobre a abundância das nossas misérias. A estalagem é a Igreja, em cujo seio a unção do Espírito
Santo e a riqueza do Senhor Jesus curam as feridas do homem pecador. O meu próximo é o Filho
de Deus, que me amou e se entregou por mim. Da cura nasce o envio. Resgatados ao pecado e
levantados pela graça, somos chamados, por nossa vez, a descer até à miséria, fazendo-nos
próximos como Cristo. Vai e faz o mesmo!
Aos carraças queremos transmitir este ano porque a graça da salvação nos torna servidores da
misericórdia. É porque fomos curados que somos enviados a ser cura para os outros, derramando a
nossa vida unidos a Cristo. Somos eleitos na misericórdia.
Como sempre, teremos a companhia dos santos, verdadeiros mestres de misericórdia. Eles são os
pequeninos de Deus, os que sabem ser discípulos e confiar na bondade do Senhor, que nos diz:
Vai e faz o mesmo!
Talvez não haja nada tão difícil como fazer uma boa pergunta. Acertar na pergunta é abrir-se à
resposta que dá sentido à vida, é pôr-se diante de Deus. Esta é a nossa missão este ano: estarmos
diante de Deus com a pergunta certa. "Mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna?" Os
Evangelhos contam-nos duas ocasiões em que Jesus foi confrontado com esta interrogação
fundamental. A resposta começou sempre por uma nova pergunta. "Porque me chamas bom?
Ninguém é bom, senão Deus"; "O que está escrito na lei? Como lês tu?" Não são perguntas
retóricas, são chamadas de atenção para a dimensão da pergunta original. É como se Jesus dissesse
aos seus interlocutores: há perguntas que apenas a Deus se fazem, pois só Ele lhes pode dar
resposta.
1

No primeiro dia de campo, na companhia de São Pio Pietrelcina, apresentaremos a pergunta
que nos acompanhará toda a semana: "Mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna?”
Este é o primeiro passo, reconhecer a nossa vocação à comunhão com Deus, à vida eterna. É
também o primeiro e fundamental movimento da misericórdia, que procura desenterrar das
nossas misérias o esplendor da semelhança com Deus. Reconhecer Deus em mim significa
reconhecer diante de Deus que sou chamado a viver para sempre e que não posso gastar-me
em coisas passageiras. A vida eterna, a comunhão com Deus e, por Ele, com os outros, não é
um desejo sentimental; é o critério decisivo das nossas vidas. Em cada encruzilhada, somos
chamados a perguntar: isto que vou fazer, posso levá-lo para o Céu? Dito de outro modo, cada
escolha deve ser o fruto da pergunta: "Mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna?“.
Este exercício pode ser feito em todas - rigorosamente, em todas - as circunstâncias. No
fundo, trata-se de constatar que a vontade de Deus é que o homem viva eternamente, e que
cumprir a sua lei, os seus mandamentos, é andar pelo caminho da vida. Deus não nos pede
coisas arbitrárias, chama-nos à eterna comunhão com Ele e com o nosso próximo.
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O primeiro dia serve para nos colocar na presença de Deus, não apenas no campo, mas na vida
toda. Perceber que a relação com Deus é fonte de vida boa e eterna e que longe d'Ele nos
perderemos pelos atalhos do desânimo, da tristeza e da morte. Queremos que os carraças
percebam que tudo o que é bom e nobre dura para sempre, porque vem de Deus e para Ele
aponta. Queremos que percebam que a maior insídia do mal e da injustiça está em fazer-nos
crer que o tempo não é dom de Deus, que a vida acaba. Amar a Deus é amar o bem eterno e
infinito e viver, em cada momento, desse amor. "Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu
coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças e ao teu próximo como a ti mesmo" é a
expressão exacta do que queremos ensinar neste dia. Porque conhecemos o Amor de Deus,
somos chamados a amar o Amor e a viver com o nosso próximo na comunhão do Amor
eterno.
A segunda pergunta do doutor da lei é: "quem é o meu próximo?" Estamos tão habituados ao
seu som, que talvez nos escape o seu sentido profundo. Nela pergunta-se sobre como é possível
viver a comunhão com Deus, a vocação à santidade e à vida eterna, nas relações quotidianas.
Pergunta-se pelas exigências da eternidade no tempo. É como perguntar: de quem me faz
próximo o amor de Deus e como? Sem saber, o doutor da lei pede a Jesus que lhe mostre a
eternidade a actuar no tempo, a assumir o tempo. Sem saber, porque Jesus é a eternidade no
tempo, é Deus presente na história. O encontro entre Deus e o homem, entre a eternidade e o
tempo, é Jesus Cristo, a misericórdia infinita de Deus Uno e Trino que nos chama a participar
no seu mistério de comunhão eterna, apesar das nossas misérias.
2

Reconhecer Deus em mim leva-me a reconhecer que Ele é o Senhor do tempo e da história.
Que é Ele o Senhor da minha vida. É perguntar como se vive para sempre nas relações
quotidianas, na vida com o meu próximo. Com o Santo casal Martin no segundo dia fazemos
esta pergunta: Como reconhecer Deus nos outros? A parábola do bom samaritano é a resposta
de Jesus. É importante sublinhar que o próximo não é aquele que tem determinada condição
exterior, não é o que ostenta um rótulo. Próximo é todo aquele que se aproxima dos outros
porque reconhece neles dons de Deus, vida que Deus nos dá para guardarmos e levarmos para
a vida eterna. Próximo não é quem se diz amigo ou equipista, ou daqui ou dali, ou sequer
católico. É quem vive no amor de Deus. O samaritano era um estrangeiro por fora e um irmão
por dentro. Outra lição importante neste dia é mostrar a diferença entre estar de passagem e ir
de viagem. O levita e o sacerdote estavam de passagem, viviam para o passageiro, para si
mesmos. O samaritano ia de viagem, sabia que tinha uma meta, dava sentido à sua vida. Os
dois primeiros eram passageiros das coisas divinas, cujo sentido e vida ignoravam; o bom
samaritano vivia em Deus e a caminho da vida plena e, por isso, reconhecia-O nos outros. É
próximo quem se aproxima. Fá-lo quem está em Deus e caminha para a vida eterna. Centrado
em mim mesmo e nos meus interesses de cada momento, ainda que muito louváveis, vivo só,
sem próximo.
Viver em Deus implica ter um próximo, isto é, caminhar na fidelidade aos seus dons e aos seus
apelos. Este mundo é como que a estrada e a antecâmara da casa de Deus, para a qual
caminhamos. Toda a sua beleza fala da misericórdia do Senhor e todos os seus bens estão ao
serviço da vida. Na natureza, encontramos a ordem ao serviço da vida. O espantoso mundo da
ciência desvenda-nos este mistério. No entanto, o homem pode introduzir no universo criado a
desordem que leva dentro. Pode usar os bens da terra ao serviço do seu egoísmo e da sua
ambição de poder. Então, colocará a ciência ao serviço de técnicas destrutivas e indignas da
vida humana. Em vez de usar o seu engenho para curar e servir, usa-o para destruir.
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Nossa Senhora vai-nos ajudar, no 3º dia, a ter um olhar novo sobre a criação. O bom
samaritano percebia a lógica da criação. Percebia a mensagem inscrita no seu burro e nos óleos
que levava consigo. Percebia a razão de ser das moedas e das coisas que transportava. Servir a
vida e as suas necessidades. O Senhor Jesus quis usar as coisas criadas como sinal dos bens
eternos, como matéria dos sacramentos. Assim, nos ensina que a criação está ao serviço da
graça, da comunhão com Deus. A água, o trigo, os óleos, a própria natureza humana
(matrimónio) exprimem a bondade infinita de Deus, que dá vida aos homens para sempre.
Também nós somos chamados a fazer da criação e da nossa própria natureza um hino de
louvor eterno.
Reconhecer Deus na criação supõe reconhecer em mim a vocação à vida eterna e à comunhão
com o próximo no amor de Deus. Supõe, enfim, reconhecer no próximo o amor eterno de
Deus.

4

Santa Josefina Bakhita, que nos acompanha no 4º dia, é um exemplo de quem descobriu o amor
de Deus na sua vida. Este reconhecimento exprime-se na fidelidade, isto é, no amor eterno
vivido no tempo, dando-lhe sentido e forma. É o mistério da Cruz. Reconhecer Deus nas
dificuldades é aproveitar os inconvenientes e as incomodidades da jornada como momentos de
graça e de identificação com a plenitude do amor de Deus. Descer do burro, mudar os planos,
usar os próprios bens ao serviço do homem que está na berma da estrada, não fora previsto
pelo bom samaritano. E, no entanto, na disponibilidade para amar a Deus e ao próximo já se
inscreviam todos estes gestos. De um coração que ama nasce a entrega do amor, o sacrifício de
si mesmo por aqueles que se ama. No cordão umbilical estão já as noites sem dormir e todo o
trabalho do homem.

5

São Damião de Molokai, que está connosco no 5º dia, ajuda-nos a reconhecer Deus no serviço
ao próximo, que nos conduz à Cruz. É reconhecer que somos uma família, cujo Pai é Deus Pai,
a cabeça Cristo e a unidade o Espírito Santo. É reconhecer no mistério da Igreja a família de
Deus. Chamamos-lhe também comunhão dos santos. A estalagem é na nossa parábola a figura
da Igreja. Cada um de nós é nesta família o estalajadeiro, o bom samaritano e o homem ferido
pela miséria. Somos o bom samaritano quando levamos o nosso próximo a beneficiar das
riquezas inesgotáveis da Santa Igreja e dos seus membros. Não somos nós que salvamos, é
Cristo, que actua por nós e pelos nossos irmãos. Posso não saber o que dizer àquele meu amigo
que anda perdido, mas posso levá-lo a ouvir quem saiba. Posso não ter este ou aquele talento
de que o meu próximo precisa, mas posso levá-lo ao seio da Igreja, onde todos os talentos
(vocações) se encontram. Somos também o estalajadeiro sempre que pomos os dons de Deus ao
serviço dos outros. E somos o miserável que precisa de ser salvo pela graça.

6

Ao aproximarmo-nos do fim da semana e com a mensagem de Santa Faustina Kowalska, já
estaremos capazes de perceber que só Deus basta. Que só tendo a Deus poderei ter o meu
próximo e dar-me a ele no despojamento da Cruz, tendo-me, assim, a mim mesmo no dom de
mim mesmo.

7

O doutor da lei ouviu o Senhor Jesus dizer-lhe: "Vai e faz o mesmo". São Thomas More foi e
fez o mesmo. No último dia de campo, depois de termos o caminho da misericórdia guiados
pela parábola do bom samaritano, também ouviremos, cada um por sua vez, estas palavras de
Jesus. Também perceberemos finalmente o que significa a Vida Eterna dos filhos de Deus.
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TERÇO DA MISERICÓRDIA
Deus prometeu a Santa Faustina Kowalska:
"Minha filha, exorta as almas a rezarem esse Terço que te dei. Pela recitação deste Terço, agrada-Me
dar tudo o que Me peçam. Quando aos pecadores empedernidos o recitarem, encherei de paz as suas
almas, e a hora da morte deles será feliz. Escreve isto para as almas atribuladas: “quando uma alma
vir e reconhecer a gravidade dos seus pecados, quando se abrir diante dos seus olhos todo o abismo da
miséria em que mergulhou, que não se desespere, mas antes se lance com confiança nos braços da Minha
misericórdia, como uma criança no abraço da sua querida mãe'. Essas almas têm primazia à Minha
misericórdia. Diz que nenhuma alma que tenha invocação a Minha misericórdia, não se decepcionou,
nem experimentou vexame" - (Diário nº 1541).
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SEMANA CARRAÇAS 2016
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ESTRUTURA SANTO DO DIA

Cada santo da
semana carraças é
dado a conhecer
através de 5 tópicos:

1

BIOGRAFIA

2

PRINCIPAIS ASPECTOS DA ESPIRITUALIDADE

3

SANTO… E A RELAÇÃO COM O TEMA DO DIA

4

ORAÇÃO

5

LEITURA RECOMENDADA
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SÃO PIO DE PIETRELCINA

Vai e faz o mesmo… a mim.
(Dia 1)

“Que devo fazer para alcançar a vida eterna?”
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1

BIOGRAFIA

Padre Pio, seguidor de S. Francisco de Assis nasceu no dia 25 de Maio de 1887 em Pietrelcina, em
Itália. Filho de Grazio Forgione e de Maria Giuseppa de Nunzio foi batizado no dia seguinte ao
seu nascimento, recebendo o nome de Francisco.
Desde criança, sentiu-se chamado por Deus. Assim, com 16 anos, entrou no noviciado da Ordem
dos Frades Menores Capuchinhos, passando a chamar-se Frei Pio. Foi ordenado com 23 anos em
Benevento e viveu a maior parte da sua vida no convento de São Giovanni Rotondo, onde veio a
morrer em 1968.
Padre Pio foi um religioso verdadeiramente apaixonado por Cristo crucificado, chegando mesmo a
participar, fisicamente, no mistério da Cruz. No dia 20 de setembro de 1910, o Padre Pio de
Pietrelcina recebeu os estigmas1 invisíveis. Em 1918, as chagas ficaram visíveis e duraram
cinquenta anos, até à sua morte.
Quem o procurava, encontrava uma imagem do Cristo sofredor e ressuscitado, nele
resplandecendo a luz da ressurreição. Os estigmas que o acompanharam permitiram-lhe viver uma
extraordinária e constante experiência dos sofrimentos do Senhor, na imutável consciência de que
“o Calvário é a montanha dos Santos”. Podem ainda ter sido mais fortes os sofrimentos resultantes
das incompreensões por parte dos seus superiores, às quais reagiu com uma perfeita obediência,
vendo nisso um caminho de identificação com Cristo.
Abrasado de amor por Jesus Cristo, foi tão generoso e perfeito no seguimento a Deus, que viveu
em plenitude a vocação de contribuir para a redenção dos pecados dos homens, através da direção
espiritual dos fiéis, da reconciliação sacramental dos penitentes e da celebração da Eucaristia. As
pessoas procuravam-no, em grande número, no seu confessionário, para serem acompanhados
espiritualmente. Esta foi a máxima expressão da sua caridade: a dedicação e entrega sobretudo aos
mais pobres, atribulados e doentes. Teve a plena consciência de ter sido chamado para colaborar
de modo particular na obra da redenção.
Por vezes, tratava de forma mais rigorosa os peregrinos para que tomassem consciência dos seus
pecados e se arrependessem verdadeiramente.
Outro momento alto da sua actividade apostólica era aquele em que celebrava a Santa Missa. Os
fiéis, que nela participavam, pressentiam o ponto mais alto e a plenitude da sua espiritualidade.
Padre Pio unia à oração também uma intensa actividade caritativa, no seguimento da qual surge a
"Casa Alívio do Sofrimento", fundada a 5 de maio de 1956. Este centro tem como principal missão
aliviar os sofrimentos e misérias de muitas famílias sendo que, com ela, ele quis mostrar que os
“milagres ordinários” de Deus passam através da nossa caridade. É preciso tornar-se disponível à
partilha e ao serviço generoso dos irmãos, servindo-se de todos os recursos da ciência médica e da
técnica.

1 São

cada um dos cinco sinais que aparecem no corpo, nos mesmos pontos onde ocorreu a crucificação de Jesus Cristo (pés,
punhos e tórax). Reproduzem as cinco chagas de Jesus.
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Para o Padre Pio, a fé era a vida: tudo desejava e tudo fazia à luz da fé. Empenhou-se arduamente
na oração. Passava o dia e grande parte da noite em diálogo com Deus. A fé levou-o a aceitar
sempre a vontade misteriosa de Deus.
Era um homem de esperança e de confiança total em Deus e, com as palavras e o exemplo,
inspirava todos os que de si se aproximavam.
Foi obediente em tudo. Esta sua obediência era sobrenatural na intenção, universal na extensão e
integral no cumprimento. Pôs em prática o espírito de pobreza, com total desapego de si próprio,
dos bens terrenos e das comodidades.
Considerava-se sinceramente inútil, pouco digno dos dons de Deus, cheio de misérias. Certo dia o
divino Jesus consolou-o, num momento de particulares provações, dizendo-lhe que “junto da Cruz
se aprende a amar”.
Morreu no dia 23 de Setembro de 1968 aos 81 anos.
No dia 2 de Maio de 1999, o Papa João Paulo II, declarou Beato, o Venerável Servo de Deus Pio
de Pietrelcina, estabelecendo no dia 23 de Setembro a data da sua festa litúrgica e, a 16 de Junho
de 2002, foi canonizado.

2

PRINCIPAIS ASPECTOS DA ESPIRITUALIDADE

A sua vida e missão, definidas pelo seu espírito de oração, sacrifício e redenção das almas,
testemunham que as dificuldades e os sofrimentos, se forem aceites por amor, transformam-se
num caminho privilegiado de santidade. O Papa João Paulo II refere que a glorificação da Cruz é o
que mais resplandece no Padre Pio. Esta referência constante à Cruz permite-nos compreender a
sua santidade, dizendo ainda que a espiritualidade da Cruz é necessária para abrir o coração à
esperança.
Assim podemos definir três aspetos essenciais:
1

Reconciliação, um espaço de conversão e fortalecimento do nosso coração.

2

Oração pessoal, um lugar onde podemos encontrar uma profunda união com Deus.

3

Eucaristia, como expressão máxima do Amor de Deus por cada um de nós.

O Padre Pio ficou conhecido como o “santo confessor”. Neste Ano da Misericórdia, o Papa
Francisco promoveu a exposição dos restos mortais deste santo, com o objetivo de apresentar este
sacerdote capuchinho como “exemplo” para os “Missionários da Misericórdia”, ou seja, os mais de
mil sacerdotes de vários países, incluindo Portugal, que ao longo do Jubileu estão a “levar o
sacramento da Penitência a todos os lugares”.
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3

PADRE PIO E “VAI E FAZ O MESMO” A MIM

Toda a vida do Padre Pio foi uma contínua pergunta a Jesus: "Mestre, que devo fazer para
alcançar a vida eterna?". Esta pergunta levou-o a reconhecer a sua vocação e o desejo de
comunhão com Deus. É neste mesmo desejo de comunhão e identificação com Jesus que devemos
também nós descobrir a nossa vocação como forma de amor e de encontro com o outro.
Pela forma de viver do Padre Pio percebemos a importância dos sacramentos da reconciliação e da
eucaristia. Estes tornam presente o amor de Deus de uma forma física e permitem-nos dizer “sim”
ao Amor transformador de Deus, que nos torna mais próximos d’Ele e dos outros. Estas
mudanças vão aumentando à medida que intensificamos os nossos encontros com Ele.
Impregnados no Amor de Jesus, identificamo-nos cada vez mais com Ele e ficamos cada vez mais
parecidos com ele nos gestos concretos de amor.
Foi através do sacramento da reconciliação, que o Padre Pio dedicou toda a sua vida, que levou
mais de dois milhões de pessoas a encontrar-se com Deus. Este santo viveu em plenitude a sua
vocação ao contribuir para a redenção do homem. Passava horas e horas a confessar e as pessoas
saíam transformadas da sua presença.
É pela confissão que olhamos para as nossas vidas e ganhamos consciência de quanto nos
afastámos de Deus. A graça de sermos perdoados por Deus trabalha ao longo do tempo e permite
que o nosso coração se abra a uma nova relação com Jesus e que faça com que Ele habita no
coração de cada um.
Padre Pio vivia intensamente a eucaristia, celebrada com dificuldade devido aos estigmas, porém
fazia-o com tanta devoção, que todos os que nela participavam sentiam-se em profunda comunhão
com Deus, percebendo que se tratava de um momento privilegiado para o relacionamento com
Jesus, do Amor e da intimidade que temos por Ele.
Este desejo de vida eterna, a que todos somos chamados, implica reconhecer Deus em mim, que
Ele é o Senhor do tempo e da história.
Ir ao encontro de Deus e perguntar-Lhe “que devo fazer para alcançar a vida eterna?” coloca-nos,
desde logo, na Sua presença, numa vontade de caminharmos com Ele. Este caminho é gradual
exigindo perseverança na oração pessoal e reconciliação com Ele.
O Padre Pio viveu a oração, como dom de Deus que vem ao encontro do homem, através de uma
relação pessoal com o Pai infinitamente bom, é um ensinamento para todos nós. Esta é uma
proposta muito concreta: a oração como raiz profunda da fecundidade espiritual, onde podemos
encontrar uma íntima e constante união com Deus.
Tal como São Paulo, na Carta aos Gálatas - “Já não sou eu que vivo; mas é Cristo que vive em
mim” (Gl.2, 20),- o Padre Pio, pôde experienciar na sua vida a presença de Cristo Vivo,
ressuscitado, de forma significativa através dos estigmas. Esta vivência de Cristo, transformou a
sua vida e de todos aqueles que o rodeavam.
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ORAÇÃO

Fica comigo, Senhor, pois preciso da Tua presença para não Te esquecer. Sabes quão facilmente
Te posso abandonar.
Fica comigo, Senhor, porque sou fraco e preciso da Tua força para não cair.
Fica comigo, Senhor, porque és minha vida, e sem Ti perco o fervor.
Fica comigo, Senhor, porque és minha luz, e sem Ti reina a escuridão.
Fica comigo, Senhor, para me mostrares a Tua vontade.
Fica comigo, Senhor, para que ouça Tua voz e Te siga.
Fica comigo, Senhor, pois desejo amar-Te e permanecer sempre na Tua companhia.
Fica comigo, Senhor, para que permaneça fiel.
Fica comigo, Senhor, porque, por mais pobre que seja minha alma, quero que se transforme num
lugar de consolação para Ti.
Fica comigo, Jesus, pois faz-se tarde e o dia chega ao fim; a vida passa, e a morte, o julgamento e a
eternidade aproximam-se.
Preciso de Ti para renovar as minhas energias e não parar no caminho.
Está a ficar tarde, a morte avança e eu tenho medo da escuridão, das tentações, da falta de fé, da
Cruz, das tristezas. Oh, quanto preciso de Ti, meu Jesus, nesta noite de exílio.
Fica comigo nesta noite, Jesus, pois ao longo da vida, com todos os seus perigos, eu preciso de Ti.
Faz, Senhor, que Te reconheça como Te reconheceram os Teus discípulos ao partir do pão, a fim
de que a Comunhão Eucarística seja a luz a dissipar a escuridão, a força que me sustenta, a única
alegria do meu coração.
Fica comigo, Senhor, porque na hora da morte quero estar unido a Ti, se não pela Comunhão, ao
menos pela Graça e pelo Amor.
Fica comigo, Jesus. Não peço consolações divinas, porque não as mereço, mas apenas o presente da
Tua presença. Ah, isso sim Te suplico!
Fica comigo, Senhor, pois é só a Ti que procuro, o Teu Amor, a Tua Graça, a Tua Vontade, o Teu
Coração, o Teu Espírito, porque Te amo, e a única recompensa que Te peço é poder amar-Te
sempre mais.
Como este amor resoluto desejo amar-Te de todo o coração enquanto estiver na terra, para
continuar a amar-Te perfeitamente por toda a eternidade.
Amen.

5

LEITURA RECOMENDADA

Cerimónia de Canonização do Padre Pio de Pietrelcina - Homília do Papa João
Paulo II (Junho de 2002) , disponível no site do Vaticano
ALLEGRI, Renzo (1999) - Padre Pio, um santo entre nós, Ed. Paulinas
DECORTE, Arni (2003) - Padre Pio, Testemunha Privilegiada de Cristo, Ed. AO
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CASAL MARTIN

Vai e faz o mesmo… ao outro
(Dia 2)

“Quem é o meu próximo?”
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1

BIOGRAFIA

Zélia e Luís Martin são mais conhecidos como sendo os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus.
Ambos nasceram na primeira metade do século XIX no Norte de França. Tiveram boas educações
católicas e, tanto um como o outro, pensaram seriamente em seguir a vida religiosa.
Conheceram-se em Alençon, ele com 34 anos e ela com 26 e, depois de um curto noivado,
casaram-se no dia 13 de Julho de 1858.
Luís era relojoeiro e geria uma loja, enquanto Zélia era uma empresária (o que não era muito
usual para uma mulher daquela época) com um negócio na indústria têxtil, no qual empregava
dezenas de pessoas.
Iam todos os dias juntos à missa; rezavam juntos, especialmente o terço à volta de uma imagem de
Nossa Senhora (a filha Teresinha um dia escreveu: “bastava olhá-los para saber como rezam os
santos”); confessavam-se frequentemente; liam livros sobre a vida de Santos; cumpriam
religiosamente os jejuns da Igreja e participavam, com toda a família, na vida da sua paróquia em
Alençon, nomeadamente no acolhimento aos pobres que lhes batiam à porta. Eram reconhecidos
por todos pela sua grande bondade.
Tiveram nove filhos, acima de tudo na ambição de os dar a Deus, dos quais quatro morrem muito
cedo. O grande sonho de Zélia era ter um filho padre e o que veio a acontecer foi que todas as
cinco filhas (Maria, Paulina, Leónia, Celina e Teresinha) acabaram por se tornar freiras.
Desde sempre este casal demonstrou ser de uma enorme dedicação às filhas tentando educá-las
para a santidade. Eram vistos por todos como uma família exemplar, tendo criado um lar alegre
onde se respirava o amor a Jesus.
Zélia ficou gravemente doente e, com grande coragem e esperança até ao fim, acabou por morrer
muito cedo, apenas com 46 anos, deixando o marido e as cinco filhas, entre elas a futura Santa
Teresinha do Menino Jesus com apenas 4 anos. Tinham sido um casal muito feliz assente na
serenidade de uma boa consciência e da união com Deus.
Luís aceitou com fé mais esta prova e tornou-se um pai ainda mais inexcedível criando uma
relação muito próxima com todas as suas filhas, especialmente com a Teresinha a quem chamava
de “minha Rainhazinha”.
Depois da morte da mulher, Luis decide levar a família para Lisieux onde viviam os seus cunhados
e sobrinhos para estar próximo deles, sabendo que isso seria muito bom para as suas filhas. Aqui
sacrificou o negócio próspero que tinha em Alençon e profissionalmente teve que recomeçar a sua
vida.
Quando as filhas cresceram, aceitou com algum sacrifício, mas também com muita alegria, a
decisão que todas tomaram de abraçarem a vida religiosa.
Luís teve ainda mais uma prova muito dura no fim da sua vida: um problema mental (uma forma
de demência) que o levou a ser internado num lar, tendo morrido já muito debilitado e com uma
humilhação ofereceu a Deus.
“Deus deu-me pais mais dignos do céu do que da terra” escreveu Santa Teresinha a respeito
destes seus santos pais.
Foram o primeiro casal a ser canonizado junto, o que aconteceu a 18 Outubro do ano passado no
arranque do Sínodo da Família.
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PRINCIPAIS ASPECTOS DA ESPIRITUALIDADE

O casal Martin combinava uma forte vida interior com a prática das obras de misericórdia, do
apostolado e da participação na vida paroquial, criando um lar onde o Evangelho vivido em
plenitude levava à perfeição do amor.
Entre os principais traços da sua espiritualidade podemos sublinhar os seguintes:
1

Devoção a Deus;

2

Caridade (amor a Deus e ao próximo em qualquer circunstância);

3

Vivência da fé a dois e em família;

4

Santidade nas pequenas coisas do quotidiano;

5

Serenidade, mesmo nas situações mais complicadas;

6

Acolhimento do sofrimento com esperança e confiança.

Estes Santos deixaram um caminho de exemplo e santidade, seja no relacionamento entre o casal,
como na educação dos filhos, na transmissão da fé, na vivência do sagrado no dia a dia, na prática
efetiva da caridade, na vida eclesial, na participação na sociedade como presença cristã e no
relacionamento com Deus.

3

CASAL MARTIN E “VAI E FAZ O MESMO” AO OUTRO

A vida do casal Martin é um claro exemplo do reconhecimento de Deus no outro. O testemunho
de vida deste casal confirma-nos que o caminho de santidade percorrido é possível e pode
conduzir-nos à felicidade, mesmo com muitas dores e provações.
Luis e Zélia reconheciam Deus no outro na resposta a “Quem é o meu próximo?” da parábola do
Bom Samaritano. Num mundo confuso e com tantas inimizades, que eles também viveram numa
época quando em França o anticlericalismo crescia a par das organizações secretas como a
Maçonaria, tendo ainda vivido, muito perto, uma guerra com a Prússia. Jesus veio-lhes dar a
resposta: o nosso próximo são todos, mesmo aqueles de quem gostamos menos (assim como o
Samaritano e o homem que vinha de Jerusalém não eram suposto ter qualquer relação à luz da
sociedade).
Em primeiro lugar, um dedicava-se inteiramente ao outro e foi particularmente especial a forma
como Luis acompanhou a doença da mulher. Admiravam-se mutuamente, mas, como qualquer
casal, tinham as suas desavenças que rapidamente resolviam. Sentiam muito a falta um do outro
quando um tinha que se ausentar e o reencontro era sempre uma grande alegria. Não havia
desconfianças nem ciúmes. Ajudavam-se em tudo, até nos respectivos trabalhos, procurando cada
um poupar a fadiga do outro.
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É de realçar a grande dedicação que eles tinham aos filhos, os quais eram todos recebidos como
uma benção do céu. Baptizavam-nos o mais cedo possível e tinham muito orgulho em cada um,
mesmo a Leónia que tinha um feitio muito difícil, mas à qual não deixaram de acarinhar e tentar
educar bem. Procuravam educá-los para a santidade, especialmente procurando passar-lhes a
profunda fé que tinham. Os pais eram muito ternurentos para com os seus filhos (o que na época
não seria habitual) embora não deixassem de os educar para um forte domínio próprio.
Eram muito amigos dos cunhados e fomentavam a relação entre os primos. Em Alençon tinham
um bom grupo de amigos que se visitavam frequentemente e a quem se dedicavam, incentivandoos a participarem em reuniões de católicos para discutir temas e se juntarem a eles na Conferência
de S.Vicente de Paulo, de ajuda aos pobres. Luis era especialmente bem-disposto e gostava de
animar os encontros de amigos com piadas e imitações de pessoas e de sons.
No trabalho, ambos tratavam particularmente bem os seus colaboradores, preocupando-se com as
suas vidas e até visitando-os quando estavam doentes. Em relação aos seus fornecedores faziam
questão, por exemplo, de lhes garantir o pronto pagamento das encomendas (o que não era muito
usual). Eram ambos vistos como empresários de uma enorme honestidade e rectidão. O dinheiro
que ganhavam viam-no não como um fim em si mesmo, mas como um meio de ajudar os outros e
ter segurança na velhice.
Eram muito generosos nas esmolas que davam, guardando sempre uma fatia importante dos
lucros para os pobres e para as obras da paróquia. Serviram a Deus sobretudo nos pobres, não por
um impulso de generosidade nem por justiça social, mas simplesmente porque, para eles, o pobre
é sempre Jesus.
Preocupavam-se particularmente em garantir os últimos sacramentos aos agonizantes do seu
bairro e rezavam muitas novenas para a salvação dos pecadores que conheciam. Para eles, a maior
caridade era ajudar à conversão dum pecador. Nada lhes dava mais alegria!
Tinham um enorme amor ao Papa e aos padres que muito gostavam de receber em casa e por
quem rezavam sempre.
Até os soldados inimigos que tiveram que hospedar à força em sua casa, trataram bem, tendo
Zélia feito questão de ajudar a converter um que se mostrava aberto às questões da fé.
Foram um grande exemplo de reconhecer Deus nos outros na vida quotidiana e de colocar os
seus talentos para O servir.
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4

ORAÇÃO

Deus, Nosso Pai, eu te dou graças por teres doado
Luís Martin e Zélia Guérin na unidade e fidelidade do matrimónio.
Eles ofereceram o testemunho de uma vida cristã exemplar,
cumprindo os seus deveres quotidianos segundo o espírito do Evangelho.
Conduzindo uma família numerosa através das provações, lutas e sofrimento,
manifestaram a sua fidelidade a Ti e aderiram generosamente à Tua vontade.
Senhor, mostra-nos os Teus desígnios a eles reservados
e atende a graça que te peço (fazer o pedido).

5

LEITURA RECOMENDADA

PIAT, P. Stéphane Joseph. História de uma Família, Livraria A.I – Braga
Santa Teresinha do Menino Jesus. História de uma Alma, Edições
Carmelo
Exortação Apostólica “A Alegria do Amor”
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NOSSA SENHORA

Vai e faz o mesmo… Na criação
(Dia 3)

“Aproximou-se, ligou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho; e,
pondo-o sobre o seu jumento, levou-o a uma estalagem e cuidou dele”
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BIOGRAFIA

Sobre a vida de Nossa Senhora é impossível apresentar uma biografia nos moldes normais a que
estamos habituados. Existem alguns pontos da sua vida que sabemos por Tradição da Igreja, tais
como o facto de ser filha de S. Joaquim e de Santa Ana, outros que sabemos por serem dogmas de
Fé, tais como a Imaculada Conceição e a Assunção. Também na Sagrada Escritura temos acesso
aos grandes episódios da vida de Nossa Senhora, aquela a quem o Anjo Gabriel apelida de “cheia de
graça”. Sabemos que este anjo lhe apareceu e anunciou que ia ser a Mãe de Deus feito homem. Nesse
episódio da Anunciação ficou patente a disponibilidade de Nossa Senhora para aceitar tudo o que
Deus designou para a sua vida: Maria é a serva que apenas quer fazer a vontade de Deus. Assim
sendo podemos supor que desde jovem Nossa Senhora terá sido ensinada a amar a vontade de Deus:
Ela só pode ser uma alma dócil, sempre pronta a acolher a misericórdia de Deus. Para além do
mais, Maria é uma fiel observante da lei: Ela sabe que a lei não serve para nos escravizar com
regras, mas antes reconhece que a Lei de Deus existe para a libertação do pecado que nos oprime.
Logo a seguir conhecemos o episódio da Visitação onde Nossa Senhora, logo após saber que viria a
ser a Mãe de Deus, vai com pressa visitar a sua prima Isabel, e esta a apelida de “bem-aventurada”.
De facto, Nossa Senhora é a Aquela em que Deus torna patentes a suas bem-aventuranças: tudo na
sua vida é reflexo do que Jesus viria a pregar mais tarde no Sermão da Montanha. É também na
Visitação que ouvimos directamente dos lábios maternos de Nossa Senhora uma das mais bonitas
orações cristãs: o Magnificat. Esta é a oração de todo o cristão que se faz humilde e reconhece que
só através de Deus pode fazer o bem, só Deus nos pode enriquecer com o seu amor misericordioso.
Sabemos também que Maria, já desde o momento da Anunciação, estava desposada com um homem
chamado José, da casa de David, mas com quem ainda não vivia junta. Isto revela duas coisas: a
vida de Nossa Senhora insere-se totalmente na promessa do Antigo Testamento, pois sabemos que
o Messias devia nascer da linhagem de David; por outro lado, o facto de estar desposada mas ainda
não viver com o seu marido salvaguarda esta grande verdade sobre Nossa Senhora, que foi virgem
antes, durante e depois do nascimento do Salvador. Precisamente essa sua sagrada virgindade é o
que permite ser a imagem perfeita da Igreja como esposa de Cristo, mas também permite que seja
mãe de todos nós. Na verdade, é junto à Cruz, momento determinante da vida de Nossa Senhora,
que a mesma nos é dada pelo próprio Deus Filho como Mãe de todos os discípulos amados,
ou seja, os cristãos.
Após a Ressurreição e Ascensão de Jesus sabemos ainda que no dia de Pentecostes Nossa Senhora
tinha os Apóstolos reunidos à sua volta em oração enquanto recebiam o Espírito Santo. Logo,
Nossa Senhora fez logo parte do início da história da Igreja, naquele ímpeto de evangelização que
se seguiu àquele tão importante momento.
Finalmente importa referir que Maria era aquela que guardava tudo no seu coração, mesmo
quando a razão lhe impedia de perceber os desígnios de Deus. Isto é evidente em dois momentos da
infância de Jesus, na apresentação do Menino no Templo e na Perda e Reencontro de Jesus no
Templo de Jerusalém. Nossa Senhora é também a serva humilde que não se quis pôr no caminho
de Jesus, não o impediu de anunciar a Boa Nova, por isso no decurso dos evangelhos, são quase
inexistentes as referências que lhe são feitas. E ainda assim ela é a primeira de entre todos os
Santos, a Nova Eva, aquela que veio desatar o nó da desobediência, tornando-se o maior modelo de
santidade para todos os cristãos. Maria é de facto o cume da criação de Deus.
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PRINCIPAIS ASPECTOS DA ESPIRITUALIDADE

Na vida de Nossa Senhora “tudo foi plasmado pela presença da misericórdia feita carne” (Misericordiae
Vultus). Falar sobre a espiritualidade da nossa Mãe do Céu implica sempre olhar para a Santíssima
Trindade, em primeiro lugar porque Nossa Senhora aponta sempre para o Seu Filho e em segundo
lugar porque a sua condição isenta de pecado a tornou o exemplo mais perfeito de imitação de
Cristo bem como do amor que isso implica. Na verdade, “ninguém, como Maria, conheceu a
profundidade do mistério de Deus feito homem. (...) A Mãe do Crucificado Ressuscitado entrou no
santuário da misericórdia divina, porque participou intimamente no mistério do seu amor” (cfr.
Misericordiae Vultus).
É este “participar intimamente no mistério do seu amor” que leva Nossa Senhora a aceitar sem
reservas o desígnio que Deus tem para ela, que a impele a visitar a Sua prima Isabel, levando já no
seu seio o Salvador do Mundo, que a faz “guardar tudo no Seu coração”, mesmo diante de situações
tão dolorosas como perder o Filho de Deus durante três dias. Mais tarde será nesta profunda
comunhão com Deus que Nossa Senhora aceita que o Seu Filho se afaste dela para que possa
cumprir a Sua Missão de Anúncio do Reino de Deus, mas sobretudo no momento culminante da
história da humanidade, na morte de Jesus na Cruz, é lá que encontramos Nossa Senhora,
apresentada como Mãe de todos os cristãos. Todos estes momentos tornam clara uma coisa: “na
pessoa da Santíssima Virgem, a Igreja alcançou já aquela perfeição sem mancha nem ruga que lhe é
própria (cfr. Ef. 5,27), os fiéis ainda têm de trabalhar por vencer o pecado e crescer na santidade; e
por isso levantam os olhos para Maria, que brilha como modelo de virtudes sobre toda a família dos
eleitos” (Lumen Gentium). Ou seja, em Maria encontramos todas as virtudes elevadas ao maior grau
de perfeição; quer isto dizer que em Maria temos o cume da Criação. Devemos por isso dirigir-lhe o
nosso olhar e a nossa oração para que possamos viver com maior intensidade o amor misericordioso
que Deus tem por cada um de nós.
Temos no episódio da Visitação um momento em que se torna claro como Maria é de facto
escolhida por Deus para ser a imagem perfeita daquilo que Nosso Senhor pensou para a
humanidade, da Sua misericórdia. Olhando para o momento desde que Nossa Senhora, após lhe ter
sido anunciado que viria a ser Mãe de Deus, “levantando-se (...), foi com pressas às montanhas, a
uma cidade de Judá” (Lc 1,39), até ao momento em que a prima Santa Isabel viria a dar à luz a S.
João Baptista, temos um óptimo exemplo das obras de misericórdia. Diz o Catecismo no ponto 2447
que “as obras de misericórdia são as acções caridosas pelas quais vamos em ajuda do nosso próximo, nas suas
necessidades corporais e espirituais”. Ora neste episódio podemos ver como Nossa Senhora põe em
prática essa misericórdia a que nós todos somos chamados a viver. De facto, a sua prima Isabel
estava grávida e a Virgem Maria permaneceu três meses junto dela; podemos supor que a tenha
ajudado de tantas formas, corporais e espirituais. Finalmente, toda a oração do Magnificat é uma
resposta a essa omnipotência amorosa de Deus, é o reconhecimento de que não somos nós que
fazemos coisas mas antes “o Senhor fez em mim maravilhas”. É Deus quem transforma o mundo
através de nós: Nossa Senhora ensina-nos a ser verdadeiros instrumentos da misericórdia divina.
Convém ainda lembrar que Nossa Senhora é verdadeiramente misericordiosa porque leva ao mundo
este Jesus já no seu seio materno. Disse o Papa Bento XVI num discurso em 2005 que a viagem da
Visitação “foi [...] a primeira procissão eucarística da história”.
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Podemos compreender assim aquilo a que se pode chamar a espiritualidade de Nossa Senhora: é
deixar-se inundar por Deus em todos os aspectos da nossa vida para que seja Deus quem faz tudo,
usando os dons que Ele mesmo nos concede tal como lhe agradar. E isso implica a nossa total
adesão aos seus desígnios, o que requer uma oração fiel e constante onde possamos ouvir e
conhecer a Sua vontade. Assim sendo, devemos procurar ser como a humilde Serva em quem Deus
pôs os olhos e não cessa de glorificar o Senhor com a sua alma.

3

NOSSA SENHORA E “VAI E FAZ O MESMO” NA CRIAÇÃO

A Criação De Maria Por Deus - Imaculada Conceição
Maria é criada cheia de Graça. Esta Graça é de Deus. Nossa Senhora não nasce por si própria.
Nasce de Deus e da sua Misericórdia. Deus, que é infinitamente misericordioso concede a Maria,
tal como a toda a criação, o Dom da existência. Maria é mais um elemento da Criação. Contudo,
foi criada por Deus de uma forma especial. Ainda que semelhante a toda a espécie humana, Deus
quando concebe Maria concede as graças necessárias para que esta seja criada de forma perfeita.
Maria é assim criada como protótipo perfeito da criatura humana. Maria é perfeitamente pura,
perfeitamente bela, perfeitamente inclinada para o bem e para tudo o que é bom. Ou seja, Nossa
Senhora é perfeitamente inclinada para o seu Criador: Deus. Maria é concebida imaculada, que é
o mesmo que dizer, sem a mancha (mácula) do pecado original. Mancha esta, que desde Eva,
marca toda a humanidade.

O Propósito Da Criação De Maria – Nova Eva
Porque haveria Deus de usar tamanha Misericórdia para que Maria pudesse existir de forma
especial? A razão é antiga e remonta ao pecado original em que a Aliança com Deus foi rompida
por Eva. É desejo de Deus, infinitamente misericordioso, restabelecer esta antiga Aliança com a
razão de toda a sua criação: o Homem. É tão infinito o amor de Deus pelo Homem que o
próprio Deus se quer fazer igual ao Homem, para que, habitando entre nós, nos possa mostrar o
caminho de volta a ele. O caminho do Bem. Aquele que Eva virou costas quando quis conhecer o
mal e nos arrastou com ela. É aqui que entra Nossa Senhora. Deus não desiste da humanidade
que ama, e com tamanha Graça e Misericórdia cria uma Nova Eva: Maria. Uma Mulher como
todas as outras mas sem as consequências da escolha de Eva. A Maria, inteiramente livre, é dada a
mesma escolha que outrora havia sido dada a Eva: O bem, que é seguir a Deus, ou o mal, que é
fugir à sua existência. Ao ser questionada se quer receber Deus como filho, para que Ele se possa
tornar Homem e restabelecer uma nova e eterna aliança com a humanidade, a resposta de Maria
não é longa, hesitante ou demorada. Fiat. Faça-se. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim,
segundo a Vossa palavra. Engraçado como nunca a humanidade foi tão livre como neste momento
em que se assumiu escrava. Escrava do bem e não do mal.
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O Reconhecimento De Maria Na Criação – Magnificat
Maria é reconhecida entre todas as criaturas como aquela que acolhe em seu ventre o próprio Deus.
É o finito que acolhe o infinito, é a criatura que acolhe o criador. O humano que recebe o divino. É
a Mãe que acolhe o filho. Maria é Mãe do Criador, e portanto, é a Rainha de toda a Criação.
“Ela vive, com Jesus, completamente transfigurada, e todas as criaturas cantam a sua beleza. É a Mulher
«vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de doze estrelas na cabeça» (Ap12, 1). Elevada
ao céu, é Mãe e Rainha de toda a criação. No seu corpo glorificado, juntamente com Cristo ressuscitado, parte
da criação alcançou toda a plenitude da sua beleza”.
Papa Francisco in Carta Encíclica Laudato Si
Nossa Senhora, intimamente ligada a Jesus, rejubila de alegria com tudo o que é bom (orientado
para o seu filho). Da mesma forma, o seu coração é trespassado com os espinhos de tudo o que há
de mau (contra o seu filho). Assim se manifesta a Rainha de toda a Criação. Quando a Criação é
usada para servir o Criador, Maria rejubila de alegria e contentamento. Quando as criaturas se
afastam de Deus ou não se servem da Criação para O servir, o Coração de Maria angustia-se como
no calvário.
“Maria, a mãe que cuidou de Jesus, agora cuida com carinho e preocupação materna deste mundo ferido.
Assim como chorou com o coração trespassado a morte de Jesus, assim também agora Se compadece do
sofrimento dos pobres crucificados e das criaturas deste mundo exterminadas pelo poder humano.”
Papa Francisco in Carta Encíclica Laudato Si
Maria é Rainha da Pureza. Foi concebida virgem imaculada. O corpo de Maria é moldado para
receber o Criador. É no ventre humano que se forma o Divino. O primeiro sacrário da terra foi o
corpo virginal de Maria. É incrível a importância que Deus dá ao corpo humano. Tão perfeito é
nosso corpo que é imagem e semelhança do Criador.
Tal como Maria, toda a Criação é pura. É difícil de o negar quando a contemplamos. O universo em
que estamos inseridos é efectivamente perfeito. É espectacular descobrir as maravilhas
inimagináveis e pormenorizadamente premeditadas que a ciência ao longo dos tempos nos vai
revelando. Mais espectacular ainda, quase inacreditável, é descobrir que nós homens somos o
culminar de toda a criação. Toda a criação é boa. Mas o Homem é muito bom. Toda a criação foi
criada por Deus e para Deus, com o intuito primordial de servir ao homem para que este se
aproxime do seu Criador.
Nós, Criados Como Maria – Fazei tudo o que Ele vos dizer
Não fomos criados imaculados como Maria. Esta é a nossa condição e é com isto que temos de
viver. Contudo, tal como Maria, fomos também dotados de liberdade. Conhecemos o mal mas
também conhecemos o bem. Sabemos distinguir o que é de Deus do que não é de Deus. Voltamos à
escolha. À escolha de Eva e de Maria. Agora é a vez do nosso Sim.
Somos chamados a ver em Nossa Senhora a mediadora de todas as graças, que “compreende
também o sentido de todas as coisas”. Na cruz, fomos convidados por Cristo, a aceitar sua Mãe,
como nossa Mãe. O Criador interpela-nos para que, como filhos, nos saibamos socorrer de Maria
sempre. Em tudo.
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ORAÇÃO

Salve Rainha, Mãe de Misericórdia
Vida, doçura e esperança nossa, Salve!
A Vós bradamos, os degredados filhos de Eva.
A Vós suspiramos, gemendo e chorando neste Vale de Lágrimas.
Eia, pois, advogada nossa.
Esses Vossos olhos misericordiosos a nós volvei!
E depois desse desterro, nos mostrai Jesus, bendito fruto do Vosso Ventre.
Ó Clemente, Ó Piedosa, Ó Doce Virgem Maria.
Rogai por nós Santa Mãe de Deus,
Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Ámen

5

LEITURA RECOMENDADA

Lumen Gentium - Capítulo VIII: a Bem-Aventurada Virgem Maria Mãe
de Deus no mistério de Cristo e da Igreja (52-69)
Exortação Apostólica Marialis Cultus do Santo Padre Paulo VI para a
recta ordenação e desenvolvimento do culto à Bem-Aventurada Virgem
Maria
Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae do Sumo Pontífice João
Paulo II ao Episcopado ao Clero e aos fiéis sobre o Rosário
Carta Encíclica Laudato Si’ Do Santo Padre Francisco sobre o cuidado
da casa comum - Capítulo VI: 8. a Rainha de toda a criação [241-242]
Memórias da Irmã Lúcia (Volumes I e II)
FONTOURA, Madalena. Os Bem-aventurados
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SANTA JOSEFINA BAKHITA

Vai e faz o mesmo… Nas dificuldades
(Dia 4)

“Um homem descia de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos ladrões,
que o despojaram, o espancaram e retiraram-se, deixando-o meio morto”

VAI E FAZ O MESMO
ESPIRITUALIDADE 2016

26

1

BIOGRAFIA

Santa Josefina Bakhita nasceu por volta de 1869 - ela mesma não sabia a data precisa - no Darfur,
Sudão. Tinha três irmãos rapazes e duas irmãs, uma das quais sua gémea. Uma das suas irmãs foi
raptada por negreiros, facto que muito marcou Santa Josefina que se lembrava claramente do
quanto tinham chorado a sua mãe e todos os irmãos.
Aos nove anos, quando passeava no campo com uma amiga, também ela foi raptada por traficantes,
barbaramente espancada e vindo a ser cinco vezes vendida no mercado de escravos. O choque que
sofreu foi tão grande que até do seu próprio nome se esqueceu, tendo sido os traficantes de escravos
que lhe puseram o nome de Bakhita, que quer dizer “Afortunada” ou venturosa.
Tentou fugir várias vezes, sem o conseguir. Sofreu as humilhações e sofrimentos físicos e morais
próprios de quem é escravo, em particular os infligidos pelo quarto dono, quando tinha 13 anos. Aí,
era escrava ao serviço da mãe e da mulher de um general, sendo diariamente maltratada até ao
sangue: foi tatuada e fizeram-lhe incisões com lâminas, nas quais, durante um mês, puseram sal,
para que as cicatrizes não infectassem. Em resultado disso ficou com 144 cicatrizes para toda a vida.
Em 1882 foi comprada pela quinta vez por um comerciante italiano, mas aqui houve uma mudança
pois foi bem tratada, como nunca antes tinha experimentado. Conta a própria: “Desta vez tive muita
sorte, porque o novo patrão era um homem bom, que gostava de mim. Não fui maltratada nem
humilhada, coisa que me parecia completamente irreal, chegando a sentir-me em paz e
tranquilidade”.
Em 1882 o seu patrão foi para Itália levando Bakhita consigo. Mais tarde esta foi parar a casa da
família Michieli, servindo como ama de uma das filhas do casal e quando, em 1888, esta família
comprou um hotel no Mar Vermelho e se mudou para lá, Bakhita ficou com a filha deles em Itália,
entregues às Irmãs de Canossa, em Veneza.
Foi aí que conheceu o Deus dos cristãos e se deu conta de que “Deus tinha permanecido no seu
coração sem que soubesse quem Ele era” e lhe havia dado forças para suportar a escravidão.
Desde criança que Bakhita, olhando para o Sol, a Lua e o firmamento se interrogava: “quem será o
Patrão destas coisas tão bonitas? Tenho um grande desejo de O ver, de O conhecer e de O louvar”.
Na sua experiência de escrava humilde, Bakhita intuía que não eram os elementos do cosmos, as leis
da matéria que, no fim das contas, governavam o mundo e o homem, mas era um Deus pessoal que
governava as estrelas, ou seja, o universo.
Tendo-se convertido, recebeu os três sacramentos de iniciação (Baptismo, Primeira Comunhão e
Crisma) no dia 9 de Janeiro de 1890, passando a ter o nome cristão de Josefina Margarida
Afortunada.
Ao conhecer o “Patrão” do universo e ao saber que Ele também a conhecia e amava, Bakhita
aprendeu que o Céu não estava vazio porque acima do Sol e da Lua havia uma vontade pessoal,
havia um Espírito que em Jesus Se revelou como Amor.
A consciência de uma vida nova que nasce do Amor levava-a, frequentemente, a beijar a pia onde
havia sido baptizada, dizendo: “Aqui tornei-me filha de Deus”. Como ela própria o dizia, no
Instituto das Irmãs de Canossa conheceu cada dia mais a Deus, “que me trouxe até aqui de uma
forma tão estranha”.
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Quando a família Michieli regressou a Itália, quis levar Bakhita consigo mas esta, uma vez que a
escravatura era ilegal em Itália, recusou-se a sair do convento, onde veio a professar, no dia 7 de
Dezembro de 1893, dedicando-se totalmente a Deus, a quem chamava “o meu Patrão”.
No convento realizava tarefas simples e humildes, limpando, cozinhando, bordando, servindo de
porteira, confortando os mais pobres e acolhendo e sofrendo com aqueles que batiam à porta do
convento. E assim, simples e humilde, sempre com um sorriso na cara, cultivando uma fé firme,
cumprindo as suas obrigações diárias, sem realizar milagres nem fenómenos sobrenaturais, ganhou
fama de santidade.
Santa Josefina tinha um profundo desejo de tornar Jesus conhecido. Dizia às Irmãs: “Sejam boas,
amem a Deus, rezem por aqueles que não O conhecem. Se soubessem que grande graça é conhecer a
Deus”.
Depois de escrever as suas memórias, em 1910, Bakhita viajou por toda a Itália, dando conferências
de divulgação e sensibilização missionária, tornando-se conhecida de todos como a “Irmã Morena”.
Com a velhice a saúde foi-se debilitando, tendo contraído uma doença longa e dolorosa que a
obrigava a usar uma cadeira de rodas para se deslocar. Todavia, apesar da dor e da doença, não
parou de viajar e, aos que lhe perguntavam como estava, respondia com um sorriso: “Estou como o
Patrão quer”.
Expressava a sua fé deste modo: “Vou devagar, passo a passo, porque levo duas grandes malas.
Numa, vão os meus pecados, mas na outra, muito mais pesada, vão os méritos infinitos de Jesus. E
quando chegar ao Céu, abrirei ambas as malas e direi a Deus: Pai eterno, agora podes julgar. E a S.
Pedro: Fecha a porta, porque eu fico.”
No final da sua vida, reviveu os sofrimentos pelos quais tinha passado enquanto escrava, pedindo
que a libertassem das correntes que a prendiam e que lhe pesavam tanto. O que Nossa Senhora fez,
no dia 8 de Fevereiro de 1947, data em que, invocando-A, morreu a Irmã Morena.
O Papa João Paulo II definiu-a como Irmã universal, pois permanece irmã de todos quantos a
invocam e lhe pedem ajuda e a quem, no leito de morte disse” Coragem, eu rezarei por vós”.

2
1

PRINCIPAIS ASPECTOS DA ESPIRITUALIDADE

Esperança
Enquanto escrava, Bakhita só tinha conhecido patrões que a tiveram como sua
propriedade a desprezavam e maltratavam ou, na melhor das hipóteses, a consideravam
uma escrava útil. Mas depois, veio a conhecer um Patrão acima de todos os patrões, o
Senhor de todos os senhores, tendo percebido como este Senhor é bom, a bondade em
pessoa. Soube que este Senhor também a conhecia, a tinha criado e a amava. Bakhita
passou a saber que também ela era amada. Que o Patrão supremo a conhecia, amava e
esperava. E que este Patrão tinha enfrentado pessoalmente o destino de ser flagelado e
agora estava à espera dela, à direita de Deus Pai. E isto tornava a sua vida boa, porque
se sabia definitivamente amada e esperada pelo Amor em pessoa. Assim, a vida de Santa
Josefina Bakhita é um testemunho de quem tem esperança, e que, por isso mesmo, se
sabia redimida, não escrava, mas uma livre filha de Deus.
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2

Sentido de Missão
Ao longo de toda a sua vida, Josefina Bakhita fez numerosas viagens por Itália,
procurando sobretudo incitar à missão. Bakhita sentia que a libertação recebida
através do encontro com o Deus de Jesus Cristo, a esperança, que nascera para ela e a
«redimira», não podia ser guardada só para si, devia chegar a muitos, chegar a todos.
Ela nunca se esqueceu da sua experiência de escrava humilde. E isso trazia-lhe
permanentemente à lembrança a experiência de tantas pessoas maltratadas e
condenadas não só ao sofrimento como ao desconhecimento de quanto Deus os amava.
Ora, com a conversão Bakhita aprendeu que os cristãos têm um futuro porque sabem
que a sua vida não acaba no vazio e que o Evangelho é uma boa nova que nos muda,
abrindo o tempo presente ao futuro e a uma vida nova. Bakhita experimentou, na sua
vida, que o encontro com o Deus vivo e, deste modo, o encontro com uma esperança
que era mais forte do que os sofrimentos da escravatura, transformava, a partir de
dentro, a vida e o mundo. Por isso, Bakhita pedia tanto que amassem a Deus e
rezassem por aqueles que não O conheciam. “Se soubessem que grande graça é
conhecer a Deus”, dizia.
É muito expressiva esta oração de Santa Josefina Bakhita:
“Ó Senhor, se eu pudesse voar lá longe, entre a minha gente e proclamar a todos, em voz alta, a tua
bondade. Oh! Quantas almas eu poderia conquistar para Ti! Entre os primeiros, a minha mãe e o
meu pai, os meus irmãos, a minha irmã ainda escrava... e todos, todos os pobres negros da África.
Faça, ó Jesus, que também eles te conheçam e te amem!”

3

Misericórdia, Mansidão e Gratidão
Bakhita viveu uma vida cheia de adversidades e nunca se revoltou contra Deus.
Revelou sempre uma enorme capacidade de aceitação em todas as provações e uma
constante doçura e afabilidade pela família italiana com quem viveu e por cada uma
das muitas pessoas que conheceu durante os 50 anos em que esteve no convento. A sua
intrínseca grandeza e bondade levava a que agradecesse tudo o que lhe acontecia:
desde a “compra” pelo mercador italiano que sempre a tratou bem, até ao baptismo e à
primeira comunhão.
Procurando imitar Cristo crucificado (a «Imitação de Cristo Crucificado» é o grande
carisma da congregação das Filhas da Caridade Canossianas, de par com uma grande
amor e devoção a Nossa Senhora das Dores), Bakhita transmitia uma mensagem de
reconciliação e misericórdia. De tal forma que, a respeito daqueles que a haviam
raptado, disse, um dia, que se voltasse a encontrar os traficantes que a haviam raptado
e torturado, se ajoelharia para lhes beijar as mãos, pois se não os tivesse encontrado,
não seria nem cristã nem religiosa consagrada.

3

SANTA JOSEFINA BAKHITA E “VAI E FAZ O MESMO” NAS DIFICULDADES
“Ele não desprezou nem desdenhou a aflição do pobre, nem desviou dele a Sua face; mas ouviu-o, quando
Lhe pediu socorro” (Sl 22, 25).
Este mesmo salmo 22 foi também recordado por Cristo na Cruz “ Meu Deus, Meu Deus, porque
me abandonastes” e traduz a confiança absoluta de quem, apesar do maior dos sofrimentos, sabe
que em Deus se encontra a Justiça e que o Seu rosto é Misericórdia.
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A vida de Bakhita é para nós um exemplo de quem, mesmo quando ainda não sabia quem Ele era,
trazia Deus no íntimo do seu coração e dele recebia as forças para suportar o sofrimento.
A partir de um momento específico da sua vida, o momento do encontro real com Deus, como
dizia Bento XVI “com um Paron acima de todos os outros patrões, que era bom e a amava”,
Bakhita passou a ter Esperança, “- agora ela tinha Esperança, já não a pequena esperança de
achar patrões menos crueis mas a grande Esperança: eu sou definitivamente amada e aconteça o
que acontecer, eu sou esperada por este Amor...”
Bakhita teve uma vida cheia de dificuldades, mas vivendo-a na Esperança foi feliz porque “foi e
fez o mesmo”, identificando-se com Cristo nas bem-aventuranças:
Felizes os pobres em espírito, porque deles é o Reino do Céu.
Felizes os que choram, porque serão consolados.
Felizes os mansos, porque possuirão a terra.
Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados.
Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
Felizes os puros de coração, porque verão a Deus.
Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.
Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o Reino do Céu.

4

ORAÇÃO

Ó Santa Josefina Bakhita, que, desde menina, foste enriquecida por Deus
com tantos dons e a Ele correspondeste com todo o amor, olha por nós.
Intercede junto ao Senhor para que cresçamos no Seu amor e no amor a
todas as criaturas humanas, sem distinção de idade, de raça, de cor ou de
situação social. Que pratiquemos sempre, como tu, as virtudes da fé, da
esperança, da caridade, da humildade, da castidade e da obediência. Pede,
agora, ao Pai do Céu, oh Bakhita, as graças que mais preciso, especialmente
(pedido). Amén.

5

LEITURA RECOMENDADA

Homilia do Papa João Paulo II relativa à canonização de Santa
Bakhita
Encíclica Spe Salvi - Papa Bento XVI
ZANINI, Roberto Italo. Bakhita, uma santa para o século XXI
MARQUES, Andreia Kelly. Josefina Bakhita: santa sudanesa, milagre
brasileiro, uma análise de suas hagiografias
Bakhita, a santa. Filme de Ida di Benedeto e Stefania Bifano
Sites:
www.arautos.org.santos
santo.cancaonova.com
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SÃO DAMIÃO MOLOKAI

Vai e faz o mesmo… No serviço
(Dia 5)

“No dia seguinte tirou dois denários, deu-os ao estalajadeiro e disselhe: Cuida dele; quanto gastares a mais, eu to pagarei quando voltar.”
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1

BIOGRAFIA

Josef de Veus-Wouters nasceu na Bélgica, em 1840. Era o penúltimo de oito filhos de uma família
muito devota e uma prova disso é que além de Josef, mais duas irmãs e um irmão seguiram o
caminho religioso. Em 1858, com dezoito anos entrou para a Ordem dos Padres do Sagrado
Coração onde foi acolhido como irmão leigo, recebendo o nome de Damião.
Dois anos depois os superiores da ordem decidiram enviar um irmão de Damião para ser
missionário no Havaí. Contudo, ele não pôde ir, pois estava muito doente. Mesmo ainda não sendo
sacerdote, Damião candidatou-se para viajar no lugar do irmão e foi aceite. Chegou a Honolulu em
1864 tendo sido ordenado sacerdote no mesmo ano.
Damião esteve em Honolulu até 1873 altura em que o superior geral de sua Congregação pediu a
alguns sacerdotes para irem em turnos de três meses para a ilha de Molokai, um lugar de
quarentena para os portadores da lepra, doença terrível e incurável na época. Damião foi o
primeiro a ir. “Não toque nos doentes e volte em três meses.”, diziam os médicos e religiosos.
Contudo, assim que chegou à ilha e viu a realidade daquelas pessoas e o sofrimento que padeciam,
sentiu compaixão e resolveu nunca mais os abandonar. Desta forma, volta a Honolulu e pede ao
bispo a sua permanência em Molokai, tendo este pedido sido aceite.
Na ilha, Pe. Damião dedicou todo o seu tempo a aliviar os sofrimentos físicos e espirituais
daqueles doentes. Para este Santo, a maior dificuldade era não se conseguir confessar com
frequência, já que, nos cinco primeiros anos, o isolamento da colónia de leprosos, por ordem do
governo, era total. O próprio bispo chegou a ir até a ilha para ouvir a confissão de Damião mas foi
impedido de desembarcar. Assim limitou-se a ouvir, do navio, os pecados que Damião lhe dizia
em voz alta, uma vez que este, estava proibido de subir a bordo devido ao seu contacto com os
doentes.
Embora soubesse o risco que corria, Damião nunca deixou de se aproximar dos leprosos, muitas
vezes acolhendo-os nos seus braços e segurando as suas mãos na hora da morte. O próprio padre
cavou os túmulos e proporcionou um enterro digno a todos.
Mais tarde, uma princesa havaiana visitou os leprosos em Molokai. Ficou tão impressionada com
o que viu que providenciou alimentos, remédios e intercedeu para que fossem enviados sacerdotes
e religiosas para esta ilha.
Depois de vários anos de intenso trabalho, Pe. Damião perdeu a sensibilidade nos pés, um sinal de
que havia contraído a lepra. Tornou-se leproso com os leprosos. Numa carta aos familiares diz
“trato de levar a minha cruz com alegria, como Nosso Senhor Jesus Cristo”. Ao seu superior
provincial, escreve o Pe. Damião: “já não tenho dúvidas, sou leproso; que o bom Deus seja
bendito!(...). Não peço mais que uma graça: suplicai a nosso Muito Reverendo Padre que envie
algum sacerdote que possa uma vez ao mês descer até à nossa tumba para me confessar”. Pediu
ainda que enviassem alguém para celebrar a eucaristia, uma vez que a doença começava a impedilo de a celebrar e consequentemente de receber a santa comunhão,
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Damião morre em 1889, depois de seis anos com lepra. No seu leito de morte ainda diz: “Como
Deus é bom! …Deixou-me viver o tempo suficiente para ter ao meu lado dois sacerdotes que me
assistam nas minhas últimas horas. E como é consolador saber que há irmãs no leprosário.
Doravante já não precisam mais de mim aqui, os leprosos estão em boas mãos”.
Damião de Molokai foi beatificado em 1995 e canonizado em 2009.

2

PRINCIPAIS ASPECTOS DA ESPIRITUALIDADE

As regras que o padre Damião vivia para realizar bem o seu apostolado eram evangélicas:
1

Bondade para todos.

2

Terna caridade pelos necessitados.

3

Importantes socorros concedidos aos mais enfermos e aos moribundos.

O trabalho de Pe. Damião ajudou a aliviar os sofrimentos dos leprosos e torná-los conscientes do
valor que têm como amados filhos de Deus. Embora Damião não pudesse eliminar a constante
presença da morte na colónia de leprosos, ele podia mudar o seu significado, dar sentido ao
sofrimento e inspirar esperança.
Para Damião, o que mais lhe custava era a ausência dos sacramentos. Não havia padres que fossem
a Molokai confessar e, quando começou a ficar doente, a sua maior dor era imaginar que também
poderia ficar sem a eucaristia diária.
O Pe. Damião era um entusiasta da sagrada Eucaristia. De facto, a Adoração Eucarística fazia
parte do espírito da congregação a que pertencia e, nas viagens pelas regiões que estavam
entregues aos seus cuidados, ele lamentava não ter, por vezes, o Santíssimo Sacramento para se
sentir ainda mais próximo d´Ele.
O sentido do serviço assumiu em São Damião um significado de totalidade impregnando toda a
sua vida, fazendo-se próximo precisamente daqueles que eram, na altura, as pessoas que estavam
mais afastadas de todas as outras pessoas devido às circunstâncias da doença e ao medo que ela
provocava.
Sendo o serviço, para São Damião, uma expressão da sua Espiritualidade e da forte necessidade de
se sentir mais próximo de Deus através dos outros, dir-se-ia que ele encarna na perfeição a
personagem do bom Samaritano.
Acresce a circunstância de São Damião tomar esse gesto não isoladamente, mas como um modo de
vida em permanência e sem descanso. Morreu aos 49 anos completamente esgotado e aparentando
uma idade muito mais avançada pois toda a sua vida foi levada com o fervor de aliviar o
sofrimento dos ‘seus’ leprosos.
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3

SÃO DAMIÃO MOLOKAI E “VAI E FAZ O MESMO” NO SERVIÇO

Um dia aproximou-se uma mulher com um menino nos braços. Tinha os lábios consumidos pela
lepra…disse…”Aloha! Bem-vindo, padre. Quanto tempo vai ficar connosco?” Damião olhou para o
menino já coberto de manchas amarelas. Depois disse à mulher: “Ficarei convosco para sempre.”
Com esta frase Damião abdica de toda a sua vida para se dedicar, na sua plenitude, ao outro.
Assume um compromisso de dádiva independentemente de todo o desconforto e sofrimento que
isso lhe poderia causar.
Noutra ocasião, um grande grupo de leprosos aproxima-se e ele não hesita em apertar a mão de
cada um. Bem cedo, torna-se a única esperança daqueles pobres. Ama-os e identifica-se com eles.
Começa sempre os seus discursos com as palavras: “nós, leprosos”. Não sabendo ainda que, mais
tarde, isso será uma realidade também para ele. Ajuda a organizar a comunidade dos leprosos e a
garantir-lhes uma dignidade.
Esta completa dedicação faz-se de um amor sem limites. Compartilhando a vida dos excluídos,
luta para que não vivam como animais.
A missão de Damião de Molokai está bem representada na radicalidade do passo, sem retorno
possível, que decide dar até ao fim da sua vida, sabendo de antemão o cenário que teria diante dele.
Isto só é possível numa entrega total nas mãos do Senhor, sem uma réstia de reserva por mais
ínfima que seja. É de tal forma impressionante que só a poucos Deus pede tal tarefa, dir-se-ia que
Cristo o chamou para partilhar a sua Paixão.
A maioria dos habitantes de Molokai correspondeu ao amor e entrega de Pe. Damião. Muitos
converteram-se e receberam o baptismo, abandonaram vícios e começaram a frequentar a Santa
Missa.
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4

ORAÇÃO

São Damião, irmão de jornada,
missionário feliz e generoso,
que amou o Evangelho mais do que a sua própria vida,
que por amor de Jesus deixou sua família, sua pátria,
sua segurança e os seus sonhos,
Ensina-nos a dar as nossas vidas
com alegria semelhante à tua
para estar solidários com os esquecidos do mundo,
para celebrar e contemplar a Eucaristia
como a fonte do nosso compromisso.
Ajuda-nos a amar até as últimas consequências
e, pela força do Espírito Santo, perseverar na compaixão
Assim poderemos ser
bons discípulos de Jesus e Maria.
Amen

5
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FARROW, John. Damião o leproso, Ed. Quadrante
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SANTA FAUSTINA KOWALSKA

Vai e faz o mesmo… Só Deus basta
(Dia 6)

“Qual destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos
dos ladrões?”
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1

BIOGRAFIA

Irmã Faustina nasceu no dia 25 de agosto de 1905, em Glogowiec, na Polónia Central. Foi a
terceira dos dez filhos de Marianna e Stanislao Kowalska, tendo recebido o nome de Helena no dia
do seu batismo.
Os seus pais eram muito religiosos e ensinaram-lhe a importância da oração, do amor à verdade,
da dedicação ao trabalho, da obediência e, sobretudo, do amor a Deus e ao próximo.
Só andou na escola durante três anos; era uma aluna atenta e inteligente mas, como pertencia a
uma família muito pobre, quando ainda só tinha quinze anos, começou a trabalhar como
empregada doméstica a fim de poder ajudar a mãe. Desde criança sentiu o desejo de se aproximar
de Deus e é assim que amadurece nela a decisão de se tornar religiosa.
Aos sete anos ouviu pela primeira vez, na sua alma, a voz de Deus, ou seja, o convite para uma
vida mais perfeita. No entanto, nem sempre foi obediente à voz da graça pois tornou-se difícil,
para ela, compreender o que se estava a passar e também não encontrou ninguém que lhe pudesse
explicar mais profundamente estes assuntos.
Com dezoito anos, Helena disse à sua mãe que desejava entrar para o convento, mas os pais
disseram-lhe para abandonar essa ideia. A partir dai decidiu aproveitar a vida e não pensar mais na
sua vocação, deixando de prestar atenção à voz de Deus no seu coração. Mas Deus nunca desistiu.
Esta luta interior causava-lhe um grande sofrimento.
Até que numa tarde de 1924, estando a nossa Santa num baile com as irmãs, teve uma visão de
Jesus Cristo flagelado que lhe dizia: “Até quando te aguentarei? Até quando me serás infiel?”
Nesse momento parou a música, ela deixou de ver as pessoas com quem estava e só via Jesus a seu
lado. Saiu apressada e foi à Catedral de S. Estanislau Kosta onde pediu, diante do Santíssimo, que
pudesse conhecer o que devia fazer a seguir. Foi então que ouviu as seguintes palavras: “Vai
imediatamente a Varsóvia e lá entrarás no convento”. Helena partiu então para Varsóvia e
apresentou-se no Convento das Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia, em Julho de 1924. Ainda
teve de esperar um ano e, finalmente no dia 1 de Agosto de 1925, entrou no Convento e tomou o
nome de Faustina, ao qual ela acrescentou “do Santíssimo Sacramento”, tendo em vista seu grande
amor a Jesus presente no Sacrário.
Ao longo de treze anos trabalhou em diversas casas da congregação, nas quais se ocupava dos
serviços mais humildes e comuns tal como o faziam as outras irmãs.
Santa Faustina tinha um dom muito especial; conseguia ver e ouvir Jesus. Através dessas
aparições, Ele foi recordando à humilde religiosa o grande mistério da Misericórdia Divina. Foi
com base nestes episódios que surgiu a festa da Divina Misericórdia que se celebra no primeiro
Domingo depois da Páscoa, assim como o terço da Divina Misericórdia.
Um dos seus confessores exigiu que Santa Faustina escrevesse as suas vivências num “Diário
espiritual”. Foi desta forma, não por vontade própria mas por exigência de seu confessor, que ela
deixou as centenas de páginas nas quais descreve as suas conversas com Jesus.
O seu Diário está cheio de relatos dos seus sofrimentos físicos e morais, como as tentações, a
angústia e o temor de ser recusada por Deus e de não poder compreender a missão que Ele lhe
confiava. Mas era quando lhe parecia que não aguentaria tantas dificuldades que Deus fazia sentir,
ainda com mais força, a Sua presença.
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Irmã Faustina sofreu muito por causa da tuberculose que a atacou. Os últimos dez anos da sua
vida foram particularmente difíceis. No dia 5 de outubro de 1938 disse à irmã enfermeira: “Hoje o
Senhor me receberá”. E assim aconteceu.
Beatificada a 18 de abril de 1993 pelo Papa João Paulo II, Santa Faustina, a “Apóstola da Divina
Misericórdia”, foi canonizada pelo mesmo Sumo Pontífice no dia 30 de abril de 2000.

2

PRINCIPAIS ASPECTOS DA ESPIRITUALIDADE

A mensagem de Santa Faustina destina-se a que os homens aprendam a conhecer sempre melhor
o verdadeiro rosto de Deus e dos irmãos. Ao fixarmos o olhar no rosto de Deus, ao
sintonizarmo-nos com o Seu coração de Pai, tornamo-nos capazes de olhar os irmãos com olhos
novos, em atitude de gratuidade, partilha, generosidade e perdão.
A Divina Misericórdia deixa uma mensagem de confiança: a Misericórdia como força de Deus e
como limite divino contra o mal do mundo.
Como ilustração da Divina Misericórdia podemos contemplar a imagem do Coração de Jesus do
qual saem dois fachos de luz, representando o sangue e a água, como explicou Jesus a Santa
Faustina. O sangue evoca o sacrifício da Cruz e o dom eucarístico e a água recorda não só o
Baptismo como o dom do Espírito Santo. Cristo, que pede a Santa Faustina que diga que Ele é o
Amor e a Misericórdia em pessoa, derrama a misericórdia sobre o mundo, através do envio do
Espírito que, na Trindade é a Pessoa - Amor. É preciso que a Humanidade se deixe atingir e
penetrar pelo Espírito, que cura as feridas do coração, abate as barreiras que nos separam de Deus
e nos dividem entre nós e restitui a alegria do amor do Pai e da unidade fraterna.
Cristo, ao revelar o amor-misericórdia de Deus, exigia dos homens que se deixassem guiar na
própria vida pelo amor e pela misericórdia. Ensinou que o homem não só recebe e experimenta a
misericórdia de Deus, como é também chamado a ter misericórdia com os demais.
O homem alcança o amor misericordioso de Deus e a Sua misericórdia na medida em que ele
próprio se transforma interiormente, segundo o espírito de amor para com o próximo.
O verdadeiro significado da misericórdia não consiste apenas no olhar, com que se encara o mal
físico e moral. A misericórdia manifesta-se quando se reavalia, promove e sabe tirar o bem de
todas as formas de mal existentes no mundo e no homem. A misericórdia é o amor que não se
deixa vencer pelo mal, mas que vence o mal com o bem.
A conversão a Deus significa sempre a descoberta da Sua misericórdia. A conversão a Deus é
sempre fruto do retorno para junto do Pai, rico em misericórdia. E o conhecimento do Deus da
misericórdia é fonte constante e inesgotável de conversão.
São João Paulo II tornou-se grande devoto da Divina Misericórdia quando era jovem e trabalhava
numa mina perto da igreja, hoje dedicada à Divina Misericórdia, na cidade de Cracóvia, na
Polónia. Naquela altura, ele visitava todos os dias esse local e rezava a Deus recordando a Irmã
Faustina. Mais tarde, já depois de ter sido eleito Papa, em visita à sua terra natal, consagrou essa
igreja (que se tinha tornado uma basílica) à Divina Misericórdia.
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Na sua Carta Encíclica “Dives in Misericordia”, sobre a Misericórdia Divina, escreveu: “ A Igreja
vive vida autêntica quando professa e proclama a Misericórdia, o mais admirável atributo do
criador e do Redentor, e quando aproxima os homens das fontes da Misericórdia do Salvador, das
quais ela é depositária e dispensadora”.

3

SANTA FAUSTINA E “VAI E FAZ O MESMO” – SÓ DEUS BASTA

No convento ela não realizou nada de extraordinário; na sua vida simples e no seu quotidiano
escondia uma profunda relação pessoal com Deus. Esse mesmo Deus que a escolheu para lembrar
ao mundo inteiro que Ele é bom, misericordioso e ama cada ser humano.
A Irmã Faustina rezava sem parar e vivia sempre na presença de Deus. Oferecia-lhe tudo: os seus
trabalhos, esforços, pensamentos, todos os sofrimentos e as alegrias. Nada deixava para si: tudo
nela se tornava propriedade de Deus. Orava com todo o seu ser.
“Essa grandeza de Deus inunda a minha alma e mergulho n’Ele, desapareço e perco-me n’Ele,
dissolvendo-me n’Ele…” (Diário 1136)
“Jesus deu-me a conhecer como a alma deve ser fiel à oração, apesar dos tormentos, da aridez e das
tentações, porque em grande parte e, principalmente de uma oração assim depende às vezes a concretização
de grandes desígnios divinos. E, se não perseveramos nessa oração, transtornamos o que Deus queria
realizar através de nós, ou em nós.” (Diário 872)
A Irmã Faustina queria manter a mesma atitude durante toda a vida. Por isso o Senhor concedeulhe entender o mistério da sua misericórdia e dar testemunho dela.
Há uma característica na oração da irmã Faustina que não podemos esquecer: a generosidade.
Rezou por muitas intenções: pela Igreja, o Papa, os bispos, a Pátria, a sua família, os seus vizinhos
e por todas as pessoas que encontrou na sua vida ou de quem ouvia falar.
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4

ORAÇÃO

Eterno Deus cuja Misericórdia é infinita e cujo tesouro de compaixão não
tem limites, olhai-nos propicio e aumentai a Vossa Misericórdia para
connosco, para que nos momentos difíceis não desesperemos nem
desanimemos, mas com grande confiança, nos conformemos à Vossa
Santíssima Vontade, que é o Amor e a própria Misericórdia. Ó sangue e
água que brotaste do coração de Jesus como fonte de Misericórdia para nós,
eu confio em Vós!

5
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SÃO THOMAS MORE

Vai e faz o mesmo… em Missão
(Dia 7)

“Vai e faz o mesmo”
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1

BIOGRAFIA

Thomas More nasceu em Londres em 1478 numa respeitável família cristã, tendo tido sempre uma
cuidada educação. É o londrino típico de honrada burguesia, filho de um juiz.
Desde cedo esteve ao serviço, como pajem, do Arcebispo da Cantuária (o então Chanceler do Reino),
tendo-se logo iniciado no contacto com a alta sociedade britânica. Aos catorze anos foi estudar para
Oxford onde começou a crescer o seu gosto por aprofundar o conhecimento dos textos cristãos mais
antigos. Mais tarde surgiram os estudos de Direito e estudou também Teologia e Literatura
Clássica. Aos vinte e dois anos (ano de 1500) era já doutor em Direito e um brilhante professor,
tendo como base das suas conferências a Cidade de Deus de Santo Agostinho.
Tinha como principal diversão a escrita e a leitura. A sua contribuição para a literatura universal foi
muito importante. Escreveu obras famosas como “Vida de Pico della Mirandola” – celebrando a
piedade, a virtude austera e a submissão à Igreja - ou "Utopia" – na qual caricatura a sociedade
humana e a da Inglaterra da época. Além de ser um intelectual brilhante tinha uma personalidade
muito simpática e, sendo um excelente comunicador, tinha um apurado sentido de humor.
Possuía relações muito próximas com os Franciscanos de Greenwich e também com os monges da
Cartuxa de Londres (eram estes os dois principais focos de fervor religioso no Reino Unido). Tinha
pensado muito seriamente em entrar na Cartuxa, mas o discernimento suportado na oração e o
conselho daqueles em quem confiava, levaram-no a decidir por casar-se, aos 27 anos, com Joana
Colt. Deste casamento nasceram quatro filhos. A sua mulher veio a morrer muito cedo, em 1511.
São Thomas More veio a casar, em segundas núpcias, com Alice Middleton, com quem teve mais
uma filha.
Este santo foi sempre um pai afectuoso e fiel, cooperando intimamente na educação religiosa, moral
e intelectual dos filhos. Insistindo que todos estudassem latim, grego, lógica, astronomia, medicina,
matemática e teologia, permitiu a todos uma cuidada instrução, sem distinção entre filhos e filhas
(algo pouco comum para a época), como sinal da certeza que o Homem é todo para Deus e que todo
o Homem deve pôr o máximo de si mesmo para que, colocando-se ao serviço da comunidade, melhor
possa servir a Deus.
A sua casa permanecia aberta a toda a família e a muitos jovens amigos que andavam à procura da
verdade ou da própria vocação. Além disso, na vida de família dava-se largo espaço à oração comum,
à lectio divina2 e também a saudáveis formas de recreação doméstica. Diariamente, Thomas
participava na Missa. As austeras penitências que abraçava eram conhecidas apenas dos seus
familiares mais íntimos.
Em 1504 era membro da Câmara dos Comuns da qual foi eleito Speaker, tendo ganho fama de
parlamentar combativo. Destacando-se entre os seus pares, em 1520, entrou para a corte de
Henrique VIII. Foi várias vezes embaixador do rei nas negociações de paz entre Carlos V e
Francisco I (rei de França). Foi feito cavaleiro em 1521 e nomeado vice-tesoureiro e Chanceler do
Ducado de Lancaster.
2

Lectio Divina: é a leitura rezada da Sagrada Escritura, a qual pode ser efectuada em seis passos: 1 – Oração inicial de invocação
do Espírito Santo; 2 – Leitura da Palavra de Deus; 3 – Meditação; 4 – Oração; 5 – Contemplação; 6 – Tomada de consciência
sobre o que posso levar deste momento de oração.
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Teve uma vida muito confortável até ao momento em que o rei Henrique VIII resolve divorciar-se
de Catarina de Aragão para se recasar Ana Bolena. O rei, necessitando de um homem popular,
bem relacionado e aceite junto dos poderes civil e eclesiástico, nomeia São Thomas More, em
1529, Lord Chancellor3 (Chanceler do Reino - o primeiro leigo em vários séculos). São Thomas
More fez tudo para ser fiel ao seu soberano mas, quando este lhe solicita o parecer e suporte junto
da igreja para a anulação do primeiro casamento, ele recusa, afirmando que esse era um assunto de
direito canónico e de teologia moral que ultrapassaria claramente a sua competência.
A igreja de Inglaterra, com excepção do Bispo de Rochester, John Fischer, parecia aceitar, por
medo e submissão, a situação imposta por Henrique VIII. Vendo isto São Thomas More,
apercebendo-se que não podia manter dignamente a sua situação, renunciou às funções que
detinha junto da coroa britânica.
Em 1533, quando Ana Bolena é coroada, São Thomas More recusa-se a comparecer à cerimónia,
apesar de explicitamente convidado pelo Rei. Como resultado, foi acusado de conspiração, tal
como aconteceu com o Bispo de Rochester.
A 23 de Março de 1534, em Roma, os cardeais pronunciaram-se contra o casamento de Henrique
VIII com Ana Bolena. E logo, a 30 de Março, Henrique VIII declara a sua supremacia espiritual
sobre a igreja de Inglaterra (sendo que os súbditos têm que jurar fidelidade a este decreto real).
São Thomas More recusa-se a fazê-lo, invocando que se trata de uma declaração suportada em
teologia insegura. Apesar de vários esforços para o fazer mudar de opinião, São Thomas More
mantém firme a sua posição pelo que é preso na Torre de Londres. A partir deste momento até a
família lhe pede que aceite jurar fidelidade e obediência ao Rei. Durante o tempo de cárcere, São
Thomas More continua fiel à escrita e à oração. É nesta altura que escreve o Diálogo do conforto
nas tribulações4.
No dia 22 Junho de 1535 John Fischer é executado. E, logo no dia 6 de Julho seguinte, chega o
martírio de São Thomas More. Mesmo neste momento, mantém-se como sempre viveu: sério e
gracejador, natural e simples. Já no cadafalso, dirige estas últimas palavras a todo o povo: Morro
leal a Deus e ao rei, mas a Deus antes de tudo. Reza o Salmo 50 (Miserere) e é morto.
Foi beatificado em 1886 por Leão XIII e canonizado em 1935 por Pio XI.
No dia 31 de Outubro de 2000, em Roma, junto de São Pedro, foi constituído e declarado, pelo
Papa João Paulo II, Patrono celeste dos Governantes e dos Políticos.
A igreja Católica celebra o dia de São Thomas More a 22 de Junho, juntamente com o de São John
Fischer.

3

Lord Chancellor: é um membro do Governo do Reino Unido; é nomeado pelo Rei, a conselho do Primeiro-Ministro. É
responsável pelo funcionamento eficiente e independente da corte. No tempo de Henrique VIII, o Lord Chancellor detinha ainda
o poder judiciário. Originalmente, era também o guarda-mor da chancela real (o selo utilizado em documentos reais).
4 O Diálogo do conforto nas tribulações é uma reflexão sobre o poder mundano, a transitoriedade do prazer e do poder redentor de
Jesus Cristo. É escrito na forma de um diálogo imaginário, passado na Hungria durante as conquistas Otomanas. É uma obra de
reflexão espiritual e de pensamento político.
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2

PRINCIPAIS ASPECTOS DA ESPIRITUALIDADE

A importância de uma sólida formação, que busca o conhecimento verdadeiro do homem e de
Deus.
A importância do discernimento acompanhado da vocação da nossa vida, não fechando a porta a
nenhum caminho, mas buscando com os olhos de Deus aquilo a que somos chamados.
A entrega sincera a uma vida de missão, na família e na sociedade. Pondo o conhecimento, a
inteligência, o coração, a vida ao serviço: dos outros (em primeiro os que lhe são próximos, os seus
filhos, a sua família alargada e os seus amigos) e dos valores que vive (o amor à verdade e à igreja).
A entrega da vida à defesa da verdade.
A imitação de Cristo aceitando até ao fim todas as consequências: a renúncia à sua posição, a
prisão e a morte.
São Thomas More é o celeste Patrono dos Governantes e dos Políticos. Ele é um modelo credível
para o nosso mundo político e administrativo, que muito precisa de reconhecer o caminho da
Verdade que melhor conduz ao crescimento da sociedade. De facto, São Thomas More distinguiuse pela sua constante fidelidade à Autoridade e às suas instituições legítimas, porque pretendia
servir nelas não o poder, mas o ideal supremo da justiça: o bem.
Os fenómenos económicos actuais, intensamente inovadores, que estão a modificar as estruturas
sociais e as conquistas científicas no âmbito das biotecnologias tornam mais aguda a exigência de
defender a vida humana em todas as suas expressões, enquanto as promessas de uma nova
sociedade, propostas com sucesso a uma opinião pública distraída, requerem com urgência
decisões políticas claras a favor da família, dos jovens, dos anciãos e dos marginalizados. É função
de um Cristão, hoje também (tal como o fez São Thomas More no seu tempo), envolver-se na
decisão das questões da sua sociedade, que no limite definem a nossa civilização.
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3

SÃO THOMAS MORE E “VAI E FAZ O MESMO” EM MISSÃO

São Thomas More procurou discernir bem a sua vocação. Com dedicação à oração encontrou o seu
caminho no sacramento do Matrimónio e num dedicado e perseverante serviço ao seu semelhante.
São Thomas More sempre procurou o estudo como forma de melhor conhecer o Homem, o
Mundo e Deus. Estudou profundamente as escrituras e o grego para melhor conhecer os textos
antigos das escrituras. Mas não se limitou ao estudo intelectual das escrituras. Rezou-as. Rezava
assiduamente e com persistência tentando aplicar em todas as suas actividades o que daí aprendia.
E fazia-o com normalidade e naturalidade, sem exaltações, dramas ou heroísmos. Ou seja, vivia o
exemplo de Jesus Cristo na vida “normal” de um Pai de família com um trabalho integrado na
sociedade do seu tempo.
Tinha um profundo conhecimento da natureza humana e da futilidade do sucesso e uma sólida
segurança de juízo, absolutamente radicada na fé em Cristo. Defendia, com o seu exemplo, que a
ciência bem dirigida é mestra da humildade e, por isso, caminho de verdade para Deus.
São Thomas More pôs a sua actividade pública ao Serviço da Pessoa, em particular:
1

Cuidou da família e defendeu-a com vontade.

2

Defendeu e promoveu a educação integral da juventude.

3

Regulou as controvérsias sociais com apurado sentido de equidade.

4

Defendeu a posição da Igreja, mesmo indo contra o pensamento institucional da corte
Inglesa.

É na defesa dos direitos da consciência que brilha com luz mais intensa o exemplo de São Thomas
More.
Respondendo à pergunta do doutor da lei: “Mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna?”, São
Thomas More foi vivendo as obras de misericórdia ao longo da sua vida:
Pelo Bom Conselho a quem precisa.
Pelo Ensinar a quem não sabe.
Pelo Corrigir a quem está errado.
Pelo Consolar a quem anda triste.
Pelo Perdoar a quem nos ofende.
Pelo ser Paciente com as fraquezas dos outros.
Pelo Rezar pelos vivos e pelos que já morreram.
Neste caminhar com Deus, assim alcançou São Thomas a intimidade e a amizade profunda com
Deus, assim chegou São Thomas à convicção absoluta da presença de Deus na sua vida, assim
chegou São Thomas ao face-a-face com Deus.
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4

ORAÇÃO

Oração do bom humor (São Thomas More)
Senhor, dai-me uma boa digestão,
mas também algo para digerir.
Dai-me a saúde do corpo, mas também
o bom humor, necessário para mantê-la.
Dai-me, Senhor, uma alma simples,
que saiba aproveitar tudo o que é bom
e que não se assuste quando o mal chegar,
e sim que encontre a maneira de colocar as coisas no lugar.
Dai-me uma alma que não conheça o tédio
nem os resmungos, suspiros e lamentos,
e não permitais que eu me atormente demais
com essa coisa incómoda demais chamada “eu”.
Dai-me, Senhor, sentido de humor!
Amén.

5
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